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Sammanfattning 

Team cognition är en teori som beskriver gruppers beslutsfattandeprocesser. Detta arbete utvärderar 

en modell för team cognition baserat på mutual belief samt analyserar ett kodningsschema som är 

baserat på denna modell. Modellen utvärderades med hjälp av en högpresterande grupp dataspelare 

(World of Warcraft) vars kommunikation analyserades. Dataspelarnas kommunikation 

transkriberades och kodades enligt kodningsschemat. Analysen visade att mycket av spelarnas 

verbala kommunikation berör visuella cues exempelvis andra spelares positionering och aktiviteter. 

Team cognition-modellen kan ge ett nödvändigt djup och insyn i hur aktörerna tar hänsyn till 

varandras mentala modeller. Det analyserade kodningsschemat tycks dock inte följa modellen vad 

gäller aktörernas implicita hänsynstaganden till varandra, exempelvis vad det gäller tillit. 
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1. Inledning 

Kognitionsvetenskapen har traditionellt studerat individuell kognition. På senare tid har dock 

intresset förskjutits mot ett kollektivt perspektiv (Fiske & Taylor, 2010, Hutchins, 1995). Kanno et 

al presenterar artikeln A model of team cognition based on mutual beliefs (2013) en modell för 

gemensam kognition (eng., team cognition) som är baserad på gemensamma antaganden (eng., 

mutual belief). Till modellen följer ett kodningsschema för att studera interaktion och 

kommunikation. Tyvärr finns det få empiriska utvärderingar av modellen, exempelvis har tidigare 

utvärderingar använt sig av en simulator för flygtrafikkontroll. Det är tydligt att modellen behöver 

utvärderas ytterligare. 

 

I denna studie har denna modell och kodningsschema utvärderats med en grupp svenska 

elitpresterande dataspelare som spelar World of Warcraft: Mists of Pandaria (WoW:MoP), ett sk. 

Massively Multiplayer Online Role-Playing Game (MMORPG). Resultatet jämfördes sedan med ett 

kodningsschema som utvecklats för att analysera kommunikation i brandsläckarsimulatorn C3Fire 

(Johansson et al, 2010).  

1.1  Syfte 

Målet med arbetet är att utvärdera en modell för team cognition (Kanno et al, 2013) jämte dess 

kodningsschema för kommunikation. Utöver detta mål utvärderas datorspel som metod för att 

studera team cognition.  

 

1.2 Avgränsningar 

I denna studie har spelare som ej befinner sig i varandras direkta närhet studerats. Detta innebär att 

de inte kan se varandra, inte kan kommunicera med vanligt kroppsspråk eller påkalla varandras 

uppmärksamhet på andra sätt än via virtuell interaktion.  
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2. Bakgrund 

I följande kapitel beskrivs teori kring team cognition, situationsmedvetenhet och distribuerad 

kognition. Utöver detta förklaras problematik kring kodningsscheman för analys av 

kommunikation. 

2.1 Tidigare forskning om team cognition 

Team cognition eller shared cognition har blivit ett större och större forskningsområde de senaste 

årtiondena. Shared cogntion har jämförts med hur redo ett lag kan vara för en specifik uppgift 

(Cannon-Bowers et al, 1993) men vad är det egentligen som delas mellan individerna i ett lag? 

Studier har visat att kunskap och information delas (Klimoski & Mohammed, 1994) vilket har lett 

vidare frågan till hur effektivt denna informationsdelning går till. Cannon-Bowers et al har 

sammanfattat frågan om vad som delas till fyra kategorier: uppgiftsspecifik kunskap, 

uppgiftsrelaterad kunskap, kunskap om lagkamrater och attityder/tro (Cannon-Bowers et al, 1993). 

Den första kategorin innebär kunskap om specifik kunskap för att koordinera sig i uppgiften utan att 

kommunicera avsevärt. Det finns även studier där man observerat expertgrupper och noterat att de 

inte alltid måste kommunicera för att koordinera sig (Cannon-Bowers et al, 1993). Den andra 

kategorin är uppgiftsrelaterad kunskap vilket innebär kunskap som inte är direkt nödvändig för en 

specifik uppgift utan mer för hela domänen. Den tredje vilket är kunskap om varandra innebär att 

individerna i ett lag måste förstå varandra när det gäller olika företeelser som styrkor, svagheter, 

roller etc. Till denna kategori har vad som kalls för Transactive Memory kopplats (Wegner, 1987; 

Moreland & Myaskovsky, 2000) vilket innebär hur lagmedlemmar som inte minns information med 

lagmedlemmar kan minnas information och tillsammans ha en större minneskapacitet än de kan 

själva. Ett transaktivt minne tillåter även spelarna att använda och distribuera andra lagmedlemmars 

förmågor. Den sista kategorin är delade attityder/tro vilket kan vara nära allting som individen i ett 

lag har gemensamt.  

2.1.1 Situationsmedvetenhet 

I ett dynamiskt system kan en korrekt situationsmedvetenhet och ett stabilt tillvägagångssätt för 

kommunikation vara avgörande. En av de mer etablerade modellerna för situationsmedvetenhet och 

beslutsfattande beskrivs av Endsley (1995). Endsley definierar situationsmedvetenhet med tre 

hierarkiska nivåer; det första steget att se omgivningen, det andra förstå situationen och koppla ihop 

element med handling och det tredje att förutse framtida status av element och resultaten av 

handlingar. Endsley går vidare och beskriver team situation awareness som fyra delvis 

överlappande cirklar, där de överlappande delarna är där individerna i lagets situationsmedvetenhet 

stämmer överens. En perfekt lagsituationsmedvetenhet skulle vara då alla cirklar helt överlappar 

varandra. Vidare tar Endsley även upp att även om två individer ur ett lag ser samma externa 

företeelse så finns ingenting som säger att de kommer uppfatta, tolka eller ens observera samma 

detaljer, ty internaliseringen av information måste ej gå tillväga på samma sätt. Endsley beskriver 

även relevansen av mentala resurser vid arbetsminne och långtidsminnet och hur dessa påverkar 

uppbyggandet av gemensam situationsmedvetenhet (Ensley, 1995). 

2.1.2 Distribuerad Kognition 

Distribuerad kognition är ett perspektiv på kognition där fokus är lagt på interaktionen mellan en 

individ och en artefakt eller omgivning (Garbis, 2002). Istället för att se kognition som ett fenomen 

enbart inuti huvudet fokuserar distribuerad kognition på internalisering och externalisering av 
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information som flödar i exempelvis kognitiva system (Garbis, 2002). Distribuerad kognition 

studerar alltså kognitiva system bestående av många artefakter och individer, så som en pilot i en 

cockpit.  

2.1.3 Kodningsscheman och kommunikation 

Ett kodningsschema är ett kvalitativt mätinstrument där man analyserar ett problem utifrån ett visst 

perspektiv (Creswell, 2012). Data blir kodat in i mindre mer analyserbara kategorier för att styrka 

en tes. Grundat Teori (eng., Grounded Theory, se t.ex. Strauss & Corbin, 1998) är en av de mer 

välkända kvalitativa metoder där kodning används för att analysera data. Grundad teori går till stor 

del ut på att man grundar en teori ur en mängd data, vilket ofta sker genom kodning och 

kategoriseringar. I det kodningsschema som använts av Johansson et al (2010) finns det elva 

kategorier av yttranden för att analysera brandsläckningsaktiviteter.  Dessa kategorier är: Frågor: 

om elden (1), om en annan persons aktivitet (2); Information: om eld (3), om sin egen aktivitet (4), 

om annan aktivitet (5); Beordringar: uppdragsorder (6), direkt order (7); Annat: begäran om hjälp 

(8), begäran om förklarning (9), erkännanden (10), övrigt (11).  

När människor kommunicerar har de ett antal olika sätt att göra detta på. Exempelvis kan 

kommunikation ske; verbalt, via en chat och med rörelser. Goodwin (2000) har beskrivit hur 

information kan överföras från olika semiotiska fält, och att dessa förstås olika. I en dataspelsmiljö 

finns i det inte alltid möjlighet till att effektiv kommunicera via spelet då kommunikativa 

handlingar tenderar att vara mer svårtolkad än verbal kommunikation. Dessutom så befinner sig 

dataspelarna på olika platser när de spelar vilket gör att de enda medium de kan kommunicera via är 

de dataspelet erbjuder eller tredje-partsprogram som möjliggör verbal kommunikation. Denna 

problematik gör att spelarna måste lita på varandra när de diskuterar och agerar på information i 

spelvärlden. Clark (2009) har beskrivit och kallar detta fenomen för joint commitment och vilka 

konsekvenser bristande tillit till de man interagerar med kan ha. I en situation där spelarna inte ens 

kan se varandra, utan bara har kan kommunicera effektivt verbalt så läggs extra mycket ansvar på 

att individerna tar ansvar, inte bara för sig själva utan även för varandra.  

2.2 En ny modell 

Kanno et als modell för team cognition är baserad på mutual belief (Kanno et al, 2013). I följande 

stycke kommer först modellen beskrivas, sedan kodningsschemat för kommunikation som är 

baserat på modellen. 

Modellen, som kan ses i Figur 1, innehåller tre nivåer. Nivå 1, vilket är personerna A/Bs kognition, 

(Ma/Mb). Nivå 2 som är vad A/B tror om B/A (Ma'/Mb') och Nivå 3 vad A/B tror att B/A tror om 

A/B (Ma''/Mb''). På varje nivå finns ett antal mentala konstruktioner och på Nivå 1 loopas kognitiva 

processer och på Nivå 2 och 3 loopas trosanskaffning (eng., belief acquisition). A/Bs tro om 

varandra kan antas inte alltid vara korrekt och dessutom förändras A/B varefter tiden går och de 

varseblir olika företeelser i omgivningen. A och B är dessutom olika personer med olika kognition 

och bakgrunder så att de till fullo ska kunna dela kognition är omöjligt. Det är dock inte omöjligt att 

delar av vad A tror om B faktiskt stämmer med vad B tror, om de exempelvis har umgåtts mycket 

och känner varandra väl (Canon-Bowers & Salas, 2001). För att ta reda på om informationen 

överensstämmer så kan A ställa en fråga till B, vilket är där kommunikation kommer in. 



Kandidatuppsats  Linköpings Universitet 

  VT13 

4 

 

 

Figur 1: Egen bild av Kanno et al’s modell för team cognition (Kanno et al, 2013). De två stora 

rutorna representerar varsin individ; A och B. De tre rutorna i varje individ representerar tre 

nivåer av tro om världen (beliefs) och hur dessa kan flyttas mellan olika nivåer. 

Baserat på denna modell har Kanno et al skapat ett kodningsschema för kommunikation. Totalt 

finns sex typer av kategorier av yttranden enligt kodningsschemat, där de första tre berör varsin 

nivå i den ovan beskrivna modellen. Ett mer konkret exempel för de olika nivåerna skulle kunna 

vara att A är arg. A tror att B blir ledsen om A är arg. A tror B därmed kommer tro att B tror det var 

hens fel A blev arg och lugnar ner sig. Yttranden som på något sätt informerar om spelarnas egen 

situation, planering och beslutsfattanden klassas som nivå 1. De andra tre typerna av yttranden är 

mer konkreta frågor; frågor på grund av avsaknad av information (4), avsaknad av övertygelse (5) 

och för att det finns motsägelser (6). I kodningsschemat kodas ej förfrågningar, monologer och 

erkännanden.  
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3. Metod 

I följande kapitel beskrivs metoden i studien och det empiriska tillvägagångssättet samt en kort 

beskrivning av dataspelet World of Warcraft.  

3.1 Spelarna 

Studien baserar sig på dataspelarnas egna inspelade material från spelsessioner under hösten 2012. 

De erhölls mot löfte att datan bara skulle i forskningssyfte och att vara anonyma. Alla dataspelares 

namn är avidentifierade. Alla spelare är män mellan 17 och 27 år, talar svenska och bor i Sverige. 

Hösten 2012 rankades gruppen som en av världens bästa spelargrupper.  

3.2 World of Warcraft 

World of Warcraft släpptes 2004 av Blizzard Enternainment (Blizzard, 2004) och är nu uppe i sin 

fjärde expansion; Mists of Pandaria. I detta spel kontrollerar man en avatar, karaktär, som 

representerar spelaren i spelvärlden. När man skapar en karaktär i spelet så får man först välja vilket 

lag man vill spela för, Horde eller Alliance. I dessa lag finns det tillsammans tretton stycken 

spelbara raser, alla med olika bonusar och förmågor. Därefter får man välja vilken klass man vill 

vara. Alla raser kan inte vara alla klasser och totalt finns det elva klasser, alla med olika förmågor 

och egenskaper. Alla klasser har tre olika uppsättningar av talents, vilket gör att karaktären kan axla 

vissa roller. Dessa roller innebär att ens karaktär är specialiserad mot att göra något, så som att 

överleva mycket skada från fiender; kallat Tank, att läka vänners skador; kallat healer, eller att 

skada fiender antingen på långt eller kort avstånd, kallat DPS, en förkortning för Damage per 

Second. Exempelvis så blir en karaktär som är Human Death Knight med specialisering mot Blood 

en tank och en Human och en Orc Destruction Warlock en avstånds-DPS. När du skapat din 

karaktär så börjar den på nivå 1 och har bara grundläggande förmågor. Denna karaktär ska man 

sedan spela med tills den blir starkare och starkare, genom att göra uppdrag eller döda monster. 

 

I spelet finns en populär aktivitet kallad räder. Räder innebär att 10 eller 25 spelare med karaktärer 

på behövlig nivå går samman och försöker döda bossar för att få starka och sällsynta vapen och 

annan utrustning. En räd finns på två olika nivåer; normal och heroisk, där heroisk är avsevärt 

mycket svårare än normal. För att kunna spela på heroisk nivå måste man ha klarat av allting på 

normal nivå. Att gå på en av dessa bossar kallas vanligen för försök (eng., try). Dessa bossar, som är 

helt styrda av spelet, har olika förmågor med vilka denne försöker döda spelarna. Förmågorna kan 

vara allt mellan kon-formade strålar av eld eller att framkalla flera enklare fiender för spelarna. 

Bossarna har ofta väldigt mycket hälsa jämfört med spelarna och slår ofta mycket hårt, vilket kräver 

att varje raid innehåller åtminstone en tank och en healer och så många DPS som möjligt. En vanlig 

uppsättning av roller i en raid är två tanks, tre healers, en till två närstrids-DPS och tre till fyra 

avstånds-DPS. Då alla klasser har olika förmågor de kan använda är det även fördelaktigt att ha 

flera olika klasser av olika talents. Många förmågor har en cooldown timer innan de kan användas 

igen vilket gör att de exempelvis bara kan användas en gång varje minut eller var sjätte sekund. En 

räd kan ta flera timmar att klara av och delas därmed ofta upp över flera dagar.  

 

För en nybörjare erbjuder World of Warcraft ett standardinterface där man kan placera ut sina 

förmågor och länka dem till olika knappar på sitt tangentbord eller mus. Många spelare anser dock 

att detta interface är undermåligt och skapar sina egna med så kallade ”add-ons”, vilket är 

utomstående program med olika syften. Med dessa kan de lägga ut timers, kartor och skademätare 

vilka tidigare inte fanns i standard-interfacet. I standardinterfacet finns även en chat med vilka 
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spelarna kan skriva meddelanden till varandra.  

 

World of Warcraft är som så många andra spel en mikrovärld (Brehmer & Dörner, 1993). Spelet 

erbjuder en komplex dynamisk simulerad värld där alla handlingar sker sekventiellt och påverkar 

framtiden. Världen är inte fullt observerbar och spelarna har inte tillgång till varandras vyer. Varje 

boss erbjuder en stor uppsättning olika problem och delmål spelarna kan lösa innan bossen kan 

besegras. Dessa delmål sker efter varierade strukturer och är inte alltid uppenbara när de kommer 

inträffa. World of Warcraft är därför en lämplig mikrovärld för att studera olika företeelser, 

exempelvis team cognition.  

3.3 Studien  

Studien bestod av två delar; en pilot och en huvudstudie. I pilotstudien kodades tre filmsekvenser av 

kommunikationen av spelarna i World of Warcraft. Syftet med pilotstudien var inte i första hand att 

samla data, utan att se hur kodningsschemat fungerade och om det gick att identifiera eventuella 

problem med domänen. Den första filmen innehåller kommunikation från en raid och den första 

gången spelarna lyckas med ett försök och klarar av att besegra en boss kallad för The Spirit Kings. 

De två andra filmsekvenserna utspelar sig innan bossen besegrats och mellan två försök. 

Sekvenserna var slumpmässigt utvalda för att se om det fanns något intresse av att jämföra mellan 

försök och under försök.  

 

I huvudstudien kodades kommunikationen under de första 30 minuterna som spelarna kunde 

försöka på bossen, direkt efter att de tidigare besegrat en annan boss för första gången. Detta 

innebär att spelarna aldrig spelat bossen på heroisk nivå tidigare. Klippet är ur en 4 timmar lång 

inspelning av en längre spelsession. Pilotstudien bestod av tre klipp på ungefär 15 minuter, varav 10 

minuter var under det försök bossen besegrades och 5 minuter emellan försök. 

 

Allt material har observerats och transkriberats i Excel. Inga speciella konventioner har följts utan 

transkriptionen är ordagrann, vilket innebär att mikropauser och dylikt ej transkriberats. Händelser i 

spelvärlden finns även kommenterade i huvudstudien för skapa någon form av kontext till 

yttrandena. Totalt kodades 910 yttranden i både pilotstudien och huvudstudien. Allt kodande och 

analys har gjorts av enbart primärforskaren, även om flera kodare hade varit önskvärt för att styrka 

kodningens kvalité.  
 

Erkännanden har fått en egen kategori 0, tillsammans med ohörbara yttranden då alla yttranden 

oavsett hörbarhet om de blir lyssnade på kan förväntas ta mentala resurser från spelarna vilket kan 

antas påverka spelarnas situationsmedvetenhet (Endsley, 1995).  
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4. Resultat  

I följande kapitel prestenteras resultaten från pilotstudien och huvudstudien. Analysen är främst 

kvalitativ och ingen direkt kvantitativ analys har gjorts mer än en sammanställning mängden 

yttranden av olika kategorier. 

4.1 Pilotstudien 

Resultatet är uppdelat i två delar; pilotstudien och huvudstudien.  

Syftet med pilotstudien var först och främst att lära känna Kanno et al’s kodningsschema och att 

undersöka vilka eventuella problem som kunde tänkas uppstå. Totalt kodades 304/309 yttranden 

med Kanno et al’s och Johansson et al’s kodningsscheman, samt 45 yttranden mellan försök. 

Anledningen till att Johansson et al’s kodningsschema har fler yttranden är för att det gav möjlighet 

att dela upp yttranden som bestod exempelvis både orders och varseblivanden, vilka enligt Kanno et 

al’s kodningsschema istället blivit flera yttranden under Kategori 1.  

Resultaten från pilotstudien kan ses i tabell 1. I tabellen kan antalet yttranden för varje kategori och 

enligt vilket kodningsschema ses. Kolumnerna är hur vilken kategori av yttrande som yttrats och 

raderna är frekvensen.  

Jämför man frekvensen av yttranden av en annan kategori än Kategori 1 mellan försök så är den 

mycket högre. Dessutom fanns ett yttrande som kategoriseras som ett kategori 2-yttrande. Detta 

motiverade att dela upp all data i huvudstudien i kommunikation mellan försök och under försök. 

Ett stort antal yttranden, 30 stycken, som antingen var erkännanden eller ohörbara noterades vilket 

vidare motiverade skapandet av kategori 0. 

4.2 Huvudstudien 

Resultatet från huvudstudien visas i form av ett antal tabeller för varje försök och vad som hände 

innan. I tabell 2 kan kodningen för försök 1 ses. Totalt skedde 31 yttranden under försöket och 198 

innan. Vi ser här en större spridning av olika kategorier av yttranden före försök än under. Yttranden 

av kategori 2 skedde 2 gånger, kategori 4 skedde 13 gånger och kategori 5 skedde 9 gånger före 

försöket mot ett kategori 2-yttrande under själva försöket.   

Tabell 1: Resultat Pilotstudien 

Tabell 2: Resultat Försök 1 
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Inför försök 2 skedde 71 stycken yttranden vilket vi kan se i tabell 3 och även här noterar vi för 

yttranden på nivå 3 samt att mängden yttranden av andra kategorier än Kategori 1 är mycket högre. 

Under försöket skedde 24 yttranden.   

Inför försök 3 skedde 60 yttranden. Under försök blev det skillnader i mängden yttranden då 

Johansson et al’s kodningsschema möjligav att dela upp yttranden i fler kategorier. Vi noterar även 

här fler yttranden av kategori 2, 4 och 5 före försöket än under, vilket kan ses i tabell 4. 

 

Inför försök 4 skedde 25 yttranden och under försöket 73 yttranden. Ännu en gång noterar vi fler 

yttranden av andra kategorier än 1 före försöket än under. Fördelningen kan vi se i tabell 5. 

Totalt skedde 207 yttranden under försök och 354 yttranden mellan. Kategorifördelningen kan vi se 

i tabell 6 nedan. Även om det är en skillnad i tid vad det gäller hur lång tid försöken utspelar sig 

mot tiden spelarna har på sig att kommunicera mellan försöken så är yttranden av kategori 2, 3, 4 

och 5 frekventare mellan försök än under. De 165 yttranden som hamnat under Kategori 1 enligt 

Kanno et al’s kodningsschema tycks även ha splittrats upp mer över fler kategorier enligt Johansson 

et al.  Yttranden av Kanno et al’s Kategori 1 tar upp en överlägsen majoritet av alla yttranden. 

Mellan försök och under försök så var fördelningen 71.1% respektive 79.7 %. Inget yttrande av 

Kanno et al’s kategori 6 kodades under hela studien. Kategori 0 kan vi även se är den näst största 

kategori både under och mellan försök. Johanssons et al’s kodningsschemas Kategori 1 kodades ej 

heller. 

Tabell 3: Resultat Försök 2 

Tabell 4: Resultat Försök 3 

Tabell 5: Resultat Försök 4 

Tabell 6: Resultat Totalt för huvudstudien 
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5. Kvalitativ analys 

Efter kodandet av alla yttranden stod det klart att det finns skillnader i kommunikationen mellan 

försök och under försök och hur de olika kodningsschemana hanterar yttranden. Störst skillnader 

upptäcktes vid yttranden av Kategori 1 vid kommunikationen mellan och under försök. I varje 

exempel beskrivs först nummer på yttrandet, tidpunkt, vem som yttrade, vad som yttrades och 

kodad kategori enligt Kanno et al. Om exemplet är från ett försök kommer det slutligen även stå 

kodad kategori enligt Johansson et al. 

5.1 Mellan försök och under försök 

Det noterades redan under pilotstudien att det är skillnad på kommunikationen mellan försök på en 

boss och under dem. Mellan så sker fler yttranden av kategori 2 och 3, samt fler frågor och 

oklarheter reds ut inför nästa try eller vad som precis hänt, vilket tyder på att metoden är 

kontextberoende och att analysen behöver ta hänsyn till detta. 

Frekvensen av yttranden som hänvisar till spelarnas egen kognition, Kategori 1, sker mer frekvent 

under försök. Fler yttranden hänvisar dessutom till andra spelares kognition och även frågor sker 

oftare mellan än under. 

 

Exempel 1 (Före försök 1): 

188 4:11:21 Saftig vi sparar bl till slutet eller drar man den i början 5 

 

I exempel 1 ställer Saftig i yttrande 188 en fråga till övriga spelare om de ska använda ”bl” i slutet 

av bossen eller i början. Detta exempel tyder på att spelarna mellan försök försöker utforma 

strukturer och reder ut missförstånd så att de sedan vid försök enbart behöver finjustera sig till 

varandra.  

 

Exempel 2 (Före försök 2): 

251 4:13:23 Zloff sa jag att jag kan inte missa    1 

252 4:13:26 Wyyk ”nej jag mena inte att du missade spellen   3 

    jag menar att du missade att använda den” 

 

I Exempel 2 har Zloff och Wyyk en diskussion om vad som hände när de misslyckas på försöket 

innan. Wyyk känner att han inte blir förstådd av Zloff efter yttrande 251 och förklarar mer ingående 

vilket gör yttrandet till ett av kategori 3. Ett yttrande av denna nivå är avancerat, kräver en analys av 

situationen och vilket kan vara anledningen till att de ej dyker upp under ett försök lika ofta. I och 

med att det ej finns tid till kommunikation under ett försök på samma sätt som mellan så kan det 

förklara varför mängden yttranden på nivå 2 och 3 i Kanno et al’s modell är färre då. Detta styrker 

även att spelarna mellan försök skapar grövre strukturer och modeller för en gemensam kognition 

som de ska följa och att de under försöken finjusterar. En intressekonflikt eller ett större 

missförstånd som sker på nivå 2 eller 3 under ett försök skulle troligen resultera i ett misslyckande 

med fatala konsekvenser, eller i alla fall stora problem. 

5.2 Kategori 1 

Det finns flera aspekter att ta hänsyn till när man ska analysera denna kategori av yttranden där 

kontexten är den mest framträdande aspekten. I Exempel 3 kan vi se hur de olika 

kodningsschemana beter sig olika på samma yttranden. 
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Exempel 3 (Under försök 2): 

316 4:16:59 Toygun shield om fyra sek   1 3 

317 4:17:01 Toygun mass dispel    1 7 

318 4:17:03 Relle  sluta slårå också sluta slå sluta slå 1 7 

319 4:17:07 Tayu  (skrattar) gjorde den för tidigt 1 4 

320 4:17:10 Relle  sluta slå    1 7 

I kodningsschemat av Kanno et al så klassas alla yttranden som Kategori 1. Man kan nästan kunna 

lägga till ett ”(jag tror)... ”innan varje yttrande. I Johansson et al’s kodningsschema kategoriseras 

yttrandena annorlunda. Yttrande 317, 318 och 320 är direka orders till andra spelare, 319 är 

förklarande om spelarens egen aktivitet och 316 är om bossens aktivitet. När Toygun säger i 

yttrande 317: ”mass dispel” avser han att ”mass dispel” ska utföras. Mass dispel är dock inte hans 

egen förmåga, utan han säger åt Tayu att använda förmågan då bara Tayu är den enda som kan göra 

denna action. Det blir här oklart hur Kanno et al’s kodningsschema och modell fungerar då Toygun 

tänker genom och med Tayus förmågor, och indirekt hänvisar till hans kognition fastän yttrandet 

klassas som ett av Kategori 1. ”(Jag tror Tayu ska göra) mass dispel” är inte det samma som att 

”(Jag tror) mass dispel”. Detta är ett av många exempel på hur spelarna tänker med varandras 

förmågor som någon form av gemensamma resurser, vilka de litar på att de ska användas när 

situationen kräver det.  Detta tyder på att de har kunskap om varandras förmågor vilket stödjer 

Cannon-Bowers och Salas (2001) fyra kategorier om vad som är shared och Wegners (1987) teorier 

om transaktiva minnen. 

Yttrande 316 ”shield om fyra sek” innebär att bossen ska göra ”shield” om fyra sekunder. Samma 

gäller även här då Toygun tror att bossen ska göra shield om fyra sekunder. Bossen är i och för sig 

ingen kognitiv varelse, men spelarna diskuterar bossens beteende precis som bossen har kognitiv 

förmåga. 

Ovan nämnda yttranden är alla av Kategori 1 men med helt olika innebörd. Det blir även oklart hur 

gemensamma resurser ska hanteras av Kanno et al’s modell och kodningsschema. Kan handlingar 

enbart andra spelare än subjektet kan utföra en del av ens egen kognition? Genom att anta att en 

annan spelare kan utföra en handling så må detta vara dennes egen kognition men samtidigt måste 

ett hänsynstagande till den andra spelarens kognition göras. Detta kan förklaras med modellen men 

om en spelare yttrar något som berör eller tar hänsyn till andra spelare så blir kodningen 

problematisk.  

5.3 Händelser och handlingar i världen 

I Exempel 4 nedan kan vi se hur spelare beordrar och hanterar varandras förmågor mer än bara sina 

egna. I detta fall säger Relle åt Salish att han ska utföra nästa kritiska handling. Vi får dock aldrig 

något konkret svar från vare sig Relle eller Salish att handlingen verkligen utfördes. Om man 

studerar vidare i det transkriberade materialet kan man se att Relle senare ber någon annan utföra 

nästa kritiska handling utan att få något svar eller annan återkoppling. Detta kan tolkas som att 

Salish antingen misslyckades eller att han lyckades.  

 

Exempel 4 (Under försök - Pilot): 

 

37 2:30 Relle  Salish nästa  1 7 

 

Yttrande 37 har enligt Kanno et al’s kodningsschema kodats till ett yttrande av Kategori 1 och 
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enligt Johansson et al till Kategori 7. Trots att Relle planerar in Salishs handling i en sekvens så 

hänvisar han enligt Kanno et al’s definition av Kategori 1 ej till Salishs kognition, utan enbart sin 

egen. En handling i sig kan i denna domän vara informationsförmedlande på samma sätt som ett 

yttrande. I detta fall svarar Salish med en handling som förmedlar information till Relle. För denna 

typ av kommunikativa handlingar finns det inget sätt att koda Kannos modell. Om inte Salish även 

yttrar att han utför handlingen får vi aldrig veta vad som hände om ingen inspelning har skett. Då 

handlingen ej är ett yttrande eller framförs med ett yttrande, samt att vi ej har tillgång till spelarnas 

kognition, så kommer informationen från denna kommunikativa handling aldrig kunna förstås om 

man ej studerar filmmaterialet i detalj. Man hade kunnat inkludera alla kommunikativa handlingar i 

kodningen, vilket i denna domän hade varit närmast omöjligt då varje spelare utför en handling som 

kan tolkas som kommunikativ varannan sekund. Alternativt så får man anta kodningsschemat ej är 

lika lämpligt i domäner där informationsutbytet sker på fler sätt än via verbal kommunikation. 

 

Om vi då analyserar bilder från vad som faktiskt händer i spelet. En mängd yttranden säger väldigt 

lite om man ej vet vad Toygun baserar sitt beslutsfattande på. Om man däremot lägger till en 

skärmdump av vad som händer i det exakta tillfället så kan vi tolka materialet. 

 

Exempel 5 (Under försök 4): 

538  4:27:15 Toygun vänster vänster vänster  1 7 

 

Figur 2: Skärmdump till Exempel 5. Figur 2 visar; område 1 är bossen och område 2 är Toygun 

som tankar denne. Område 3 och 4 är Flanking Orders, en förmåga bossen har där spelarna måste 

undvika att bli träffade av två vågor av fiender vilka rör sig in mot mitten av rummet där alla 

spelare står. 
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Figur 3: Skärmdump till Exempel 6. Figur 3 visar område 1 som är bossen, område 2 Toygun som 

fortfarande tankar bossen, område 3 och 4 Flanking Orders och område 5 alla andra spelare i 

gruppen. 

Spelarna i område 5 måste följa med Toygun när han flyttar på sig, då bossen har en förmåga där 

skadan delas ut på alla spelare som står framför honom. Desto fler spelare som står framför desto 

mindre skadas de. I detta fall kan bossen döda Toygun på ett slag. 

Exempel 6 (Under försök 4): 

539 4:27:17 Relle  eh det funkar inte asså   1 5  

540  4:27:18 Relle  kan inte ha vänster och höger vi får nog  1 5 

Toygun har vridit kameran och går åt det håll som är hans vänster vilket inte var det håll Relle 

uppfattat som vänster. Han kommenterar i Yttrande 539 och 540 att det inte fungerar att gå höger 

och vänster på samma gång då de ej hade samma uppfattning om situationen. 

Om vi studerar hur kodningsschemat hanterat detta så blir alla yttranden klassade som Kategori 1. 

Det innebär att varje yttrande hänvisar till spelarnas egen kognition. Detta är dock inte helt korrekt 

då Relle kommenterar i Yttrande 539 att det Toygun sagt och gör inte stämmer överens med hans 

uppfattning. Enbart kommunikationen ger i detta fall inte en korrekt beskrivning av vad som händer 

i spelet. Man hade kunnat diskutera om detta är något för Kanno et al’s kategori 6 men då 

motsägelserna i detta fall är i form av handlingar som sedan provocerar fram yttrandena blir de 

klassade som Kategori 1. Utan informationen om vad som hände i spelvärlden hade vi ej kunnat 

analysera och förstå på vad eller varför Relle reagerar på Toyguns yttrande. 

5.4 Erkännanden 

Enligt kodningsschemat går det dock att klassa Salish kritiska handlingar från Exempel 4 som ett 

erkännande (eng., acknowledgement) på Relles yttrande. Erkännanden kodas ej av Kanno et al men 

förmedlar dessa yttranden ingen information eller så pass lite så kanske de ej är värda att koda?  
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Exempel 7 (Under försök 4) 

572 4:28:29 Toygun dispel   1 7 

573 4:28:30 Relle  dispella  1 7 

574 4:28:31 Tayu  borta   1 4 

 

I Exempel 7 säger Toygun och Relle i Yttrande 572 och 573 om att ”dispel” ska utföras. Tayu som 

är en av spelarna som kan utföra förmågan dispel svarar i Yttrande 574 att shielden som ska 

dispellas är borta. De har därmed fått ett kvitto på att handlingen är utförd. I detta fall skulle dock 

Toygun och Relle märka om Tayu ej dispellat då det skulle resulterat i ett snabbt misslyckande på 

bossen. 

 

Exempel 8 (Under försök - Pilot) 

198 7:55 Wyyk  borde komma maddening nu närsom helst 1 

199 7:57 Saftig  mmm      0    

 

I Exempel 8, Yttrande 198 säger Wyyk att ”maddening” kan inträffa inom en snar framtid och 

Saftig svarar i Yttrande 199. Wyyk tror att en händelse ska inträffa och åsyftar att uppdaterar alla 

om sin situationsmedvetenhet. Detta gör han genom att förmedla den vidare till alla andra via ett 

yttrande, varvid Saftig bekräftar att han tagit del av Wyyks yttrande och antagligen synkat sin 

situations medvetenhet mot Wyyks.  

 

Ponera att Saftig inte svarat på Wyyks yttrande, hade det då varit någon skillnad? Saftig kan ha 

reagerat på yttrandet och synkat sig mot Wyyk men då de pratar om en händelse som ännu ej har 

hänt hur ska Wyyk veta det? Detta kvitto förmedlar till Wyyk information att han kan lita på att 

Saftig tagit del av informationen.  

 

Exempel 9 (Försök - Pilot) 

27 2:03 Falle  stacka grabbar det är jättemana high nu    1 

28 2:06 Toygun akta vi går runt vi går runt vi går runt vi går runt vi går runt 1 

29 2:12 Salish  jag tar nästa Relle       1 

30 2:13 Falle  behöver fler som stackar      1 

 

Ovan uppmanar Falle i Yttrande 27 att alla bör spelare bör stacka. Det gör han genom att säga det 

rakt ut. Ingen svarar honom och tio sekunder senare uppmanar han ännu en gång fler att stacka. 

Falle får inget verbalt kvitto i detta fall på sitt första yttrande då situationen tillsynes är intensiv och 

flera konversationen pågår. Då tillräckligt många inte stackar kan Falle inte veta vad som hänt, om 

spelarna inte hört honom, inte delar hans uppfattning om situationen eller om de var upptagna med 

annat. Det vi dock kan se om vi studerar videomaterialet är att alla spelare måste undvika bossens 

förmåga Flanking Orders vilket gör att de ej kan stå på samma position. 

 

Wyyk och Falle måste lita på att alla andra spelare hör och tar till sig av den information deras 

yttranden innehåller. I båda fallen säger de något rakt ut i deras forum och lägger därmed ansvaret 

på de andra spelarna att ta till sig av informationen. Åhörarna måste efter att de hört informationen 

bedöma om den är relevant för dem och om de ska agera på något sätt. Om Wyyk och Falle 

upplever att den ej uppmärksammas kan detta påverka deras individuella kognition, tillit till 

gruppen och i slutändan hela gruppens prestation. Alla spelare är därmed beroende av varandra och 

en spelare som inte litar på att en annan kan göra sin uppgift korrekt skulle med andra ord kunna 

orsaka stor skada. Varje yttrande och kommunikativ handling innebär att spelaren litar på att få en 

respons från sina medspelare, antingen i form av yttranden eller handlingar. Detta har beskrivits av 

Clark (2009) tidigare som Joint commitment: hur upplevelsen av att ens kommunikation bara går åt 
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ena hållet och därmed misslyckas påverkar individers tillit till varandra.  

5.5 Öppet forum 

Spelarna använder sig av ett öppet forum när de kommunicerar med varandra. Alla yttranden riktas 

indirekt till alla i gruppen oavsett om yttrandet är direkt till någon annan och det är varje spelares 

eget ansvar att lyssna och ta åt sig av information i yttranden som är relevant för dem. Detta är 

tämligen komplext då spelarna sitter i enskilda rum med enbart spelvärlden, vissa kommunikativa 

handlingar och yttrandena att kommunicera via. När ett yttrande är direkt riktat mot en spelare 

föregås det ofta med spelarens namn som i Exempel 10 och yttrande 373. I andra fall sägs allting 

rakt ut. 

 

Exempel 10 (Före försök 3) 

373 04:20:02 Relle saftig har vi repbot 4 

 

I en grupp med tio spelare blir det väldigt mycket information som hela tiden processas av spelarna. 

Om varje belief som spelarna har om sig själva (Ma) och varandra (Ma’/Ma’’), blir det totalt 10 

spelare med beliefs om alla andra och vad alla andra tror om alla andra. I en miljö där spelarna ska 

reagera på en redan stor mängd information är interna representationer omöjliga. Det läggs därför 

på spelarnas ansvar att den information som är relevant för situationen yttras, och att alla reagerar 

på yttre stimuli än bara interna modeller. Det är här många av alla yttranden under Kategori 1 

hamnar som beskrivande planer, beslut, mål etc. När något som blir varseblivet och internaliserat, 

men då det hela tiden fylls på med ny information så yttras den relevantaste informationen till andra 

spelare.  

 

Exempel 11 (Försök - Pilot) 

155 6:33 Relle  Wind rider om 5  1 3 

156 6:33 XX  femton    1 3 

157 6:34 Salish  flanking   1 3 

158 6:35 Wyyk  rain också   1 3 

 

I Exempel 11 och Yttrande 155 till 158 kan vi se hur spelarna hjälps åt att yttra vad de ser händer i 

spelet. Varje händelse kräver en respons från spelarna och genom att yttra vad de ser antar man att 

andra som kanske inte sett händelsen blir medvetna om den. Detta återkopplar till Cannon-Bower 

och Salas (2001) kategorier om vad som delas mellan spelarna. Vid externalisering av den 

varseblivna informationen så läggs det på de andra spelarnas ansvar att ta till sig informationen och 

vid behov agera på den. De kan därför tro att andra spelare ska ta till sig, internalisera, 

informationen och synka sig till deras och gruppens gemensamma uppfattning om världen och hur 

de ska agera.  

 

Exempel 12 (Försök – Pilot)  

179 7:21 Relle  pil   1 3  

180 7:22 Agemz  blinkar blinkar 1 4 

 

I Exempel 12 ovan uppmärksammar Relle i Yttrande 179 gruppen om att ”pil” inträffar. Yttrandet är 

relevant tills pil har inträffat vilket ger alla spelarna tid att reagera. Agemz blir träffad och vet att 

han måste ta sig ur problemet, dessutom vet att han kan göra det enkelt med tanke på hans förmågor 

(resten av gruppen behöver därmed ej agera). Han uppmärksammar alla som situationen i Yttrande 

180. 
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Exempel 13 (Försök - Pilot) 

141 5:49 Wyyk  jag har ingen bop kvar nu by the way  1 4 

142 5:50 Saftig  nej se till att så utspridda nu    1 6 

143 5:51 Relle  mm om 5 gibba ner den direkt nu allihopa asså 1 7 

144 5:55 Saftig  mm för kommer flanken så blir det inte bra  1 5 

145 5:56 Relle  säg till om ni inte behöver hjälp   1 5 

146 5:59 Falle  behöver hjälp      1 8 

147 5:59 Relle  Falle ta den allihopa     1 7 

 

I detta exempel inträffar ”pil” igen fast under andra förutsättningar. Wyyk vet att vid händelsen 

”pil”, som i förutsätts att alla känner till, kan han inte göra ”bop” för att lösa problemet, vilket han 

säger i Yttrande 141. Saftig och Relle svarar (142 och 143) och säger att om man inte själv kan göra 

något åt ”pil” kommer alla behöva hjälpa till. Saftig tillägger mer information om situationen i 

Yttrande 144 vilket skickar vidare hans situationsmedvetenhet till alla andra spelare och även 

bekräftar att han och Relle håller med varandra. Falle säger sedan att han behöver hjälp (146), Relle 

svarar och beordrar gruppen som reagerar.  

 

5.6 Modell för öppet forum 

I Figur 4 presenteras en representation av situationen i form av processer. För att en aktivitet ska 

lyckas kräver varje händelse en handling i världen och varje handling i världen orsakar en händelse. 

Modellen i Figur 4 är med andra ord förenklad då varje spelare gör en handling varannan sekund.  

Kommunikationen ses här som en process skild från både händelser i världen och i spelet. 

Kommunikationsprocessen kommer egentligen alltid finnas oavsett kommunikationens kvalité, om 

den är verbal eller enbart sker med kommunikativa handlingar. Men desto sämre kommunikationen 

är desto mer ökar risken för att spelarnas situationsmedvetenhet skiljer sig.  

 

Figur 4 beskriver hur informationsflödet kan tänkas ske i ett öppet forum. A och B spelar World of 

Warcraft tillsammans. Vid (1) så orsakar A och Bs handlingar att spelvärlden kommer till ett 

tillstånd där det annonseras att x händer om 5 sekunder (2). A ser detta (3) men känner sig osäker på 

att B vet var han ska gå när x händer (4). A yttrar (5) att B ska gå hitåt (6). Yttrandet ligger kvar och 

är relevant en viss tid (7). B hör att A sagt något (8) och tar till sig informationen i yttrandet (9). 

Han vet nu vart han ska gå (10) och hinner fram tills x (11) reagera på korrekt sätt. 

 

Ytterligare en aspekt med denna studie är att se hur Kanno et al’s modell hanterar omvärlden. Detta 

kan exempelvis göras om man ser världen som en mängd fortlöpande processer. Ponera att man 

tolkar kommunikationen vid en aktivitet som en process på en egen nivå, där det läggs på 

aktivitetsdeltagarna eget ansvar att ta åt sig informationen. Om något som sker direkt mellan två 

individer kan man därmed förtydliga relevansen av att spelarna kan lita på varandra. Om A inte 

täckt upp för B vid Steg 4 eller om B vid Steg 8 inte lyssnat eller gjort något annat och är chansen 

stor han inte skulle hinna reagera på Händelse x. Detta illustrerar även vikten av att spelare tar 

ansvar för kommunikationsprocessen där informationen nu har en chans att finnas lagrad i fler 

spelares minne. 
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Figur 4: Kontexten representerad som processer med Kanno et al’s modell. De fyra horisontella 

strecken representerar processer som sker över tid. De numrerade strecken är ett händelseflöde 

och hur dessa sker inom olika processer i kontexten. Under Process: Kognition kan två 

fyrkanter ses vilka representerar två personers kognition efter Kanno et al’s modell. De tre 

strecken i dessa fyrkanter representerar de tre nivåerna av antaganden i modellen.  
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6. Diskussion 

Kanno et al’s modell (2013) och dess kodningsschema tycks vara en bra grund för hur 

kommunikation vid team cognition går till. Information kan dock ej hanteras av kodningsschemat. 

Det finns inget stöd i kodningsschemat när kommunikation sker i ett öppet forum då 

gruppmedlemarna själva ansvarar för ta till sig information. I en komplex aktivitet där mycket av 

kommunikationen är gällnande vad som sker på en skärm tycks en analys av kontexten vara 

nödvändig för att kodningen ska kunna ske korrekt. Lika så när aktivitetsdeltagarna agerar 

självständigt på händelser i spelvärlden utan att yttra sig gör det nödvändigt att studera kontexten 

mer noggrant. Gruppen spelare i denna studie tycks dock alla ta till sig information när den yttras, 

vilket gör det relevant att vidare testa kodningsschemat och modellen på mindre erfarna grupper.  

 

I pilotstudien upptäcktes vissa frågetecken om hur modellen hanterar några företeelser. Tillit, trust 

och joint commitment täcks inte helt upp då alla individer i gruppen måste anta att alla utför sin roll 

och tar till sig information (som andra spelare delar med sig av). Detta är ytterst relevant i en domän 

där lagmedlemmarna sitter i separata rum och enbart kan kommunicera effektivt via verbal 

kommunikation. Det går därmed att vidare diskutera om huruvida det är korrekt att inte ha kodat 

erkännanden då de förmedlar en typ av information som är relevant för spelarnas kognition, det vill 

säga tillit till varandra. 

 

Närmare 80 procent av alla yttranden kodades som Kategori 1. En grupp spelare där alla yttranden 

är av Kategori 1 kan tolkas som att gruppen är väldigt samspelt, men dessvärre tas ingen hänsyn till 

yttrandenas kvalitet. Det skulle därmed kunna vara raka motsatsen, det vill säga att alla säger vad de 

själva tror men ingen lyssnar, om man inte har något sätt att mäta prestationer. Många yttranden 

tyder även på att många spelare tänker med andra spelares förmågor som sina egna. Alla dessa 

yttranden sätts ihop till en övergripande kategori när det dock är tydligt att spelarna tar hänsyn till 

andra spelares kognition genom sina yttranden. Detta fenomen stödjs av tidigare forskning (Wegner, 

1987) och kodningsschemat får problem när aktivitetsdeltagarna är högpresterande. Om 

hänsynstagandet är omedvetet eller hur spelarnas kognition verkligen går till är en fråga för 

framtida forskning.  

 

Inte ett enda yttrande av Kanno et al’s Kategori 6 kodades. Detta berodde till stor del på osäkerhet 

om vad spelarna verkligen uppfattade som motsägelser. I många fall kunde potentiella motsägelser 

tolkas som yttranden av Kategori 4 och Kategori 5 då vi inte vet vilken information spelarna 

internaliserat och när konflikter mellan olika uppfattningar skedde. Om informationen som en 

spelare uppfattar som motsägelsefull antas kommer från spelet och inte från ett yttrande blir denna 

tolkning närmast omöjlig.  

 

Då dataspelet spelas i en ojämn takt kan vi se hur kommunikationen förändras vilket stödjer gamla 

teorier om situationsmedvetenhet och mentala resurser (Endsley, 1995). Det går dock att ifrågasätta 

användandet av World of W arcraft. Studier som motiverar forskning i mikrovärldar finns (Brehmer, 

1993) men många av dagens dataspel är extremt komplexa. Spelargruppens interna kultur, moral, 

syn på ledarskap och spelvärlden gör uppgiften väldigt komplex. Fördelen med att ha en komplex 

uppgift i en komplex mikrovärld är att aktiviteten kan jämföras med verkligheten vilket skulle ge en 

hög ekologisk validitet även fast man studerar specifika situationer. En nackdel med komplexiteten 

är svårigheter att isolera specifika variabler. I detta fall tycks World of Warcrafts komplexitet ha 

gynnat uppgiften då mediet varit väldigt olikt det Kanno och kollegor användat i tidigare studier. 

Kompletterande intervjuer av spelarna hade dock kunnat vara önskvärt för att studera hur de själva 

uppfattar problematiken om tillit till andra spelare eller hur de löser problem. 
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Att det för en grupp bara yttras sådant som kategoriseras som Kategori 1 skulle tyda på att 

samspeltheten och situationsmedvetenhet uppdateras korrekt. För samspelta grupper, som i detta 

fall, kan det därför vara relevant att dela upp Kategori 1 i mindre delkategorier för att i detalj kunna 

studera hur beslutsfattande, planering och delning av kognition sker mellan individer. Ett möjligt 

alternativ på hur detta skulle kunna gå till är Johansson et al’s kodningsschema och kategorier för 

företeelser beträffande andra individer eller i omgivningen.  

 

Den föreslagna modellen i Figur 4 visar på hur ett problem kan lösas mellan två individer. 

Verkligheten är dock mycket komplexare. I denna studie användes tio personer som frekvent 

kommunicerar med varandra och där alla varannan sekund gör en handling i spelet som påverkar 

spelvärlden. Dessutom sitter de alla framför varsin dator vilket skulle göra vidare modellering 

väldigt problematisk. Kanno et al’s modell är dock här väldigt användbar tillsammans med denna 

typ av representationer av omvärlden då man på detta sätt kan visa hur information flödar mellan 

olika processer, nivåer och flera deltagare i samma aktivitet. Hur modellering ska ske på ett mer 

hanterligt sätt vid ett större antal agerande individer i en kontext får bli en fråga för framtida studier. 
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7. Slutsats 

Kanno et al’s modell är ett instrument för att förstå relationen mellan en individs interna kognitiva 

processer och den sociala omgivningen. Modellen kompletterar tidigare forskning kring 

situationsmedvetenhet och team cognition, men kodningsschemat som baseras på denna modell är 

begränsat vad gäller yttranden som berör andra individers kognition. Ett problem med 

kodningsschemat är dess definition av yttranden, som resulterar i att kodningen reducerar delad 

kognition till individuell kognition och antar att individers tillit till varandra är oförändlig. En 

utökad processorienterad modell föreslås där interna och externa processer och informationsflöden 

kan följas mellan flera aktörer i en kontext.  
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Appendix 

Pilotstudie 1 – 42 

00:33:00 Toygun höger höger 1 7

00:41:00 Salish shield om 5 1 3

01:08:00 Relle kommer interrupts på han shadow (xx) nog snart 1 3

01:12:00 Salish ska jag bara switcha target då? 5 9

01:14:00 Toygun japp 0 10

01:14:00 Relle mm gör det 0 10

01:19:00 Toygun (xxx) 0

01:22:00 Falle nu har vi riktigt bra setup så kom igen nu 1 11

01:26:00 Relle Salish du nästa 1 7

01:28:00 Saftig du får snart tanka själv bara så du vet 1 5

01:30:00 Wyyk mm 0 10

01:30:00 Toygun jag drar nu 1 4

01:32:00 Saftig mm 0 10

01:32:00 Relle Saftig du nästa 1 7

01:38:00 Falle spreada då grabbar 1 5

01:41:00 Wyyk Jaa do 0 10

01:42:00 Bomorris akta lite Falle 1 5

01:43:00 Relle Salish nästa 1 7

01:50:00 Relle Bomorris du kan ta nästa 1 7

01:52:00 Bomorris aa jag kitar här 1 4

01:54:00 Toygun jag måste in nu 1 4

01:54:00 Tayu jag tar jag tar jag tar taget 1 4

01:55:00 Relle bra 0 10

01:56:00 Toygun shield snart 1 3

01:58:00 Lerre jag tar nästa sköld 1 4

01:59:00 Salish shield 1 3

02:03:00 Falle stacka grabbar det är jättemana high nu 1 8

02:06:00 Toygun akta vi går runt vi går runt vi går runt vi går runt vi går runt 1 7

02:12:00 Salish jag tar nästa Relle 1 4

02:13:00 Falle behöver fler som stackar 1 8

02:14:00 Relle mm Salish nästa 1 5

02:17:00 Toygun bossen 1 3

02:18:00 Wyyk spreada nu 1 6

02:19:00 Relle Toygun nästa 1 7

02:23:00 Relle jag tar nästa 1 4

02:29:00 Bomorris shadows 1 3

02:30:00 Relle Salish nästa 1 7

02:35:00 Toygun shield snart 1 3

02:36:00 Relle Toygun nästa 1 7

02:39:00 Agemz shield om en 1 3

02:40:00 Relle Agemz du får tan 1 7
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Pilotstudie 43 – 84 

02:45:00 XX 0

02:45:00 Relle jag tar nästa 1 4

02:47:00 Falle flanking 1 3

02:51:00 Relle Toygun nästa 1 7

02:58:00 Tayu fixate på mig jag måste springa nånstans 1 4

03:00:00 Relle Salish nästa 1 7

03:03:00 Saftig shadows uppe kom igen boys 1 35

03:05:00 Relle ja tar nästa 1 4

03:05:00 Saftig väldigt där å XX att shadows ä uppe 1 3

03:11:00 Tayu en shadows uppe 1 3

03:11:00 Wyyk (xxxxxx) 0

03:11:00 Relle (xx) 0

03:19:00 Tayu shield om 3 1 3

03:20:00 Relle Toygun får ta den 1 7

03:21:00 Salish jag tar den 1 4

03:22:00 Relle Toygun 1 7

03:22:00 Salish jag tar 1 4

03:23:00 Relle okej Toygun ae 1 4

03:24:00 Saftig shield 1 3

03:25:00 Relle sköld 1 3

03:28:00 Relle jag tar nästa 1 4

03:29:00 Relle Toygun nästa 1 7

03:37:00 Relle Salish 1 7

03:38:00 Salish jepp 0 10

03:39:00 Relle ska jag ta den 5 4

03:39:00 Lerry shadow shadow 1 3

03:43:00 Saftig var med nu stå nära när volleyn kommer 1 3

03:47:00 Relle jag tar nästa 1 4

03:47:00 Saftig så vi får stacka lite ändå 1 5

03:49:00 Toygun jag kan vara med i rotation 1 4

03:51:00 Relle mm Toygun nästa 1 7

03:53:00 Saftig vad med gå igenom eeh volleykillen 1 5

03:56:00 Relle Salish nästa 1 7

04:00:00 Relle jag tar nästa 1 4

04:01:00 Saftig volley 1 3

04:06:00 Bomorris sköld sköld sköld sköld sköld sköld 1 3

04:08:00 Relle Agemz får tan 1 7

04:10:00 Relle jag tar nästa interrupt 1 4

04:11:00 Saftig spreada spreada spreada 1 6

04:16:00 Relle Solace nästa 1 7

04:16:00 Tayu shadow shadow på tanken shadow på Relle i mitten 1 5

04:19:00 Saftig men döda den fort 1 5
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Pilotstudie 85 – 126 

04:22:00 Saftig dra ut till sidorna nu också 1 7

04:23:00 Wyyk spreada nu 1 6

04:25:00 Relle Tayu nästa 1 7

04:27:00 Lerry en till shadow på tank 1 3

04:29:00 Salish tar 1 4

04:29:00 Relle jag tarn bra 1 4

04:30:00 Relle jag tar nästa 1 4

04:31:00 Toygun tar bara shadow 1 4

04:33:00 Saftig spreada så du (xx) får ut pilen asså 1 6

04:33:00 Falle spreada då grabbar 1 6

04:37:00 Relle Salish nästa 1 7

04:39:00 Saftig jag kan inte komma loss 1 4

04:40:00 Saftig tack 0 10

04:42:00 Relle ää saftig nästa 1 7

04:44:00 Wyyk woo- 1 11

04:44:00 Salish volley 1 3

04:44:00 Relle volley 1 3

04:46:00 Relle Saftig tarn bra 1 7

04:46:00 Saftig mm 0 10

04:47:00 Relle jag tar nästa 1 4

04:47:00 Toygun shield 1 3

04:48:00 Saftig shield 1 3

04:48:00 Salish sköld sköld sköld sköld sköld sköld 1 3

04:51:00 Toygun a de e bra 1 10

04:53:00 Toygun sleight 1 3

04:53:00 Relle jag börjar stunna 1 4

04:55:00 Relle Wyyk är nästa 1 7

05:00:00 Falle få inte debuff nu 1 5

05:07:00 Saftig stå utspridda nu ordentligt 1 5

05:10:00 Bomorris jag springer tarn 1 4

05:10:00 Relle arrow om 5 1 3

05:13:00 Relle sprid ut 1 7

05:18:00 Falle jag kan inte komma ut 1 4

05:20:00 Relle döda den 1 7

05:21:00 Tayu dpsa den snabbt 1 7

05:21:00 Falle döda den fort och grippa mig inte 1 7

05:22:00 Relle eller flank 1 3

05:23:00 Relle typ boppan 1 7

05:24:00 Falle jag kommer dö 1 4

05:25:00 Wyyk nä boppan bara 1 4

05:25:00 Salish volley 1 3

05:27:00 Relle lite volley 1 3
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Pilotstudie 127 – 169 

05:30:00 Agemz shadow 1 3

05:30:00 Bomorris shadow 1 3

05:31:00 Toygun sleight of hands 1 3

05:33:00 Falle Saftig dog 1 5

05:34:00 Relle sluta dpsa 1 5

05:35:00 Wyyk men 1 11

05:35:00 Relle ressan sluta dpsa tjok får stunna 1 7

05:38:00 Saftig jag tog den 1 4

05:38:00 Tayu shadow shadow grabbar 1 3

05:38:00 Wyyk stunnad 1 4

05:41:00 Toygun buffa igen 1 5

05:42:00 Falle buffa han 1 5

05:44:00 XX shield igen 1 3

05:44:00 XX (xxx) 0

05:49:00 Wyyk jag har ingen bop kvar nu by the way 1 4

05:50:00 Saftig nej se till att stå utspridda nu 1 6

05:51:00 Relle mm om 5 gibba ner den direkt nu allihopa asså 1 7

05:55:00 Saftig mm för kommer flanken så blir det inte bra 1 5

05:56:00 Relle säg till om ni inte behöver hjälp 1 5

05:59:00 Falle behöver hjälp 1 8

05:59:00 Relle Falle ta den allihopa 1 7

06:05:00 Relle volley 1 3

06:07:00 Relle (xx) 0

06:11:00 Relle sleight of hand jag börjar stunna sen Wyyk 1 347

06:19:00 Lerry off 0 11

06:20:00 Tayu shoof 0 11

06:22:00 Falle Agemz 0 2

06:23:00 Agemz fitta också 0 11

06:33:00 Relle Wind rider om 5 1 3

06:33:00 XX femton 1 3

06:34:00 Salish flanking 1 3

06:35:00 Wyyk rain också 1 3

06:36:00 Relle gibba ner den direkt nu när ni 1 7

06:41:00 Tayu jag har trinket jag tog den 1 4

06:44:00 Toygun shadow 1 3

06:45:00 Lerry shadow 1 3

06:46:00 Relle volley 1 3

06:46:00 Toygun på mig 1 3

06:48:00 Relle volley 1 3

06:49:00 Toygun drar bossen drar bossen 1 4

06:52:00 Saftig en shadow 1 3

06:53:00 Falle shadow på mig 1 3

06:54:00 Bomorris två shadow 1 3
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Pilotstudie 170 – 212 

06:58:00 Saftig akta från den stå inte i den 1 7

06:59:00 Relle sleight of hand sluta dpsa Wyyk stunnar 1 357

07:03:00 Wyyk stunnad 1 4

07:10:00 Salish ny boss 1 3

07:10:00 Relle ta ner bossen toygan ta nern 1 7

07:12:00 Falle (xx) meng där nu 3

07:17:00 Falle kom igen nu 1 11

07:18:00 Toygun Salish kan du va med och interrupta den här 1 7

07:19:00 Saftig se till att stå utspritt nu 1 6

07:21:00 Relle pil 1 3

07:22:00 Agemz blinkar blinkar 1 4

07:23:00 Saftig bra 0 10

07:25:00 Bomorris maddening om 5 1 3

07:26:00 Relle (xx) 0

07:26:00 Saftig volley 1 3

07:26:00 Wyyk volley 1 3

07:28:00 Tayu volley sen stacka 1 36

07:30:00 Saftig nä men den ljuger den första där 1 5

07:32:00 Agemz den ä nuka den där bara 1 5

07:34:00 Saftig (xxx) han måste ner han måste ner 1 5

07:35:00 Agemz det e ingen maddening det är ingen maddening 1 3

07:40:00 Tayu han är borta gött gubbar fokus nu 1 3

07:44:00 Relle dö inte nu 1 6

07:45:00 Relle flanking snart 1 3

07:49:00 Bomorris dispella du först Tayu 1 7

07:50:00 Tayu aa men stacka vi stackar efter (xx) 1 6

07:51:00 Toygun (xxxx) 0

07:52:00 Saftig det är här flanking nu 1 3

07:55:00 Wyyk borde komma maddening nu närsom helst 1 3

07:57:00 Saftig mmm 0 10

07:58:00 Tayu kom in i mitten ni som kan 1 7

07:59:00 Tayu in i mitten 1 7

08:00:00 Relle in i mitten 1 7

08:01:00 Falle maddening 1 3

08:03:00 Salish jag kan inte ta nästa 1 4

08:03:00 Falle ta hå(xx) om ni behöver 1 7

08:03:00 Relle ta hs 1 7

08:06:00 Saftig akta shadow shadow in i raiden 1 3

08:08:00 Tayu shadow på tanken 1 3

08:10:00 Saftig (xx) fort fort fort 1 11

08:10:00 Tayu två stycken shadows 1 3

08:10:00 Toygun (xxxxx) ta bossen 1 7
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Pilotstudie 213 – 255 

08:12:00 Tayu tre stycken shadows uppe 1 3

08:16:00 Relle poppa en cd så... 1 4

08:17:00 Relle jag tar första Salish andra 1 47

08:20:00 Relle Saftig nästa 1 7

08:23:00 Relle Agemz 1 7

08:25:00 Tayu bra på shadows gubbar 1 11

08:25:00 Relle Tayu nästa 1 7

08:27:00 Toygun jag har min (xx) 1 4

08:28:00 Tayu tog den 1 4

08:28:00 Relle Toygun 1 7

08:31:00 Saftig gå lite semi-utspritt här kring mattan den stora mattan 1 6

08:36:00 Relle jag tauntar han sen på nitti då 1 4

08:37:00 Saftig för pillage och sånt 1 6

08:38:00 Tayu timer på maddening 1 9

08:39:00 Lerry måss 1 11

08:40:00 Wyyk sex 1 3

08:40:00 Falle fem 1 3

08:42:00 Lerry en och en halv till berserk så steppa på dpsen asså 1 3

08:47:00 Relle maddening du kan tan 1 7

08:47:00 Tayu maddening stacka 1 7

08:51:00 Tayu aa ni kan dps (xxxxx) 1 7

08:52:00 Falle (xx) om ni behöver 1 5

08:54:00 Tayu med Lerry du där ute 1 5

08:57:00 Tayu bara å dps stacka här på warlockportalen för debuffen ska gå bort 1 5

09:03:00 Tayu mass dispellar 1 4

09:05:00 Toygun Saftig nästa 1 7

09:07:00 Salish flank 1 3

09:10:00 Saftig akta flank 1 3

09:20:00 Lerry aa tryckte först 1 4

09:20:00 Saftig kan vi dispella en gång till 1 2

09:21:00 Tayu dispellar du Bomorris 1 7

09:21:00 Relle tryck 1 7

09:22:00 Bomorris dispellar nu 1 4

09:22:00 Toygun pot pot pot pot 1 5

09:25:00 XX (xxx) 0 0

09:25:00 XX (xxxx) 0 0

09:25:00 Wyyk ooh 1 11

09:25:00 Tayu shadow shadow shadow 1 3

09:25:00 XX (xx) 0 0

09:26:00 Tayu två stycken shadows uppe 1 3

09:27:00 Saftig det kommer tre stycken här 1 3

09:27:00 XX tre 1 3

09:28:00 XX tre 1 3
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Pilotstudie 256 – 298 

09:28:00 Salish tre shadows 1 3

09:32:00 Relle tar vi shadows eller gibbar vi boss 5 9

09:34:00 Saftig ta shadows ta shadows 1 7

09:34:00 Relle ta shadows aa okej 1 5

09:35:00 Wyyk maddening 1 3

09:36:00 Tayu maddening också 1 3

09:38:00 Relle in i mitten 1 7

09:40:00 Relle pots och allt 1 5

09:41:00 Falle ta ner shadows fort 1 7

09:42:00 Toygun ta bossen 1 7

09:44:00 Wyyk boppa toygun 1 7

09:44:00 Saftig (xxxxxxx) också 11

09:50:00 Lerry sexton sekunder 1 3

09:54:00 Relle vi kommer tan inte innan berserk toygun vi får kita lite 1 45

09:54:00 Saftig när har ni bl 1 9

09:57:00 Agemz tretton sek 1 4

09:58:00 Tayu dra bl 1 7

09:59:00 Tayu eller vi har inte 1 6

10:00:00 Bomorris nej tie sek kvar tie sek kvar 1 4

10:03:00 Toygun ta honom precis asså 1 5

10:05:00 Toygun tarn honom nu 1 4

10:06:00 Relle tar an nu 1 4

10:09:00 Toygun det är bra 1 11

10:10:00 Relle ae jag dog direkt fitta 1 4

10:12:00 Relle cds kita 1 7

10:15:00 Relle du har hero 1 5

10:17:00 Bomorris dra bloodlust 1 7

10:17:00 Falle bl kom igen bl bl bl bl bl bl 1 7

10:19:00 Relle hero 1 7

10:19:00 Agemz den är dragen 1 4

10:21:00 Wyyk maddening om tre 1 3

10:21:00 Falle ae(xx) 1 11

10:22:00 Wyyk måste få bort den dirr asså annars dör vi 1 3

10:24:00 Bomorris flanking 1 3

10:25:00 Falle nej på bossen bara bossen bara om ni kan 1 7

10:28:00 Relle nuka boss 1 7

10:29:00 Wyyk asså det var ju som jag sa 1 4

10:29:00 Falle naae 1 10

10:30:00 Bomorris kom igen kom igen kom igen kom igen 1 11

10:31:00 Agemz jag sitter i block jag sitter i block jag sitter i block 1 4

10:32:00 Tayu han sitter i block han sitter i block 1 5

10:34:00 Falle ja 0 10

10:35:00 Wyyk (xx) 1 11
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Pilotstudie yttrande 299 – 303 

10:35:00 Toygun (skriker) (dunkar i bordet) 11

10:37:00 Toygun ÄNTLIGEN 1 11

10:40:00 Saftig pasta loot pasta loot fort 1 7

10:41:00 Falle vilken jävla (xx) 1 11

10:42:00 Wyyk så epic kill 1 11

 

Pilotstudie Mellan1 1 – 28 

30:56:00 Relle aa men det var ju den där interrupten i vid maddening och ehm flanken 1

31:02:00 Relle jag vet inte det är väl melee som missar den antar jag 1

31:06:00 Relle det ärå Bomorris och Tayu får hoppa in 1

31:09:00 Tayu jepp 0

31:11:00 Relle det vi jag salish toygun vi har vi har liksom våran rotation vanligtvis 1

31:17:00 Saftig kan vi inte göra som så att eeh Tayu Bomorris försöker interrupta i asså när det är sådan speciell transition 1

31:25:00 Saftig oavsett om någon annan gör det så att vi är två liksom 1

31:27:00 Relle mm 0

31:27:00 Saftig nu ringer det igen brb 1

31:31:00 Relle men det är mest flanken tror jag gör det jobbigt liksom 1

31:36:00 Relle när han står stilla så kommer flanken då når man inte fram 1

31:40:00 Tayu Lerry kan du summa mig jag var tvungen att hoppa in och ut ur instancen 1

31:44:00 Lerry jopp 0

31:44:00 Tayu det är något som bögar 1

32:17:00 Lerry klicka 1

32:42:00 Saftig monstersummon 1

32:48:00 Falle accepta nu Agemz 1

32:50:00 Agemz mmm 0

32:52:00 Falle stå stilla stå stilla 1

33:18:00 Saftig behöver ni healthstones det står där borta 1

33:29:00 Relle Lerry är du här eller 4

33:31:00 Lerry aoo 1

33:33:00 Relle då kör vi 1

33:36:00 Lerry det är bara å dra countdown för jag är redo 1

33:37:00 Saftig men dra upp ääh healthstones 1

33:40:00 Relle mm hs 1

33:42:00 Lerry (xxxxxxxxx) 0

33:46:00 Relle okej nu kör vi 1
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Pilotstudie Mellan2 1 – 17 

07:15:00 Saftig men vill ni ha någon speciell plan för det eller 2

för vi kommer få flanking när han spawnar vi måste ändå dodga volleyn

hu asså det vi ska

07:25:00 Relle jaaa 0

07:26:00 Saftig det är bra om vi kan pusha så att volleyn kommer innan liksom och att vi står i honom 1

07:30:00 Tayu asså enligt min dbm sa att han skulle göra shield men ja 1

07:34:00 Saftig nej det var långt kvar på shield asså han hinner aldrig göra andra shielden 1

07:38:00 Tayu nej han sa asså dbm sa shield och så så blev det ju flanking istället sen stod vi ju kvar 1

07:45:00 Saftig flanking hade varit off cd i typ tie sekunder där 1

07:48:00 Falle glöm inte flaska förresten 1

07:52:00 Saftig mm vi har håller på vi sparar logs nu så still å inte fucka upp 1

08:00:00 Saftig med sånt 1

08:01:00 Tayu framme 1

08:12:00 Saftig kommer du tri 1

08:14:00 Bomorris aa när jag ätit min food buff 1

08:20:00 Bomorris hallo 0

08:20:00 Toygun (xxxxxxxxx) 0

08:25:00 XX (xxxxx) 0

08:33:00 Saftig kör vi boys 1
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