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BBEEGGYYNNNNEELLSSEENN  

Detta kandidatarbete ägde rum på Blekinge Tekniska Högskola under våren 2001. 

Vi, deltagarna i projektgruppen, heter Magnus Hallqvist, Paula Mutafov och Fredric 
Wittlock och går utbildningen Människor Datateknik Arbetsliv (MDA)1. 

 

Ursprungsidén till detta projekt trädde fram då vi i januari 2001 kom i kontakt med 

Swedish Institute of Computer Science (SICS)2, beläget i Kista, Stockholm. En av 
avdelningarna på SICS hade nyligen startat ett projekt kallat eErie (Eerie Enhanced 

Reality Interactive Experience). Tanken från SICS var att ny teknik skulle hjälpa till 

att förändra en vardaglig miljö till en form som var mer lämpad för ett levande 

rollspel (lajv). 
 

Utifrån denna idé började vi i gruppen fundera kring teknik i lajv. Då Fredric är före 

detta lajvare satt han på mycket bakgrundsinformation, vilket var till stor hjälp. 

Bland annat fick vi veta att det i dagens fantasy-lajv finns ”övernaturliga” företeelser 
som inte kan förverkligas i aktiviteten på ett trovärdig sätt. Vi beslutade oss efter en 

tids diskussioner att försöka införa teknik i fantasy-lajv, för att hjälpa till att 

simulera dessa övernaturliga företeelser. Detta blev grunden för hela vårt projekt. 

 
Vi var under projektets gång väldigt måna om att den teknik som skulle införas 

måste göras så på lajvarnas villkor. Detta för att våra lösningar skulle accepteras av 

lajvarna och bli en naturlig del av aktiviteten. Vi hade därför kontinuerlig kontakt 

och kunskapsutbyte med erfarna lajvare. Vi samarbetade också med SICS, främst 
när det gällde tänkbara tekniska lösningar.  

 

Den prototyp vi utvecklat i projektet har vi valt att kalla ELF-EAR. Namnet kommer 

av det område inom fantasy-lajv som tekniken som är tänkt att stödja, nämligen 
alvernas förhöjda hörsel.  
 

Du som läsare kommer i denna rapport förflyttas till en fantasi-värld som inte 

många känner till. Det är denna värld som vi i projektgruppen hela tiden utgått 
ifrån i arbetet. Att studera denna har av oss krävt en stor portion fantasi och 

inlevelseförmåga, vilket du som läsare också kommer att behöva för att förstå 

innebörden i den. Förbered dig på en resa bland troll, magi, hjältedåd och tappra 

riddare … 

1 http://mda.bth.se 
2 http://www.sics.se 
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ådgivaren vaknade av att en hand lades mot hans mun. Snabbt greppade han svärdet och slog upp ögonen 

för att se vem det var. Hans blick möttes av alven Galadrim, som satte fingret framför munnen och visade 

att han skulle vara tyst. Rådgivaren lyssnade intensivt men kunde inget höra. Han tittade oförstående upp på alven 

som verkade lyssna han också. Galadrim böjde sig fram och viskade i hans öra:  

– Jag hör att en orch inte är långt borta. Vi måste vara absolut tysta och stilla för att han inte ska upptäcka oss. 

Dina två vakter är informerade och håller ögonen öppna. 

 

Rådgivaren lyssnade vidare och kunde efter en stund höra svaga knakningar längre in i skogen. Han satte sig 

försiktigt upp. Han kunde se sina två vakter sitta en bit bort och de verkade stirra rakt ut i natten. 

”Det är som jag befarat”, tänkte rådgivaren för sig själv. ”Otyget har dragit sig in i vårt land allt längre på senaste 

tiden. Måtte nu bara Galadrim kunna föra oss säkert till gränsfästningen så vi kan få veta av vakterna där hur 

många som kan ha kommit in i landet.” 

Alven böjde sig åter fram och viskade: 

– Orchen kommer allt närmare. Jag ska försöka locka bort honom. Sitt kvar här så kommer jag snart tillbaka. 

Galadrim reste sig och gick ljudlöst in i skogen. Han verkade nästan slukas av den eftersom hans kläder gjorde honom 

nästintill osynlig i den omgivande skogen. Rådgivaren lyssnade spänt åt hållet som orchen verkade befinna sig.  

 

Utan förvarning hörde de orchen utstöta ett stridsvrål inte långt från dem. Han verkade sätta av i språng samtidigt 

som han slog med sitt vapen på både träd och buskar under sin framfart. 

”Nu är det ute med Galadrim”, tänkte Rådgivaren. ”Sen blir det vår tur.” 

Vakterna stod nu upp med dragna svärd, beredda att slåss till sista andetaget om det behövdes, men ljudet från 

orchen blev mer och mer avlägset. Rådgivaren fick en gnutta hopp om att de skulle klara sig. 

 

Lika mystiskt som alven försvann in i skogen kom han helt plötsligt tillbaka. Rådgivaren tyckte sig hålla ett vakande 

öga på omgivningen, men ändå stod alven bredvid honom utan att ha blivit upptäckt. 

– Du klarade dig, sa Rådgivaren lättad. Jag fruktade det värsta. 

– Det är klart jag klarade mig, svarade Galadrim. Orcher är ointelligenta varelser som jag utan bekymmer kan 

lura dit jag vill. Innan han upptäcker att han inte jagar någon så är han långt bort från oss. Vi kommer inte få 

bekymmer med honom framöver, men för att vara säkra ska vi nog flytta oss från den här platsen. Han skulle kunna 

komma tillbaka hit. 

 

När det närmade sig gryning fortsatte det lilla sällskapet sin färd. Efter ett par timmars färd såg de skogen öppna sig 

framför dem. En bit ut i det öppna landskapet låg en stor stenfästning. 

- Vi  är framme, sa alven till de andra. 

- Skönt, då är vi säkra, svarade en av vakterna. 

- Det är ljust, så svartfolket håller sig ändå i sina hålor nu, svarade Galadrim. 

Alla drog en suck av lättnad och såg att målet för resan var nära. 

R 
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- Vi tänker inte krypa undan till någon smutsig håla, väste en röst bakom dem. 

Snabbt vände sig alla om och såg en grupp svartalver stå bara ett par meter bakom dem. Rådgivarens vakter drog sina 

svärd. Konstigt nog stod svartalverna utan dragna vapen. 

– Vi har väntat hela natten på er, fortsatte den svartalv som verkade vara ledare. Roligt att det blev fint besök. 

Kunglig rådgivare med sällskap om jag inte tar fel. Det var värt att vänta på.  

Rådgivaren greps av panik och började springa mot fästningen. Svartalvernas skratt ekade efter honom. Alven och 

vakterna följde Rådgivarens exempel och började springa även de. Svartalverna drog sina vapen och skrek något på 

sitt vidrigt elaka språk innan de sprang efter. 

 

Rådgivaren var snart upphunnen av alven. 

- Når vi bara fästningen är vi säkra, flämtade Rådgivaren. 

Vakterna var bara steget efter dem. Ingen vågade vända sig om för att se hur mycket svartalverna närmade sig. 

 

Mirakulöst nog nådde de porten som stod på glänt. Alven och Rådgivaren kom igenom den först och började skjuta 

igen porten när vakterna kom in och tog tag i regeln som låste den. De lyckades precis få igen porten och låsa den när 

de hör svartalverna skratta utanför. Alla sjönk ner med ryggen mot porten. 

– Konstigt att porten stod på glänt och att vi hann stänga den innan svartalverna hann ikapp oss, sa Galadrim 

för sig själv. 3 

 
 

Vi har nu givit dig som läsare en snabb inblick i hur en värld som ett levande 
rollspel utspelas i kan vara, vilka faror en deltagare kan stöta på och ett axplock av 

de olika varelser som kan finnas i världen. 

3 Den litterära texten är till fullo skriven av medlemmarna i detta projekt. 
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DDEENN  NNYYAA  VVÄÄRRLLDDEENN  
Vi ska nu fortsätta resan in i en helt ny värld, lajvens värld. Nu ska du få veta vad 

denna aktivitet innebär, varför folk lajvar och vad som krävs för att själv kunna bli 
deltagare i den här fantasi-världen. 

LAJV I KORTHET 
Levande rollspel, till vardags kallat lajv, har en del av sitt ursprung i fantasi-

rollspel4. Det började praktiseras i Sverige i mitten av 80-talet. Lajv är en form av 

improviserad teater där deltagarna spelar en karaktär som i likhet med vanlig teater 
kan vara fiktiv, bland annat när det gäller åsikter och värderingar. Till skillnad från 

teater utspelar sig lajv i någon befintlig miljö, vilket innebär allt från ett vanligt rum 

till flera hektar skog eller en hel stad. Lajvare spelar inte heller för någon publik 

utan för sig själva och de andra deltagarna. Det finns även olika typer av lajv med 
skiftande karaktärer och miljöer som exempelvis Science Fiction, Western, 1700-

tals lajv. Ett lajv-arrangemang kan utspela sig från en dag upp till flera veckor där 

antal deltagare kan variera mellan 10 och upp till 1000 personer.  

 
I vårt projekt har vi valt att inrikta oss på fantasy-lajv, eftersom det är den 

vanligaste formen av levande rollspel i Sverige. Många fantasy-lajv har sitt ursprung 

från fantasy-rollspel, som i sin tur är inspirerade från fantasy-böcker och medeltida 

historia. Under resten av denna rapport kommer beskrivningarna gälla för hur ett 
fantasy-lajv går till. Detta innebär att mycket av det som är beskrivet är specifikt 

just för fantasy-lajv och kanske inte alls förekommer i andra typer av lajv. 

VARFÖR LAJVAR MAN? 
Anledningen till varför folk deltar i lajv är naturligtvis väldigt individuellt, men det 

finns ändå några generella orsaker till varför människor lockas till denna aktivitet. 

 
Det som vi ser som det största skälet ligger i att träffa andra människor med 

liknande intressen och tillsammans med dem leva ut en improviserad historia. 

Alltså är samspelet med andra deltagare, inlevelse och improvisationsförmåga 

viktiga delar i ett lajv. Som en konsekvens av detta, finns det i ett lajv-arrangemang 
inga egentliga vinnare, då ett lajv-evenemang i första hand inte går ut på att ”döda 

motståndarna”, ”hitta skatten” eller på andra sätt samla poäng. Ett lajv-evenemang 

4 http://www.sverok.se/introduktion/fantasirollspel.html 
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har därför heller inte fördefinierat slut. Tvärtom är det ibland så att ett lajv-

arrangemang fortsätter där det förra slutade. 

 

Lajv erbjuder också en form av verklighetsflykt, där spelaren kan komma bort från 
vardagen och prova på en annan personlighet och miljö (fiktiva sådana) under ett 

par dagar.  

 
”Man är i en annan värld och slipper sin gamla tråkiga värld.”5 
 

”Det som jag tycker är bra är känslan av att man kan vara i en annan tid för ett 
tag.”6 
 

En annan aspekt ligger i de förberedelser som spelarna och arrangörerna måste 

göra inför ett lajv7. Dessa tillfällen har ibland en lika stor dragningskraft som själva 

lajvet i sig. 

VÄRLDAR OCH VARELSER I FANTASY 
Som vi tidigare nämnt har fantasy-lajv hämtat mycket inspiration från medeltida 
historia och fantasy-litteratur. Det sätter bland annat sina spår i den fiktiva värld 

som skapas inför ett lajv. Det är i denna fiktiva värld som lajv-arrangemanget äger 

rum. Uppenbara inslag från medeltiden i dessa världar är ofta, bland annat, 

styrelseskick (kungar, hertigar), ståndsindelning (adel, präster, borgare och bönder) 
och samhällets tekniska nivå (hantverk, jordbruk). Den uppdiktade världens storlek 

varierar mellan olika lajv-arrangemang och kan bestå av allt från en liten stad till 

5 Oskar Lodin, videoupptagning från workshop 
6 Fredrich Claezon, videoupptagning från workshop 
7 Läs under ”Att gestalta en karaktär” samt ”Idé, Utveckling och Evenemang” 
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flera olika länder. Det finns även olika varelser som lever sida vid sida i en fantasy-

värld, som alver och svartalver, orcher, dvärgar, men även vanligt byfolk och djur. 

Eftersom många av varelserna är av fiktivt slag kan de ha skiftande utseende och 

övernaturliga förmågor. Dessa förmågor kan vara allt från förbättrad syn och hörsel 
till magiska krafter.  

 

Nedan ger vi en kort beskrivning av några olika varelser som figurerar i fantasy-lajv 

samt i denna rapport. Inom fantasy-världen finns ett otal olika varelser och därför 
beskriver vi endast de som är av betydelse för rapporten ifråga. Beskrivningarna är 

också gällande för hur de olika varelserna är tänkta att vara (utifrån litteratur och 

generella beskrivningar). Det är under ett lajv-arrangemang alltså inte säkert att 

deltagarna har möjlighet att spela på alla de egenskaper som dessa varelser kan 
tänkas ha.  

 

Alver är en ”god” ras som lever i harmoni med naturen. 

De håller sig oftast undan människornas städer och lever 
istället ute i skogen. Till det yttre liknar de människor. 

Dock är några drag utmärkande för alver, nämligen deras 

långa spetsiga öron samt en lång och smäcker 

kroppsbyggnad. Alver har dessutom förmågan att se och 
höra betydligt bättre än människor.  

 

Svartfolk/Mörkerfolk är ingen enskild ras utan ett 

samlingsnamn för de raser som betraktas som ”onda” 
(bland annat Orcher, Gobliner och Svartalver vilka beskrivs nedan). Gemensamt för 

svartfolk är att de ställer till mycket bekymmer för mer vänligt sinnade folkslag, 

samt att de föredrar mörker framför ljus. Svartfolk beblandar sig inte med andra 

folkslag såsom människor och alver. 
 

Orcher är en ”ond” ras vars främsta nöje är att föra krig 

och plundra. Utseendemässigt är de något kortare än 

människor, men betydligt bredare och muskulösare. 
Deras intelligens understiger dock människornas. 

Orcher kan röra sig ute på dagen, även om de inte tycker 

om solljus i för stora mängder. De lever därför i hålor i 

marken eller på andra mörka platser. De har förmågan 
att se obehindrat i mörker.  
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Gobliner är små varelser (cirka 1-1,3 meter) med grönaktig 

hudfärg. De klassas som ”onda” men är generellt sett inte 

lika grymma som orcher. Gobliner är ganska fega och rör 

sig därför i större grupper. Liksom orcherna är de inga 
soldyrkare och bor på ungefär samma sätt. Intelligensen är 

ungefär densamma de båda folkslagen emellan.  

 
Svartalver är alvernas ”onda” 
motsvarighet. Svartalver är 

extremt bleka i hyn och har svart hår. De är cyniska, 

kallblodiga och drar sig inte för att plundra och döda när 

de kommer åt. De är också duktiga på att bruka vapen 
och är väldigt disciplinerade, vilket gör dem till vida 

fruktade motståndare. De har liksom alver förhöjd 

hörsel- och synförmåga (Detta kan dock variera från lajv 

till lajv, då svartalverna inte är en ”etablerad” ras inom 
fantasy-litteraturen och blir därför inte lika 

generaliserade eller förutbestämda i karaktärsdragen 

som ex. alver)  

 
Människor. För tydlighetens skull vill vi nämna att en stor del av fantasy-lajvens 

deltagare spelar ”vanliga” människor. Människorna är inte uttalat ”onda” eller 

”goda”, utan deras karaktärsdrag kan spänna mellan de båda ytterligheterna (precis 

som i verkligheten). 
 
Magiker är egentligen ingen speciell ras, utan mer ett samlingsnamn för de 

personer (vare sig de är alver eller orcher osv.) som kan bruka någon form av 

trollkonst. Exempel på dessa trollkonster kan vara förmåga att manipulera de fyra 
elementen (skapa och styra vind, eld, vatten och jord), vilket kan yttra sig i att 

magikern kan skjuta en ljusblixt från sin hand. En magiker kan också benämnas 

som trollkarl, schaman eller mystiker för att nämna några. Denna benämning 

baseras på vilken ras eller kultur spelaren gestaltar. 

ATT GESTALTA EN KARAKTÄR 
Att delta i ett lajv innebär för den enskilde individen en hel del förberedelser. Först 
och främst måste den karaktär som spelaren skall agera skapas. Detta kan 

innebära bland annat val av folkslag, kläder och utrustning. Även åsikter, 

- 9 - 



Blekinge Tekniska Högskola 
MDA-programmet VT 2001 
Kandidatarbete 20p 
 

värderingar och kroppsspråk som karaktären skall ha är bra att förbereda innan 

lavjet startar. Hur lajvaren går till väga för att ”lära” sig sin karaktär är väldigt 

individuellt och det finns inga generella regler för detta. 

 
I många lajv har arrangörerna förberett ett antal karaktärer som har 

nyckelpositioner i den grundstory som skapats inför lajvet8.  Spelaren kan välja att 

spela någon av dessa karaktärer om han vill. Dock får då spelaren mindre fria val 

när det gäller förberedelser, då dessa karaktärer redan utformats av arrangörerna. 
 
”Oftast är det ju jag själv som sätter mig ner och tänker, vad vill jag göra den här 
gången? … Det är bra att man har den friheten så kan man forma karaktären efter 
sig själv och hur man vill att upplevelsen ska vara.”9 
 

Förberedelserna tar också olika långt tid, till stor del beroende på vilken karaktär 

som skall gestaltas. Rent utrustningsmässigt är det svårare att ordna kläder om det 

är en riddare med rustning som skall spelas, än om det är en fattig bonde. De flesta 
fantasy-lajv bygger i grunden på mycket som kommer från medeltiden vilket gör att 

vapen, kläder och rustningar från medeltiden ofta kopieras utseendemässigt för att 

deltagarna ska få en så tidsenlig utrustning som möjligt. Många lajvare odlar i 

samband med detta ett intresse för medeltida hantverk.  
 
”Till sist börjar man bry sig om hur sömmarna ska sys.”10 
 

De flesta deltagarna tillverkar även sina egna masker och vapen med hjälp av latex. 
Masker används oftast av sådana spelare som ska gestalta omänskliga varelser vars 

ansiktsform skiljer sig mycket från vanliga människors (exempelvis orcher). Vapen 

tillverkas av latex för att deltagarna inte av misstag skall ska kunna skada varandra 

på riktigt om en svärdsduell skulle äga rum. Dessa latexvapen kontrolleras 
dessutom av arrangörerna innan lajvets början så att de både säkerhetsmässigt och 

utseendemässigt håller måttet. Även kostymerna som deltagarna gjort bedöms av 

arrangörerna. Kraven på utrustningen ställ upp av arrangörerna och varierar därför 

från arrangemang till arrangemang. 
 

8 Läs under “Idé, utveckling och evenemang” 
9 Fredrich Claezon under Worksshop 
10 Fredrich Claezon under Worksshop 
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När lajvet väl startat förväntas spelaren att leva ut sin skapade karaktär så långt 

som det är möjligt. Med det menas att spelaren skall försöka tänka, tala och röra sig 

så som den fiktiva karaktären skulle ha gjort om han/hon vore verklig, precis som 

en skådespelare försöker gestalta sin roll i en film eller på teater. 

IDÉ, UTVECKLING OCH EVENEMANG 
Ett levande rollspel kan delas in i tre olika faser. Det börjar med att en 
arrangörsgrupp fantiserar fram en idé. Denna idé kan i sin grundform vara 

exempelvis; Kungen har dött utan arvinge. Adelshusen samlas därför i en stad för att 
tvista om vem som har rätten till kronan. Detta är händelsen som lajvet är tänkt att 

kretsa kring. Utifrån händelsen bygger de upp en grundstory som innefattar hela 
fantasivärlden med de olika varelser och människor som skall finnas med. I 

grundstoryn byggs även intriger upp, olika kulturer fantiseras fram, antal hus en 

stad ska bestå av bestäms osv.  

 
Utifrån denna grundstory utvecklas och förbereds karaktärerna av spelarna och 

arrangörerna11. En annan viktig del i förberedelserna är att hitta ett område där 

lajvet skall äga rum. Fantasy-lajv utspelar sig 

oftast långt inne i en skog där det inte finns 
stor risk för störande moment från ”världen 

utanför”. Beroende på budgetens omfattning 

byggs det upp olika antal bostäder, 

vattentillförsel och annat av medeltida slag och 
på så sätt skapas den värld lajvare ska ”leva” i 

under lajvet.  

 

När evenemanget väl har börjat kan även arrangörerna ha skapat karaktärer och 
spelar dessa. Detta betyder att arrangörerna själva är med som deltagare i lajvet och 

inte agerar som några ”domare”. Nu är det upp till deltagarna att tillsammans 

skapa upplevelsen i arrangemanget genom att leva ut sina karaktärer.  

INLAJV OCH OFFLAJV 
Inlajv och offlajv är två begrepp som är viktiga inom lajv-världen. I korthet innebär 
det en åtskillnad huruvida en lajv-deltagare är med respektive inte med i det som 

sker inom ramarna för det pågående lajv-arrangemanget. 

 

11 Läs under ”Att gestalta en karaktär” 
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När en person är inlajv betyder det att han tänker, talar och uttrycker sig efter den 

fiktiva karaktär som förberetts inför lajvet. Deltagaren ska genom språk, utseende 

och beteende agera som sin karaktär från evenemangets början till slut. Alla 

deltagare måste alltså så långt som möjligt agera som om den fiktiva världen är den 
riktiga. Det innebär att ord som till exempel ”Internet” och ”mobiltelefon” inte får 

uttryckas under ett lajv då detta kan störa den medeltida stämning som hela tiden 

försöker upprätthållas i lajvet.  

 
”Ja, detta var på mitt första lajv för ett år sedan och jag spelade rådgivare. Jag och 
min herre satt och pratade med alverna eftersom min herre var halvalv. En av 
alverna frågade om vi studerat ett visst mantra som hade stor betydelse för 
alverna i området. Då säger jag dumt och väldigt korkat ’nej, vi har inte internet 
hemma så jag har inte kunnat läsa det’ ”12.  

 
Även otidsenliga föremål som klockor, jeans och nutida köksutrustning får heller 

inte användas. Vissa störningar från ”världen utanför” kan förekomma då 

exempelvis ett flygplan passerar över inlajv-området. Vid ett sådant tillfälle ska 
deltagarna försöka ignorera att flygplanet existerar.  

 
”Det här utspelade sig på Svarta Boken när vi som barbarer försökte skydda 
’alvön’ från diverse pack som utan anledning helt bestämt skullle ut på ön... Vid ett 
tillfälle när vi är under attack av en orchgrupp (delar av ’Kadaver’) kommer en 
joggare i grön träningsoverall framjoggande mot vår palissad på bron och 
halvskriker ’Jag hoppar över här’ varpå han hoppar över och springer vidare... Jag 
vet inte vad ni tycker men jag såg det som ett offmoment”13 
 

Förutom inlajv-området finns det platser som betraktas som offlajv. Dessa platser 

får användas till exempelvis matlagning med modern köksutrustning (spritkök), 

förvaring av sjukförbandslådor och bilar. Ofta betraktas även deltagarnas tältplatser 
som offlajv-område. Nutida vardagsföremål såsom cigaretter, tändare och telefoner 

får användas på detta område. Deltagarna behöver inte heller nödvändigtvis spela 

sin karaktär då de befinner sig där. 

12 http://lrp.zon.se/div/action.shtml 
13 http://lrp.zon.se/div/action.shtml 
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VVÄÄGGEENN  TTIILLLL  EELLFF--EEAARR  
Vi har på olika sätt samlat information om fantasy-lajv, för att kunna se var det 

finns brister i dagens arrangemang. Utifrån detta har vi sedan kunnat avgöra var 
teknik kan införas för att stödja deltagarna.  

VARFÖR DETTA PROJEKT? 
Lajvare begränsas idag av att de övernaturliga förmågor många av raserna besitter 

inte kan spelas fullt ut, det vill säga att de inte kan simuleras. Idag får lajvarna göra 

det bästa av situationen och ibland göra en muntlig överenskommelse om hur 
förmågan ska simuleras, eller i andra fall helt ignorera förmågan. Om teknik införs 

för att stödja dessa förmågor anser vi att upplevelsen i lajvet kan höjas avsevärt. De 

fördelar vissa av dessa förmågor innebär, kan dessutom göra att karaktärer i 

fantasy-lajv som i dagsläget ses som ganska tråkiga eller meningslösa nu kan bli ett 
mer attraktivt alternativ att spela.  

MÅLET 
Då vi från projektets början redan hade en grundläggande bild av levande rollspel 

formulerade vi ett mål att sträva efter, som en hjälp i vårt fortsatta arbete; 

”Vår vision är att förhöja upplevelsen i levande rollspel där spelarens fantasi 

inte räcker till och där verkligheten sätter gränser för användandet av 
övernaturliga förmågor. Vårt mål är att tekniken som ska införas inte ska störa 

den redan befintliga aktiviteten. Den får inte ta över det egentliga syftet med ett 

lajv vilket är improvisation, fantasi och inlevelseförmåga, och måste därför 

anpassas efter det spelsätt och de utrustningskrav som idag råder inom 
fantasy-lajv.” 

HUR? 
Under arbetets gång har vi använt oss av olika metoder för att nå vårt mål. Dessa 

metoder och resultat har vi valt att lägga in löpande i texten. Genom att beskriva 

dem i samband med de specifika delar av prototypen där de har spelat störst roll, 

kommer du som läsare lättare att förstå hur dessa metoder haft betydelse för 
utvecklingen. 

 

En metod vi använde som vi speciellt vill nämna är scenario-skrivning. Denna 

uppkom då vi i gruppen funderade på hur vi skulle få en gemensam bild av den 
stämning spelarna försöker uppnå i lajv. Eftersom vi inte hade möjlighet att delta i 
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ett, försökte vi delvis uppväga detta genom att beskriva olika situationer som kan 

uppstå. Även i denna rapport har vi använt scenarios för att försöka förmedla 

samma känsla till dig som läsare. Idén till att skriva scenarios fann vi hos Juha 

Hemánus14, som i sitt arbete använder denna metod för att beskriva specifika 
situationer. 

ATT LÄRA KÄNNA LAJV 
Som vi redan nämnt är fantasy-lajv en aktivitet som är mycket känslig för 

störningar ”utifrån”. Detta har skapat stora problem för oss då vi försökt bilda oss 

en djupare förståelse för hur levande rollspel fungerar som aktivitet. Att till exempel 

videofilma ett lajv har varit uteslutet, då varken arrangörer eller deltagare skulle 
acceptera att vi sprang omkring med en kamera under ett pågående arrangemang. 

Vi har inte heller kunnat delta i ett lajv eftersom det kräver alltför stora resurser.  

 

Istället har vi hittat andra vägar för att få tillräcklig kännedom om levande rollspel. I 
gruppen finns praktisk erfarenhet av rollspel, lajv och litteratur som rör sig inom 

fantasy-genren. Dessa kunskaper har varit till stor hjälp genom hela projektet då vi 

konstant haft en person med lajv-bakgrund att rådfråga. 

 
Fastän vi använt oss mycket av kunskaperna inom gruppen, har kontakten med 

aktiva lajvare varit den som spelat störst roll för projektet. Genom Fredrics tidigare 

erfarenhet av lajv kände han två personer vi kunde samarbeta med, Oskar Lodin 

och Fredrich Claezon. De har tio års erfarenhet av levande rollspel, främst från 
fantasy genren. Tillsammans med dem genomförde vi en workshop och arbetade 

fram områden inom lajv som kan understödjas med hjälp av teknik. Vid 

workshopens slut valde vi tillsammans med lajvarna bort några av alternativen för 

att de inte var tekniskt genomförbara eller tillräckligt stämningshöjande. Kvar blev 
då fyra områden som vi i projektgruppen skulle arbeta vidare med. I samband med 

workshopen fick vi också av lajvarna veta vilka utseendemässiga gränser tekniken 

måste hålla sig inom för att accepteras. 

 
Vi har även varit i kontakt med två lajvare som främst sysslar med levande rollspel 

av typen Vampire. Efter en informell intervju med dem, insåg vi att vampire-lajv 

skiljer sig allt för mycket från fantasy-lajv för att vi skulle ha användning av deras 

kunskaper. 

14 Caenepeel Mimo, Drama ex machina, 2000 
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FYRA OMRÅDEN 
De fyra kvarvarande områdena från workshopen undersökte vi i projektgruppen 
närmare genom att titta på hur alternativen simuleras idag samt hur de skulle 

kunna se ut i ett optimalt lajvsammanhang. 

MAGI 

Inom Magi, som används till bland annat anfall och försvar, finns det få möjligheter 
att visualisera magiska färdigheter som vissa karaktärer besitter. Idag är det svårt 

att trovärdigt spela de magiska dueller som kan uppstå. Ofta löses det genom en 

muntlig överenskommelse mellan de duellerande eller genom speciella regler som 

arrangörerna satt upp. De attribut som gör magikern unik och kraftfull kan inte 
simuleras idag, vilket medför att många undviker den rollen.  

MÖRKERSEENDE 

Orchernas mörkerseende är ett attribut som inte kan förverkligas. Därmed har en 

dimension gått förlorad i lajv, då orcherna inte längre lika självklart betraktas som 
”nattens härskare”. De som spelar orcher idag får helt ignorera det faktum att de 

inte ser bättre på natten. Oskar Lodin påpekade under workshopen att han under 

ett lajv råkade höra en orch säga; 

 
”Fan vad mörkt det är, här kan vi inte gå!”15 
 

Detta upplevde han naturligtvis som mycket stämningsdödande. 

MYSTISKA PLATSER 

Inom fantasy-världen finns det olika platser som besitter övernaturliga krafter. Det 
kan handla om allt från en magisk källa till en plats som besökts av onda krafter 

och därför är helt förvriden och konstig. De få gånger dessa platser förekommer i 

lajv, riggas de med exempelvis pyroteknik som vanligtvis måste styras av en person 

för att fungera. I de flesta fall framkallar de en ganska medioker känsla och tillför 
därför inte mycket till stämningen i lajvet. 

FÖRHÖJD HÖRSEL 

Idag får alla som spelar alver bortse från att de inte ser eller hör bättre än de som 

spelar ”människor” i lajvet. Det hindrar lajvare från att spela sin alvkaraktär fullt 

15 Oskar Lodin, videoupptagning från workshop 
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ut. De som spelar alver idag får låtsas att de hör och ser bättre genom att vara extra 

uppmärksamma och alerta. 

VALET AV ELF-EAR 
Utifrån dessa fyra ovannämnda alternativ var vi tvungna att bestämma vilket vi 

skulle välja att implementera. För att kunna avgöra detta bedömde vi de olika 

alternativen, dels ur en teknisk synvinkel och dels ur alternativens 
stämningshöjande effekt. I verkligheten gick de två bedömningarna ofta in i 

varandra eftersom vi arbetade med dem simultant. Bilden vi kommer att beskriva av 

denna process är därför förenklad för att underlätta för dig som läsare.  

 
Mycket tid gick åt till att hitta teknik som skulle passa i sammanhanget. Internet 

och SICS var här våra främsta informationskällor. När vi tittade närmare på 

relevansen för stämningen använde vi oss av gruppens kunskaper inom lajv samt 

den information vi fått via workshopen. 

TEKNISK BEDÖMNING 

Efter en tids efterforskningar ansåg vi att två av alternativen inte skulle få någon 

teknisk lösning som kunde accepteras utseendemässigt, nämligen Magi och 

Mörkerseende. För att kunna genomföra Magi-fokuset krävdes en typ av glasögon 
där grafikprojicering16 var möjlig. Dessa kunde inte maskeras på ett tillfredställande 

sätt för lajvarna. Detsamma gällde för Mörkerseende-fokuset, där den tänkbara 

lösningen var IR- eller ljusförstärkarglasögon. De slutsatser vi tidigare dragit av 

workshopen var att dessa två alternativ, samt Förhöjd hörsel, skulle ha bidragit 
mest till stämningen. Men vi visste att de aldrig skulle accepteras om inte tekniken 

kunde anpassas till lajvarnas krav. 

 

Istället fortsatte vi med alternativen Förhöjd hörsel och Mystiska platser där vi 
hittat teknik som uppfyllde de utseendemässiga krav lajvarna ställde. 

RELEVANS FÖR STÄMNINGEN 

När vi gick vidare och undersökte de två kvarvarande alternativen upptäckte vi 

stora skillnader i hur de skulle bidra till stämningen.  
 

Fördelen med Mystiska platser låg i att dessa skulle öka känslan av att deltagarna 

befinner sig i en mytisk och magisk värld, där nästan vad som helst kan hända. 

16 http://www.microopticalcorp.com/HomePage.html 
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Lajvarna pekade dock på en stor risk med detta alternativ. Oskar Lodin uttryckte 

under workshopen en oro över att tekniken endast blev ett häftigt föremål som alla 

deltagare skulle försöka hitta under ett lajv. Detta alternativ skulle därför gå stick i 

stäv med det mål för projektet vi satt upp. 
 

Vi i gruppen kom fram till att Förhöjd hörsel skulle ge en ny dimension till lajv. 

Samtliga spelare skulle bli påverkade av det faktum att alv-karaktärerna har 

förmågan att ”höra” bättre, och kan därmed bättre fylla den roll de är tänkta att ha. 
Tekniken är i detta fall distribuerad bland alla deltagare och därmed inte knuten till 

en specifik plats. Det finns därför ingen teknik som deltagarna kan hitta för att få 

en ”häftig” upplevelse av. 

 
Vi valde Förhöjd Hörsel på grund av dess många fördelar och detta alternativ 

utvecklade vi till prototypen ELF-EAR. 
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FFRRAAMMMMEE  VVIIDD  EELLFF--EEAARR  
Den prototyp vi skapat i detta projekt har vi valt att kalla ELF-EAR. Detta namn 

skall spegla det område inom fantasy-lajv i vilken produkten ska verka, nämligen 
alvernas övermänskliga hörsel. Med hjälp av ELF-EAR skall de personer som spelar 

alver få möjligheten att ”höra” mycket bättre än sina mänskliga motsvarigheter. 

I TÄNKT ANVÄNDNING 
”Dagen led mot sitt slut och skuggorna blev längre och längre i den djupa skogen. Denethir, den alviska jägaren, 

befann sig fortfarande långt hemifrån efter det att han fällt sitt sista byte. 

– Hmm, det är bäst att jag skyndar mig hem innan nattens yngel kryper fram ur sina stinkande hålor, sade han 

tyst för sig själv som för att få tröst genom att höra sin egen stämma. 

Plötsligt uppfattade han svaga ljud av springande fötter. Snabbt gömde sig Denethir i en närliggande klippformation 

för att undgå upptäckt. Ljuden av fotstegen kom allt närmare och blandades nu också med ljuden från dämpade 

röster, röster av människor.  

– Korkade människor, sådana behöver jag varken frukta eller nyttja, tänkte Denethir. 

 

Plötsligt hörde han bakom sig ljudet av en gren som knäcktes. Snabbt snurrade Denethir runt samtidigt som han lade 

en pil på sin båge. En goblin med en rostig dolk smög på försiktiga ben fram mot alven. Goblinen tittade plötsligt upp 

och märkte till sin förskräckelse att han blivit upptäckt. Den anskrämliga varelsen gav till ett litet tjut, vände sig om 

och sprang så fort de krumma benen förmådde bära honom. 

Denethir smålog för sig själv, samtidigt som han åter fortsatte sin färd hemåt i det tätnande mörkret.” 17 

 
Rent praktiskt skall det fungera enligt följande exempel; En alv-spelare och en 

motspelare befinner sig under lajvet ute i skogen, utom syn- och hörhåll för 

varandra. Motspelaren närmar sig alv-spelaren och kommer inom räckvidden för 
ELF-EAR (Första Detektering). Det som sedan händer är att ett förinspelat ljud 

spelas upp i alvens hörlurar. Detta ljud är sådant som kan förväntas höras från 

någon som går omkring i en skog, exempelvis fotsteg i torra löv eller grenar som 

knäcks. Därmed blir alven varnad om att någon annan är inom hörhåll och därmed 
också förhållandevis nära.  

 

Om nu den andra deltagaren kommer närmre alven och befinner sig inom hälften 

av ELF-EAR:s totala räckvidd (Andra Detektering), hörs ytterligare ett ljud i alvens 
hörlurar. Denna gång är det ett mer distinkt ljud (röster och grymtningar från 

17 Den litterära texten är till fullo skriven av medlemmarna i projektet. 
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exempelvis människor eller orcher, beroende på vad motspelaren spelar för 

karaktär) vilket är ganska naturligt då personen i fråga befinner sig närmre alven 

och därmed också hörs tydligare. Därför kan alven också tydligare urskilja vilket 

folkslag motspelaren tillhör och agera därefter. Detta är viktigt med tanke på att 
vissa av de varelser som förekommer i fantasy-lajv är ”onda” och inte gärna något 

en alv vill stöta på ute i skogen.  

 

De ljud som spelas upp är i genomsnitt fyra sekunder långa. Det är ett medvetet val 
då en konstant signal kan bli mer störande än nyttig. Den korta ljudslingan är ändå 

tillräckligt lång för att varna alven att någon närmar sig. Ljudnivån kan varieras, 

men tanken är att den ej ska vara så hög så den stör spelaren. Exempel på det kan 

vara att ljudet ska vara så pass lågt att det inte stör en pågående konversation. 
Samtidigt skall det vara tillräckligt högt för att alven skall kunna uppfatta det som 

normalt bakgrundsljud. I och med att vi använder ljud nyttjar vi dessutom den 

mänskliga förmågan att utan större ansträngning välja ut det som skall sättas i 

fokus för uppmärksamheten 
 
“People have a good sense of awareness of background events and can easily shift 
their focal attention to significant events. Speech and music in the background and 
pheripheral auditory cues can provide an awareness of messages or signify 
events, without requiring one’s full attention or distrupting their foreground 
activity.”18 
 

En mycket viktig aspekt i användningen är att produkten inte skall styra spelarens 
handlingar. Den skall endast ge spelaren information om att någon är inom hörhåll. 

Därefter får spelaren agera efter eget tycke. Detta är en av de fundamentala delarna 

inom lajv, nämligen den att spelaren får agera som han/hon tycker är lämpligt, 

helst då i enlighet med den fiktiva karaktär spelaren agerar. 

TEKNISK BESKRIVNING 
ELF-EAR består i nuvarande prototypstadie av: 

1 par modifierade hörlurar 

1 bärbar dator 

1 radiosändare 

1 radiomottagare 
 

18 Cohen, 1994 
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Den person som i lajvet spelar alv bär under spelets gång med sig hörlurarna, den 

bärbara datorn samt radiomottagaren.19 Motspelaren bär radiosändaren. 

 

De tekniska beståndsdelarna i ELF-EAR kan delas upp i tre områden enligt 
följande;  

 

Avståndspositionering. En avståndsmätning sker mellan alv-spelaren och en 

annan deltagare i lajvet, för att kunna bestämma när alv-spelaren via tekniken skall 
”höra” motspelaren. Detta har vi löst genom att använda radiosändare samt 

mottagare. Motspelaren bär med sig en radiosändare som hela tiden skickar ut en 

ljud-signal. Denna signal varierar beroende på vilken typ av varelse motspelaren 

spelar. Alv-spelaren bär en radiomottagare som ”lyssnar” efter en sändares signal. 
Då sändaren och mottagaren får kontakt med varandra så kan mottagaren fånga 

upp ljud-signalen. Mottagaren mäter inkommande signalstyrka för att avgöra om 

det är en Första eller Andra Detektering som sker. Signalen sänds sedan 

automatiskt till den bärbara datorns ljudkort för vidare identifiering. 
 

Räckvidden vid vilken sändare och mottagare får kontakt varierar beroende på med 

vilken styrka sändaren skickar ut sin signal, samt hur pass kuperad terrängen är 

(ju mer berg desto mer störningar i radiotrafiken)  
 

Ljudidentifiering. De signaler som skickas från radiosändaren måste identifieras. 

Dels för att avgöra när sändare och mottagare fått kontakt (genom att analysera om 

sändaren tar emot en signal eller endast tar emot radiobrus), dels för att avgöra 
vilken typ av signal som sänds.  

 

Denna identifiering sker via en Java-applikation i den bärbara datorn, som lyssnar 

på ljudkortet för att identifiera eventuella inkommande signaler. Denna avlyssning 
av ljudkortet sker under tre sekunder, då Java-applikationen gör en audio-capture 

(med andra ord, sparar ner en tre sekunder lång ljudfil vars källa hämtas från 

ljudkortet). Därefter jämförs det hämtade ljudkorts-ljudet med ett antal olika 

ljudfiler som lagras lokalt på datorn. Om ljudkorts-ljudet till innehållet matchar 
någon av de lokalt lagrade ljudfilerna triggas en ljuduppspelning. Denna jämförelse 

avgör vilket ljud som skall spelas upp i hörlurarna vid Andra Detektering20.  

 

19 Läs under ”Utseendemässig design” 
20 Se ” ljuduppspelning” nedan 
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För tydlighetens skull vill vi nämna att bärarna av produkten ej hör några av 

ovanstående ljud, då de endast är till för teknisk identifiering och detektering av 

lajvarna. 

 
Ljuduppspelning. Då Ljudidentifiering är genomförd spelas det faktiska ljudet, 

vilket är i genomsnitt fyra sekunder långt, upp i hörlurarna. Detta sker också via en 

Java-applikation som kommunicerar med ljudkortet. Då Första Detektering mellan 

spelarna sker spelas ett allmänt skogsljud upp, exempelvis fotsteg i mossa.  
 

I ljudanalysen matchas den inkommande signalen mot ett antal lokalt lagrade 

signaler. Dessa lokala signaler är kodmässigt kopplade till ljud av specifika folkslag. 

Vid Andra Detektering spelas det ljud upp som är kopplat till den specifika signalen. 
Ett exempel på Andra Detektering; En orch-spelare, vars radiosändare skickar ut en 

signal som är specifik för orcher, kommer närmare en alv. Efter ljudanalys spelas 

det specifika ”orch-ljudet” upp i alvens hörlurar, som då får veta att en orch närmar 

sig honom/henne. 

UTVECKLINGEN AV ELF-EAR 
Arbetet med ELF-EAR har omfattat en mängd olika design- och testområden. För att 
kunna få fram en prototyp har vi varit tvungna att jobba inom många olika områden 

och har ej, i större omfattning, begränsat oss till specifika delar av produkten. 

Dessa olika områden beskrivs i detta avsnitt. 

UTSEENDEMÄSSIG DESIGN 

För att kunna möta de höga krav på tidsenlig utrustning som ställs i lajv, har vi lagt 

stor vikt vid hur tekniken kan anpassas till en form som accepteras av lajvarna. Den 

utseendemässiga designen har varit en faktor vi tagit hänsyn till genom alla 

utvecklingsfaser. 
 

Till stor del har vi lyckats gömma tekniken i de kläder som används av lajvare, vilket 

gör att tekniken inte syns och därmed inte heller bryter den tidsenliga andan. Det 

som är problematiskt att gömma i kläderna i detta prototyp-stadie är den bärbara 
datorn. Dock så skulle denna bytas ut mot ett mindre alternativ om en färdig 

produkt skulle utvecklas.  

 

Den svåraste utmaningen har varit att dölja hörlurarna. Vi har valt att modifiera 
dem då de inte kan användas på vanligt vis. Dels syns de för tydligt (i lajv-
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sammanhang) och dels stör de den vanliga 

hörseln då de blockerar hörselgångarna. 

Genom att vi applicerat slangar som leder 

ljudet från hörlurarna till hörselgången, kan 
själva hörluren till stor del skymmas bakom 

örat. En annan positiv effekt slangarna ger är 

att hörselgångarna inte blockeras, vilket gör 

att ljuden från omgivningen hörs på normalt sätt. Ytterligare en fördel med 
slangarna är att det inte är lika lätt att lokalisera källan till de uppspelade ljuden. 

Med andra ord ger det en känsla av att ljuden som spelas upp härstammar från 

omgivningen snarare än från hörlurarna själva, vilket kan ge en bättre känsla av 

realism. Idén med att leda ljudet till öronen med hjälp av slangar fick vi från Nils 
Westerlund på Institutionen för Telekommunikation och Signalbehandling på 

Blekinge Tekniska Högskola. 

 

För att ytterligare få lurarna att smälta in i 
omgivningen har vi täckt dem med latex, vilket vi 

tidigare nämnt är ett vanligt material inom fantasy-

lajv. Kombinerat med de alv-öron som används inom 

lajv, samt med smink smälter hörlurarna in i lajv-
atmosfären ännu mer. 21 

UTVECKLING AV LJUD 

Tidigt i utvecklingen började vi fundera hur på ljuden skulle utformas för att ge 

användarna så bra feedback som möjligt. Det här är de olika områden vi stödjer 
med hjälp av de ljud som figurerar i produkten: 

 

Positionsbedömning av motspelaren; Genom den feedback alven får skall 

han/hon kunna avgöra huruvida motspelaren närmar sig eller förflyttar sig bort. 
 

Tolkning av folkslag; Alven skall få en uppfattning om vilken typ av varelse det är 

som närmar sig 

 
Längd och volym; De uppspelade ljuden får inte vara sådan att de stör alvspelaren 

eller kan uppfattas av andra deltagare. 

 

21 För fler bilder, se Bilaga 1 
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MJUKVARUUTVECKLING 

För att få alvens utrustning att fungera som den ska har vi varit tvungna att skapa 

ett program i Java för analys och uppspelning av ljud.  

 
Vår tanke var att få en snabb enkel lösning till prototypen. Därför började vi 

använda ljudkortet som ingångskälla för att kunna ta emot en frekvens som är unik 

för varje deltagare i lajvet. Dessvärre fanns det inget smidigt sätt i Java för att 

kunna analysera en viss frekvens. Vi försökte hitta andra vägar som skulle ge oss 
likvärdigt resultat, men tiden rann iväg för oss och vi tyckte det var bättre att göra 

en lösning som fungerade för att testa med än ingen alls. Vi gjorde därför den 

prototyplösning som finns idag, där programmet helt enkelt kontrollerar när det 

kommer en signal in på ljudkortet och triggar då ljuduppspelningen. Dessvärre kan 
denna version inte avgöra vilken typ av folkslag det är som närmar sig. 

TESTER 

De tester vi utfört under utvecklingen är gjorda på separata delar av systemet 

alltefter vi blivit klara med dem. Dessa tester har vi utfört tillsammans med lajvare 

eller rollspelare i en skogsmiljö. Dock har vi inte haft möjlighet att testa hela den 
sammansatta prototypen tillsammans med lajvare i ett riktigt lajv-arrangemang. 

Detta är en nackdel då det är först när prototypen används i ett skarpt 

sammanhang som vi kan få en korrekt bild av hur den fungerar och uppfattas av 

lajvare. När vi utfört testerna har vi istället försökt simulera ett lajvs olika händelser 
för att få en så rättvis testsituation som möjligt. 

TEST MED RADIOSÄNDARE 

Vi bestämde oss att utvärdera radiosändarna för att se om de räckviddsmässigt 
levde upp till våra krav. I dessa tester fick Fredric agera lajvexpert.  

 

Vi utförde testerna genom att se hur lågt avstånd vi kunde befinna oss från 

varandra utan att överföringen bröts. Genom att pröva i varierad terräng kunde vi få 
en bra bild av hur radiosignalen uppförde sig. Avståndsskillnaden mellan sändare 

och mottagare i kuperad och öppen terräng var stor. I kuperad terräng blev 

räckvidden halverad jämfört med i öppen terräng, men efter dessa resultat kunde vi 

konstatera att räckvidden ändå var fullt tillräckligt för våra ändamål med 
produkten. Detta bekräftade att radio var ett medium vi kunde använda till ELF-

EAR.  
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TEST AV LJUD 

Efter radiotesterna spelade vi in ett tiotal olika ljud som den färdiga prototypen är 

tänkt att innehålla. Ljudinspelningarna gjorde vi ute i skogen samt redigerade dem 
därefter digitalt för att få en bättre ljudkvalité. För att testa om ljuden skulle fylla 

sin funktion tog vi hjälp av två personer med erfarenhet av fantasy-rollspel, Daniel 

Lyrstedt och Fredrik Gustavsson. Testen gjorde vi i den miljö ljuden ska användas, 

det vill säga ute i naturen, samt naturligtvis med våra modifierade hörlurar.  
 

Vårt första steg var att kontrollera om de kunde identifiera de ljud som hördes i 

lurarna. Denna identifiering var särskilt viktigt när det gällde de rasspecifika ljuden. 

Om användarna av ELF-EAR inte kan skilja mellan de olika folkslagsljuden, har en 
stor del av funktionaliteten i produkten gått förlorad. Vi märkte att Daniel och 

Fredrik lyckades identifiera de flesta ljud vi spelat. Detta utan att vi talat om för 

dem vad de skulle få höra. Det var en bekräftelse på att vi hittat rätt med de ljud vi 

valt. De krävde ingen förklaring och gav användaren den information som behövdes. 
 

Efter det testade vi ljudnivån, för att hitta en lämplig nivå som varken störde eller 

försvann i bakgrunden. Samtidigt som de lyssnade på ljuden fick Fredrik och Daniel 

gå runt på olika underlag i skogen för att testa hur dessa påverkade förmågan att 
uppfatta ljuden. De pratade också med varandra emellanåt för att se om de ändå 

kunde uppfatta ljuden under en vanlig konversation. Vad gäller ljudnivån märkte vi 

att det var väldigt individuellt testpersonerna mellan. I en slutgiltig produkt måste 

det därför gå att variera nivån för att kunna anpassas efter individen. 
 

En viktig punkt Fredrik och Daniel tog upp var angående ljuden som innehåller 

röster. I fyrasekundersljuden med röster, innehåller cirka två sekunder av slingan 

det rasspecifika ljudet. De tyckte rösten i slingan skulle göras lite längre för att det 
skulle gå lättare att identifiera den. Denna synpunkt kan bero på att de inte vant 

sig vid ljuden och inte riktigt visste vad de skulle lyssna efter. I ett framtida arbete 

skulle vi kunna göra ljuden olika långa för att testa denna aspekt. 

VAD ÄR KVAR ATT GÖRA… 
Det finns fortfarande en del att göra innan prototypen kan betraktas som färdig.  
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…MED MJUKVARAN 

Som vi tidigare nämnt kan vi via Java-applikationen inte skilja de varelsespecifika 

identifikationssignalerna från varandra. Framtida arbete skulle kretsa mycket kring 

att ytterligare utforska möjligheterna till bättre ljudidentifikation i Java. 
 

Vi har även problemet med att avgöra om det är Första eller Andra Detektering som 

sker.22 Radiomottagaren kan idag mäta signalstyrkan, men vi har inte skapat en 

lösning för hur Java-applikationen kan få tillgång till dessa värden. 

…MED AVSTÅNDSVARIATION 

En annan egenskap som ELF-EAR är tänkt att innehålla är en variation i 

detekteringslängd. Olika folkslag inom fantasy för olika mycket oväsen i skogen. En 

orch tar inte lika mycket hänsyn till skogen som en alv, och tänker därmed inte på 

var han sätter ner fötterna och om grenar eller annan växtlighet förstörs. Orchen för 
då mer väsen än vad en alv gör. Därför är det naturligt för en alv att höra en 

annalkande orch tidigare än vad han skulle göra om en annan alv närmade sig. 

 

Detta kan lösas genom att radiosändaren hos orchen sänder en starkare signal som 
alven därmed hör tidigare. Tekniskt sett är detta inte så svårt. Problemet ligger i att 

vi endast lånat radioutrustningen och därmed kan vi heller inte modifiera den efter 

eget tycke. 

... FULLSKALIG TESTNING 
För att få en fullständig utvärdering av systemet skulle vi behöva testa det under ett 

pågående fantasy-lajv. Ett sådant test skulle ge oss mycket information om 

systemets funktionalitet och användbarhet, och förslag på ändring och utveckling. 

Vi skulle också kunna observera oförutsägbara förändringar i lajvets karaktär som 
kan uppstå i användning av ELF-EAR. 

FRAMTIDA UTVECKLING 
I ELF-EAR finns det områden som kan utvecklas vidare för att produkten skall få 

fler funktioner. 

RÖRELSEDETEKTERING 

Ett område vi på grund av tidsbrist tvingas bortse från helt är rörelsedetektering. 
Med detta menas mätning av huruvida en motspelare till alven rör sig eller står 

22 Läs under ”I tänkt användning” 
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stilla. Detta är viktigt att veta eftersom motspelarens position endast skall avslöjas 

när han rör sig. Genom trycksensorer som placeras i motspelarens skor kan 

frekvensen när de är under tryck mätas. Om personen i fråga är stilla, skall 

radiosändaren inte skicka ut en signal. Idén till en lösning på detta problem 
hämtade vi från MIT-projektet ”Dancing Shoes”23, där de använde trycksensorer 

under skorna för att skapa musik genom rörelse.  

 

Det skulle naturligtvis krävas en hel del jobb för att täcka in alla ”tänk om 
spelaren”-situationer (tänk om spelaren kryper, hur ska detta kunna mätas?). Men 

vi tror ändå att principen med trycksensorer skulle fungera på ett tillfredsställande 

sätt. 

POSITIONERING 
En av bristerna med radiotekniken är att den inte kan ange vilken riktning från 

vilken en eventuell motspelare närmar sig. Den nuvarande lösningen gör det också 

omöjligt att avgöra om det är en grupp personer som närmar sig eller om de är 

utspridda över en stor yta. 

RIKTNINGSBESTÄMNING 

Om det går att avgöra från vilket håll en person närmar sig, kan vi också ytterligare 

få tekniken att likna ett sinne. Exempelvis, om personen närmar sig från alvens 

vänstra sida får alven ljudet uppspelat endast i den vänstra hörluren. Problemet 

återstår dock om motspelaren närmar sig framför eller bakom alv-spelaren. Hur ska 
ljudet presentera riktningen i detta fall? 

 

Tänkbar teknik för riktningsbestämning skulle kunna vara Global Positioning 

System (GPS) eller mobiltelefonpositionering (med hjälp av GPRS). 

MASSPOSITIONERING 

Med den normala hörseln kan vi avgöra om det är en eller flera personer som hörs. 

En vidareutveckling av ELF-EAR skulle vara att införa den här egenskapen. Genom 
att använda den ovannämnda tekniken för positionsbestämning, är det enkelt att 

avgöra om motspelarna går i grupp eller ej. Ljuden som alv-spelaren hör när en 

grupp närmar sig kan bestå av flera fotsteg och röster. 

23 Paradiso, Hsiao, Hu 1999 
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UTVIDGNING 

Vi anser att ELF-EAR skulle kunna bli en del av andra alternativ som vi tidigare 

undersökt.  

 
I Magi skulle ELF-EAR kunna bli den audiella effekten vid användning av magiska 

förmågor. Exempelvis skulle deltagarna kunna höra eldbollens fräsande ljud när 

den skjuter ur magikerns hand. 

 
För Mystiska Platser kan ELF-EAR spela upp de stämningsljud som förknippas med 

platsen. Eftersom varje deltagare kan ha en uppsättning av ELF-EAR kan de ljud 

som spelas upp skilja från spelare till spelare. Ett exempel är att en magiker med 

sina förmågor kan tolka de spöklika ljud som kan finnas vid en Mystisk Plats. 
Andra deltagare som besöker platsen hör endast obehagliga ljud. 

FUSK 
I lajv finns det möjligheter att fuska. Exempelvis kan en spelare låtsas att han klara 

av att få fler träffar under en strid än vad reglerna egentligen tillåter. Det finns sätt 

att utnyttja ELF-EAR för att skaffa sig fördel i lajv. Ett sätt är om orch-spelaren helt 

stänger av sin sändare för att inte ”höras”. 
 

Som vi tidigare nämnt går inte lajv ut på att vinna något och därför är inte 

anledningen till fusk lika stor som den kan vara i andra former av spel. Generellt 

sett förekommer inte fusk särskilt ofta eftersom det förstör stämningen för alla som 
lajvar. På samma sätt förstörs stämningen om ELF-EAR utnyttjas på ett felaktigt 

vis. Eftersom ingen gagnas av att fuska i lajv så har vi inte tagit hänsyn till den 

aspekten under utvecklingen av tekniken. 
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DDEETT  OOSSYYNNLLIIGGAA  
Vår grundsten har under hela projektet varit att tekniken skall vara gömd, men vad 

betyder egentligen detta? Från början tänkte vi mest på att tekniken inte skulle 
synas, eftersom det kan förstöra den medeltida stämningen. När vi valde ELF-EAR 

inriktningen funderade vi på hur hörlurarna skulle gömmas bakom spelarens öron 

och var den övriga tekniken kunde finnas. I efterhand förstod vi att tekniken 

behövde gömmas mer än bara visuellt. Vi ville att spelaren skulle använda ELF-EAR 
utan att känna av att han använde någon teknik. På så sätt får han hjälp i att 

upprätthålla illusionen av att alvhörseln fungerar ”på riktigt”. 

 

Många av de problem vi stött på, både under vår utbildning och i detta projekt, 
handlar egentligen om hur vi kan överbrygga klyftan mellan tekniken och 

människan (Eller snarare, problemet med hur tekniken skall kunna anpassas efter 

människans sätt att tänka och agera. Vår definition av detta problem är; hur skall 

tekniken gömmas/göras osynlig för lajvaren?). Detta diskussionsämne är ett väldigt 
stort område inom forskarvärlden där personer som Donald A Norman24, Susanne 

Bödker25 och Lucy Suchman26 på olika sätt varit delaktiga. I fallet med ELF-EAR 

har problemet varit särskilt synligt, med tanke på den extrema miljö vi utgått från. 

Det är inte vår avsikt att ytterligare definiera problemet, utan snarare att genom 
vårt arbete ge ett exempel på hur denna klyfta mellan människa-maskin kan 

minskas. 

UTSEENDE 
Vår första tanke med att kombinera hörlurarna med latex-öronen var att 

utseendemässigt försköna tekniken då den inte fick synas under ett fantasy-lajv. Vi 
insåg att utseendet på prototypen var A och O när det gällde att få den accepterad 

bland lajvarna. Denna aspekt är inget som är specifikt just i vårt fall, utan är 

närvarande inom andra liknande områden.27 

 
Med tiden förstod vi också att kombinationen av redan etablerad utrustning och ny 

teknik ger spelaren hjälp i användandet. Med det menar vi att du som ny användare 

24 Norman, 1988 
25 Bödker, 1991 
26 Suchman, 1986 
 
27 Sawhney, 1998 
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av ELF-EAR lättare kan dra slutsatser om produktens användningsområden och 

vad du kan förvänta dig av den.  

 
“An affordance is not a property, it is a relationship that holds between the object 
and the organism that is acting on the object. 
In the design of objects, real affordances are not nearlysom important as percieved 
ones; it is percieved affordances that tell the user what actions can be performed 
on an object and, to some extent, how to do them. 
It is very important to distinguish real from percieved affordances. Design is both, 
but the percieved affordances are what determine usability.”28 

 
Detta faktum har vi dragit nytta av i ELF-EAR:s konstruktion, baserat på att alvens 

förhöjda hörsel och latex-öronen är allmän kunskap bland fantasy-lajvare. När de 
ser latexöronen i kombination med hörlurarna kan de se att det har något med 

alvens hörsel att göra. Därmed kan de också dra slutsatser om vilken funktionalitet 

tekniken kan tänkas ha. Däremot är det inte särkilt troligt att en person som inte 

har några kunskaper inom fantasy-lajv skulle kunna dra samma slutsatser.  

ANALOG MANIPULATION 
Utifrån samtliga alternativ vi arbetat med har vi försökt sammanfoga teknik med 
redan befintlig utrustning som lajvare använder, där det har varit möjligt. De krav vi 

dessutom haft på tekniken är att den skall kunna styras med gester och språk som 

redan används i dagens lajv, och dessutom genom vardagliga gester som används 

av gemene man. Detta är vår definition av analog manipulation av tekniken. 
 

I ELF-EAR är det egentligen inget som skall styras av spelaren när han väl satt 

igång systemet. Det finns dock ett exempel som innebär en analog manipulation av 

tekniken. Om användaren inte vill höra någonting, så för han naturligt in fingrarna 
i öronen för att blockera ljud utifrån. Därmed blockeras inte bara det naturliga 

ljudet, utan också det ljud som kommer från ELF-EAR. 

 

Det går också att dra paralleller till den vardag vi alla lever i. Om teknik infogas i 
befintliga vardagsföremål är det lättare för användaren att utforska teknikens 

funktionalitet med hjälp av sin kunskap om det redan etablerade föremålet. Att 

infoga teknik i en penna för att även kunna använda den till digitala media är ett 

exempel för detta. Om pennan kan användas till att skriva på vanligt papper, skall 

28 Norman. 1999 
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den också kunna användas till att skriva på dataskärmar. Om du kan sudda på 

vanligt papper med pennan, skall du också kunna sudda på dataskärmen med 

samma penna.  

 
Genom att anpassa tekniken som i ovanstående exempel, utnyttjas människors 

kunskap om hur den analoga världen fungerar. Därmed kan de också lättare förstå 

hur tekniken skall hanteras. 

 
“In general, we believe that users attempt to exactly replicate the analogous world 
manipulation, when those metaphors are used, and they will expect them to work. 
If we are striving for enriched interaction expericences, the more exactly we can 
support or match these expectations the better.”29 
 

Genom att formen inte ändras nämnvärt förändras inte heller bilden av hur pennan 

ska användas. Om tekniken alltför mycket förändrar formen så användaren inte 

längre kan avgöra att det är en penna, går den viktiga aspekten med ”percieved 
affordance” förlorad. Det är en designmässig balansgång där avkall får göras, då 

tekniken ibland inte fullt ut stödjer den grundform eller grundmetafor som finns i 

det föremål som skall byggas ut med teknik.  

 
”Despite slight differences in the pressure required over that of real-world 
interaction, users rely on extending their understanding of the real-world metaphor 
to guide their further assumptions about what was possible with the device-
embedded interface.”30 
 

Citatet är taget från ett forskningsprojekt där bland annat en dokumentsida i en 

handdator skulle vändas med hjälp av att trycka på kanten av arket och släpa den 

över skärmen. På detta sätt kunde man ”vända på bladet” precis som man kan göra 
med ett riktigt papper. I detta fall var användaren tvungen att trycka hårdare än 

man hade behövt med ett riktigt papper, på grund av att trycksensorerna inte var 

tillräckligt känsliga. Detta exempel visar på ett avkall som får göras då tekniken här 

inte fullt ut kan efterlikna de fysiska egenskaper ett riktigt papper har. Som kan 
utläsas av citatet ovan så är mindre förändringar dock acceptabla ur användarens 

synvinkel. 

 

29 Harrison, Fishkin, Gujar, Mochon, Want. 1998 
30 Harrison, Fishkin, Gujar, Mochon, Want. 1998  
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Som vi tidigare nämnt kan spelaren utestänga ljudet från tekniken genom att hålla 

fingrarna i öronen. Om användaren av ELF-EAR däremot försöker blockera ljud 

utifrån genom att hålla hela handflatorna för öronen, hörs ljuden från ELF-EAR 

mycket tydligare, istället för att försvinna helt. Allt ljud från omgivningen skärmas 
av men de slangar som leder ljudet trycks inte ihop av handflatorna och släpper 

fortfarande igenom ljudet. Detta är ett exempel på ett avkall där tekniken inte kan 

manipuleras på ett analogt sätt till fullo. 

LJUD 
Som vi berättat är det i fantasy viktigt att upprätthålla en illusion av att spelarna 

befinner sig i en annan värld, för stämningens skull. Detta hade vi i åtanke när vi 
valde ut ljuden i ELF-EAR. Frågan var då hur ljuden skulle kunna hjälpa spelaren 

att upprätthålla illusionen av att han/hon är en alv? 

 

Då det är ett förstärkt sinne ELF-EAR ska efterlikna ska det inte ge användaren 
information som det biologiska sinnet inte kan. Exempelvis talar inte vår hörsel om 

vilken ålder de som närmar sig har eller om det är manliga eller kvinnliga 

karaktärer. Denna information skulle kunna presenteras för alv-spelaren med hjälp 

av tekniken. Men om vi presenterade dessa fakta för spelaren har vi starka skäl att 
tro att hela illusionen av att ha Förhöjd Hörsel skulle förloras.  

 

När det gäller Första Detektion, utgick vi från de ljud som uppkommer då någon 

traskar omkring i skogen, oavsett om det är i lajv eller inte. Vid Andra Detektion fick 
vi anpassa ljuden mer efter de allmänna kunskaperna och föreställningarna 

spelarna har om de olika folkslagen. Dessa val av ljud anser vi hjälper spelaren att 

upprätthålla illusionen, särskilt då de senare är så starkt förknippade med olika 

varelser som förekommer i fantasy. Detta hjälper till att ”gömma tekniken” eftersom 
den ger feedback på ett sätt som spelarna kan förhålla sig till och är vana vid. 

Därmed sticker inte tekniken ut på ett lika tydligt sätt som till exempel en display 

som visar textmeddelanden hade gjort. 

 
Att direkt föra in de specifika folkslagsljuden i produkten var ett val projektgruppen 

gjorde tidigt då vi bestämt oss för hörsel-alternativet. Det var för oss den naturliga 

lösningen med ljud-gränssnitt. Källan till den händelse som skall återges genom 

ljud i systemet görs genom en naturligt associerbar ljudåtergivning. Användaren 
kan då genom sin kunskap om omvärlden och/eller sitt arbete lättare förstå 

innebörden av ljudet. Ett exempel på naturligt associerbar ljudåtergivning från ELF-
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EAR är när en orch närmar sig alven. Ljudet som spelas upp är då naturligtvis ett 

sådant ljud som lätt kan förknippas med hur en orch låter ”på riktigt”. 

 

Denna inställning är, som vi ser det, inte lika självklar i den forskning som gjorts 
inom området Ambient Media31 (vilket ELF-EAR:s ljudgränssnitt hamnar inom). Ett 

tydligt exempel är ett test runt återgivning av antalet besökare på en webbplats.32 

Istället för en vanlig räknare på sidan, kopplas räknaren till en vattentank. Ju högre 

besöksfrekvens, desto fler ringar bildas på vattnets yta. Här återges alltså antalet 
besökare i form av ringar på vattnet. Frågan vi ställer oss är hur logiskt detta 

egentligen är? Varför skulle någon associera antalet personer till ringar på vattnet? 

Denna association kan förstås fungera om användaren av systemet får det förklarat 

för sig. Här används alltså inte användares kunskap om sin omgivning i 
utformningen av den ambienta återgivningen. 

 

Problemet ligger i inkonsekvensen i detta tankesätt. Var gång någon skall lära sig 

ett sådant inkonsekvent ”ambient” system måste man få förklarat för sig vad 
representationerna innebär. I systemet ovan representerar ringarna på vattnet 

antalet personer på en webbplats. I ett annat system representerar antalet ringar på 

vattnet hur aktiv en hamster är i sin bur.33 Om ambienta system skapas på detta 

sätt, sitter forskarna i samma fälla som med dagens mjukvarusystem. Alltså att 
utseendemässiga likheter i representationerna hos funktionerna i dagens olika 

program inte alla gånger innebär att funktionerna fungerar på likartade sätt.  

 

Vi har hittat exempel där naturligt associerbar ljudåtergivning tas till vara med 
samma motivationsgrund som vi själva har.34 Dock har vi inte sett några 

vetenskapliga undersökningar som kan styrka detta tankesätt. Därför kan vi inte 

bevisa att naturligt associerbar ljudåtergivning är det ”rätta” sättet, men vi har 

utifrån vårt eget projekt sett klara fördelar med det.35 

ATT TULLA PÅ ILLUSIONEN 
Vår avsikt har inte varit att fullt ut efterlikna det biologiska hörselsinnet. Vi kunde 
försökt åstadkomma detta genom vanlig ljudförstärkning där tekniken också sållar 

ut den information som är relevant för alvspelaren. Problemet är att dagens teknik 

31 Wineski, Ishii, Dahley, Gorbet, Brave, Ullmer, Yarin, 1998 
32 Ishii, Ullmer, 1997 
33 Ishii, Ullmer, 1997 
34 Gellersen, Beigl 
35 Främst baseras det på våra tester av ljud. Läs under Test av Ljud. 
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helt enkelt är för ”dum” för att kunna åstadkomma det. Enbart ljudförstärkning 

skulle innebära att informationsflödet blir så överväldigande att alvspelaren inte 

kan bortse från de ljud som är oviktiga.  

 
”Man borde bli helt död efter en helg, man får för mycket intryck och klarar inte av 
att sålla.”36 
 

Vi har därför valt att bara uppmärksamma spelaren på vissa specifika detaljer, i det 
här fallet personer och varelser som närmar sig. Det är dessa ljud som är de mest 

relevanta i sammanhanget. 

 
“A partial solution to information overload is to give people timely and filtered 
information, most relevant to the context of their current tasks.”37 

 

I samband med workshopen framkom det från lajvarna att hörselalternativet 

främsta funktion ska vara att varna för andra spelare. Att t.ex. höra ekorrar eller 

fåglar skutta omkring i skogen är i detta sammanhang irrelevant. Därför har vi valt 

ut de ljuden som finns i ELF-EAR. 

STÖRANDE LJUD 
På andra sätt än att för höga ljud i ljudgränssnitt kan störa användaren, kan 

ljudens stil också upplevas som störande. Vid forskning kring ljudgränssnitt som 

gjorts vid Xerox PARC, har de kommit fram till denna aspekt. Skarpa 

notifikationsljud, exempelvis som de varningsljud som finns i Windows, kan 
överraska användaren och därmed också störa dennes koncentration. För att 

undvika detta experimenterar de kring notifikationer som läggs in i ett soundtrack 

som kontinuerligt spelas i bakgrunden.38 

 
I lajv finns det alltid bakgrundsljud i form av olika skogsljud och andra ljud som 

förknippas med fantasy-världen, som spelaren hör med sin vanliga hörsel. Vi har 

därför utformat ljuden i ELF-EAR så de liknar de som redan finns naturligt i denna 

miljö. På detta sätt blir inte spelaren överraskad när det artificiella ljudet spelas upp 
eftersom det är ljud som spelaren kan förväntas höra från omgivningen.  

36 Oskar videoupptagning från workshop 
37 Maes, 1994 
38 Mynatt Back Want Frederick, 1997 
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EENN  NNYY  BBEEGGYYNNNNEELLSSEE??  
Det område vi valt att inrikta oss på har idag ingen teknikbas vi kunnat utgå ifrån. 

Vi har därför inte kunnat dra fördelar från den redan etablerade tekniken, utan vi 
har varit tvungna att börja från början. Detta har även inneburit fördelar då vi inte 

blivit låsta vid någon etablerad standard.  

 

Eftersom det har varit för en ”teknikfientlig” miljö vi utvecklat prototypen, har 
mycket av vårt arbete bestått i att anpassa allmänt använd teknik till en form som 

passar levande rollspel. Även om detta projekt kan ses som avlägset från vardagen 

anser vi att delar av prototypen kan användas för att avhjälpa problem i andra 

sammanhang.  
 

När vi diskuterat inom gruppen tror vi oss ha hittat några andra områden som 

skulle kunna ha nytta av delar från prototypen. Vi har inte testat något av de 

förslag som vi ger, men ser en möjlighet för förbättring med hjälp av dem; 
• Den stora fördelen med våra lurar är att de inte sållar bort befintliga ljud i 

vår omgivning. Det gör att de inte bidrar till den avskärmning som annars 

kan uppstå vid användning av ordinära lurar. De skulle fungera inom flera 

olika områden där det idag finns behov av att inte skärma av omgivningen 
bara för att höra ljudsignaler, exempelvis genom att använda dem som 

handsfree till mobiltelefonen. Eftersom de inte blockerar hörselgången 

blockeras inte ljudet från omgivningen heller. Det är praktiskt i en situation 

när man måste köra bil eller på annat sätt hålla uppmärksamheten på en 
sak till förutom telefonsamtalet. 

• Inom processindustrin, vet vi av erfarenhet, att det är många som vill kunna 

höra hur de maskiner de opererar på låter. Genom ljuden kan de höra om de 

börjar bli slitna eller gå illa. Idag styrs emellertid det mesta från ett 
kontrollrum där ljuden från maskinerna hörs sämre eller ibland inte alls. Vi 

tror att genom att använda direkt mappning av ljud från maskinerna som i 

kontrollrummet spelas upp i bakgrunden, kan maskinoperatören fortfarande 

dra nytta av sin kunskap om maskinljuden.  
 

På grund av att detta projekt är utfört för en annorlunda miljö, har det tydliggjort 

för oss att utvecklarna måste anpassa sig efter användarnas krav och behov. Vi 

anser att detta är ett faktum som andra personer inom olika former av 
designområden bör ta till sig. 
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OORRDDLLIISSTTAA  

Alv Fiktiv varelse som figurerar i fantasy-litteratur. Den 
som utmärker alven är den långa smäckra 
kroppsbyggnaden och de spetsiga öronen. Den 
besitter övernaturliga förmågor som exempelvis 
övernaturlig syn och hörsel. 
 

Alv-spelare Deltagare i levande rollspel som spelar alv. 
 

Ambient Media Omgivande/kringliggande medier vilka placeras i 
den mänskliga perceptionens periferi. Exempel på 
dessa medier kan vara olika former av ljud och ljus. 
 

Andra Detektering 
 

Identifiering av avståndet mellan ELF-EAR 
prototypens radiosändare och radiomottagare 
 

Arrangör Person som förbereder grundstory och lajv-området 
inför ett lajv-arrangemang. 
 

Fantasy En genre innehållande fiktiva världar skapade av 
människans fantasi. Innehåller också mytologiska 
varelser samt många medeltida inslag.  
 

Fantasy-lajv Levande rollspel inom genren fantasy. 
 

Fantasy-litteratur Litteratur som behandlar genren fantasy. 
 

Fantasy-rollspel Rollspel inom genren fantasy. 
 

Första Detektering Identifiering av avståndet mellan ELF-EAR 
prototypens radiosändare och radiomottagare. 
 

Goblin Fiktiv varelse som figurerar i fantasy-litteratur. Den 
som utmärker gobliner är dess korta 
kroppsbyggnad samt grönaktiga hy. Goblinen 
tillhör gruppen Svartfolk. 
 

Grundstory Ett lajv-arrangemangs bakgrundshistoria, vilket 
författas av lajvets arrangörer. 
 

Inlajv Det tillstånd då en person spelar sin karaktär 
under ett lajvarrangemang. 
 

IR-glasögon Glasögon som fångar ljus i infraröda spektrumet. 
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Lajv Levande rollspel. Detta är en form av interaktiv 
teater som utförs genom improvisation samt utan 
publik. Olika typer av lajv är Fantasy, Science 
Fiction, Vampire, 1700-tals och Western 
 

Lajvare Deltagare i ett levande rollspel 
 

Lajv-arrangemang Se Lajv. 
 

Lajv-evenemang Se Lajv. 
 

Latexvapen Rekvisita gjort av främst latex och skumplast. 
Används inom lajv vid vapenlek. 
 

Levande rollspel Se Lajv 
 

Ljudgränssnitt Gränssnitt i form av ljud. 
 

Ljusförstärkarglasögo
n 

Glasögon som förstärker ljuset från omgivningen. 
 

Magi 
 

Övernaturliga krafter där exempelvis en människa 
kan manipulera vatten och vind. 
 

Magiker 
 

Person som besitter magiska krafter. 

Mörkerfolk Se Svartfolk. 
 

Offlajv Det tillstånd då en person inte spelar sin karaktär 
under ett lajvarrangemang. 
 

Orch Fiktiv varelse som figurerar i fantasy-litteratur. Den 
som utmärker orchen är dess stora kroppsbyggnad 
och förmågan att se i mörker. Orchen tillhör 
gruppen Svartfolk. 
 

Svartalv Fiktiv varelse som figurerar i fantasy-litteratur. 
Svartalven är alvens onda motsvarighet. De 
utmärks av den extremt bleka hyn och korpsvarta 
håret. Svartalven tillhör gruppen Svartfolk. 
 

Svartfolk Ett samlingsnamn för de onda varelser som kan 
förekomma under ett lajv-arrangemang. Kallas 
även mörkerfolk. 
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