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Abstract 
 
In this study the relatively new role-playing phenomenon is investigated, with games such as 
Dungeons and Dragons. This investigation is carried out in part from a religion psycho-social 
perspective as well as an object relations theory perspective. The occurrence, which is 
multifaceted, came to Sweden from the United States toward the end of the 1970’s.  In this study, 
both ’live’ and ’table’ forms of role-playing are focused on, where the experience of stories and 
adventure in so called secondary worlds are particularly central. In these stories and adventures, 
existential questions as well as various forms of fantasy religion often take an important position. 
I have chosen to study these phenomena in part because I with others feel that the psychology of 
religion in our late modern Swedish secularized context needs to broaden its field of research by 
incorporating meaning-making behaviour in a more general context, partly because I feel that 
hypothetically speaking there exist several similarities between the practising of a role-playing 
game and the practising of a religion. This study has three theoretical points of departure: object 
relations theory, according to Winnicott, et al; Pruyser’s Three Worlds Model; as well as a theory 
of ritual based on Erikson. In addition, the role-playing phenomenon is compared to the late 
modern context and the Swedes different worldview-profiles. The study is founded in six 
intensive interviews, which make it impossible to draw any general conclusions, but from a 
religion psycho-social and an object relations theory perspective the concluded result points to 
that the role-playing phenomenon on several points can be viewed as a substitute for religion. 
From this, I feel that it is of the utmost importance for our societies psycho-social and existential 
health that we study how we can aid children and adolescents in their ability to create consistent 
functional and symbolically rich systems of meaning, which they can express and share with 
others. My intention is that this study of the role-playing phenomenon in some form shall lend 
itself to the illumination of these extremely important questions./ 
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1 Inledning 
 
1:1 Från identitet till existens  
 

”Att vara eller inte vara, det är frågan.” 
Ur Hamlet, Shakespeare, 1601 

  
Det verkar som om det håller på att ske en förskjutning i vårt senmoderna samhälle från frågor 
som rör identitet till frågor som rör existens, där den viktigaste frågan inte längre tycks vara ”vem 
är jag?”, utan ”vad är jag?” och kanske främst ”finns jag?” (se s 16). Hotet om upplösning och 
utplåning tycks alltså ha blivit en realitet på både samhälls- och individnivå. Ingen kan svara på 
vad som kommer att hända med världen, samhället och individen de närmaste decennierna, men 
det ser inte ljust ut med de nukleära, ekologiska och militära hotbilderna. Det märkliga är dock att 
samtidigt med dessa hot finns det en slags konsensus om att allting är som det ska, och att det 
bara är ”du som inte har förstått” hur du ska leva och vara riktigt ”coca cola-cool” eller 
”blöjreklam-lycklig” i den här (galna) världen. Och det är just denna diskrepans, tror jag, mellan 
”förebild” och ”verklighet”, mellan vad du förväntas uppnå och vad du har möjlighet att 
förverkliga samt vad du verkligen vill göra med ditt liv (se s 23f), som är en av orsakerna till att 
fokus alltmer förflyttas till de existentiella frågorna. Det är dessutom troligt att de existentiella 
frågorna kommer att bli ett växande fält inom alltfler områden. Ett exempel är att den 
populärfilosofiska boken Sofies värld1 var världens mest sålda skönlitterära bok 1995 (20 
miljoner på 44 språk). Och psykologen och religionspsykologen DeMarinis har i sin forskning 
rörande själavård föreslagit att det i postmoderniteten t o m kan vara meningsfullt att tala om 
”existentiell hälsa”2 och en ”existentiell epidemiologi”2. Enligt religionssociologen Bauman är vi 
i postmoderniteten experter på ”identitetsproblem”, men, framhåller han, den postmoderna 
strategin går ut på att inte bygga upp varaktiga identiteter eller fastna i något av det oändliga antal 
av konkurrerande tolkningsmönster som finns för livet,3 vad vi i en religionspsykologisk kontext 
skulle kunna kalla livsåskådningar. När inget ses som varaktigt eller värt att hålla fast vid, och 
identiteten bara anses vara en variabel bland andra att laborera med, då bör de existentiella 
frågorna snart bli högaktuella, vilket de tydligen också har blivit, och då speciellt inom det 
relativt nya rollspelsfenomenet som är föremål för denna studie. 
 
Personligen har jag så länge jag kan minnas, precis som flera av de informanter som deltagit i 
denna studie, varit intresserad av de existentiella frågorna. Och jag tyckte under min uppväxt på 
1960- och 1970-talen att det var märkligt att man ”aldrig” på ett seriöst sätt pratade om frågor 
som rör livets mening, döden, skapelsens mysterier och guds eventuella existens och funktion i 
människors liv. Jag tyckte också att det var konstigt att alla agerade som om de fattade hur allt 
hänger ihop och vad allt går ut på, fast ingen egentligen visste något säkert. Var det bara jag som 
hade missat något väsentligt? Jag led säkert av 1970-talets bristfälliga socialisation, men jag tror 
att det som är viktigare, speciellt i vår osäkra och föränderliga tid – än att få ett färdigt 
livsåskådningssystem serverat som tilltugg till middagen – är att det finns en öppenhet för och ett 
forum där dessa frågor tas på allvar och där det finns utrymme att bearbeta, ifrågasätta och finna 
sin egen mening med livet och existensen. I den svenska sekulariserade kontexten är det få som 
känner att de traditionella religionerna kan erbjuda ett sådant (se avsnitt 2:2), däremot verkar det 
som om många unga finner ett sådant forum i den mångfasetterade rollspelskulturen. Här kan de 
oftast i en trygg, reglerad miljö på ett lekfullt sätt gestalta det onda och det goda, det vansinniga 

                                                
1 Gaarder, 1991 
2 DeMarinis, 2003, s 38-43 
3 DeMarinis, 2003, s 30 (Bauman, 1998, s 68; Bauman, 1997, s 23) 
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och det förnuftiga, det bestialiska och det empatiska, osv. Det finns i princip ingen gräns för vad 
som kan iscensättas i dessa rollspel. I o m detta finns det även utrymme att med Winncotts 
terminologi ”förgöra” och ”förinta” symboliska representanter för internaliserade dåliga objekt 
(se teoridelen). Ur ett objektrelationsperspektiv innebär detta att rollspelsfenomenet verkar 
erbjuda lindring för dåliga objektrelationer, något som tidigare även det har varit ett område för 
religionen. Kanske hjälper rollspelsfenomenet dessutom, bättre än religionerna, de unga att 
integrera några av de splittrade och diametralt motsatta element som bygger upp vår sen- eller 
postmoderna livsvärld så att de i sina personliga liv kan överbrygga diskrepansen mellan 
verkligheten och å ena sidan de ideal de förväntas leva upp till och å andra sidan det de verkligen 
vill förverkliga. Jag anser med flera att människan är en meningssökande och meningsskapande 
varelse, och som jag ser det handlar detta sökande idag ytterst om hur vi ska göra en värld 
verklig, begriplig och meningsfull som på så många sätt är helt galen – och som sångaren i The 

Ark sjunger: ”It takes a fool to remain sane…”  

 

Utifrån dessa iakttagelser har jag valt att i denna studie utgå från frågeställningen: Vilka 
religionspsykosociala funktioner fyller rollspel och levande rollspel (lajv), sett ur ett 
objektrelationsperspektiv i den senmoderna svenska kontexten? 
 
Inledningsvis vill jag även tacka informanterna för att de så generöst och öppenhjärtigt berättade 
om sig själva och sina liv, och outtröttligt svarade på alla mina frågor. Dessutom vill jag tacka 
min handledare professor Valerie DeMarinis för att hon tillhandahållit regelbunden kontakt och 
ovärderlig feedback. 
 

 

1:2 En presentation av området 
 

”Hördu. Jag är lite skärrad just nu. Kan du inte berätta en kort historia – vad som helst duger – så går jag upp 
sedan.” 
”Dag, det här är inte rätt tillfälle…” 
”Bara en liten historia, och jo, det är rätt tillfälle.” 

Ur Generation X – sagor för en accelererad kultur, Coupland, 1993 (1991)  
 
Rollspel4 och levande rollspel, s k lajv5, är två hobbysysselsättningar som ingår i en relativt ny 
och växande ungdomsrörelse där just berättelsen, berättandet och upplevelsen av historier och 
äventyr är det centrala. Denna rörelse, som främst kommer från USA och som av vissa kallas 
sub- eller delkultur6, har fått stor spridning i Sverige under de senaste decennierna. I en 
riksrepresentativ undersökning som gjordes 1995 visade det sig att mer än 200 000 (16 %) 
ungdomar mellan 13 och 25 år hade spelat rollspel en eller flera gånger under de senaste 12 
månaderna.7 Motsvarande mätningar har, vad jag kunnat se, inte gjorts i USA, men G A Fine, 
som studerat rollspelsfenomenet i USA, uppskattar att minst en miljon amerikaner rollspelade, 
åtminstone då och då, i början av 1980-talet.8 
 

                                                
4 Från eng (’fantasy’) ’role-playing games’. Denna nya typ av ”hobbyrollspel” ska inte förväxlas med de olika 
formerna av terapeutiska eller pedagogiska rollspel som används av professionella i vissa specifika syften. 
5 Försvenskat från engelskans ’live acting role playing’. 
6 Öhlund, 1996 (Öhlund använder sig av Fornäs definition av ”delkultur”: ”…en bestämd symbolisk ordning som 
vissa människor relaterar sin livsstil till.” (Fornäs, 1992, s 92)) 
7 Ungdomsstyrelsen rapporterar nr 9, 1997, s 13 
8 Fine, 1983, s 26 
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Det finns olika teorier om denna rörelses ursprung, men mycket förenklat kan man säga att dessa 
typer av rollspel har vuxit fram ur ett möte mellan s k konfliktspel9, som bl a används inom det 
militära, universitetsstudenters lek med och utvecklande av datorspel och den s k ”fantastiska 
litteraturen” (se bilaga 1), och då främst fantasygenren. De första rollspelen, bl a Dungeons & 

Dragons (D&D, 1973), kom till Sverige från USA i slutet av 1970-talet. Framför allt var det 
pojkar och unga män som ägnade sig åt denna i huvudsak verbala lek, som då främst handlade 
om att ikläda sig en medeltida hjälteroll och därefter döda så många drakar och demoner och 
samla så mycket skatter som möjligt.10 I dessa spel finns det inget tävlingsmoment i vanlig 
bemärkelse och det är vanligt att man samarbetar för att förgöra ”grottmonstren”, däremot finns 
det utvecklade regelsystem, med tillhörande tärningar och tabeller, som används för att bygga 
upp rollpersonens egenskaper och avgöra i strider. Berättelserna förs framåt av en spelledare som 
också presenterar olika problem och konflikter som ska lösas av deltagarna. Men med tiden blev 
det tråkigt att mest bara, som det kallas, ”hack and slash” och samla poäng, vilket ledde till att 
regelsystemen utvecklades och att de torftiga miljöbeskrivningarna, vilka mest hade bestått av 
grottor och hålor, växte ut till hela fiktiva världar med egna samhällsordningar, religioner, 
naturlagar och kartor. J R R Tolkien har kallat omfattande fantasivärldar av detta slag för 
”sekundära världar”11. I o m denna förändring blev allt möjligt – i fantasins och berättelsernas 
värld. Spelarna kunde nu välja en färdig värld, med färdigskrivna äventyr och roller, som 
exempelvis de som erbjuds i Advanced Dungeons & Dragons (AD&D, 1977), eller helt fritt hitta 
på, eller kombinera de färdigskrivna världarna med egna äventyr och roller. 
Kombinationsmöjligheterna blev genom detta oändliga. 
 
De amerikanska spelproducenterna hämtade till stor del inspiration till sina ”sekundära världar” 
från fantasy- och science fiction-litteraturen, men även filmer (ex Star Wars, Bladerunner)12 och 
tv-serier (ex Max Headroom)13 har fått stå modell. Inledningsvis använde de huvudsakligen 
Tolkiens mytiska urvärld i romansviten om Sagan om ringen som förebild.14 Tolkiens värld är 
fortfarande den mest använda p g a att den är den mest utvecklade, med bl a kartor, egna 
påhittade språk och genealogier för både varelser och träd. När jag inför denna uppsats talade 
med rollspelare verkade det som om Tolkiens trilogi är den berättelse som ”alla” inom 
rollspelsvärlden ”måste” läsa, och de flesta har läst den minst en gång, de flesta betydligt fler. 
 
I början av 1980-talet skedde åter något nytt inom rollspelskulturen, bordsrollspelen flyttade ut i 
skogen, och man började att på ett mer improvisationsteaterlikt sätt gestalta rollspelsäventyren. 
Var och exakt när det första levande rollspelet genomfördes är det ingen som riktigt kan svara på, 
trots att J Nelson, chefredaktör för lajvfanzinet StarpatS, länge har försökt sammanställa en slags 
historik över det levande rollspelets framväxt i Sverige.15 Ett av de första lajvarrangemangen 
                                                
9 Konfliktspel eller s k strategispel används bl a av militären. Vanligt är att man simulerar olika kända slag från 
exempelvis amerikanska inbördeskriget i sandlådor eller landskapsmodeller, s k dioraman. ”Generalerna” som leder 
striderna utvecklades så småningom till individer med olika karaktärsdrag. Dessa personlighetsdrag nedtecknades på 
speciella formulär och i o m detta var det s k karaktärsbladet fött. Generalernas förmågor kom i förgrunden, 
sandlådorna försvann, och man började spela runt bord och tävla om vem som var bäst på strategier. Framför allt är 
det varianter av dessa karaktärsblad som används i rollspel för att bygga upp rollkaraktärerna. (Egen intervju (2002) 
med M E  Björsten, 31 år, spelledare och f d styrelsemedlem i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund (Sverok).) 
10 Ungdomsstyrelsen rapporterar nr 9, 1997, s 6  
11 Tolkien, 1964 (1947) 
12 Sørensen, 1999 
13 Sørensen, 1999 
14 Egen intervju med Björsten 
15 Nelson klargör i sin artikel även sin ståndpunkt när det gäller ursprunget till lajv. Han skriver: ”Beroende på vilken 
syn och definition man har på begreppet ’levande rollspel’ så kan man gå nästan hur långt tillbaka i människans 
historia som helst.  De som hävdar att levande rollspel har sin närmaste släkting i improvisationsteatern, kan finna att 
den medeltida katolska kyrkan ägnade sig åt vissa improviserade kyrkliga skådespel. Även det franska 1300-
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arrangerades dock av några av föregångarna till den numer tongivanden lajvföreningen Gyllen 
Hjorten i Gävle. Detta ”lajv” hölls en mörk höstkväll 1982 som avslutning på ett rollspelskonvent 
där man beslutat sig för att prova Dungeons & Dragons i skala 1:1.16 I o m att teaterinslagen blev 
mer framträdande inom denna from av rollspelande började även tjejer och unga kvinnor i större 
utsträckning delta i aktiviteterna.17 
 
Rollspel och lajv har mycket gemensamt, vilket har gjort att jag har valt att ha ett gemensamt 
fokus på dessa båda fenomen i denna uppsats. I båda ikläder du dig en roll för att därefter träda in 
i en annan värld, en fantasivärld, där du genom rollen upplever ett känslomässigt engagerande 
äventyr tillsammans med andra. Vid vanligt rollspel kan du se berättelsen som en film för ditt 
inre och du talar om vad du gör när du av spelledaren ställs inför olika problem. Du kan dessutom 
samarbeta och föra dialog med de andra. I ett lajv, däremot, inträder du i ett geografiskt avgränsat 
område som är iordningställt med passande scenografi för den värld äventyret ska utspelas i, och 
du handlar och agerar direkt i skeendet. I rollspel är det spelledaren och i lajv arrangören som 
bestämmer den övergripande handlingen, ibland bestämmer de även rollerna. Oavsett om dessa 
ledare använder färdigskrivna äventyr eller egna alster är de magiska, ockulta och religiösa 
inslagen i de flesta fall starkt framträdande. Det svenskproducerade rollspelet Drakar och 

Demoner (1982) har bl a en skapelseberättelse som har tydliga likheter med genesis, och de 
magiska krafter som förekommer kan antingen vara en del av naturlagarna i den påhittade 
världen eller något som vissa, kanske trollkarlar eller gudar, har tillgång till. Det är också vanligt 
att spelproducenterna hämtar information från verkliga magi- och mysterietraditioner, religioner 
och kulter, för att därefter göra egna versioner av dessa som är anpassade för rollspel. 
Fornnordiska och grekiska gudar kan t ex samsas i samma panteon, men det är värt att notera att 
det ofta är de olika fantasiformerna av kristendom som får representera de onda krafterna: i 
Drakar och demoner finns det en inkvisition som går under namnet Ljusa handen; i ett av 
äventyren i det helt svenskproducerade, och populära, spelet Kult är det den katolska kyrkan som 
håller hela mänskligheten fången i en illusion, och spelet går ut på att man ska bryta denna, 
ytterst genom att flå påven levande; och det amerikanska rollspelet Inomine har religionen som 
bas, där försiggår en kamp mellan gud och djävulen, spelarna kan antingen vara änglar, guds 
sändebud på jorden, eller ”smådjävlar” från jordens inre.18 Kampen mellan gott och ont står ofta i 
centrum i rollspelen, men vad som anses vara gott respektive ont kan alltså variera, och avvika 
från mer traditionella uppdelningar. 
 
Utmärkande för dessa spel är att frågor av existentiell art ofta har en framträdande plats, och 
vanligtvis är dessa, som i spelen ovan, gestaltade på ett brutalt sätt. Rollspelens koppling till 
fantasygenren, är som nämnts stark, och BLM-redaktören och fantasyförfattaren Kristoffer 
Leandoer säger följande om fantasys förhållande till det existentiella: 
 

                                                                                                                                                        
talshovet lär ha ägnat sig åt en sorts interaktiv teater, i alla fall om man ska tro historikern Barbara W Tuchman, som 
beskriver detta i sin bok A Distant Mirror. Middagsgästerna vid hovet blev där tilldelade lappar med roller som de 
sedan improviserade kring. Söker man lite längre ändå, upptäcker man att antikens greker – som ofta får stå som 
upphovsmän för mycket av det vi idag förknippar med teater och drama – också ägnade sig åt improvisationsteater. 
Nu anser emellertid jag att man inte ska söka det levande rollspelets ursprung i teatern, utan snarare i de traditionella 
rollspelen, ibland benämnda ’bordsrollspel’…” Se vidare artikel ”Projekt H – Historik om lajv” på 
http://www.geomatics.kth.se/~jonasn/strapats/projekt.html 
16 Nelson, version 0.4 (1997), s 4 
17 Käll, 1998, s 18, samt egna intervjuer med informanterna 
18 Egen intervju med Björsten 
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”Det lockande med att skriva fantasy är att man kan gå rakt på existentiella frågor. Liv och död, ont och gott, 
rädsla och mod. Känslor tas på allvar, precis som man själv gör då man står på tröskeln till en annan värld, till 
vuxenvärlden.”19 

 
För enkelhetens skull kommer jag framledes att ibland bara använda ordet ”rollspel” eller 
”rollspelsfenomenet” när jag avser både rollspel och levande rollspel (lajv), när så sker tror jag 
inte att det ska vara någon tvekan om att jag avser att inkludera även lajvfenomenet. 
 
 
1:3 Syfte och frågeställningar 
 
Som nämndes inledningsvis och som kan ses i avsnitt 2:2 kan vi i dagens samhälle, och speciellt 
hos de unga, se ett ökande intresse för de existentiella frågeställningarna. Men i den svenska 
sekulariserade kontexten tycks inte människor i någon större utsträckning söka sig till de 
etablerade religionerna för att belysa och bearbeta frågor som rör detta område (se vidare avsnitt 
2:2). Däremot verkar i varje fall många unga söka sig till det relativt nya rollspelsfenomenet, där 
de existentiella frågorna har en central plats. Man skulle alltså rent hypotetiskt kunna tänka sig att 
rollspelsfenomenet i detta avseende fungerar som en form av religionssubstitut, vilket är en av 
anledningarna till att jag har valt att studera detta fenomen inom den religionspsykologiska 
disciplinen. Som jag ser det är det speciellt viktigt i vår högsekulariserade tid att denna disciplin 
även studerar fenomen som i ett vidare perspektiv ger möjlighet till bearbetning av existentiella 
frågor och på andra sätt skapar existentiell mening i tillvaron (se vidare avsnitt 3:1). Det finns en 
rad religionsdefinitioner, men eftersom fokus i denna studie ligger på rollspelandets funktion har 
jag valt att använda mig av en funktionell religionsdefinition. Denna definition kommer, jämte 
forskningsfrågorna, att användas operationellt i analysarbetet för att se om rollspelandet, utifrån 
denna, alltså kan ses som en form av religion eller religionssubstitut. Den religionsdefinition som 
passar bäst för denna studie och för den svenska kontexten, trots att den blivit kritiserad för att 
vara för öppen och vag, tycker jag är religionssociologernas Batson-Ventis funktionella 
definition: 
 

”Religion är vadhelst vi gör som individer för att komma tillrätta med sådana frågor som vi kommer i kontakt 
med bara därför att vi är medvetna om att vi och andra lever och att vi vet om att vi skall dö, dvs existentiella 
frågor.”20  

 
Det jag speciellt vill ta fasta på är det aktiva elementet i ”att komma till rätta med… [de] 
existentiella frågorna”, vilket, som kan ses i denna framställning, är ett ytterst påtagligt element i 
rollspelskulturen. 
 
Dessutom vill jag, som antyddes i inledningen, göra denna studie för att se om rollspelandet även 
ur ett objektrelationsteoretiskt perspektiv fyller samma funktion som en traditionell religion. 
Historiskt sett, menar Guntrip, har alltid religionen utgjort det medel, med vars hjälp människan 
har sökt lindring för det lidande som förorsakas av dåliga objektrelationer.21 Och frågan blir då 
vad som händer med individen och de internaliserade ”dåliga objekten” när varken familjen eller 
samhället erbjuder något godtagbart religöst meningssystem, eller när dessa instanser inte 
erbjuder något sammanhängande meningssystem överhuvud taget. Kan man med utgångspunkt 
från detta och i anslutning till objektrelationsteorin se rollspelandet som ett svar på att de unga 
upplever en ”brist” dels på ”goda objekt” som håller för den förstörelse, som enligt Winncott gör 

                                                
19 Månadsjournalen dec 2001, s 35 
20 Geels & Wikström, 1999, s 15 (i original i Batson et al, 1993, s 8) 
21 Wulff, 1993 (1991), s 132 
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dem verkliga och användbara och skapar upplevelsen av en verklig, yttre värld, dels på religion 
och meningssystem?22 
 
Utifrån dessa funderingar har jag alltså valt följande huvudforskningsfråga: 
 
Vilka religionspsykosociala funktioner fyller rollspel (se not 4) och levande rollspel (lajv), sett ur 
ett objektrelationsperspektiv i den senmoderna svenska kontexten? 
 
För att i möjligaste mån svara på denna huvudfråga har jag valt att fokusera på följande fem 
underfrågor: 
 
1. Vad upplever utövarna att de subjektivt får ut av att delta i rollspel och lajv? 
 
2. Hur fungerar den fantastiska berättelsen som ett övergångsobjekt och rollspelandet som ett 
övergångsfenomen i det Pruyser kallar den illusionistiska världen? 
 
3. Hur ser utövarnas relationsmönster ut och vilka favoritrollpersoner har de? 
 
4. Hur ser utövarnas meningssystem ut och hur är dessa relaterade till rollspelandet? 
 
5. På vilket sätt kan rollspelsutövarens läsmönster (under barndomen och vuxenlivet) ses som 
rituellt, och vad pekar på att rollspelandet eventuellt fungerar som en form av passagerits- och 
religionssubstitut? 
 
 
1:4 Metod – en ”mixdesign” 
 
Rollspelsfenomenet är relativt nytt och outforskat, och för att i möjligaste mån få en uppfattning 
om och göra detta komplexa och månfasetterade område rättvisa har jag valt att använda mig av 
en mixad forskningsdesign, vilket innebär att jag hämtat inspiration från både teorinära kritisk 
teori23 och empirinära grundad teori24. Dessa båda kvalitativa metoder är redskap för närstudier av 
                                                
22 Winnicott, 1997 (1971), s 149ff 
23 Med kritisk teori (KT) avses en samhällsvetenskaplig tradition som bl a inkluderar Frankfurtskolan (bildades i 
slutet av 1920-talet) med författare som Habermas, Marcuse, Horkheimer, Adorno och Fromm. Viktiga 
inspirationskällor var Marx, Weber, Hegel, Kant och Freud. KT kännetecknas av en tolkande (hermeneutisk) ansats, 
ett ”emancipatoriskt kunskapsintresse” och ett utpräglat intresse för kritiskt ifrågasättande av den sociala 
verkligheten och det moderna samhället som ses som en social konstruktion. Detta innebär att de sociala fenomenen 
måste utforskas och förstås utifrån historiska och politiska sammanhang. För att få detta helhetsperspektiv måste 
flera olika teorier användas, dels metateorier som på ett övergripande plan vägleder forskningsansatsens uppläggning 
och tolkningar, dels specifika teorier kopplade till det område som ska studeras. Teorier hämtas företrädesvis från 
olika discipliner som exempelvis sociologi, psykoanalys, filosofi, ekonomi och estetik. Samhället uppfattas alltså 
som en helhet, i vilket olika sektorer ej kan behandlas åtskilt. Ej heller är det möjligt att skarpt separera samhälls- 
och individnivå. KT vägrar att ge någon nivå prioritet. Idag har Habermas en dominerande position inom KT. Han 
framhåller bl a att systemet koloniserar livsvärlden, vilket innebär att den fortlöpande rationaliseringen riskerar att 
utarma och fragmentisera meningssammanhang, socialisation och personlighetsbildning. KTs uppgift är utifrån dessa 
antaganden att bidra med forskning som ger människor insikt och kraft att kämpa för större autonomi i förhållande 
till samhällets sociala institutioner och etablerade tänkesätt. (Alvesson & Sköldberg 1994, s 176ff) 
24 År 1967 publicerade Glaser & Strauss boken  The discovery of grounded theory. Startegies for qualitative 

research, som är en ”stridsskrift” mot positivistiska, ensidigt hypotesprövande, metoder. Grundad teori kan användas 
till både teoriutveckling och deskriptiv analys. Källan för teorigenerering är empiriska data och metoden att utvinna 
teorier ur dessa är främst komparativ analys av ett speciellt slag. (Alvesson & Sköldberg, 1994, s 63, 69f; Malterud, 
1998 (1996), s 90) Här använder jag Malteruds variant av grundad teoris kvalitativa analysmetod. Denna variant har 
modifierats utifrån Giorgis fenomenologiska analysmetod som syftar till  att utveckla kunskap om informantens liv 
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ett fenomen och det var speciellt detta jag ansåg lämpligt för de valda frågeställningarna och för 
denna studie som består av sex djupintervjuer. För teoridelens del innebär det att jag, som kritisk 
teori förespråkar (se not 22), har tagit in flera övergripande (meta)teorier, utöver de specifikt 
valda teorierna, dels för att beskriva det senmoderna samhällets särart, dels för att redogöra för 
vad jag anser vara religionspsykologins forskningsområde. Detta för att bl a motivera mitt val av 
studieobjekt. För själva analysen av intervjumaterialet har jag däremot använt mig av de specifikt 
valda teorierna, och med underfrågorna som operationella verktyg har jag kodat och 
sammanfattat materialet enligt K Malteruds variant av grundad teoris analysmetod (se not 23). 
Detta förfarande beskrivs utförligare i inledningen till analysdelen. Enligt grundad teori ska man 
utgå från empirin, men här har jag alltså valt att koda materialet utifrån mina underfrågor som är 
framtagna utifrån de specifikt valda teorierna. Analysen är med andra ord teoristyrd, men jag har 
även som grundad teori förespråkar låtit materialet ”tala fritt” tillbaka till mig. Däremot har jag 
inte ägnat mig åt någon form av teorigenerering, vilket är brukligt inom grundad teori. 
 
Studien är kvalitativ och empiriskt grundar den sig på djupintervjuer med sex rollspelare. För 
dessa intervjuer har jag använt ett semistrukturerat frågeformulär om drygt 50 frågor (se bilaga 
2), vilka har tagits fram i avsikt att besvara och belysa studiens underfrågor. Intervjufrågorna har 
alltså tagits fram för att besvara underfrågorna, och underfrågorna, som grundar sig på de 
specifikt valda teorierna, har i sin tur tagits fram för att i möjligaste mån besvara 
huvudforskningsfrågan. Min intention har varit att applicera de valda teorierna på 
intervjumaterialet, med underfrågorna som operationella redskap. För att få till stånd denna 
interaktion mellan teori och tolkad25 empiri, har jag alltså hämtat inspiration från både teorinära 
kritisk teori och empirinära grundad teori.  
 
För att sätta mig in i det valda ämnet, den svenska kontexten, den religionspsykologiska 
diskursen och de valda teorierna har jag varit tvungen att göra ett omfattande litteraturstudium. 
Dels för att jag innan detta inte hade nämnvärd kännedom om det mångskiftande 
rollspelsfenomenet som omfattar en rad olika utövandeformer med vittomfattande förgreningar in 
i den fantastiska litteraturen, där rollspel och lajv, som är föremål för denna studie, bara är två 
utövandeformer bland flera. Dels för att orientera mig kontextuellt när det gäller svenskens 
religiösa och andliga profil och det senmoderna samhällets särart och levnadsvillkor. Dels för att 
sätta mig in i, och ta ställning till, den rådande debatten som försiggår angående den 
religionspsykologiska disciplinens forskningsobjekt (religion kontra meningssystem). Och dels 
för att få en god uppfattning om de specifikt valda teorierna, som utgår från objektrelationsteorin 
(D W Winnicott m fl) och P Pruysers utveckling av denna samt E H Eriksons ritualteori. I 
uppsatsen redogör jag fortlöpande för den litteratur jag har använt mig av. 
 

                                                                                                                                                        
och erfarenhet inom ett bestämt område. (Malterud, 1998 (1996), s 90) (se även Alvesson & Sköldberg, 1994, s 78ff; 
Glaser & Strauss, 1967; Strauss, 1987) 
25 Enligt Alvesson & Sköldberg (1994, s 221) finns det tre nivåer av hermeneutik, här tolkning i vid bemärkelse: 
”Enkel hermeneutik – i sociala sammanhang – handlar om individens tolkning och innebördsbestämning av sig själv 
och sin egen subjektiva och intersubjektiva (kulturella ) verklighet. Dubbel hermeneutik är vad den tolkande 
samhällsvetaren engagera sig i, då han/hon försöker förstå och utveckla kunskap om denna verklighet. 
Samhällsvetenskap är på detta sätt en fråga om tolkning av tolkande varelser. […] Den kritiska teorins 
trippelhermeneutik innefattar dels nämnda dubbla hermeneutik, dels ett tredje led. Detta innefattar den kritiska 
tolkningen av de strukturer och processer som på olika sätt påverkar såväl undersökningssubjektens som forskarens 
sätt att till synes fritt tolka sin situation respektive undersökningstemat.” Jag nämner detta för att poängtera att jag i 
denna uppsatts befinner mig på den dubbla hermeneutikens nivå; jag tolkar alltså det informanterna har uttolkat om 
sig själva, men jag har ingen möjlighet att inom denna D-uppsats ram att beakta de omedvetna processer, ideologier 
eller maktförhållanden som eventuellt kan ge resultatet slagsida eller gynna vissa intressen. 
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1:5 Avgränsning 
 
Rollspelsfenomenet är mångfasetterat med förgreningar in i en rad olika intresseområden, vilket 
gör att det i princip går att studera detta fenomen ur ett oändligt antal infallsvinklar. I denna 
studie har jag dock valt att utgå från rollspelsutövarnas egna upplevelser och beskrivningar, vilket 
har gjort att jag bara översiktligt redogör för själva rollspelandet och lajvandet i sig. Den som vill 
ha en mer ingående beskrivning av dessa spelformer kan läsa Shared Fantasy: Roleplaying 

Games as Sociala Worlds av Fine, Levande rollspel: Handbok av Käll, Den förtrollade zonen: 

Lekar med tid, rum och identitet under medeltidsveckan på Gotland av Gustafsson samt De 

övergivnas armé av Örnstedt & Sjöstedt (denna bok är dock inte väl sedd i rollspelskretsar). Det 
finns dessutom många olika typer av rollspel, eller andra angränsande spel som exempelvis 
Magic the gathering (ett kortrollspel som blev väldigt populärt när det kom i början av 1990-
talet), vilket jag inte heller har fördjupat mig i här. Den som vill orientera sig i rollspelens 
vildvuxna djungel kan börja med ett besök på Sveriges roll- och konfliktspelsförbunds (Sverok) 
hemsida26 eller besöka Science fiction-bokhandeln i Gamla stan i Stockholm. På Sveroks hemsida 
kan man även få information om aktuella lajv och konvent, eller andra rollspelsarrangemang. En 
viktig del i rollspelsfenomenet är också kopplingen till den fantastiska litteraturen, och inte heller 
den redogör jag speciellt ingående för. Den som vill orientera sig inom detta växande fält kan läsa 
Fantasy: Fantasylitteraturens historia, motiv och författare av Holmberg, En guide till fantasy av 
Ekholm, Only Connect: Readings on Children’s Literature av Egoff et al och Ropet efter myten: 

Om den moderna tidens mytologi av May. Det hade kanske även varit på sin plats att mer explicit 
definiera vad som menas med existentiella frågeställningar, men p g a denna uppsats omfattning 
har jag valt att låta detta framgå implicit. 
 
Rollspelsfenomenet är så omfattande att avgränsningen skulle kunna svälla ut till en liten uppsats 
i sig, vilket naturligtvis inte är ändamålsenligt. Nedan tar jag därför först fasta på några områden 
som skulle kunna vara aktuella att studera ur ett religionspsykologiskt perspektiv, men som jag 
inte har kunnat beröra inom ramen för denna uppsats, därefter lyfter jag fram fyra områden som 
jag anser vara speciellt värda att uppmärksamma i relation till föreliggande studie, men som inte 
har varit relevanta att fokusera för den religionspsykosociala inriktningen och den valda 
huvudforskningsfrågan. 
 
Förslag på religionspsykologiska studier: Vårt behov av användbara (andliga och religiösa) 
symboler för vårt välbefinnande skulle väl kunna appliceras på detta fenomen. Här vill jag 
speciellt lyfta fram Det glömda språket av Fromm, artikeln ”Between Mythology and 
Symptomatology Thoughts on the Psychology of Symbols” av Sharfenberg i Hermeneutical 

Approaches in Psychology of Religion och artikeln ”Transplanting rites: the psychosocial role of 
religious ritual in cross-cultural adjustment” av DeMarinis i Clinical Psychology of Religion – 

Emerging cultural and multicultural questions from European and North American voices. Själva 
rolltagandet är ett annat område som jag inte uttryckligen har uppmärksammat, men som säkert är 
fruktsamt att studera ur ett religionspsykologiskt perspektiv. För den som vill fördjupa sig inom 
detta område rekommenderar jag Religionen och rollerna: Ett psykologiskt studium av fromheten 
av Sundén och Människans symboliska verklighetsbygge: En psykofenomenologisk studie av 
Holm. Dessutom skulle det vara intressant att mer systematiskt kartlägga rollspelsvärldarnas 
olika fantasiformer av religioner, kulter och sekter och studera hur utövarna förhåller sig till 
dessa. Detta skulle kanske kunna stämmas av mot Fowlers sju trosutvecklingssteg som bl a 
presenteras i Från naivitet till naivitet av Bergstrand. Ett annat område att undersöka skulle 
kunna vara rollspelandets och lajvandets transinducerande element och kvaliteter och jämföra 

                                                
26  http://www.sverok.se/ 
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dessa med olika former av mystika upplevelser och olika psykologiska medvetandetillstånd, för 
att eventuellt kunna se vad som skulle kunna klassas som mystik respektive patologi. E Larsson 
har i anslutning till detta bl a skrivit artiklarna ”Kan illusion bli verklighet”27 och ”Lajv som 
upplysning”28 i fanzinet Fëa Livia. En jämförelse med äldre tiders mysteriespel kunde kanske 
också falla inom det religionspsykologiska ämnesområdet. 
 
Förslag på övriga relevanta studier: De fyra områden som här inte direkt är relaterade till 
religionspsykologin, men till denna uppsats, är 1) ungdomars identitetsarbete, 2) socialisationens 
betydelse, 3) människans förhållande till våld och aggressivitet samt 4) den narrativa psykologin. 
När det gäller ungdomars identitetsarbete vill jag lyfta fram Ungdomens identitetskriser av 
Erikson, Ny ungdom av Ziehe och Tonåringen i välfärdssamhället av Ramström, för insikt i 
socialisationens betydelse rekommenderar jag Kunskapssociologi: Hur individen uppfattar och 

formar sin sociala verklighet av Berger & Luckmann, när det gäller människans förhållande till 
våld och aggressivitet vill jag speciellt uppmärksamma Den destruktiva människan: En 

psykologisk analys av liv på avvägar av Fromm och Bortom drifterna: En bok om psykoanalys 

och tro av Basch-Khåre, och för en orientering inom den narrativa psykologin föreslår jag 
Narrativ psychology: The storied nature of human conduct med Sarbin som redaktör. 
 
  
1:6 Tidigare forskning 
 
Vad jag har kunnat finna har det inte gjorts speciellt mycket forskning inom det rollspelsområde 
(se not 4) som avses här, varken internationellt eller i Sverige, och de få vetenskapliga alster som 
finns är i huvudsak av sociologisk eller psykologisk karaktär: Fine, 1983; Richardson et al, 1991; 
Sørensen, 1999.29 När det gäller avhandlingar har jag framför allt sökt via Libris, Regina, 
Carolina och UMI Dissertations, och enligt dessa sökningar finns det vid dags dato endast en 
framlagd avhandling som i någon mån rör de typer av rollspelande och lajv som undersöks här. 
Det är avhandlingen Den förtrollade zonen: Lekar med tid, rum och identitet under 

medeltidsveckan på Gotland30 av L Gustafsson. Söker man däremot på ”fantasy” och ”scinece 
fiction”, som vi sett är nära relaterade till dessa fenomen, får man däremot fram ca 100 
avhandlingar. Vad jag har kunnat se är endast några av dessa skrivna inom eller relaterade till 
ämnet religion, däremot verkar det inte som om några är skrivna inom den explicit 
religionspsykologiska disciplinen.  
 
Däremot har det i Sverige skrivits flera B-, C- och D-uppsatser31 om rollspelskulturen, några av 
de mest uppmärksammade är Maskulinitetsspelet: Om rollspel och unga killars identitetsarbete32; 
På äventyr bland drakar och demoner: Rollspel som social arena33; och På spaning efter den lek 

som flytt34. En stor del av uppsatserna är skrivna av rollspelsutövare som vill sprida information 
om sin hobby, dessa har oftast en deskriptiv karaktär, andra har dock lyft fram rollspelandets 
relation till ungdomars identitetsarbete. Inom litteraturvetenskapen har det dessutom studerats 
som en ny ”fictionsgenre”35 och inom psykologin finns det ett exempel på en jungiansk analys36. 
                                                
27 Fëa Livia, nr 3o, 2000, s 15 
28 Fëa Livia, nr 33, 2001, s 14-16 
29 Sørensen, 1999, s 1 
30 Gustafsson, 2002 
31 Öhlund, 1996, s 24 
32 Henriksson, 1995 
33 Hedvall, 1995 
34 Hägglund, 1993 
35 Hansson, 1989 
36 Kinley, 1991 
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På Sveroks kansli i Linköping finns det mesta samlat vad det gäller uppsatser och artiklar om 
rollspel och lajv. Ungdomsstyrelsen har dessutom givit ut två rapporter37 om det Öhlund har valt 
att kalla ”fritidsrollspelande”, för att skilja det från andra former av pedagogiska och terapeutiska 
rollspel. Därutöver finns rapporten Rollspel som ungdomskultur38 som sammanställts av åtta 
lärare vid Vårdgymnasiet i Västerås. 
 
Öhlund, som skrivit en av Ungdomsstyrelsens rapporter, tror att det är flera anledningar till att 
forskarsamhället inte har uppmärksammat rollspelskulturen i någon större omfattning. Han 
framhåller dels att ungdomars fritidsvanor ändrar sig snabbt, dels att rollspelsutövandet främst 
äger rum hemma (eller i skogen, som ofta är fallet när det gäller lajv, min anmärkning), vilket 
innebär att fenomenet, enligt Öhlund, inte utgör ett ”definierat socialt problem” i det offentliga 
rummet.39 
 
Nedan följer korta sammanfattningar av den avhandling och de vetenskapliga arbeten och artiklar 
som berör rollspelskulturen. För övriga avhandlingar som eventuellt kan ha någon relevans för 
den typ av rollspelsfenomen som avses här se bilaga 3. 
 
Avhandling (1 st), vetenskapliga arbeten (2 st) och artiklar (1 st): 
 
1. Den förtrollade zonen: Lekar med tid, rum och identitet under medeltidsveckan på Gotland.40 
Detta är en avhandling i etnologi och de fältstudier som forskaren har utgått ifrån har gjorts under 
den pågående medeltidsveckan på Gotland under åren 1993-1998. Denna medeltidsvecka har 
hållits i augusti varje år sedan 1984. Syftet med studien har varit att analysera hur och varför 
olika epoker, platser och identiteter skapas genom lek och skådespeleri inom ramen för 
medeltidsveckan på Gotland. Gustafsson har även tittat på vårt förhållande till det förflutna och 
på varför det i vår samtid finns ett så stort intresse för medeltiden. Och det är framför allt i kapitel 
tre och sju som hon redogör för hur ”levande rollspel kom till uttryck och präglade 
medeltidsveckan”. Vår tids ”passion för medeltiden” tolkar hon som ett uttryck för en ”neo-
romantisk” strömning, och ett annat romantiskt drag, menar hon, är att medeltiden ses som ett 
slags utopia.41 Hon skriver: 
 

 ”Today, earlier established historical narratives are replaced by re-creations formed by the grass-roots, grounded 
in the subject and enacted physically. In play, it is not only possible to enact a world that is longed for, but also to 
give it concreteness and reality.”42 

 
2. Shared Fantasy: Role-Playing Games as Social Worlds.43 I denna bok redogör sociologen G A 
Fine för de studier han gjorde under åren 1977-79 i USA, vilka bestod av deltagande 
observationer i rollspelsgrupper samt 24 djupintervjuer med i huvudsak manliga rollspelare varav 
vissa även var rollspelskonstruktörer. Hans intention var att analysera och beskriva en samtida 
fritidssubkultur i storstaden, för att bl a få en förståelse för hur människor skapar mening och 
identiteter i ”sociala världar”.44 
 

                                                
37 Öhlund, 1996; Ungdomsstyrelsen rapporterar, nr 9, 1997 
38 Dahlberg et al., 1995 
39 Öhlund, 1996, s 24 
40 Gustafsson, 2002 
41 Gustafsson, 2002, från bokens abstract som ligger med som ett löst blad 
42 Gustafsson, 2002, från bokens abstract som ligger med som ett löst blad 
43 Fine, 1983 
44 Fine, 1983, s 1 
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Denna bok citeras ofta, eftersom det inte finns så många andra, men Fine har blivit kritiserad, av 
bl a Dayan45, för att inte gå på djupet i sina analyser. Teoriunderbyggnaden har han främst hämtat 
från E Goffman (”frame analysis”46) och socialpsykologin (sociala världars funktion47). Framför 
allt ger denna bok en god bild av det tidiga (bords)rollspelandet och rollspelkulturens framväxt i 
USA. 
 
3. The Satanism Scare.48 I denna samlingsvolym har Fine och D Martin skrivit ett kapitel som 
handlar om rollspels förhållande till satanismen i den amerikanska kontexten. Kapitlet heter 
”Satanic Cults, Satanic Play: Is ’Dungeons & Dragons’ a Breeding Ground for the Devil?” Här 
tar Fine & Martin upp argument på båda sidor om antagandet att rollspel skulle vara farliga och 
förbundna med att bli besatt av djävulen. Spelarna menar att det bara är ”spel” som har liten 
effekt på utövarna, medan kritikerna anser att dessa spel är kraftfulla verktyg som utbildar och 
socialiserar. Bl a har fundamentalistiska kristna sekter, i USA och Kanada, anklagat rollspelare 
för att vara satanister, och en föräldraförening, Bothered About Dungeons Dragons (BADD), har 
startats för att bekämpa rollspelen. I artikeln tar författarna speciellt fasta på tre påstådda faror 
som anses vara förknippade med det populära rollspelet Dungeons & Dragons. Dessa sägs vara: 
den direkta kopplingen till satanismen; möjligheten till ”mind control”; och faran för övervåld. 
Teoretiskt utgår de bl a från P Berger och det han kallar ”plausibilitetsstrukturer”49. De refererar 
dessutom till en rad studier50 som har tittat på hur fantasilekar påverkar barns kognitiva och 
emotionella utveckling, men påpekar att det är få studier som direkt har studerat hur Dungeons & 

Dragons-spelandet påverkar ungdomars utveckling och psykologiska hälsa. Det finns dock några 
och i detta sammanhang nämner de Zayas & Lewis (1986) och Sim’on (1987). Fine och Martin 
sammanfattar resultaten av dessa studier på följande sätt: 
 

”What all of these studies indicate, then, is that involvment in fantasy role-playing games seems unrelated to 
allegedly more maleficient outcomes of gaming claimed by crusading groups. Some research findings, in fact, 
indicate the opposite, that fantasy play in general, and possibly even D & D, is developmentaly beneficial for 
children who participate.”51 

 
4. New texts and new media in global youth culture: the fantasy roleplaying games.52 I denna 
artikel utgår medie- och ungdomsforskaren Sørensen från att rollspelandet är ett 
”hybridfenomen” och ett nytt ”textmedium”, och att detta gör fenomenet till en uppenbar 
utmaning för medie- och ungdomsforskare. I sin artikel lägger hon fram en hypotes som föreslår 
att rollspelen är en from av ”meta-medier” genom vilka unga människor kreativt kan relatera till 
                                                
45 Dayan, 1986, s 1225 
46 ”Like many social worlds (acting, storytelling), fantasy games produce a ’make-belive’ world set apart from the 
everyday world. By playing fantasy games, participants implicitly agree to ’bracket’ the wolrd outside the game.” 
(Fine, 1983, s 183) ”Framing”, myntat av Bateson (1904-1980), är ett viktigt begrepp inom performance-teorin. För 
Bateson är ”frames” en typ av ”metakommunikation”, som t ex möjliggör för en apa att slå en annan i förvissning om 
att detta uppfattas som att han vill leka, inte slåss (Bell, 1997, s 74) 
47 ”Like many social worlds (acting, storytelling), fantasy games produce a ’make-belive’ world set apart from the 
everyday world. By playing fantasy games, participants implicitly agree to ’bracket’ the wolrd outside the game.” 
(Fine, 1983, s 183) 
48 Red Richardson et al, 1991 
49 En individ konstruerar inte ett personligt meningssystem utifrån ingenting. För det mesta ingår införlivandet av ett 
meningssystem som en del av socialisationsprocessen. Troligast är att man blir mest påverkad av signifikanta andra 
bland familj och vänner. Berger (1969) understryker dessutom att ett meningssystem behöver en social bas för att 
fortsätta existera, och det är denna sociala bas, som han kallar en plausibilitetsstruktur. Denna bas består av specifika 
sociala processer inom ett nätverk av interagerande personer som delar samma meningssystem. (McGuire, 2002, s 
37f) 
50 Saltz & Johnson, 1974; Fink, 1976; Rosenberg, 1984 
51 Martin & Fine, 1991, s 120 
52 Sørensen, 1999, artikel publicerad i tidskriften Young, vol 7, nr 3, 1999 
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hela den globala mediekulturen. Hon framhåller att den unga generationen har vuxit upp med ett 
överflöd av medieberättelser och att de med detta nya medium har en möjlighet att bemästra dem 
alla, antingen som vanliga rollspelare eller spelledare, spelutvecklare eller författare. Hennes 
huvudsyfte med artikeln är dock att göra en textanalys av vissa ”rollspelsprodukter”, både 
kommersiella multinationella produkter och lokala (danska) dito. Hon nämner flera av de 
massproducerade spelen som exempelvis Dungeons & Dragons, Advanced Dungeons & Dragons 
och Cyberpunk, och hon återger översiktligt deras relation till fantasy- och science fiction-
kulturens böcker, filmer och tv-serier. Dessutom påpekar hon att det inom rollspelskulturen, 
liksom i den övriga ungdoms- och mediekulturen53, sker en ömsesidig påverkan mellan 
producenter och konsumenter och att det förekommer en upplösning av gränserna mellan 
professionella och amatörer54. Enligt Sørenson är detta utbyte t o m rollspelandets själva 
”livsblod”. Det finns dock stora nationella skillnader när det gäller detta utbyte, i USA dominerar 
exempelvis de kommersiella initiativen. 
 
När det gäller textanalysen går hon igenom några av de vanliga scenarierna i två av de olika 
genrer som finns i rollspelsvärlden: skräck och science fiction eller cyberpunk som det oftare 
kallas i rollspelssammanhang. Här använder hon sig bl a av Freud55, Kristeva56 och Siivonen57. 
Skräckgenren anses vanligen handla om ouppfyllda önskningar, och temat är ofta att något ändrar 
karaktär och utmanar gränserna mellan det mänskliga och det ickemänskliga (bestialiska), vilket 
sprider osäkerhet kring det som har med identitet, kropp och kön att göra. Kristeva menar, å sin 
sida, att skräckgenre ”concerns itself with the completely denied desire which materialises as a 
non-object or ’abject’. This ’thing’ is materialised in ambiguous bordeline characters or in partial 
objects which break to the surface from inside, either from the psyche or the physichal body, and 
as it were, absorbs the individual.”58 
 
Siivonen, å sin sida, framhåller att både skräck och science fiction generiskt är ”oxymorons”, att 
de är en blandning av annars oförenliga diskurser inom det övernaturliga och det teknologiska, 
och detta menar han är ett utslag av att människans förhållande till naturen har förändrats. Utifrån 
Siivonen påpekar Sørensen att ända fram till moderniteten har konsten varit ett uttryck för den 
naturliga skönhetens ideal; ”det sublima som ett estetiskt utopia”, som har reflekterat den 
naturliga ordningen och bildat mönster för en social strategi. Idag är idealen inte längre 
självskrivna, och i cyberpunkvärlden har upplösningen gått ett steg längre än i skräckgenren. Här 
är det inte bara ett experimenterande med identitet, kropp och kön, utan det är inte ens säker att 
det är det mänskliga eller världen sådan vi känner den som utgör själva grunden för existensen. 
Detta, menar Siivonen, leder till att det har skett en förskjutning från frågor som rör identitet till 
frågor som rör existens; från ”vem är jag?” i förhållande till naturen, till ”var är jag?” eller ”finns 
jag?” i relation till den onaturliga naturen, det artificiella.59 
 
Sørensens huvudsakliga slutsats kan sammanfattas med att den extroverta och rebelliska 
rockkulturen, i vårt senmoderna samhälle, har ersatts av en introvert kultur, där den emotionella 
nivån är direkt kopplad till en estetisk självuppfattning, och där rollspelandet kanske kan ses som 

                                                
53 Willis, 1990; Lewis, 1992 
54 Tulloch och Henry, 1995 
55 Freud, 1919/1950 
56 Kristeva, 1982/1980 
57 Siivonen, 1996 
58 Sørensen, 1999, s 9f (citat från Kristeva, 1980/1982) 
59 Sørensen, 1999, s 12 
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ett sensibelt svar på en tidsanda som kännetecknas av en dragkamp mellan reglering och 
avreglering, mellan ordning och kaos.60 
 

 

1:7 Uppsatsens uppläggning 
 

Denna uppsats är något omfattande för att vara en D-uppsats, vilket dels beror på ämnet som 
sådant men också på att rollspelsfenomenet också har behövt ställas i relation till den senmoderna 
såväl som den svenska kontexten och till diskussionerna rörande den religionspsykologiska 
disciplinens forskningsobjekt. För att läsaren ska få en något djupare uppfattning om detta relativt 
nya fenomen har jag valt att börja med ett avsnitt, kallat Bakgrund och den svenska kontexten, där 
jag först mer grundligt än i inledningen, men ändå mycket översiktligt, redogör för detta fenomen 
och dess framväxt. Därefter redogör jag i sex punkter för vår samtids särart och den svenska 
kontexten: a) Senmoderniteten, ”de stora berättelsernas upplösning”; b) Modernitetens 
mekanismer; c) Den kulturella friställningen; d) Sverige, sekularisering och en ”väckelse” bland 
de unga; e) Rollspelskulturen och new age; samt f) Från religion till sagans förtrollade värld. 
Efter detta kommer teoridelen som inleds med en redogörelse för den diskussion som 
förekommer inom religionsspykologin när det gäller denna disciplins forskningsobjekt, där det 
står mellan endast religion eller meningssystem i mer allmän bemärkelse. Därefter redogör jag 
för de tre specifikt valda teoretiska utgångspunkterna: objektrelationsteorin; Pruysers 
trevärldsmodell; och en ritualteori med utgångspunkt hos Erikson. Teoridelen avslutas med en 
beskrivning av undersökningens uppläggning och en presentation av informanterna. I Analys del 

1 redovisas därefter intervjumaterialet utifrån varje underfråga, och i Analys del 2 ställs dessa 
resultat i relation till huvudforskningsfrågan och de valda teorierna. Detta avslutas med en 
sammanställning över vad jag anser att denna studie tentativt har kommit fram till och vad detta 
bör och kan ha för betydelse för den svenska kontexten och den religionspsykologiska 
disciplinen. Under övriga reflektioner lyfter jag fram dels det som inte har kunnat 
uppmärksammas i denna studie, men som kan vara av intresse för vidare forskning, dels kritiska 
reflektioner rörande uppläggning och genomförande av denna uppsats.  Därefter ligger 
sammanfattning, litteraturlista och bilagor. 
 
 

                                                
60 Sørensen, 1999, s 13 
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2 Bakgrund och den svenska kontexten 
 

2:1 Åter till en förkristen livsåskådning? 
 

”…whereas numbers were once attracted by est or one of the est-like seminars, interest has clearly shifted to 
whitchcraft, earth goddesses, or shamanism. […] I think it is fair to say that paganism has become the key 
resource for those (increasing numbers) who have counter-cultural concerns. 
Pagans draw on relatively localized forms of religiosity. In North America, Native American teachings tend to be 
favoured; in Britain, the Celtic or Druidic, in Brazil, the Amerindian is entering the picture. Although pagan 
practices are understood to serve a variety of purposes, all would agree that a primary aim is to facilitate Self- 
actualization.” 

Heelas, 1996 
 
De olika formerna av rollspel har vuxit fram under samma period som intresset för fantasy har 
ökat dramatiskt. J-H Holmberg menar i sin bok Fantasy att denna ökning sannolikt beror på 
1960-talets ungdomsrevolt och då framförallt hippie- och flower power-rörelsen, som han 
beskriver som en ”långt ifrån obetydlig icke-politisk riktning som snarast kan beskrivas som 
’extatisk’ eller ’andlig’”. De ”sökte efter nya sätt för individen att förverkliga och utvidga sitt jag: 
genom psykedeliska och pseudopsykedeliska droger, genom estetiska upplevelser, genom nya 
sexuella och sociala normsystem och genom religiösa eller filosofiska spekulationer som ofta var 
starkt färgade av mysticism eller irrationalism”. Och det var, menar han, i dessa kretsar, under 
1960- och -70-talen, som Tolkiens trilogi blev något av en kultbok. Enligt Holmberg kan denna 
trilogi, förenklat, ses som en berättelse om en grupp maktlösa ungdomar som tack vare sin 
hängivenhet och beredskap att ta stora risker förmår oskadliggöra den betydligt överlägsne 
ondskefulle fienden. ”Betraktad på detta sätt”, säger han, ” är trilogin en maktfantasi om 
framgångsrik revolt och om unga idealisters seger över det härskande etablissemanget.”61 
 
Kampen mellan gott och ont är central i både fantasy- och rollspelsvärlden, och de flesta spel och 
böcker inom dessa områden gestaltar olika varianter av denna kamp. Journalisten och författaren 
B Edlund ger en kärnfull bild av detta: 
 

”Fantasy kan över lag beskrivas som magiska äventyrsromaner som utspelar sig i en vag, idylliserad medeltid, 
där Gud inte är död, magin inte bortglömd, livet bestämt av ödet, dalarna smaragdgröna och bäckarnas vatten 
porlande friskt. Skogarna är djupa, smedernas hammarslag dånar genom byarna. En dag nalkas ondskan…”62  

 
S Ekholm framhåller när det gäller detta att ”[f]örsvaret av den pastorala idyllen med dess gröna 
skogar och rena, friska bäckar blir […] också en författarens kamp mot dagens mörka hot”. 
Tolkien var medveten om denna civilisationskritik och i sin essä On fairy stories63 framförde han 
begreppet ”eucatastrophe”, vilket betyder att en katastrof upphävs och att berättelsen får ett 
lyckligt slut. Enligt Tolkien ska alla sanna sagor och fantasyberättelser ha ett gott slut så att de 
kan skänka tröst och hopp. Det är detta, menar han, som gör fantasyn och sagan överlägsen den 
realistiska, mimetiska litteraturen.64 
 

I denna kamp mot det ”nya” onda finns det, som tidigare nämnts, likheter med flower power-
rörelsens kamp mot etablissemanget, men man kan även se en likhet med romantikernas kamp 

                                                
61 Holmberg, 1995, s 114 f 
62 Månadsjournalen, dec 2001, s 34 
63 Tolkien, 1964 (1947) 
64 Ekholm, 2000, s 78 och 82 
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mot positivisterna. Likheterna med romantikens strömningar är flera.65 Inom fanatsy-genren och 
rollspelskulturen ligger fokus på naturens magiska krafter – i många fall förkristen jordmagi – 
och det förekommer vanligtvis en kamp mellan två antagonistiska makter, vilka ofta strider i en 
idyllisk medeltid eller forntid, dessutom betonas känslomässiga upplevelser och ett fritt skapande. 
Inom de romantiska idéströmningarna, som under sent 1700- och tidigt 1800-tal växte fram som 
en reaktion mot upplysningens materiella och förnuftsbaserade ideal, var en av de grundläggande 
idéerna att naturen är uppbyggd av antagonistiska krafter som befinner sig i kamp med varandra, 
och det fanns ett stort intresse för det främmande och exotiska och för historien, och då i 
synnerhet det egna landets, vilket ledde till att romantiken även gav upphov till den moderna 
nationalismen.66 Det är inte heller helt ovanligt att Tolkien själv blir anklagad för att ha varit 
rasist, eftersom de onda är grova, mörka och svartmuskiga och de goda långa, blonda och 
blåögda. Detta kallas ”colour coding” och är något Ekholm i en Guide till Fantasy beskriver som 
”ett mindre tilltalande drag i fantasylitteraturen”. Denna tendens går även igen när det gäller 
miljöer och geografiska placeringar. De onda håller oftast till i träsk, öknar, mörka skogar och 
gruvor i öst och sydost, och de goda i ljusa skogar, gröna dalar och nära vattendrag och 
skördemogna fält i norr eller nordväst.67 Örnstedt & Sjöstedt, som argumenterar för att rollspel är 
farliga bl a för att de förmedlar ”rasism och kvinnoförakt”, skriver följande i sin bok De 

övergivnas armé: 
 

”Rollspelhobbyn, framför allt levande rollspel, uppvisar ett enormt intresse för denna epok [medeltiden]. Många 
spelare är också imponerande kunniga i historia och i ockulta fenomen och läror. Livearrangemang som Till 

kamp mot Vite Krist, Gudars skymning, Där alrunan växer, Efter Thule är namnexempel på heroiskt och ockult 
intresse, som ofta har asatron som utgångspunkt. […] På många sätt påminner vår tid om mellankrigstiden. 
Grekisk, romersk och keltisk mytologi, medeltida riddarideal, vikingakult och hedniska ritualer tjänade som 
inspiration för många av de blivande ledarna i det Tyska riket. Den som främst vårdade detta nordiska kulturarv 
var SS-chefen, Heinrich Himmler.”68

 

 

I rollspelssammanhang finns det en medvetenhet om denna problematik. I stort menar man dock 
att Örnstedts & Sjöstedts kritik är grundlös och att de varnande orden är obefogade, men det 
förekommer en fortlöpande debatt och diskussion bl a på Sveroks hemsida och i deras 
förbundstidning Sverox och i fanzinet Fëa Livia, om vilka normer, attityder och beteenden som är 
acceptabla och önskvärda i rollspelsammanhang.69 Även i Ungdomsstyrelsens rapport nr 9 har 
man uppmärksammat detta och man skriver bl a att ”den kritik som riktas mot rollspel närmast är 
att betrakta som uttryck för vad som brukar kallas moralisk panik. Det är långt ifrån ovanligt att 
nya ungdomskulturer betraktas som farliga, antingen för ungdomarna eller för samhället”. 
Ungdomsstyrelsen ger sedan 1991 ekonomiskt stöd åt Sverok, som idag, med runt 20 000 
medlemmar och 1 500 lokala föreningar, är en av Sveriges största ungdomsorganisationer. Den 
statliga Ungdomsstyrelsen står för den största delen av Sveroks intäkter, år 2001 fick de ca 5 
miljoner kronor.70

 

 
Det ökande intresset för Tolkien, i framför allt USA och England, banade väg för en närmast 
explosionsartad utgivning av fantasylitteratur. I slutet av 1970-talet placerade sig fantasyromaner 
regelbundet på bästsäljarlistorna och under 1980-talet upphörde man att behandla 

                                                
65 Sjödin (1992, 1995) menar att det bland stora delar av befolkningen finns tecken som pekar på en renässans för 
idéströmningar som påminner om romantikens. (Geels & Wikström, 1999, s 345) 
66 Nationalencyklopedins nätversion: http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=295002/ 2002-12-11 
67 Ekholm, 2000, s 78 f 
68 Örnstedt & Sjösted, 1997, s 82 ff samt baksidestexten 
69 Sveroks hemsida: http://lrp.zon.se/nyhte/2001-06-0500.32.shtml/ samt egna intervjuer 
70 Ungdomsstyrelsen rapporterar nr 9, 1997, s 15 f, samt Sveroks hemsida: http://www.sverok.se/307.0.html/ 
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fantasylitteraturen som en ”biprodukt till science fiction”.71 Under 1980-talet tog intresset för 
fantasy även fart i Sverige och idag har bokhandlare och bibliotek egna avdelningar för denna 
litteratur. Intresset för fantasy är stort. Sagan om ringen anses, näst efter bibeln, var den mest 
lästa boken i världen och Harry Potter lyfts fram som världens största publicistiska succé. Det går 
helt klart en fantasyvåg över världen, och med bl a nyproducerade filmer och dataspel samt i viss 
mån även rollspel som baserar sig på Tolkiens böcker om Härskarringen och J K Rowlings 
böcker om trollkarlslärlingen Harry Potter, har fantasy blivit en naturlig del i många människor 
liv. Ekholm som har gett ut flera handböcker om fantasy-genren upptäckte när han undervisade 
på gymnasiet att även hans ”motvilligaste elever slukade fantasy”.72 I En guide till fantasy skriver 
han: 
 

”Ungdomars stora intresse för fantasy har idag ingen som helst motsvarighet, och i ljuset av att många ungdomar 
nästan inte läser böcker ser jag arbetet med denna litteratur i skolan som något mycket angeläget.”73 

 
Vissa studier74 pekar också på att i samma mån som ungdomars tro på de kristna sanningarna har 
minskat så har tron på paranormala företeelser (i högre grad flickor) och utomjordiska varelser (i 
högre grad pojkar) ökat. Som tidigare nämnts var fantasy till en början en ”biprodukt” till science 
fiction, som ofta har en koppling till utomjordingar, men 1992 gick, i USA, fantasy som 
utgivningskategori om science fiction: 239 originalromaner gavs ut som science fiction och 278 
som fantasy. 1986 ökade även skräckgenren markant. Innan dess gavs det ut mellan 10 till 20 
skräckromaner per år, sedan 1988 har antalet stabiliserats på mellan 160 och 200 per år.75 Detta 
pekar på att vi idag har ett större intresse för medeltidens magiska värld än rymdålderns tekniska 
och rationella framtidsvärld. Kanske antyder det att vi har svårt att föreställa oss en ljus framtid 
och att det är färre som tror att några vänligt sinnade utomjordingar eller någon ny avancerad 
rymdteknik ska rädda jorden från miljökatastrofer och kärnvapenkrig, och därför i större grad 
söker tröst i en tid då samhällsproblemen ännu var hanterbara för enskilda människor. 
 
I rollspelsgenren cyberpunk, som också kallas ”efter katastrofenspel”, är äventyrsmiljöerna 
däremot oftast hämtade från postcivilisatoriska filmer som exempelvis Blade Runner eller böcker 
som Neroromancer av W Gibson. Genom de rollspel som utspelar sig i dessa miljöer kan vi 
kanske få en uppfattning om hur mörk och kaotisk de unga i vissa fall föreställer sig framtiden. 
Dessa framtidsvisioner utspelar sig oftast i stora städer, där cynism och total nationell och etnisk 
uppblandning råder, och där storföretag har tagit över nationernas roll.76 Tv-serien Dark angel 
med den kvinnliga, genmodifierade, huvudpersonen Max som överlever mot alla odds, är 
förmodligen ett bra exempel på ett efter-katastrofen-scenario. 
 
L Mikaelsson, som är medförfattare till Myte, magi og mirakle, menar att ockultismens och 
utopins talesmän ser den litterära ”fiktionen som en magisk strategi för kulturell förnyelse och 
terapi för ett själlöst samhälle”. Hennes infallsvinkel är just att ”magi i moderniteten är boken”, 
och då inte i första hand en bestämd bok, utan mer generellt det fenomen som omfattar litteratur 
och läsning. Det är, menar hon, ”som ett manifestationsområde för det magiska i vår tid”, där  
speciellt fiktionen, den litterära illusionskonsten, är central.77 
 

                                                
71 Holmberg, 1995, s 7 och 146 f 
72 Månadsjournalen dec. 2001, s 34; Ekholm, 2000, s 5 
73 Ekholm, 2000, s 5 
74 Sjödin 1995; Faivre 1994 
75 Holmberg, 1995, s 114 
76 Öhlund, 1996, s 9; Örnstedt & Sjösted, 1997, s 34f 
77 Mikaelsson, 1999, s 104 och 121, min översättning från norskan 
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I anslutning till detta kan det vara av värde att, redan nu, notera att det som är gemensamt, 
förutom rollspelandet, för de sex personer som jag har intervjuat inför denna uppsats just är det 
myckna läsandet, och ofta föredrar de fantasy eller s k magisk realism. Det egna läsandet och 
föräldrarnas högläsning har dessutom, för alla sex, haft en viktig, sammanhållande och, vad jag 
skulle vilja kalla, rituell funktion under uppväxten, vilket jag återkommer till.  
 
Vilka är det då som ägnar sig åt rollspelsaktiviteter? Enligt mina informanter anses det allmänt 
inom rollspelsvärlden att det till stor del är barn till ”den intellektuella rödvinsvänstern” som 
rollspelar och lajvar. Detta är dock inte belagt statistiskt, men enligt Ungdomsstyrelsens statistik 
för 1995 kommer procentuellt något fler rollspelare från tjänstemannahem än från arbetarhem, 
och vad som är markant är att barn till lantbrukare rollspelar i ytterst låg grad.78 En annan spridd 
uppfattning, vilket även framgår av mitt intervjumaterial, är att det mest är ”töntar” och 
”datanördar” som rollspelar. Och det är detta som Örnstedt & Sjöstedt har tagit fasta på i 
boktiteln De övergivnas armé. Hur stor sanning det ligger i dessa spridda uppfattningar är svårt 
att säga, men något som kan vara värt att framhålla i detta sammanhang kan vara att rollspelandet 
växte fram i dyningarna efter 1970-talets proggkultur, som bl a kännetecknades av mjuka 
velourpappor, fri uppfostran med få gränssättningar och ”hämmad” aggressivitet samt solidaritet 
med allt och alla. Dessutom skulle barnböcker och barnprogram  vara ”ofarliga”, pedagogiska 
och gärna socialrealistiska. Den vuxna identiteten förändrades för både män och kvinnor, och 
vissa bytte kärnfamiljen mot storfamiljen eller kollektivet (en av informanterna är under en tid 
uppväxt i kollektiv och en har levt kollektivliv på sommaren) – och skilsmässorna ökade. 
Solidaritet och storfamiljer, men Wiehe sjöng: ”När far och mor är döda och våra släktingar har 
tagit gift… Vem i hela världen kan man lita på…” Vet inte om det är belagt att det framför allt 
var mansrollen som blev osäker och otydlig under denna period, men vissa anser att samhället 
under senare år har feminiserats och några som tidigare studerat rollspelsfenomenet har tagit fasta 
på att det till största delen är pojkar och unga män som ägnar sig åt denna hobby. Slutsatsen de 
har dragit av detta är att de unga männen deltar i dessa rollspel, som också omnämns som 
”maskulinitetsspel”, för att hitta och utveckla en fungerande mansidentitet.79 
 
Jag vill avsluta detta avsnitt med ett citat ur Fëa Livia, där Ulf Hässelbäck till minne av Astrid 
Lindgren har skrivit några rader som ger en stämningsbild av vad rollspelande kan handla om: 
 

”Astrid är död. Det är svårt att tänka sig att en person som alltid funnits hos en i form av en bok i hyllan eller som 
en sångrad på sommaren, faktiskt är borta. Jag börjar förstås tänka lite, fundera, minnas… och så säger min 
sambo: ’Om Astrid hade varit i vår ålder hade hon säkert spelat rollspel.’ Jag börjar tänka efter… 
Tänk att få sitta vid ett köksbord upplyst av stearinljus med ett litet antal vänner och spela Lejonhjärta eller Mio 
min Mio. Emil i Lönneberga håller förstås också, men fungerar kanske bättre som lajv. Att spela Anton eller 
Alfred en helg i Mattisskogen; det vore något. 
Jag undrar hur mycket vi rollspelare och lajvare egentligen har fått av fru Lindgren. Hon har dramatiken, fantasin, 
lekglädjen och historieberättandet som vi söker och vill uppleva. Vi är ju uppväxta med Lejonhjärta, Mio och 
Ronja. Fantasy. Bra fantasy, fast den är opretentiös och jordnära. Ingen ska rädda världen, även ondskan har grå 
nyanser och magin är så stor så att ingen kan greppa den. […] Jag vill minnas Astrid Lindgren i mitt rollspelande. 
Jag vill minnas att vara barn. Vila i frid Astrid.”80 

 
 

                                                
78 Ungdomsstyrelsen rapporterar nr 9, 1997, s 13 f 
79 Henrikson, 1995; Johansson & Lundström, 1994; se även Fine, 1983; samt Hedvall, 1995 
80 Fëa Livia, nr 36, 2002, s 4 
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2:2 De ”stora berättelsernas upplösning” och en ”väckelse” bland de unga 
 

”När vi upptäcker att det finns flera kulturer och inte en enda, alltså vid den tidpunkt då vi ser slutet på ett slags – 
illusoriskt eller verkligt – kulturellt monopol, hotas vår egen upptäckt av undergång. Det blir plötsligt möjligt att 
det endast finns andra, att vi själva är ’andra’ bland andra. Då all mening och alla mål försvunnit blir det möjligt 
att vandra genom civilisationerna som vore de lämningar eller ruiner. Hela mänskligheten blir ett imaginärt 
museum: Vad ska vi göra under veckoslutet, besöka Ankor Vat eller gå en runda på Tivoli i Köpenhamn?” 

Ricoeur, 1965 (sv övers i Giddens, 1996 (1990)) 
 
Vad fyller då detta nya rollspelsfenomen, som varken är ett sällskapsspel, en konstform eller en 
rituell kult i vanlig bemärkelse – men har vissa likheter med alla dessa kulturyttringar – för 
funktion i senmoderniteten och varför har det fått så stor genomslagskraft i Sverige? För att om 
möjligt svara på dessa frågor, och lägga en grund för den religionspsykosociala frågeställning 
som jag har som utgångspunkt för denna studie, skulle jag vilja ta fasta på några, som jag ser det, 
avgörande punkter när det gäller senmoderniteten och den svenska kontexten. 
 
a) Senmoderniteten, ”de stora berättelsernas upplösning”. I sin bok Modernitetens följder tar 
A Giddens upp den nya era som många menar att vi befinner oss i eller är på väg in i, och som 
har benämnts på en rad olika sätt, bl a som ”informationssamhälle”, ”sen-” eller 
”postmodernitet”. Enligt J-F Lyotard81, som var den som populariserade begreppet 
postmodernitet, utmärks postmoderniteten av att den ”stora berättelsen”82 har upplösts, ”alltså 
den narrativa ’röda tråd’ med vars hjälp vi inplaceras i historien såsom varelser med ett avgjort 
förflutet och en förutsägbar framtid”. Lyotard menar att det postmoderna samhället kännetecknas 
av en heterogenitet när det gäller kunskapsanspråk och att vetenskapen (och religionen skulle jag 
vilja tillägga) inte längre intar någon särställning eller något tolkningsföreträde. Med andra ord 
lever vi, enligt Lyotard, i en värld där många sanningar lever sida vid sida, och där varje sanning 
måste tolkas utifrån sin egen ”verklighet”. Filosofen och den kritiska teorins omdanare J 
Habermas83 motsätter sig dock detta och menar att det går att få fram en generaliserbar kunskap 
om socialt liv och sociala utvecklingsmönster. Giddens intar i denna diskussion en tredje 
ståndpunkt. Han menar att vi ännu inte har kommit in i ett postmodernt samhälle utan att vi först 
kommer att röra oss in i en period där modernitetens följder kommer att bli än mer radikala och 
universella. Det han speciellt tar fasta på är det han kallar för ”modernitetens diskontinuitet”, med 
vilket han menar att de ”moderna sociala institutionerna i vissa hänseenden är unika och skiljer 
sig från alla typer av traditionell ordning”.84 Han säger:  
 

”De livsformer som moderniteten givit upphov till har på ett tidigare aldrig skådat sätt slungat oss bort från alla 
traditionella typer av samhällsordning. De omvandlingar som inbegrips i moderniteten är till såväl utsträckning 
(extentionality) som förtätning (intensionality) mer djupgående än de flesta slags förändringar som utmärker 
tidigare perioder. Vad gäller utsträckningen har de tjänat till att upprätta sociala sambandsformer som spänner 
över hela jorden; vad gäller förtätning har de kommit att förändra några av de mest intima och personliga dragen 
hos vår dagliga tillvaro.”85

 

 

Det är, menar Giddens, inte förrän dessa sociala konstruktioner har förändrats till ”en ny och 
välavgränsad typ av social ordning” som vi har gått in i en period av postmodernitet.86 Huruvida 
vi lever i ett postmodernt eller senmodernt samhälle kan jag inte ta ställning till här. Men det jag 
                                                
81 Lyotard, 1985 
82 Med ”stora berättelser” avses religiösa, metafysiska eller ideologiska system som är avsedda att förklara tillvaron i 
dess helhet. (Nordin, 1995, s 535) 
83 Habermas, 1987 
84 Giddens, 1996 (1990), s 13ff 
85 Giddens, 1996 (1990), s 15 
86 Giddens, 1996 (1990), s 49 
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vill ta fasta på hos Giddens är att vi alltså ännu inte har kommit till en ”ny och välavgränsad typ” 
av samhälle, eftersom jag utifrån denna studie tentativt vill föreslå att rollspelsfenomenet även 
kan ses som ett övergångsfenomen eller i vissa avseenden som en form av övergångsrit87 på 
samhällelig nivå. Vad jag kan se ligger dock Giddens närmre Lyotard än Habermas i flera av sina 
övriga antaganden, även om Giddens menar att de är kännetecknande för (sen-)moderniteten, inte 
postmoderniteten. När det t ex gäller möjligheten att komma fram till en generaliserbar sanning 
understryker Giddens att det finns en hög grad av ovisshet även inom den hårda 
naturvetenskapen: 
 

”Till och med de filosofer som mest hårdnackat försvarar vetenskapens anspråk på visshet, t ex Karl Popper, 
erkänner att ’all vetenskap står på lös grund’88 […] I vetenskapen är ingenting säkert och ingenting kan bevisas, 
trots att det vetenskapliga projektet förser oss med den mest pålitliga information om världen vi kan eftersträva. I 
hjärtat av den hårda vetenskapen flödar moderniteten fritt.”89

 

 

Giddens framhåller även att de stora berättelserna successivt upplöses av senmodernitetens mörka 
hotbilder. Bl a nämner han att det under 1900-talet har dött över 100 miljoner människor i krig, 
vilket är betydligt fler än under 1800-talet, och att kärnvapnen numer är en skrämmande realitet 
som hotar att utplåna mänskligheten. Detta, menar han, har inte bara lett till avtrubbning, utan 
även till en förlust av framstegstron, vilket, som han ser det, är ”en av faktorerna bakom att 
historiens ’berättelser’ upplöses”.90

 

 

I detta perspektiv ser det ut som om mänskligheten behöver (nya) berättelser som kan skänka 
tröst, mening och kontinuitet och eventuellt ge ny riktning och struktur, såväl på individuell som 
samhällelig nivå, något som den fantastiska litteraturen och rollspelskulturen till vissa delar 
verkar kunna erbjuda. 
 

b) Modernitetens mekanismer. Giddens teorier om att moderniteten också kännetecknas av 
”tömning av tiden och rummet” samt ”urbäddning” och ”återinbäddning” har dessutom flera 
likheter med rollspelsfenomenet, varför jag kort vill redogöra för detta. Mycket förenklat kan 
man säga att Giddens med ”tömning av tiden och rummet” menar att tiden inte längre är naturligt 
relaterad till det vi gör, den kan mätas och användas för sig, och att ett ”rum” inte behöver vara 
en fysisk plats, utan kan skapas, via exempelvis telefon eller Internet, så att ”frånvarande” 
personer kan ”mötas”. Han skriver: ”Under modernitetens betingelser blir platsen alltmer en 
fantasmagori…” När det gäller begreppet ”urbäddning” menar han fortsättningsvis, ”att sociala 
relationer ’lyfts ut ur’ sina loka interaktionssammanhang och omstruktureras över obegränsade 
områden av tidrummet”. Denna företeelse, framhåller han, ”öppnar för en mångfald 
förändringsmöjligheter genom att spränga de bojor som utgörs av lokala bruk och sedvänjor”. 
Och med återinbäddning avser han slutligen, ”återtagandet eller omfördelningen av urbäddade 
sociala relationer så att de (om än bara delvis eller övergående) fixeras vid lokala tids- och 
rumsbetingelser”. Han skiljer i dessa sammanhang på ”åtaganden med ansikte” och ”ansiktslösa 
åtaganden”. I det senare fallet är det rollen som är viktig, inte personen. Giddens övergripande tes 
är att alla urbäddningsmekanismer interagerar med handlingssammanhang som återinbäddar. 
Detta innebär att beståndsdelarna i vår livsvärld inte längre hör naturligt samman, de är ”fria” och 
kan sammanfogas på en rad olika sätt efter våra önskemål och behov. Detta gör det frestande att 
säga att rollspelfenomenet, med sina totalt fria urvalsprinciper (urbäddning) för och 

                                                
87 Enligt antropologen van Gennep som myntade begreppet, rit de passage, består en övergångsrit av tre steg: 
separation, gränstillstånd (liminalitet) och återinträde. (van Gennep, 1960, s 10f) 
88 Popper, 1962 (i Giddens, 1996 (1969), sidhänvisning saknas) 
89 Giddens, 1996 (1969), s 44 
90 Giddens, 1996 (1969), s 19f 
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kombinationer (återinbäddning) av både, tid, plats och roll, är en ytterlighet av dessa 
modernitetens mekanismer.91

 

 

c) Den kulturella friställningen. Ungdomsforskaren T Ziehe tar i sina studier fasta på att det 
idag råder en kulturell friställning, vilket Berg & Lukhmann förmodligen skulle klassa som en 
form av bristande socialisation92. Denna friställning, som framför allt drabbar ungdomen, beror, 
menar Ziehe, bl a på ”teknokratiseringen av olika livsområden och tendensen till nedbrytningen 
av traditionerna […och] störningar i den nedärvda kulturen”93. I boken Ny ungdom skriver han: 
 

”När vi talar om störningar i den nedärvda kulturen syftar vi på sådana oerhört betydelsefulla utvecklingsdrag 
som de båda kristna konfessionernas minskade betydelse när det gäller människornas orientering i livet och 
vardagen, förändringar i sexualmoralen och det sexuella beteendet, upplösningen av generationsrollerna, 
problematiseringen av könsrollerna och den förändrade inställningen till så kallade auktoritetspersoner. Och till 
exempel också den traditionella arbetsmoralens minskade betydelse…”94

 

 

Dessa förändringar har, enligt Ziehe, lett till en rad problem: 1) en minskning av det man inom 
psykologin kallar för ”inre styrning”; 2) att identiteten inte är något som man övertar och lever 
med resten av livet, där identitetsarbetet och sökandet och prövandet av olika identiteter i stället 
verkar ha blivit ett livslångt, kanske huvudsakligt, projekt95; 3) ökade påfrestningar på den 
psykiska apparaten i form av förträngda önskningar, ångesttillstånd och avvärjningsmekanismer; 
4) nya former av sårbarhet och en utsatthet för den industrialiserade kulturen, vilken bl a 
återstrukturerar de friställda symbolerna och presenterar dem på ett ”påträngande” sätt ”som äter 
sig in i våra känslor, drömmar och tolkningar” (urbäddning/återinbäddning, se ovan); och 5) ett 
ökat spelrum för förväntningar och drömmar men en begränsad möjlighet att omsätta dem i 
handling, vilket leder till en större medvetenhet om risken att misslyckas.96

 

 

Den nya människan, som lever under dessa betingelser, strävar inte som tidigare generationer 
efter hög levnadsstandard, utan efter en häftig livsstil som ska optimera livsupplevelsen. Denna 
förskjutning är ett resultat, menar Ziehe, av den ökande subjektiviteten, stilfokuseringen och 
reflexiviteten och av att ett ökat tryck har vänts inåt mot den egna individen och det egna jaget. 
Kan vi inte skapa ordning i världen, kan vi kanske göra det i våra liv, vilket inte bara är en 
möjlighet, utan något som mer eller mindre förväntas av oss, framhåller Ziehe. Individen 
förväntas tyda och arrangera stilelement efter en speciell livsstil så att mening skapas på ett 
sammanhängande sätt, dessutom förväntas hon vara mer än själva stilelementen, som 
förmodligen mest är tänkta att fungera som instrument och ”sociala symboler” för att uppleva 
glädje och ha kul. Detta har, enligt Ziehe, lett till att det vuxit fram olika livsstilsmiljöer, som den 
enskilde kan välja bland, och att frågor som ”vad vill jag egentligen?” och ”vad är verkligen 
viktigt för mig?” har blivit framträdande. Vi söker upplevelser av livet, samtidigt verkar det som 
                                                
91 Giddens, 1996 (1969), s 27ff och 81 
92 Med en ”framgångsrik socialisation” menar Berger & Luckmann att en hög grad av symmetri uppnåtts mellan 
objektiv och subjektiv verklighet, vilket även innefattar identiteten, och en ”misslyckad socialisation” ser de som en 
assymetri mellan den objektiva och subjektiva verkligheten. Graden av socialisation rör sig dock över ett kontinuum, 
som aldrig helt når dessa ytterligheter. (Berger & Luckmann, 1998 (1966), s 190) 
93 Ziehe, 1986 (1982), s 15 
94 Ziehe, 1986 (1982), s 16 
95 Kulturforskaren O Sernhede har nyligen kommit ut med boken AlieNation is my nation (2002), där han beskriver 
hur några ungdomar, i det ”nya Sverige” och i den ”förlängda adolescensen”, experimenterar med vilka de är och 
vad de vill. I en intervju i Stockholmstidningen Metro (030129) säger han: ”Dessa ungdomar är verkliga sökare. De 
väver mönster, mening, struktur och sammanhang med utgångspunkt från sina föräldrar, sitt ursprung, svensk kultur 
och populärkulturen. […] Idag är sökandet knutet till att vara människa. Det moderna livet innehåller ständiga 
möjligheter att välja eller välja bort olika livsmönster.” 
96 Ziehe, 1986 (1982), s 16ff 
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om fokuseringen på stilar och estetiska värden i ökande grad leder till att vi distanserar oss 
alltmer från oss själva. Den utbredda reflexiviteten97 gör dessutom att vi förhåller oss alltmer till 
oss själva som om vi vore objekt, vi blir inte längre arga, utan säger: ”Jag tror att jag kommer att 
bli fruktansvärt arg om en stund…” De olika livsstilarna har blivit så påtagliga och kommersiellt 
förankrade, att man skulle kunna förutspå deras konjektursvängningar som aktiemarkandens upp- 
och nergångar, påpekar Ziehe.98

 

 

De olika livsstilarna är, menar han, en tydlig del av ”den påträngande verkligheten” som vi i det 
senmoderna samhället oundvikligen konfronteras med och han säger: 
 

”Kanske kommer det att bli alltmer livsnödvändigt för ens egen livsform, för ens eget jagprojekt, ja också just för 

den stil och estetik man föredrar att lära sig att hålla denna genomträngande verklighet från livet!”99  
 

Frågan är om rollspelsfenomenet ska ses som en livsstilsmiljö bland andra eller som ett uttryck 
för behovet av att hålla ”denna genomträngande verklighet från livet”. Man skulle kunna tänka 
sig att det är ett uttryck för båda. Men man skulle även kunna tänka sig att rollspelsfenomenet 
just är ett resultat av att de unga har varit tvungna att hantera valfrihetens och reflexivitetens 
mekanismer tillsammans med att de har haft en önskan om att optimera livsupplevelsen. Kanske 
kan rollspelsvärlden på många sätt ses som den perfekta livsstilsmiljön för vår tid. Där kan du 
välja och vraka mellan olika livsstilar och sociala symboler – vilka du dessutom många gånger 
skapar själv – och du kan uppleva de mest skiftande händelser och känslor, i ett socialt 
strukturerat och bestående sammanhang. Det verkar faktiskt som om de unga, genom 
rollspelandet, på flera sätt har lyckats skapa en ny form av bestående ordning ur ett hotande kaos, 
genom att utveckla ett övergripande och allomfattande hybridfenomen inom vilket man kan 
laborera i det oändliga med olika former av stilelement, religiösa såväl som profana. (Se även s 
15, under del 4.) 
 
d) Sverige, sekularisering och en ”väckelse” bland de unga. Enligt ”The World Value 
Study/The European Value Study”100 (WVS/EVS), som har vuxit fram som ett försök att 
analysera skillnader och likheter mellan olika länder när det gäller deras grundläggande 
värdesystem och livsåskådningar, är Sverige förmodligen det land som är mest sekulariserat i 
världen (de övriga nordiska ländernas värden ligger dock nära). Man skulle kanske kunna säga att 
vi utgör en sen- eller postreligiös kultur, beroende på vilken definition man använder. När det 
gäller en kyrkoorienterad religion anser endast ca 15 procent av svenskarna att Gud är viktig i 
deras liv, jämfört med 70-90 procent bland de länder som ligger högst (t ex 73 % i USA), och 
endast ca 5 % av svenskarna anser att det är viktigt att lära barn om religion (WVS, 1996). 
Svenskarna uppvisar lägst värden för en kyrkoorienterad religiositet i alla fyra kriterier som har 
använts för att bedöma religiöst engagemang, men detta innebär inte, som man tidigare velat tro, 
att svensken skulle vara mer upptagen av livets mening. Enligt denna studie tänker endast 
spanjorerna mindre på livets mening än svenskarna (28 %).101 
 

                                                
97 Reflexivitet innebär att människor håller rutinmässig och reflexiv uppsikt över sitt handlande, dels för att hålla 
kontakt med orsakerna bakom sitt handlande. Enligt bl a Giddens befinner vi oss i en värld som genomgående 
konstitueras av en reflexivt tillämpad kunskap, där vi aldrig kan vara säkra på att kunskapen inte kommer att 
omprövas. (Giddens, 1996 (1990), s 42ff) 
98 Ziehe, 1994, s 4ff 
99 Ziehe, 1986 (1982), s 31 
100 WVS/EVS (The World Value Surveys/The European Value Study), 1981, 1990 och 1996 
101 Pettersson (red Lewin), 2000, s 18f 
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Svensken tror inte på Gud och han grubblar inte över existensen, vilket ger en bild av en sorglös 
individ, och drygt hälften av svenskarna uppger att de känner sig lyckliga och tillfreds med sina 
liv och att de är vid god hälsa. Det är bara schweizarna som i högre grad känner sig nöjda med 
livet. Kortfattat kan man säga att svensken är både sekulariserad och lycklig, något som motsäger 
antaganden om att människan skulle vara en homo religiosus. Dessutom uppvisar svenskarna 
högst värden när det gäller individualism, personlig integritet och individuell autonomi och drygt 
hälften betonar att det är viktigt att uppnå sina livsmål. Detta står dock inte i motsättning till att 
de skattar social omsorg och tillit högt (familj, vänner, arbete), vilket har gjort att man har sagt att 
svenskarna utmärks av en ”horisontell individualism”, inte en egoistisk.102 T Pettersson skriver: 
 

”…svenskarna lägger jämförelsevis störst vikt vid sådana värden som ger den enskilde individen drag av 
okränkbarhet, absolut värde och kanske till och med ’helighet’ […] en stark, nästintill helig betoning av personlig 
integritet och individuell autonomi tillsammans med starkt förtroende och respekt för andra, skulle således vara 
typiska kännetecken på det svenska och det nordiska kynnet.”103  

 
De nordeuropeiska protestantiska länderna uppvisar stora likheter och det har sagts att dessa 
representerar en avantgardekultur som har vuxit fram ur den skandinaviska välfärdsmodellen och 
den långt gångna utvecklingen mot tjänstesamhälle. Pettersson citerar i detta sammanhang 
Inglehart & Baker104, som har analyserat WVS-materialet, och dessa framhåller att det är felaktigt 
att ”view cultural change as ’Americanization’. Industrializing countries in general are not 
becoming like the Uniteds States… If any societies exemplify the cutting edge of cultural change, 
it would be the Nordic countries.”105 
 
I den Integrationspolitiska maktutredningen106 har man också sett effekterna av denna 
förskjutning mot personlig integritet och individuell autonomi, från vertikala till horisontella 
relationer, ”där en utåtriktad lydnad har ersatts av en vilja att följa inre övertygelse, där tvång och 
diktat för att hålla samman kollektivet har ersatts av samtal och avtal, och där över- och 
underordning har ersatts av sido- och samordning”. ”Det är”, framhåller Pettersson, ”inte särskilt 
svårt att se positivt på en sådan tyngdpunktsförskjutning som leds av de unga och högutbildade 
generationerna”.107 
 
Utvecklingen under de senaste decennierna tyder dock på att efterkrigstidens religiösa nedgång 
eventuellt håller på att plana ut, eller vända till en ökning. En ökning tror i och för sig inte 
Pettersson är sannolik,108 men denna utplaning eller ökning ligger dock i linje med de studier109 
som har gjorts där man har jämfört yngres och äldres trosbilder, och i dessa har man kunnat se 
tecken på en ”väckelse” bland de unga. Och bland de unga verkar det dessutom som om 
antagandet om att sekulariseringen i det svenska samhället kompenseras av ett ökande intresse för 
existentiella frågor stämmer. Gymnasieeleverna uppgav i en studie110 gjord av U Sjödin att de var 
betydligt mer intresserade av livsfrågor än av etablerade livsåskådningar och ockulta företeelser. 
Dessa elever upplever att de existentiella frågorna är viktiga, men de har ingen erfarenhet av att 
de etablerade livsåskådningarna ger relevanta svar på dessa frågor. I studien såg Sjödin dessutom 
att ungdomarna har negativa associationer inför uttrycket ”religion”, vilket de inte har inför 

                                                
102 Pettersson (red Lewin), 2000, s 9 ff, samt Pettersson (red Skog), 2002, s 241 ff 
103 Pettersson (red Skog), 2001, s 245 
104 Inglehart & Baker, 2000, s 49 
105 Pettersson (red Skog), 2001, s 244 f 
106 http://integration.statsvet.uu.se/ (Tillsatt av regeringen 2000, slutbetänkandet ska framläggas 2004.) 
107 Pettersson (red Lewin), 2000, s 23 
108 Pettersson (red Skog), 2001, s 251 
109 Sjödin, 1994, 1995; Bäckström, 1997 
110 Sjödin, 1995 
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exempelvis det ”övernaturliga”, och han menar att det t o m vore mer adekvat och ändamålsenligt 
att använda beteckningen ”livsåskådningskunskap” på ämnet religionskunskap.111 Även A 
Bäckström112 har i sina studier kunnat konstatera att intresset för livsfrågor har ökat mest bland 
”yngregrupperna”. Bland äldregrupperna, och särskilt bland pensionärerna, är värdena betydligt 
lägre. Detta, menar Bäckström, ”skulle betyda att den livsorienterande religiositeten verkligen är 
på tillväxt, om man betänker att yngregenerationen kommer att föra med sig sina grundläggande 
värderingar genom livet.”113 
 
Vid en jämförelse med WVS-materialet visar det sig att de yngre ger svensken en annan 
livsåskådningsprofil. Enligt Sjödins studie 1995 tänker drygt hälften av Sveriges ungdomar ofta 
eller ibland på livets mening, vilket är runt dubbelt så många som anges i WVS-studien (28 %). 
Geels & Wikström säger följande angående detta: 
 

”Dessa forskningsresultat betyder bl a att de yngres intresse för och engagemang i livsåskådningsfrågor är större 
än de äldres i dag. […] Tillspetsat skulle man kunna hävda att det finns tecken på ’en väckelse’ bland de unga när 
det gäller livsåskådningsfrågor. Att däremot förutsäga vilka former detta öka(n)de intresse bland de unga kommer 
att ta sig är en grannlaga uppgift.”114 

 
Detta faktum är en av anledningarna till att jag anser att rollspelskulturen bör studeras ur ett 
religionspsykosocialt perspektiv, för att om möjligt se om detta nya fenomen i vissa 
grundläggande avseenden just fyller samma funktion som en religion eller ett andligt 
meningssystem. 
 
e) Rollspelskulturen och new age. Rollspelkulturen har i stort sett vuxit fram under samma 
period som new age-rörelsen har vuxit fram i Sverige, därför kan det vara intressant att även titta 
på vad Lena Löwendahl har tagit fasta på när det gäller den svenska kontexten i sin avhandling 
Med kroppen som instrument: En studie om new age med fokus på hälsa, kroppslighet och 

genus115, vilken som titeln visar handlar om just new age. Löwendahl tar bl a fasta på att flera 
forskare anser att sekulariseringen är en bidragande orsak till framväxten av new age, och hon 
refererar till S Bruce116 som framhåller att new age är starkast i de delar av Europa och USA där 
kristendomen är som svagast.117 Det man kan fråga sig är om detta även gäller för 
rollspelskulturen; att rollspelandet alltså skulle vara mer utbrett i sekulariserade områden. Vad 
som eventuellt talar emot detta är att rollspel (Vägen och Que Vadis, som har utvecklats av 
Västerås stift) även används i konfirmationssammanhang, men detta kanske bara ska ses som om 
kyrkan använder den populära rollspelhobbyn för att locka de unga till kristendomen. Vad vi 
dock vet är att rollspelandet har fått stor spridning i det sekulariserade Sverige. 
 
Sociologerna R Stark och W Bainbridge anser att de nya religiösa företeelserna är en reaktion 
mot sekulariseringen. De menar att de traditionella religionerna har förlorat i trovärdighet hos 
människorna, vilka egentligen inte är mindre religiösa än tidigare, det är bara tron, menar de, som 
har tagit sig andra uttryck. Sociologen T Luckmann är inne på samma linje. Han menar att de 
normala livsprocesserna som födelse, död, livsmening och identitet gör att religionen alltid 
kommer att vara en del av människors liv. Däremot menar han att religionen har blivit 
privatiserad på samma sätt som det individuella livet har blivit privatiserat. Dagens s k 

                                                
111 Geels & Wikström, 1999, s 347; Sjödin, 1995 
112 Bäckström 1997 
113 Citerat ur Geels & Wikström, 1999, s 349 
114 Geels & Wikström, 1999, s 357 
115 Löwendahl, 2002 
116 Bruce, 1996, s 217 i Löwendahl, 2002, s 51 
117 Löwendahl, 2002, s 51 
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privatreligiositet är präglad av en heterogenitet (populärt beskrivet som ”smörgåsbordet”) där 
individen själv väljer hur och av vad hon ska sätta samman sin livsåskådning. Enligt Luckmann 
är just new age ett bra exempel på en sådan ”osynlig eller privat religion” där tonvikten ligger på 
varje individs andliga utveckling.118 Denna valfrihet, att plocka och använda det som passar 
individen, är ju, som vi sett, även ett kännetecken för rollspelskulturen. 
 
Inom new age-kulturen var i mitten av 1990-talet medelåldern drygt 40 år och runt 80 procent var 
kvinnor, de flesta födda i slutet av 1950-talet, vilket innebär, påpekar L Frisk i boken Gudars och 

gudinnors återkomst, att de har upplevt både hippierörelsen och Vietnamkriget.119 Tittar vi på 
rollspelsrörelsen får vi en helt annan bild. Under motsvarande period var ca 90 procent av 
Sveroks medlemmar under 25 år, vilket innebär att de är födda under 1970-talet, och andelen 
pojkar/män var drygt 80 procent.120 Som jag ser det finns det både skillnader och likheter mellan 
dessa två fenomen. Både new age- och rollspelskulturen har vuxit fram ur en amerikansk kontext 
och båda rörelserna hämtar inspiration från österländska och västerländska andliga traditioner, 
ockulta och metafysiska strömningar och hednisk religion. Däremot fokuserar new age framför 
allt på ljus, kärlek och transformation både på individ och samhällsnivå och på den nya tidsåldern 
och den nya goda världen, utopia; medan man inom rollspelkulturen i högre grad även gestaltar 
det onda, mörka, destruktiva, våldsamma och dystopia. En annan skillnad är kanske också att 
new age:aren söker efter en yttersta ”sanning”, medan rollspelaren experimenterar med olika 
fantasiverkligheter. Jag kommer inte att fördjupa mig mer i dessa eventuella likheter och 
skillnader i denna uppsats, men frågan väcks om dessa två ”rörelser” kan ses som ett uttryck för 
medelålders kvinnors och unga mäns olika sätt att hantera likartade problem som uppstår i ett 
samhälle som, enligt Löwendahl, kännetecknas av osäkerhet, orsakad av ”pluralism och 
individualism, sekularisering och differentiering samt postmodernism”?121 
 
f) Från religion till sagans förtrollade värld. I detta avsnitt vill jag titta närmare på sagans 
eventuella funktion i den svenska kontexten, eftersom det kan finnas en relation mellan 
nedgången i traditionella former av religiositet och det ökande intresset för den ”fantastiska 
litteraturen” och då speciellt fantasy, som hos Science fiction-bokhandlen i Stockhom står för ca 
75 procent av försäljningen. Om det nu verkligen föreligger en korrelation mellan dessa 
företeelser är kanske svårt att avgöra, men vad som är värt att notera är att intresset för fantasy är 
större i Sverige än i de andra nordiska länderna. Förklaringarna till detta varierar. Vissa menar att 
fantasy ger ett försvar mot ekonomisk kris och arbetslöshet, medan andra menar att svenskarna 
har ett speciellt gott förhållande till sagovärlden, i o m att vi både har vår nordiska mytologi och 
Astrid Lindgren. 122 
 
För att underbygga antagandet att sagans förtrollade värld eventuellt har tagit religionens plats, 
vill jag framför allt lyfta fram vad barnpsykologen B Bettelheim säger om sagans funktion i det 
moderna, sekulariserade samhället där religionen inte längre är den institution som tillhandahåller 
meningsfulla berättelser som håller samman världen och ger oss en plats i den. I sin bok I sagans 

förtrollade värld skriver han: 
 

”Så länge föräldrar fullt och fast trodde att berättelser i Bibeln gav förklaringar till vår tillvaros gåta och mening, 
var det lätt att få ett barn att känna trygghet. I Bibeln fanns svaren på alla frågor. Bibeln sade människan allt hon 
behövde veta för att förstå världen, hur den skapades och hur man skulle förhålla sig i den. I Västerlandet 

                                                
118 Stark & Bainbridge 1985, s 2; Luckmann, 1990 s 127f och 132ff (i Löwendahl, 2002, s 52f) 
119 Frisk, 2000, s 58f (Frisk grundar sina uppgifter på EVS, European Value Study, motsvarigheten till WVS för 
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120 Ungdomsstyrelsen nr 9, 1997, s 16 
121 Löwendahl, 2002, s 50 och 29 (se även Heelas, 1996) 
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tillhandahöll Bibeln också prototypen för människans föreställningsvärld. […] Liksom de bibliska berättelserna 
och myterna har sagorna varit uppbyggelselitteratur för alla – barn såväl som vuxna – under nästan hela 
mänsklighetens historia. Bortsett från att Gud står i centrum är de bibliska berättelserna mycket lika 
folksagorna.”123 

 
Religionen har tidigare stått för trygghet och stabilitet och den har gett en förebild för hur livet 
ska levas. Den har skänkt mening, men när det gäller att bearbeta inre konflikter, mörka sidor av 
vår natur eller utveckla det egna jaget, menar Bettelheim att sagan varit och är överlägsen bibelns 
berättelser. Och när det gäller sagans terapeutiska värde hänvisar han till att man inom den 
traditionella hinduiska läkekonsten berättade sagor för de psykiskt sjuka för att gestalta deras 
problem.124 Han skriver: 

 
”Sagorna gör inte anspråk på att beskriva världen sådan den är, inte heller visar de hur man bör handla. Om så 
vore, skulle den hinduiske patienten lockas att följa ett färdigt handlingsmönster – och det är inte ens dålig terapi 
utan raka motsatsen till terapi. Sagan är terapeutisk därför att patienten finner sin egen lösning när han tänker 
över vad sagan har att säga om honom och hans inre konflikter… […] Alla är ense om att myter och sagor talar 
till oss i symboler om sådant som vilar i det omedvetna. De vädjar på en och samma gång till vårt medvetna och 
vårt omedvetna, till alla de tre sidorna i vår natur – detet, jaget och överjaget125 – och till vårt behov av jagideal. 
Detta gör dem ytterst verkningsfulla, och i sagoinnehållet får psykologiska fenomen symbolisk gestalt.”126 

 
Bettelheim framhåller att barnens socialiseringsprocess genom hela mänsklighetens historia har 
varit knuten till mytologiska och religiösa berättelser och folksagor, och att det framför allt är 
genom dessa som barnen har funnit mening i tillvaron.127 ”Idag, liksom förr, är den viktigaste och 
samtidigt den svåraste uppgift man har när man uppfostrar ett barn att hjälpa det att finna en 
mening med sitt liv.”128 Det var som uppfostrare och terapeut till ”gravt störda” barn som han 
insåg att hans främsta uppgift var att ge dessa barn en mening med deras liv, och han fann att om 
barn uppfostrades så att livet blev meningsfullt, skulle de inte behöva speciell hjälp.129 Och han 
menar, precis som Ziehe, att barnen är speciellt utsatta i vår tid: 
 

”Nutidens barn växer inte upp i den trygghet som en stor familj eller ett välintegrerat samhälle ger [och i den 
svenska kontexten oftast utan ett religiöst meningssystem]. Det är därför än viktigare nu än på den tiden sagorna 
kom till att ge barnen bilder av hjältar som ensamma måste dra ut i världen och som, till en början ovetande om 
de yttersta tingen, finner sin trygga plats i världen genom att med självförtröstan följa sin rätta väg. 
Sagohjälten går till en början ensam, så som nutidens barn ofta känner sig ensamma. Han får hjälp genom att stå i 
förbindelse med det primitiva – ett träd, ett djur, naturen – så som barnet känner sig stå i närmare förhållande till 
dessa ting än vad den vuxna människan i allmänhet gör130. I vår tid mer än någonsin behöver barnen den 
tillförsikt som ligger i bilden av den ensamma människan som förmår skaffa sig meningsfulla och goda 
förbindelser med omvärlden.”131 

 
I sitt arbete har han dessutom funnit att barn får ut ”mycket mera ur folksagorna än ur några 
andra berättelser för barn” för att de på ett djupare sätt utgår från den nivå som barnet befinner 
sig på psykiskt och emotionellt. I folksagan, precis som i verkliga livet – men sällan i moderna 
barnböcker – finns både det onda och det goda representerat, och det typiska för sagan, säger han, 
                                                
123 Bettelheim, 1975, s 64f 
124 Bettelheim, 1980 (1975), s 32f 
125 Genom att Freud gav de psykiska processerna namn – detet, jaget och överjaget – så gjorde han dem, menar 
Bettelheim, till skilda väsen, vart och ett med sin böjelse, och dessa abstraktioner skiljer sig, menar han, knappast 
från sagans personifikationer. (Bettelheim, 1980 (1975), s 91)  
126 Bettelheim, 1980 (1975), s 33 och 46 
127 Bettelheim, 1980 (1975), s 32 
128 Bettelheim, 1980 (1975), s 9 
129 Bettelheim, 1980 (1975), s 10 
130 Enligt Piaget är barnets tänkande fram till puberteten animistiskt. Det relaterar till obesjälade ting efter samma 
mönster som det relaterar till besjälade människor. (Benedict, 1948 (i Bettelheim, 1980 (1975), s 57)) 
131 Bettelheim, 1980 (1975), s 18 
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är att den lägger fram ett existentiellt problem på ett kortfattat och koncist sätt. Ett barn tänker i 
motsatser och det är därför, menar Bettelheim, som det onda i sagorna alltid är ont och det goda 
alltid är gott, eftersom detta gör det lättare för barnet att förstå skillnaden. Dessutom poängterar 
Bettelheim att ”föräldrar som berättar sagor för sina barn ger dem ett viktigt bevis på att de 
betraktar barnets inre erfarenheter, så som de gestaltas i sagorna, som värdefulla och helt 
legitima…” Detta gör dem ”verkliga”, menar han, och då barnet känner att mamma och pappa 
accepterar dessa innersta erfarenheter som verkliga och viktiga, upplever barnet att det är verkligt 
och viktigt.132 
 
Som vi såg ovan har de flesta rollspelare vuxit upp under 1970-talet som bl a kännetecknades av 
socialrealism även i barnböckernas värld, och om dessa ”verklighetstrogna” berättelser säger 
Bettelheim följande:  
 

”Om ett barn får höra idel ’verklighetstrogna’ berättelser (vilket innebär berättelser som är falska mot viktiga 
delar av barnets inre verklighet), kan han dra slutsatsen att det finns mycket i denna inre verklighet som 
föräldrarna inte kan godta. Många barn fjärmar sig från sitt inre liv och blir utarmade. En följd kan bli att barnet 
senare i livet, när han inte står under föräldrarnas emotionella styre, kommer att avsky den yttre verkligheten och 
helt fly in i en fantasivärld, liksom för att kompensera vad han gick miste om i barndomen. Längre fram kan detta 
vid ett eller annat tillfälle innebära en farlig brytning med verkligheten och alla de riskabla följder detta får för 
både individen och samhället. Eller också […] kan barnet fortsätta att kapsla in sitt allra innersta livet igenom och 
aldrig känna trivsel i tillvaron, okunnig som han är om sina inre processer och alltså ur stånd att berika sitt liv i 
verkligheten med dem. […] Vid en sådan skilsmässa mellan verklighet och fantasi kommer aldrig det som händer 
i verkligheten att tillmötesgå omedvetna behov. Resultatet blir en aldrig vikande förnimmelse av att något saknas 
i livet.”133 

 
Bettelheim framhåller att det är under barndomen som vi bör lära oss att slå en bro över den 
väldiga klyftan mellan de inre erfarenheterna (den ”autistiska världen”, se teoridelen) och 
yttervärlden (den ”realistiska världen”, se teoridelen). Och ”[f]ör barnet, och för den vuxne som 
liksom Sokrates vet att det fortfarande bor ett barn även inom den visaste av oss, avslöjar sagorna 
sanningen om mänskligheten och om en själv”.134 
 
Vi lever i en oviss tid, och utifrån Bettelheims slutsatser verkar det troligt att det i den moderna 
svenska kontexten snarare är sagornas olika berättelser och symboler som hjälper unga 
människor att hantera sina existentiella frågeställningar och ”dåliga objekt” (se avsnitt 3:2) än de 
traditionella religionerna och deras skrifter. 

                                                
132 Bettelheim, 1980 (1975), s 12ff, 16 och 78 
133 Bettelheim, 1980 (1975), s 79f (Weber talade redan 1946 om att världen hade förlorat sin förtrollning: ”The Fate 
of our times is charachterized by rationalization and intellectualization and, above all, by the disenchantment of the 
world.” (1946, s 155) Och Hochschild (1979) anser i enlighet med Weber att modernitetens rationalitet slutgiltigt har 
förpassat kreativitet och känslor från det officiella livet. (I Martin & Fine 1991, s 120f)) 
134 Bettelheim, 1980 (1975), s 81 (se även Holm, 1997) 
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3 Teoridel 
 
3:1 Religionspsykologins forskningsobjekt: religion kontra meningssystem 
 

”I ett samhälle som inte domineras av få och starka och stabila trossystem måste de unga leta sig fram till svaren 
på de existentiella frågorna.” 

Ramström, 1991 
 
I detta avsnitt vill jag redogöra för den diskussion som förekommer inom religionspsykologin när 
det gäller vad som är religionspsykologins forskningsobjekt, där vissa anser att 
religionspsykologen endast ska studera det som i strikt mening anses vara religion, medan andra 
menar att forskningsfältet måste vidgas till att innefatta meningssystem och meningsskapande 
beteenden i mer allmän bemärkelse. Jag vill knyta an till denna diskussion, och även redogöra för 
min ståndpunkt, eftersom mitt studieobjekt, rollspelsfenomenet, inte de facto är en religion, men 
eventuellt ett meningsskapande beteende i mer allmän bemärkelse.  
 
Vid den tredje Europeiska konferensen för religionspsykologi som hölls i Nijmegen i Holland 
1985 diskuterades denna fråga och det var, vad jag förstår, första gången som det pläderas för en 
vidgning av det religionspsykologiska forskningsfältet. van der Lans argumenterade, å ena sidan, 
för en vidgning av fältet och A Vergot, å andra sidan, argumenterade för att religion inte är en 
världsåskådning, eller en underkategori till världsåskådningar i allmänhet. Vergot framhöll att det 
i ett sådant antagande finns en dold teori om vad religion är: ”that religion is borne out of man’s 
need for an all embracing, somehow systematic, knowledge of the world he is living in; a tourist-
map for life.” Han poängterade vikten av att avhålla sig från att inkludera ”an explanatory theory 
in the definition of the object of our disciplin”. För att definiera vad som är religion och vad som 
är världsåskådning föreslog han att man använder formeln ”revelational system”, där religionen 
kommer ur uppenbarelsen, världsåskådningen från människan. Vergots slutsats är att 
religionspsykologin ska studera dessa ”revelational systems” och deras relation till den socio-
kulturella kontexten, vari världsåskådningar är en aspekt.134 
 
van der Lans är, som nämnts, av en annan åsikt i denna fråga, vilket han har farmfört vid flera 
tillfällen. Hans utgångspunkt för denna avvikande ståndpunkt är att många idag lever i ett 
sekulariserat samhälle: 
 

”In our modern society a growing number of people has never been socialized into the meaning-system that in the 
Western culture has been objectified in the mythico-symbolical language and ritual practises of a religious 
tradition. […] …for more and more people any reference to a metaphysical world has been absent in the family-
environment in which they have grown up. Religion, as a possible way of living and thinking, has never been a 
part of their social learning process. Nevertheless, in the course of their life they too will experience what Eliade 
(1952) has called ”limit-situations”, that lead to questions generally considered as the basic questions of life: 
what is the meaning of suffering and evil? What is the ultimate meaning of life? […] If the psychologist of 
religion considers only those people to belong to the terrain of his discipline, who are seeking answers to basic 
questions in a belief in God, to what other psychological discipline do we leave then the study of the remaining 
people’s quest for meaning?”135 

 
Utifrån detta anser van der Lans att religionspsykologin ska studera de delar av det mänskliga 
beteendet som rör sökandet efter den yttersta meningen, vare sig den är religiös eller inte. 
Begreppen ”meningsskapande” och ”meningssystem” kommer ursprungligen från antropologin, 

                                                
134 Vergot, (red Belzen & van der Lans), 1986, s 67-75 
135 van der Lans, (red Wikström), 1987, s 3 (Dobbelaere (1982) har föreslagit att religionssociologin skulle döpas om 
till ”meningssystemssociologi”.) 
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där de tidigaste teorierna om religionens ursprung, som framfördes av bl a Taylor och Frazer, 
föreslog att religionens primära ändamål var att skapa just mening. Antropologen Geertz ansåg 
dessutom att skapa ”mening” var ett av människans tre grundläggande problem, där de andra två 
är att göra ”lidande” och ”ondska” hanterbart. Meningsskapandet handlar, enligt Geertz, om hur 
vi ”bring anomalous events and experiences within the circle of the at least potentially 
explicable”136. Ordet ”mening” är dock komplext, framhåller van der Lans, och han refererar bl a 
till Luckmanns137 fyra nivåer av meningsskapande: på den lägsta nivån skapas mening genom att 
vi namnger objekt och händelser; på den andra nivån är det seder och bruk som skapar mening 
genom att resultera i social anpassning; på den tredje nivån är personen involverad i frågor som 
rör identiteten, ”vem är jag?” eller ”vad är meningen med mitt liv?”; och på den fjärde, den mest 
abstrakta och filosofiska nivån skapas mening utifrån transpersonella och metafysiska 
frågeställningar. Precis som van der Lans, propagerar Luckmann för en vidgning av 
religionsbegreppet så att det även innefattar ”icke-teistiska138 världsåskådningar”, men han anser 
att det endast är de två sista meningsnivåerna som ska betraktas som religiösa.139 
 
I sin argumentation lyfter van der Lans fram några forskningsprojekt där man har studerat 
”meningsskapande beteende”, som inte strikt faller inom religionens område. De första som 
gjorde denna form av studier på nationell nivå var förmodligen McCready & Greeley (1976). 
Deras intention var att undersöka vilka andra meningskapande system som människor använder, 
förutom de traditionella religionerna. Deras utgångspunkt vara att ingen kan undgå 
meningsproblemen, och att de som inte har ”a set of values and beliefs which describe and 
proscribe ultimate reality”140 kommer att kastas in i det kaotiskt otolkningsbara. Han nämner 
även: Wuthnow (1976); Bainbridge & Stark (1981); Felling et al (1981); och Bibby (1983).141 
 
I en av dessa studier, gjord av Felling et al i Holland, kom det bl a fram, säger van der Lans, att 
”non-christian beliefs are far more agreed with than christian beliefs, also among church people. 
There was also much agreement with the statement, that the meaning of life has to be sought in 
life itself instead of being derived from a belief in God or hereafter”. Fellinggruppen fann 
dessutom att religiositeten håller på att förändras, men deras hypotetiska antagande att nya 
meningssystem skulle ha utvecklats istället för de gamla, blev inte bekräftat, vilket även bör 
stämma för den svenska kontexten och peka på att rollspelsfenomenet sannolikt kan ses som ett 
samhälleligt övergångs- eller liminalitetsfenomen.142 
 
Eftersom det inte empiriskt har kunnat påvisas att de gamla trossystemen har ersatts av nya 
meningssystem, och intresset för de yttersta frågorna och den mänskliga existensen verkar vara 
lågt bland icke-religiösa, så kan det synas som om inte mycket tala för att religionspsykologin bör 
vidga sitt forskningsområde, summerar van der Lans, men han uppmärksammar samtidigt att det 
kanske är så att forskarnas frågor och mätinstrument, p g a ett religiöst språkbruk och en religiös 
diskurs, inte fångar upp det som skapar mening i människors liv. 
 

”The fact that traditional religious respondents were found to be most interested in ultimate problems, might be 
connected with their still belonging to a community in which a symbolic language is available that makes it 
possible for people to put ultimate experiences into words. It belongs to the characteristics of cultural change, that 

                                                
136 Geertz, 1973, s 102ff (i van der Lans, (red Wikström), 1987, s 4) 
137 Luckmann, 1967 
138 Detta innebär alltså världsåskådningar där man inte tror på en (personlig) Gud, som t ex ateism, buddhism, 
hinduism, paganism. 
139 van der Lans, (red Wikström), 1987, s 5 
140 McCready & Greeley, 1976, s 15 (i van der Lans, (red Wikström), 1987, s 5) 
141 van der Lans, (red Wikström), 1987, s 5ff 
142 van der Lans, (red Wikström), 1987, s 6f 
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a collective language to communicate such experiences is no longer available. For many people the ’discours’ 
belonging to the traditional mythological symbolic universe is no longer an adequate expression of meaning, or 
even has sinked into oblivion.”143 

 
Utifrån detta vidhåller van der Lans att religionsspykologin bör vidga sitt forskningsfält och i en 
replik till Vergot säger han följande: 
 

”If, from a social-scentific point of view, revelational systems and non-revelational world-views have key-aspects 
in common, they ought to be taken together on the level of conceptes and theories which we use to make human 
behavior more understandable. To confine our attention to revelational systems only should mean to be content 
with a lower level of abstraction.”144 

 
N G Holm, som bl a har studerat människans ”symboliska verklighetsbygge”, yttrycker en 
ståndpunkt som ligger i linje med van der Lans: 
 

”Helighetsdimensionen… [a]tt den till synes kan vara nästan obefintlig i vissa människors liv har att göra med 
samhällets och religionens utveckling i de moderna välfärdsstaterna. Jag vill dock argumentera för att religionen 
långt ifrån försvunnit. Den kanske är något skymd och yppar sig på sätt som inte är de traditionella, men den 
finns där ändå.”145 

 
Frågan blir då hur vi ska fånga detta som lätt undslipper den traditionelle religionsforskaren. Det 
finns redan utvecklade ”mätinstrument” för att avgöra människors religiositet, och för att 
empiriskt komma åt det svårfångade meningsskapande beteendet föreslår van der Lans att man 
bl a ska använda sig av det B S Spilka kallar för attributionsteorin. Denna teori beskriver hur 
människan tenderar att tillskriva tillvaron mening och hur denna tillskrivningsprocess följer vissa 
bestämda mönster.146 
 
Jag anser med van der Lans och andra att religionspsykologins forskningsområde mer allmänt ska 
innefatta meningsskapande beteenden, och då speciellt med tanke på den svenska 
högsekulariserade kontexten och det pluralistiska och fragmentiserade senmoderna samhället (se 
avsnitt 2:2). Det är också därför jag har valt att studera det relativt nya rollspelsfenomenet. I detta 
sammanhang vill jag även ta fasta på något av vad andra forskare säger rörande begreppet 
”mening”. 
 
Religionssociologen M McGuire framhåller i Religion: The Social Context  att det är utmärkande 
för vårt moderna samhälle att religiösa meningssystem konkurrerar med många andra 
världsbilder, och att individer är mindre benägna att bara använda ett meningssystem för alla 
delar av livet. Enligt vissa sociologiska religionsdefinitioner, och då speciellt funktionella 
definitioner, är alla sammanhängande meningssystem i grunden religiösa, oberoende av deras 
innehåll. Detta blir dock inte meningsfullt, menar hon, men framhåller att det är viktigt att se att 
sammanhängande meningssystem, som inte är officiellt eller uttalat religiösa (t ex 
psykoterapeutiska eller politiska), delar de flesta karaktärsdrag med uttalat religiösa 
meningssystem, och, påpekar hon, en eventuell konverteringsprocess följer samma mönster 
oavsett om systemet är religiöst eller inte.147 
 
I sitt resonemang refererar McGuire bl a till Berger som anser att ”mening” inte är något som 
finns inneboende i en situationen, utan är något som tillförs utifrån. En person kan dock 
                                                
143 van der Lans, (red Wikström), 1987, s 8 
144 van der Lans, 1986, s 80 
145 Holm, 1997, s 42 
146 van der Lans, (red Wikström), 1987, s 9 
147 McGuire, 2002, s 27 
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undersöka situationen för att se vilken ”mening” som passar bäst. Händelsen får alltså mening 
genom den tolkning man väljer. Berger menar att detta är en väldigt grundläggande mänsklig 
process, vilket överensstämmer med Spilkas attributionsteori.148 
 
Ett personligt meningssystem konstrueras dock inte ur ingenting, utan för det mesta ingår 
införlivandet av ett meningssystem som en del av en socialisationsprocess. McGuire beskriver 
exempelvis en religiös grupp som en ”minneskommunitet”, där tidigare, nuvarande och framtida 
medlemmar är sammankopplade i en kedja av kollektivt minne. Genom ritualer och andra 
religiösa uttrycksformer påminner gruppen sig själv om viktiga händelser, relationer och värden 
som är grundläggande för den religösa gruppens anledning att existera. Detta återskapande och 
denna överföring av detta dynamiska kollektiva minne är det centrala elementet i varje religion, 
menar hon. Här kan vi se påtagliga likheter med rollspelsfenomenet där en stor del av 
aktiviteterna sker på ett ritualiserat sätt i ett ”gemensamt minne”.149 
  
Men vad händer när de rådande meningssystemen bryter samman eller inte längre fungerar? 
Något som kan bli fallet i o m att de ”stora berättelserna” upplöses (se avsnitt 2:2). När en individ 
eller en grupp förlorar den fundamentala känslan av ordning och mening, blir ett fortgående 
socialt liv omöjligt, menar McGuire: varför ska man vilja göra något om allt verkar meningslöst? 
När ett meningssystem är försvagat, så är även de sociala normerna som det understödjer 
försvagade. Och utan en underliggande ordning i existensen finns det ingen tydlig bas för att 
avgöra vad som är ”rätt” och ”fel” beteende. Om det sociala livet ska kunna fortsätta måste en ny 
bas för ordning och mening etableras. Detta innebär ibland att man tar över ett nytt system, t ex 
från de erövrande, eller att det utvecklas en nativism, vilket innebär att man återgår till gamla 
meningssystem och traditioner som symboliskt bekräftar gruppens ursprungliga identitet. Men 
förmodligen är det vanligast att det nya meningssystemet växer fram genom en sammansmältning 
av gamla och nya meningssystem, s k synkretism. Här finns det också tydliga kopplingar till 
rollspelsfenomenet, både vad det gäller nativismen och synkretismen.150

 

 

Antropologen E Durkheim använder termen anomi (’utan ordning’, ’normlöshet’) för att beskriva 
det som händer när det uppstår en kris i en grupps system för mening och ordning eller när de 
allmänna normerna i ett samhälle luckras upp. Anomi kan för individen få allvarliga 
konsekvenser, det kan leda till självmord, och ytterst handlar det om att den sociala gruppen inte 
förmår tillhandahålla ordning och normativa regleringar för de individuella medlemmarna. 
Känslan av mening är fundamental för upplevelsen av ordning, utan ordning blir det kaos, och 
Berger, i enlighet med Eliade, föreslår också att motsatsen till ”helig” just är ”kaos”: ”The sacred 
cosmos, which transcends and includes man in its ordering of reality, thus provides man’s 
ultimate shield against the terror of anomy.”151 
 
Det behöver inte alltid vara akuta, dramatiska händelser som utlöser en meningskris, exempelvis 
kan snabba sociala förändringar göra personer osäkra på var de står. De gamla normerna gäller 
inte längre och de nya har ännu inte utkristalliserat sig. Exempel på denna tvetydighet, menar 
McGuire, ser vi i vårt samtida samhälle när det gäller könsrollsförväntningar. Snabba sociala 
förändringar är i hög grad hotande för en grupps meningssystem. Speciellt hotande, menar hon, är 
förändringar som påverkar fundamentala normer, värderingar och mönster som gäller 
familjelivet.152 
                                                
148 Mc Guire, 2002, s 27 
149 Mc Guire, 2002, s 30f och 51 
150 McGuire, 2002, s 34f 
151 Berger, 1967, s 27 (i McGuire, 2002, s 35) 
152 McGuire, 2002, s 35 
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3:2:1 Tre teoretiska utgångspunkter 

 
Denna studie kan sägas ha tre teoretiska utgångspunkter: objektrelationsteorin, enligt Winnicott 
med flera; Pruysers trevärldsmodell; och en ritualteori där fokus ligger på Eriksons begrepp 
”ritualisering”. Dessa tre är dock inte tre klart avgränsade teoriområden; de överlappar och går in 
i varandra, men vid redogörelsen nedan kommer jag att ta fasta på var och en av de ovan nämna 
punkterna i varsitt avsnitt. 
 
Jag har valt dessa tre teoretiska utgångspunkter för att jag hypotetiskt anser att det finns flera 
likheter mellan utövandet av en religion och utövandet av rollspel: båda sker i den illusionistiska 
världen; i båda sker ett rolltagande och en identifikation med olika roller153, och genom detta 
rolltagande och denna identifiering samt möjligheten till projicering, verkar båda kunna ge 
lindring för dåliga objekt; dessutom innehåller båda rituella inslag; och båda erbjuder en 
möjlighet till bearbetning av existentiella frågor. Vad det gäller ritualteorin i denna uppsats så vill 
jag ha en sådan med dels för att vissa menar att rollspelandet är en form av övergångsrit (vilket 
denna studie syftar till att undersöka om så är fallet både på individ- och samhällsnivå, dock inte 
uttömmande på något sätt), dels för att det vid intervjuerna framkom att för alla sex 
informanterna har läsandet och högläsandet haft en oerhört stor och, vad jag skulle vilja kalla, 
rituell betydelse under uppväxten. 
 
 
3:2:2 Objektrelationsteorin, en interpersonell psykologi, enl Winnicott m fl 
 
Objektrelationsteorin tillhör det man brukar kalla ”den tredje vågen”154 inom den 
psykodynamiska teorin som har sina rötter i Freuds psykoanalytiska teoriutveckling. Detta 
objektrelationstänkande växte fram som en reaktion mot tron på att människor främst motiveras 
av sina drifter. I stället lyfte man fram människans behov av att realtera till kärleksfulla föräldrar 
och Winnicott anser att det inte finns något som ett enskilt spädbarn, utan bara ett spädbarn och 
dennes moder, barnet och föräldern/vårdnadshavaren ses alltså som en dyad, en emotionell 
enhet.155 Och i detta sammanhang är det speciellt det som kallas ”objektrelation” som betonas, 
vilket innebär att barnet även har en inre representation av modern, fadern eller vårdnadshavaren. 
Han säger: 

 
”Begreppet objektrelation har kommit att stå för den inre gestaltning av en relation som en individ formar genom 
erfarenheter av samspel. Inom objektrelationsteorierna sätts den tidiga samspelsutvecklingen och den sociala 
miljön i centrum, men fokus är på individens upplevelse av och förmåga att använda sig av objekt för sin egen 
utveckling.”156 

 
Den ungerske psykoanalytikern Ferenczi var den förste som radikalt ifrågasatte drifternas primära 
roll och i stället betonade relationsutvecklingens avgörande betydelse för individens psykiska 
hälsa. Två av hans analysander var Balint och Klein, vilka båda fått stor betydelse för 
objektrelationsteorins utveckling. Andra inom denna tradition är Bion, Fairbairn, Suttie, Guntrip 
och Bolwby. Men det är den brittiske barnläkaren och psykoanalytikern Donald W Winnicott 
som starkast har betonat att det är relationerna som har den primära rollen när det gäller 
utvecklingen av psykisk och mental hälsa, och det är även han som har myntat begreppet 
                                                
153 Se Sunden, 1959; Holm, 1997 
154 Den amerikanske psykiatrikern F Pine presenterade 1990 den s k ”vågmodellen”. Den första vågen: driftteorin; 
den andra: jagpsykologin den tredje: objektrelationsteorin; den fjärde: självpsykologin; den femte: affektpsykologin. 
(Havnesköld & Risholm Mothander, 2002, s 19ff) 
155 Havnesköld & Risholm Mothander, 2002, s 31; Berg Brodén, 1997 (1989), s 55 
156 Havnesköld & Risholm Mothander, 2002, s 31 
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”övergångsobjekt”, som bl a är en beteckning på den första ”icke-jag”-ägodelen, en ”snuttefilt” 
eller ett ”gosedjur”, som små barn under en period använder för att reglera sig själva och för att få 
tröst och trygghet.157 I sin bok Lek och verklighet skriver han: 
 

”Jag har infört termerna ’övergångsobjekt’ och ’övergångfenomen’ för att beteckna ett mellanliggande 
upplevelseområde, mellan tummen och teddybjörnen, mellan oral erotism och verklig objektrelation, mellan 
primär skapande aktivitet och projektion av det som redan introjicerats… […] Spädbarnets jollrande och det sätt 
på vilket ett äldre barn går igenom sin repertoar av sånger och visor innan det ska somna faller med denna 
definition inom övergångsfenomenens mellanområde, jämsides med användandet av objekt som inte är en del av 
barnets kropp men som inte är fullt erkända som hörande till den yttre verkligheten. […] Ett behov av ett speciellt 
objekt eller beteendemönster som härrör från mycket späd ålder kan dyka upp igen senare när barnet hotas av en 
förlust.”158 

 
Övergångsobjektet kan ses som en första användning av en objektrepresentation och en 
föregångare till symbolisering, där filthörnet eller gosedjuret exempelvis är en symbol för 
moderns bröst, eller kanske hellre för föreningen mellan modern och barnet, eftersom det blir till 
i avståndet och separationen mellan mor och barn. Winnicott menar dock att dess symboliska 
värde inte är så viktigt som dess faktiska existens, vilket bl a framkommer av att modern inte 
”duger” som tröst om det är gosedjuret som önskas. Övergångsobjektet är samtidigt både 
objektivt och subjektivt, både hittat och skapat, det ”hänger samman med både yttre objekt 
(modersbröstet) och inre objekt (det på magiskt sätt introjicerade bröstet), men”, påpekar 
Winnicott, ”är skil[t] från båda dessa”. En viktig aspekt av detta objekt är att det skapar 
kontinuitet i barnets upplevelser. Hos det friska barnet avladdas detta övergångsobjekt så 
småningom. Det blir varken bortglömt eller sörjt, utan förlorar helt enkelt sin betydelse och 
förpassas till skräpkammaren. Övergångsfenomenen sprids därefter successivt över hela det 
kulturella fältet, som innefattar allt från lek, konstnärligt engagemang, religiöst utövande och 
drömmande till fetischism, ljugande, stjälande, narkomani och tvångsritualer.159  
 
Detta var något om grundtankarna inom objektrelationsteorin. För denna studie vill jag dock 
speciellt ta fasta på: dels det Winnicott benämner som ”användandet av objekt och relaterande 
genom identifikation”160; dels det Klein och Bion har beskrivit rörande ”projektiv identifikation”; 
och dels det Fairbairn anför angående ”dåliga objekt”. Först följer en sammanställning av 
Winnicotts tankar gällande ”användande” och ”relaterande”. 
 
För att använda objektet och röra sig bort från inneslutenhet i självet, måste subjektet utveckla 
förmågan att använda objekt. I denna process kommer relaterandet först, och därefter, om 
processen fullbordas, användandet. Denna förändring från relaterande till användande är 
beroende av att objektet ”överlever” subjektets försök till förstörelse.161 Detta sker i olika steg: 
 
1. subjektet relaterar till objektet 
2. subjektet upplever objektet som ett yttre objekt 
3. subjektet förstör objektet 
4. objektet överlever förstörelsen (genom att ”hålla”, dvs härbärgera, och inte hämnas) 
5. subjektet kan använda objektet (både i det yttre och som ett gott inre objekt)162 
 
                                                
157 Havnesköld & Risholm Mothander, 2002, s 31ff; Berg Brodén, 1997 (1989), s 55; Wulff, 1993 (1991), s 107 och 
135; Winnicott, 1997 (1971), s 22 
158 Winnicott, 1997 (1971), s 22 och 26 
159 Havnesköld & Risholm Mothander, 2002, s 333; Winnicott, 1997 (1971), s 155 och 27 
160 Winnicott, 1997 (1971), s 144 
161 Winnicott, 1997 (1971), s 143f 
162 Winnicott, 1997 (1971), s 145 0ch 152 
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Winnicott skriver: 
 

”Subjektet säger till objektet: ’Jag förstörde dig’ och objektet är där och tar emot detta meddelande. Från och med 
nu säger subjektet: ’Hej, objekt!’ ’Jag förstörde dig.’ ’Jag älskar dig.’ ’Du betyder något för mig därför att du 
överlevde min förstörelse av dig.’ ’Samtidigt som jag älskar dig förstör jag dig hela tiden i min (omedvetna) 
fantasi.’ Här börjar fantasin för individen. Nu kan subjektet använda det objekt som har överlevt.”163 

 
Subjektet förstör objektet, menar Winnicott, för att det befinner sig utanför subjektets 
omnipotenta kontroll, och, kanske än viktigare, för att just placera objektet utanför subjektets 
omnipotenta kontroll. På detta sätt blir objektet ”verkligt” och ”användbart” i kraft av sig själv, 
och inte bara ett föremål för våra projektioner. Enligt Freud är det realitetsprincipen som väcker 
vrede och destruktivitet hos individen, men det centrala, anser Winnicott, är att det i stället är 
destruktiviteten i sig som hjälper till att placera objekten utanför självet, i den reella yttervärlden, 
och denna destruktivitet, framhåller han, har oftast inget med vrede att göra. Om vi inte har 
möjlighet att uppleva att våra objekt överlever våra attacker så kan vi heller inte näras av dem.164 
Winnicott exemplifierar detta med psykoanalytikern och den ammande modern: 
 

”Utan upplevelsen av maximal destruktivitet (där objektet inte skyddas) kan subjektet aldrig placera analytikern i 
yttervärlden och därför aldrig uppleva något annat än ett slags självanalys, där han använder analytikern som en 
projektion av en del av självet. I amningstermer skulle man kunna säga att patienten då endast får näring från sig 
själv, utan att kunna äta sig fet. […] Det är en viktig del av vad en moder gör, detta att vara den första personen 
som leder barnet igenom denna första version i en lång serie av attacker som överlevs.”165 

 
Det är viktigt, understryker Winnicott, att för att barnet, och senare tonåringen, ska ha möjlighet 
att finna hela sig själv, måste aggressionen och de destruktiva elementen innefattas och 
härbärgeras, likväl som dem som kan ses som kärleksfulla. Detta är en lång kamp som 
föräldrarna måste överleva, och, säger han: ”Ni kan skatta er lyckliga om er omvårdnad snabbt 
gör det möjligt för era barn att använda symboler, att leka, drömma, vara kreativa på ett 
tillfredställande sätt, men även i sådana fall kan det vara en stenig väg som leder dit.” 
 
Nu till Klein och Bion, som på ett lite annat sätt tar upp vikten av att den primära 
vårdnadshavaren klarar av att vara föremål för barnets negativa projektioner. Klein introducerade 
först begreppet ”projektiv identifikation” för en form av mycket tidigt försvar, där det ”onda”, 
icke hanterbara, projicerades in i modern. Bion, en av Kleins lärjungar, utvecklade sedan denna 
teori att innefatta även en normal tidig kommunikationsform mellan mor och barn, och han 
beskrev också närmare moderns förmåga att ta emot och härbärgera sitt barn känslor. 
Normalprocessen går enligt Bion till på följande sätt: ”Spädbarnet projicerar en del av sitt psyke, 
nämligen sina dåliga känslor, in i ett gott bröst. Så småningom förs de tillbaka. Under vistelsen i 
det goda bröstet upplevs de ha förändrats på ett sådant sätt att objektet som åter-introjicerats har 
blivit tolerabelt för spädbarnets psyke…” Med andra ord, modern tar hand om, och omvandlar, 
barnets negativitet, vilket ger dels en känsla av (kärleksfullt) hållande, dels god, närande mjölk 
tillbaka. Bion kallar denna speciella process som omvandlar ”dåliga” känslor, dvs icke-
uthärdliga, till uthärdliga för ”alfafunktion”. Modern hjälper därmed barnet att ”tåla” sina känslor 
och det ger dessutom upplevelsen mening. Moderns kapacitet att vara öppen för barnets behov 
kallar Bion för hennes förmåga till drömskhet.166 
 

                                                
163 Winnicott, 1997 (1971), s 145f 
164 Winnicott, 1997 (1971), s 146ff 
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Vad händer då när objekten inte ”överlever” eller inte kan härbärgera och omvandla barnets 
negativitet och aggression? Fairbairn, som i likhet med Winnicott framhåller att barnet är primärt 
objektsökande, anser att aggressionsproblem kan härledas ur misslyckade försöka att bygga upp 
relationer till externa objekt. Dessutom, menar Fairbairn, att dessa misslyckanden leder till att 
barnet internaliserar ”dåliga” eller ”onda” objekt som de sedan på ett eller annat sätt ger uttryck 
för. Detta fenomen leder till att objekten blir goda och barnet ont.167 Varför barnet hanterar ett 
britsfälligt bemötande på detta sätt belyser Fairbairn i en uppsats från 1943: 
 

”Styrkan i svaret framträder kanske klarast om det formuleras i religiösa termer, ty sådana termer är för det vuxna 
intellektet det bästa sättet att förstå hur situationen ter sig för barnet. Uttryckt i dessa termer är svaret, att det är 
bättre att vara syndare i en värld som styres av Gud än att leva i en värld som styres av Djävulen. En syndare i en 
värld som styres av Gud kan vara ond: men det finns alltid en specifik känsla av trygghet i det faktum att världen 
omkring oss är god – ”Gud är i sin himmel – allt är väl på jorden!”: och i vilket fall som helst finns det hopp om 
frälsning. I en värld som styres av Djävulen kan den enskilde undkomma det förkastliga i att vara en syndare: 
men han är ond därför att världen omkring honom är dålig. Vidare kan man inte hysa någon känsla av trygghet 
och inget hopp om frälsning. Det enda han har att se fram emot är död och destruktion.”168 

 
Barn har, menar Fairbairn, ingen möjlighet att avvisa de dåliga objekten, de kan inte klara sig 
utan dem, oavsett hur dåliga de än är; barnet ”är ’besatt’ av dem, som av onda andar”169. Fairbairn 
tillskriver de dåliga objekten en avgörande betydelse i människans psyke. Detta gör han i så hög 
grad att han t o m anser att de är orsak till alla former av psykiska störningar, och att vi precis 
som om de vore onda andar behöver befrias från dem för att må bra. Exorcistens roll har därmed, 
menar han, övertagits av psykoterapeuten, vilken numer är den som kastar ut djävlarna och 
befriar människan från de dåliga objekten. I en senare uppsats från 1955 föreslår Fairbairn 
dessutom att det främst är frälsning som patienten söker i en psykoterapi – frälsning ”från sitt 
förflutna, från en bundenhet vid sina inre (dåliga) objekt, från sin skuldbörda och från den andliga 
döden. Hans [patientens] sökande korresponderar därmed i detalj med det religiösa sökandet”.170 
 
Förmodligen har vi alla mer eller mindre dåliga objekt som spökar i vårt inre, och som på ett eller 
annat sätt behöver hanteras för att vi ska må bra, men alla människor kan inte gå i psykoterapi, 
och för många i Sverige erbjuder religionen, som vi har sett, ingen lindring. Därför vill jag 
avsluta detta avsnitt med ett exempel från Bettelheim som i sin bok I sagans förtrollade värld tar 
upp ett fall, som har tydliga kopplingar till objektrealionsteorins ”dåliga objekt”. Han beskriver 
där hur en mamma efter en diskussion om hur viktiga sagor är för barn övervinner sina 
betänkligheter mot att berätta sådana ”blodiga och hemska” saker för sin son. Denna mamma 
hade redan förstått att hennes son sysslade med fantasier som handlade om att äta människor och 
om människor som blev uppätna, därför valde hon att berätta sagan om Jack Jättedödaren171. När 
sagan var slut sa pojken: ”Det finns väl inga jättar, va?” Innan hon hann ge ett lugnande svar 
fortsatte han: ”Men de stora finns, och dom är som jättar.” Att pojken fick göra sin egen tolkning 
anser Bettelheim vara väldigt viktigt: ”Vid den mogna åldern av fem år fattade pojken sagans 
uppmuntrande budskap: vuxna kan visserligen te sig som skrämmande jättar men med en smula 
fiffighet kan en liten pojke besegra dem.”172 I sagans värld blir det möjligt för barnet att dela upp 
föräldern i två figurer, där den ”onda” och den ”goda” internaliserade modern eller fadern på ett 
symboliskt plan kan spelas ut mot varandra.173 Dessutom ger sagan barnet möjlighet att projicera 
                                                
167 Wulff, 1993 (1991), s 129f 
168 I Wulff, 1993 (1991), s 130 (Fairbairn, 1943, s 331f) 
169 I Wulff, 1993 (1991), s 130 (Fairbairn, 1943, s 332) 
170 I Wulff, 1993 (1991), s 130 (Fairbairn, 1943, s 332f; 1955, s 155) 
171 Sagorna om Jack ingår i Katherine M Briggs A Dictionary of British folk tales 1-4, 1970. Bloomington: Indiana 
University press. I Sverige är denna saga mest känd i varianten ”Pojken som åt i kapp med jätten”. 
172 Bettelheim, 1980 (1975), s 35f 
173 I Wulff, 1993 (1991), s 118 (Klein, 1932) 
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allt det som finns i det inre, men som är för skrämmande att kännas vid eller ens vara medveten 
om, på någon annan.174 Och i o m detta kan barnet på ett symboliskt plan förgöra eller äta upp 
föräldrarna, och därmed, som nämnts ovan, göra dem verkliga och användbara. Utifrån detta 
skulle man eventuellt kunna anta att sagorna, i alla dess former, i Sverige har övertagit 
religionens roll som hjälp för människan att söka ”lindring för det lidande som förorsakas av 
dåliga objektrelationer”175. Det kan dessutom vara värt att notera att sagor, precis som 
övergångsobjekt, befrämjar en känsla av kontinuitet, och i vår föränderliga tid är det kanske 
sagorna som är de främsta och mest bestående kulturbärarna; de som i större utsträckning 
förmedlar normer och värderingar till de kommande generationerna än de heliga skrifterna. 
 
 
3:2:3:1 Den illusionistiska världen, Pruysers trevärldsmodell 
 
Den holländsk-amerikanske psykologen Paul Pruyser har utvecklat sin trevärldsmodell, med en 
autistisk, en illusionistisk och en realistisk värld, dels utifrån Winnicotts176 beskrivningar av 
övergångsobjekt och övergångsområde (i den svenska översättningen av Lek och verklighet 
används ordet ”mellanområde”) och hans iakttagelser att leken är en speciellt mänsklig aktivitet, 
dels utifrån antagandet att det inte finns något som den ”naturliga människan”, utan att 
människan i alla tider har befunnit sig i en kulturell kontext. Inom psykoanalysen fanns det under 
en lång tid endast två världar: den autistiska, av Freud kallad primärprocessen177, och den 
realistiska, kallad sekundärprocessen178. Att göra ett val mellan dessa två, är ett påtvingat val, 
menar Pruyser: Ska du förbli i barnets autistiska fantasivärld eller ska du bli vuxen och 
realitetsanpassad? Ett tredje val ansågs inte möjligt, framhåller han, trots att de flesta civiliserade 
människor faktiskt gör ett sådant.179 Freud drog visserligen slutsatsen att drömtänkandet och 
sekundärprocessen har en gemensam ”kod”, symbolspråket, men han placerade inte detta 
förmedlande språk i ett eget upplevelsefält, vilket Pruyser alltså gör (se nedan under Illusionistisk 
värld).180 
 

                                                
174 Bettelheim, 1980 (1975), s 85 
175 Wulff, 1993 (1991), s 132 (orden är en sammanfattning av Guntrip, 1956, s 131)  
176 Winnicott, 1971 
177 Vid primärprocessen flödar den psykiska energin fritt och obehindrat från en föreställning till en annan genom 
mekanismerna förtätning och förskjutning. Primärprocessen styrs av lustprincipen, och förloppet syftar till att åter 
ladda de tidigare erfarenheter som tillfredsställt önskningar. Primärprocessen kännetecknar det omedvetna systemets 
fungerande. (Fhanér, 1989) 
178 Vid sekundärprocessen är den psykiska energin på ett mer stabilt sätt bunden till föreställningar, och 
energiöverföringen sker på ett kontrollerat sätt. Tillfredsställelse av önskningar kan skjutas upp, och genom tänkande 
kan – under beaktande av omvärlden – lämpliga vägar till tillfredställelse sökas Sekundärprocessen styrs av 
realitetsprincipen och den kännetecknas av de förlopp som pågår i det förmedvetna. (Fhanér, 1989) 
179 Pruyser, 1983, s 63f; Pruyser (red Malony & Spilka), 1991, s 174f 
180 Havnesköld & Risholm Mothander, 2002, s 79 



 39 

Pruysers schema över vad som innefattas i de tre världarna181: 
 
a) Autistisk värld     b) Illusionistisk värld     c) Realistisk värld 
 
•  otyglad fantasi     •  tyglad fantasi        • sinnesperceptioner 
•  omnipotent tänkande    •  äventyrligt tänkande      • realitetsprövning 
•  extrem oberäknelighet   •  välordnat föreställande     •  hårda otvetydiga fakta 
•  fria associationer     • inspirerade samband      • logiska samband 
•  outsägbara föreställningar  • verbaliserbara föreställningar   •  kontroll-referenter 
•  hallucinatoriska entiteter   •  föreställda entiteter eller     •  verkliga entiteter eller 
  eller skeenden        skeenden           skeenden 
•  privata behov      •  kulturella behov       •  behov av fakta 
• symptom       •  symboler         •  tecken, indicier 
•  dröm        •  lek           •  arbete 
•  sterilitet       •  skaparförmåga       •  resurstillgång 
•  internt objekt (imago)   •  transcendenta objekt med rötter   •  externa objekt 
            i barnets övergångsobjekt 
          • bearbetning av existentiella frågor182

 

 
 
 
a) Den autistiska, intrapersonella världen. Den autistiska världen finns i människans inre och 
den är därmed den svåraste att få en klar uppfattning om. Pruyser lyfter fram drömmen som det 
mest karaktäristiska, och framhåller hur svårt det är att förmedla drömmens (visuella) 
primärprocessupplevelser med ett verbalt sekundärprocesspråk. Den totala drömupplevelsen är, 
som vi vet, omöjlig att förmedla till någon annan. Detta, menar han, gäller även för dagdrömmar 
och fantasier.183 Winnicott har dock gjort något andra iakttagelser när det gäller förhållandet 
mellan dröm och fantasi som jag vill komplettera denna framställning med, eftersom det även 
klargör vad som eventuellt är patologiskt respektive ”friskt” i detta hänseende. Detta bör även 
klargöra skillnaden mellan det Pruyser benämner ”otyglad” (i den autistiska världen) och 
”tyglad” (i den illusionistiska) fantasi. Stämmer Winnicotts beskrivningar innebär det dock att 
Pruysers trevärldsmodell är ett teoretiskt redskap som eventuellt behöver justeras, vilket inte är 
något som jag ämnar göra här, men jag vill med nedanstående redogörelse problematisera 
drömmandets placering i denna modell. 
 
I Lek och verklighet ger Winnicott ett exempel där en patient upplever att drömmen och livet 
befinner sig på samma plan men att dagdrömmandet och hennes fantiserande befinner sig på ett 
annat: 
 

”Drömmen passar in i objektrelationerna i den verkliga världen och livet i verkligheten passar in i drömvärlden 
på sätt som är välkända särskilt för analytiker. Fantiserandet däremot förblir ett isolerat fenomen [som i denna 
patients liv förblivit oförändrat sedan barndomen] som tar sin energi från men varken bidrar till vare sig 
drömmen eller livet.”184 

 
I en fantasi kan vi exempelvis sy en klänning, och i detta avseendet har klänningen inget 
symboliskt värde, menar Winnicott. Skulle däremot personen drömma samma sak skulle det ha 
en symbolisk innebröd, som skulle kunna tolkas. I drömmen finns det med andra ord en klar 
kommunikativ intention, vilket däremot inte verkar finnas i det autistiska fantiserandet. 185 

                                                
181 Wulff,1993 (1991), s 139, jag har valt att använda Wullfs svenska översättning (i orig i Pruyser, 1983, s 65) 
182 Mitt tillägg med stöd av Pruyser (red Malony & Spilka), 1991, s 5f och 170ff (se även DeMarinis, 2003) 
183 Pruyser (1983), s 64; Pruyser (red Malony & Spilka), 1991, s 174f 
184 Winnicott ,1997 (1971), s 56 
185 Winnicott, 1997 (1971), s 56f och 66 
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Dessa fenomen skiljer sig även åt i ett annat avseende: drömmar och känslor som hör ihop med 
det verkliga livet kan lätt bortträngas, medan fantasier gör personen otillgänglig genom 
dissociation. Skillnaderna kan, påpekar Winnicott, vara ytterst subtila och svåra att beskriva, den 
stora skillnaden beror dock på om dissociation föreligger eller inte. Ett dissocierat tillstånd kan 
beskrivas som att personen till det yttre är helt passiv och introvert medan det i dennes inre 
försiggår en rad aktiva händelser, som exempelvis att måla en tavla eller vandra i skogen. 
Förmodligen, menar Winnicott, kan inget hända i det yttre för att så mycket händer i det inre. 
Denna förmåga kan dock användas på ett helt friskt och kreativt sätt, t ex när vi i vårt inre 
planerar morgondagens arbete. Här är däremot ”fantasierna” både baserade på och orienterade 
mot den realistiska världen, vilket förmodligen borde placera dessa former av ”tyglade fantasier” 
i den illusionistiska världen.186 
 
De dissocierade fantasierna kan försiggå medan vi gör andra, oftast meningslösa, repetitiva, 
saker. Dessa sysslor både fyller och skapar ett tomrum där allt är möjligt – i fantasin. I värsta fall 
kan detta leda till att man blir liggande hela sitt liv på en psykavdelning, ”inkontinent, overksam, 
och orörlig och ändå hållande vid liv en ständig ström av [otyglade] fantasier, där omnipotensen 
h[å]lls kvar och där underbara ting [kan] utföras i ett dissocierat tillstånd”.187 Så snart en sådan 
patient tvingas göra något (fysiskt) stöter hon på begränsningar som gör henne missnöjd för att 
hon då måste ge upp den omnipotens hon har när hon fantiserar. Patienten, Winnicott refererar till 
i Lek och verklighet, kunde i sitt friska tillstånd, ”när hon ibland handlade som en hel person”, väl 
klara av de frustrationer som hör ihop med realitetsprincipen. ”I sitt sjuka tillstånd behövde hon 
däremot inte kunna detta, därför att hon aldrig stötte på verkligheten där.”188 Genom denna 
patient lärde sig Winnicott att fantiserande stör handlandet och inverkar negativt på livet i den 
verkliga världen, den realistiska yttervärlden, men att det dessutom i än högre grad verkar 
störande på drömmarna, den inre psykiska verkligheten och den individuella personlighetens 
”levande kärna”. Däremot understryker Winnicott att man bör observera ”att skapande lek hör 
ihop med dröm och liv men i grunden inte med fantiserande”.189 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att (autistiskt) fantiserande handlar om saker och ting som inte 
leder någonstans, ”det har inget poetiskt värde”. Drömmen däremot, har ett poetiskt värde, med 
flera lager av mening som hänger samman med det förflutna, nutiden och framtiden, med det inre 
och det yttre, och alltid i grund och botten med en själv. Det var denna drömmens poesi som 
saknades i Winnicotts patients fantasier, därför kunde han inte ge några meningsfulla tolkningar 
av dem. Denna insikt har han därefter generaliserat: ”Jag försöker inte ens använda materialet i 
det fantiserande som barn i latensperioden kan åstadkomma hur mycket som helst av.”190 
 
Om det är som Winnicott säger, bör då drömmen, med sin intentionalitet och kommunikativa 
kvalitet, bättre placeras i den illusionistiska världen, och allt som räknas till den autistiska världen 
i övrigt klassas som nonsens, eller ”bara fantasi”? Drömmars och symbolers natur är ett livligt 
diskuterat och omtvistat område som det är omöjligt att på något sätt göra rättvisa eller gå in på 
närmare här, men en av dem som uppmärksammat detta är E Fromm och han anser otvivelaktigt 
att drömmar ”talar” symbolspråk. I boken Det glömda språket tar han dessutom upp relationen 
mellan drömmar, symboler och myter, och hans resonemang rörande detta pekar även det på att 
drömmen bättre hör hemma i den illusionistiska världen. Det allmänna i detta symbolspråk, 

                                                
186 Winnicott, 1997 (1971), s 57f 
187 Winnicott, 1997 (1971), s 61 
188 Winnicott, 1997 (1971), s 61 
189 Winnicott, 1997 (1971), s 60ff 
190 Winnicott, 1997 (1971), s 68f 
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menar han, visar sig bl a i att vår skapande förmåga i sovande tillstånd har stora likheter med de 
allra äldsta skapelserna – myterna. Han skriver: 
 

”Naturligtvis har olika folk gett upphov till olika myter, precis som olika människor drömmer olika drömmar. 
Men trots dessa olikheter har alla myter och drömmar en sak gemensamt: de är alla ”avfattade” på samma språk, 
symbolspråket. […] Symbolspråket är ett språk som ger uttryck åt inre upplevelser, känslor och tankar, som om 
de vore sensoriella upplevelser, yttre tilldragelser. Det är ett språk som har ett annat slags logik än den 
konventionella logik vi ger uttryck åt i vårt dagliga liv, en logik där tid och rum inte är de härskande kategorierna, 
utan intensitet och association. Det är det enda universella språk mänskligheten någonsin skapat, det enda som 
gäller för alla kulturer och alla tider. Det är ett språk som så att säga har sin egen grammatik, sin egen syntax, ett 
språk som man måste förstå, om man ska förstå myternas, sagornas och drömmarnas innebörd. Och likväl har 
detta språk blivit bortglömt av den moderna människan. Hon minns det när hon sover, men inte när hon är vaken. 
Är det av någon vikt, att förstå detta språk också i vaket tillstånd?”191 

 
Kanske är det så att drömmen, precis som symbolspråket, ska ses som en förmedlare mellan det 
autistiskt omedvetna och det realistiskt medvetna. Längre än så går inte att komma här, och det 
skulle vara intressant att se hur detta resonemang relaterar till rollspelsfantiserandet, men inom 
ramen för denna uppsats finns det inget utrymme att titta närmare på det här. 
 
b) Den illusionistiska, interpersonella världen. I The play of imagination minns Pruyser 
tillbaka till sin egen barndom där en illustrerad bibel för barn fungerade som ett gemensamt 
övergångsobjekt i ett gemensamt ”övergångsområde” i den illusionistiska världen: 
 

”… I recall the affection my brothers and I had for a corporate transitional object that served us fore many years: 
an illustrated children’s Bible. The original transitional sphere in which this object functioned was after-dinner 
scene of a mother reading aloud to her brood, complete with plesurable body contact as we boys cuddled up to 
her, listening and looking at the pictures. Later we began to take turns reading the book aloud and holding this 
shared possession in our own hands. The book stod ready day and night in a corner of the fireplace mantelpiece, 
always visible, and close to a large portrait of our deceased father. This fact is worth mentioning to allow for the 
likelihood that feelingful aspects of personl autistic imagos become intermingled with the illusionistic personages 
encountered in the biblical stories, with whom transitional or enduring identifications could be made.”192 

 
Pruyser förlorade sin far tidigt och förmodligen bidrog hans försök att minnas och symboliskt 
återskapa den förlorade fadern till att han ägnade en stor del av sitt liv till att utforska det kreativa 
mellanområde som han kallar den ”illusionistiska världen”. Detta är ett område mellan den 
autistiska, den inre fantasins, och den realistiska, den yttre verifierbara, världen, som i stort 
motsvarar det Winnicott kallar just mellanområde. Det är i detta område som konsten, religionen 
och leken lever och frodas, vilka alla tre, som kan ses ovan, har en stark koppling till 
rollspelandet. Det är även inom detta mellanområde som de existentiella frågorna bearbetas.193  
 
Enligt Pruyser är denna illusionistiska värld ”en värld präglad av lek, av en kreativ 
föreställningsförmåga där känslan inte står i motsatsförhållande till tänkandet, en värld där 
skicklighet och talang utnyttjas maximalt och där man finner tillfredställelse och glädje utan 
hänsyn till realitetsprincipens kategoriska underkännanden”.194 Wulff gör dock följande 
iakttagelse: ”Fastän både Pruyser och Winnicott förlägger stora delar av den mänskliga kulturen 
till detta mellanområde, tycks det som om det religiösa språket är särskilt väl lämpat att beskriva 
dess innehåll.”195 För Pruyser är detta tredje upplevelsefält ett psykiskt och socialt område som 
styrs av de idéer som människan lever efter för att finna mening i livet, och kommunikationen i 

                                                
191 Fromm, 1998 (1951), s 14f 
192 Pruyser, 1983, s 169 
193 Pruyser (red Malony & Spilka), 1991, s 5f och 170ff (se även DeMarinis, 2003) 
194 Pruyser, 1977, s 334 
195 Wulff, 1993 (1991), s 138 
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detta fält sker oftast med (religiösa) symboler, eftersom dessa ”transcenderar” både den autistiska 
och realistiska världen, och genom symbolisering och symbolspråk upprättas en förmedlande och 
balanserande kontakt mellan dessa båda medvetandefält.196 Winnicott framhåller dessutom att 
människor ofta bildar grupper utifrån likheter hos sina ”illusionsupplevelser”.197 
 
Pruyser har valt ordet ”illusionistisk” för detta område, inte för att det ofta förknippas med 
villfarelse, utan för att det etymologiskt kommer ur det latinska verbet ludere (att leka) med 
substantivet lusus (lek, spel), och termen illusion syftar i detta avseende på människans förmåga 
att föreställa sig ”transcendenta” varelser, väsen och objekt.198 Denna form av 
föreställningsförmåga beskriver Pruyser också som ”tyglad fantasi” eller ”äventyrligt tänkande”, 
vilket alltså är något som kan delas med andra. 
 

”The moment a child is told a fairy tale, a myth, a religious story, or is shown a work af art, he is made to share in 
a collective from of imagiantion that has a respectable lineage and formal status. […] …Coppolillio (1976) 
roundly acknowledges that ’the products of a culture’s creativity, its graphic and damatic art, its legends and 
myths, its games and toys, songs and ryhmes, lend themselvs ideally as objects that can be taken into the 
transitional area of experience’ (p. 42).”199 

 
Pruyser använde som barn ofta sin inre imaginativa föreställningsförmåga, och han lekte både i 
tanke, tal och handling med fantasiväsen. Detta uppmuntrades och sågs som något positivt av de 
vuxna så länge det han upplevde kunde delas med andra och gärna slog an något i dem han 
delade sina upplevelser med. För Pruyser var det, som ses ovan, till stor del de religiösa 
berättelserna som stimulerade till dessa inre imaginationer och lekar, och han säger ”the essential 
transmission of religion to children takes place through story telling and engagement in ritual. 
Without stories, no religion”. Inom religionen tar han speciellt fasta på det ”transcendenta” och 
det ”mystika”, och han, menar att dessa två är nyckeltermer för att de är kännetecknande för 
gränssituationer och därmed den illusionistiska världen.200 
 
Som vi har sett lyfter Pruyser speciellt fram de religiösa uttrycken i den illusionistiska världen, så 
för att anpassa hans teorier till en sekulär kontext ska vi titta närmare på sagan och leken, vilka, i 
kognitiv respektive beteendemässig bemärkelse, kan sägas motsvara det Pruyser kallar ”story 
telling and engagement in ritual”. Med andra ord myt och rit. Sagan likväl som leken, vilka är de 
två främsta bärande element inom rollspelsfenomenet, hör båda hemma inom den illusionistiska 
världen (se tabell ovan). För att belysa detta ska Bettelheim få komma till tals när det gäller 
sagorna, och Winncott när det gäller leken. 
 
Bettelheim framhåller att barn som är förtrogna med sagor vet att dessa talar till dem på 
symbolspråk, alltså på den illusionistiska världens språk, och inte på vardagsspråk. Han skriver: 
 

”Från början till slut låter sagan förstå att det vi får höra inte är fysiska fakta, inte handlar om verkliga personer 
och platser. För barnet blir verkliga händelser viktiga genom den symboliska innebörd de lägger in i eller hittar i 
dem. ’Det var en gång’, ’I ett visst land, i ett visst rike…’, ’För tusen år sedan eller mer’, ’På den tiden då djuren 
ännu kunde tala’, […] …en sådan början visar att det som händer inte gäller vårt här och nu. Denna avsiktliga 
oklarhet i sagans upptakt symboliserar att vi lämnar den verkliga världen [den realistiska] och dess vardaglighet. 
Gamla slott och mörka grottor, låsta rum och ogenomträngliga skogar, allt detta låter förstå att något som i 
vanliga fall är fördolt [den autistiska] kommer att avslöjas, och ’för länge sedan’… […] Denna början förlägger 
sagan till en sagoålder, den arkaiska tidsåldern när vi alla trodde att våra önskningar kunde, om inte försätta berg, 

                                                
196 Pruyser (red Malony & Spilka), 1991, s 166 
197 Winnicott, 1997 (1971), s 24 
198 Pruyser, 1983, s 69 
199 Pruyser, 1983, s 66 
200 Pruyser, 1983, s 160f, 159 och 156 
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så i alla fall ändra vårt öde… […] Det är dessa koordinater som förlägger sagan, inte i den yttre verklighetens tid 
och rum, utan i ett sinnestillstånd – de ungdomliga sinnenas [den illusionistiska]. Genom denna sin förankring 
kan sagan, bättre än någon annan from av litteratur, odla detta sinnestillstånd.”201 

 
I detta sinnestillstånd, där vi har kontakt med vårt undermedvetna, händer det saker och ting som 
visar att vanlig logik och vanliga orsakssammanhang har satts ur spel. Här får vi möta det ”mest 
fördolda” likväl ”som det mest välbekanta, det dunklaste och det mest tvingande, [vilket] väcker 
den våldsammaste ångest likväl som det starkaste hopp”. Bettelheim drar paralleller mellan 
sagans och drömmens värld (vilket även detta pekar på att drömmen alltså bättre hör hemma i 
den illusionistiska världen): ”Liksom vi vaknar uppfriskade ur våra drömmar, bättre rustade att 
möta vardagens uppgifter, slutar sagan med att hjälten vänder tillbaka till den verkliga världen 
mycket bättre rustad att bemästra sitt liv. […] Kanske kommer vi en dag att på experimentell väg 
kunna visa […] att barnen blir betydligt sämre ställda om man berövar dem det som dessa 
berättelser har att ge dem, emedan de hjälper barnet att i sin fantasi befria sig från omedvetna 
problem.”202 
 
Nu till Winnicott och leken, vilken han anser har en grundläggande funktion och betydelse i 
människans liv: 
 

”…det [är] leken som är den universella företeelsen och som hör ihop med hälsa: lekande befrämjar utvecklingen 
och därmed hälsan; lekande leder fram till grupprelationer; lekande kan vara en kommunikationsform i 
psykoterapi; och till sist har psykoanalysen utvecklats som en högst specialiserad form av lekande som gagnar 
kommunikationen med en själv och andra. […] Det är viktigt att alltid ha i minnet att lekande i sig självt är terapi. 
[…] …lekandet är […] alltid en kreativ upplevelse och det är en upplevelse i ett tid-rumkontinuum, ett 
fundamentalt sätt att leva.”203 

 
Leken sker, enligt Winnicott, i ett s k ”potentiellt rum” som från början utvecklas mellan mor och 
barn. Det är tilliten till, bemötandet från och interaktionen med modern som skapar detta 
”mellanliggande lekområde där föreställningar om magi uppstår, eftersom barnet i viss mån 
upplever omnipotens”. Allt detta menar Winnicott hör samman med Eriksons204 teorier om 
identitetsbildning, vilket innebär att både identitet och kompetens utvecklas i detta lekområde. 
Leken är i sig själv tillfredsställande; den är icke-klimaktisk och den hotas främst, precis som 
jaget, menar Winnicott, av drifterna.205 
 

”Det är i lekandet och enbart i lekandet som barnet eller den vuxne kan vara kreativ och använda hela sin 
personlighet, och det är enbart genom att vara kreativ som individen kan finna självet.”206 

 
Det är dessutom viktigt för lekandet, som kan bli skrämmande, att det finns ett tryggt objekt att 
tillgå eller använda sig av och spegla sig i om det behövs, vilket en av Winnicotts patienter 
uttryckte på följande sätt: ”Människor använder Gud som analytiker – någon som är där medan 
man leker.” 207 Winnicott framhåller dessutom att människans hela ”upplevelseexistens bygger på 
lekandet”. 
 

”Vi är inte längre antingen introverta eller extroverta. Vi upplever livet på övergångsfenomenens område, i den 
spänningsladdade sammanflätningen av subjektivitet och objektiv iakttagelse i ett område som ligger mellan 
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individens inre verklighet och den gemensamma verkligheten hos den värld som ligger utanför individen [alltså i 
den illusionistiska världen].”208 

 
Sammanfattningsvis kan sägas att dessa beskrivningar av den illusionistiska världen, som 
kulturens, religionens, sagans och lekens hemvist, pekar på att vår psykiska och ”existentiella 
hälsa”209 är beroende av att detta mellanområde är väl utvecklat, rikt på meningsfulla symboler210 
och fungerar tillfredställande, även när vi vuxit upp och slutat leka. Förr var det kanske så att där 
leken tog slut, tog religionen vid och människan kunde fortsätta att ha en förmedlande, 
balanserande och självreglerande kommunikation mellan det inre och det yttre. Och för Pruyser 
var det självklart att religionen var här för att stanna, även om han ansåg att den behövde 
förändras, speciellt vad det gäller den ”teologiska felkonstruktion” som har lett till att människan 
skövlar jorden.211 I Sverige är det ju, som vi sett, dock få som använder sig av de traditionella 
religionernas symboler och ceremonier, däremot verkar det som om intresset för sagor och 
vuxenlekande har ökat under senare tid, och detta gäller förmodligen inte bara för 
rollspelskulturen. Vi har ju även, som nämnts, sett ett ökat intresse för  fantasylitteratur och i 
media har vi även kunnat se ett ökat utbud av olika tävlingsprogram och dokusåpor, vilket är 
företeelser som väl måste anses ha ett starkt lekelement. 
 
Utifrån detta väcks frågan om detta innebär att svensken använder sagan och leken mer än 
religionen för att uttrycka de behov som hör till det illusionistiska området? Denna uppsats har 
ingen möjlighet att ge något uttömmande svar på detta, men det kanske är något som är värt att 
återkomma till vid ett senare tillfälle. 
 
c) Den realistiska, institutionella världen. Den realistiska världen är den publika, fysiska 
världen som är öppen för introspektion och verifikation av alla. Informationen här kommer från 
sinnesdata, fakta, (betydande) personer och händelser som kan registreras och dokumenteras. 
Denna värld ska inte tas lätt på, understryker Pruyser med Freud, eftersom det är i denna vår 
kamp för överlevnad försiggår. I o m att denna värld är känd för alla och att den inte är i fokus för 
denna studie anser jag att mer information om denna i detta sammanhang inte är nödvändig. 
 
3:2:3:2 Psykopatologiska implikationer. För sitt psykiska välmående behöver människan ha en 
balans mellan alla dessa tre världar, vilket, som framgått ovan, framför allt erhålls genom de 
funktioner som tillskrivs den illusionistiska, balanserande och förmedlande världen. Om den 
autistiska eller den realistiska världen däremot blir den (enda) dominerande uppstår, menar 
Pruyser, psykiska störningar. Störningar av autistisk typ kan bl a visa sig som religiösa 
vanföreställningar och hallucinationer som exempelvis, i Wulffs översättning av Pruyser, 
”fantastiska föreställningar om helt igenom goda gudomligheter, bevingade änglar eller saliga 
himmelska ängder, vilka kontrasteras mot apokalyptiska visioner om blodig vedergällning, 
behornade djävlar och ett evigt straff”. När de autistiska inslagen dominerar kan även den 
religiösa ritualen förvandlas till en tvångsmässigt upprepad akt som inte leder till någon 
tillfredsställelse. När den realistiska världen fått övertaget kan det också visa sig i religiösa 
vanföreställningar, men då av en annan typ, exempelvis som bokstavliga tolkningar av skrifterna 
och en reifiering av symboler. ”Alltför ofta”, skriver Wulff, ”omvandlas den lekfullt uppfattade 
symbolen till tvingande läror och ritual, med stöd i en utvecklad organisatorisk struktur. Ofta 
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tvingas den på människorna, ibland under dödshot”. Denna bokstavliga tolkning av symboler kan 
dessutom leda till att ritualerna urartar till asketiskt självplågeri eller rituella offer.212 
 
Wulff får avsluta detta avsnitt med en sammanfattning av vad som kan sägas vara Pruysers 
grundtes: 
 

”Vad som behövs är ’en utbildning i illusionsskapande’213, vilket tar sin början i barnets lek med 
övergångsobjektet och kulminerar i ett ’lekfullt’ deltagande i den mänskliga kulturens vuxenvärld. [… Och f]ör 
dem som är djupt engagerade i den kreativa lekens illusionistiska värld, kommer religionen – som den gjorde för 
Albert Einstein – att framstå som ett öppet sökande i ett universum genomsyrat av mysterier, och inte som ett 
obestridligt finnande inom ett område som är stympat av dogma.”214 
 
 

3:2:4 Övergångsfenomen visavi ”ritualiserande” 
 

”For the child, ritual experience is the primary means of incorporating a culture’s system of meaning-making.” 
DeMarinis, 1998 

 
”Without rites that engage our imaginations, communities , and bodies, we lose touch with the rhythms of the 
human life course, just as we become temporarily disorientated without seasonal and commemorative rites that 
recreate our connections to the natural world and the course of human history.” 

Grimes, 2000 
 
När det gäller ritualteorin för denna uppsats vill jag framför allt fokusera på två aspekter: dels a) 
övergångsobjektets rituella dimensioner, dels b) rite de passage, som ett övergångsfenomen som 
tar plats i den illusionistiska världen. Men först en kort introduktion till ritområdet. 
 
Psykologen Erik H Erikson är en av dem som har betonat ritualiseringens betydelse för 
människans psykiska hälsa och hennes möjlighet att skapa en meningsfull tillvaro, denna 
ritualisering kan vara av både profan och religiös natur. Holm, som använt Eriksons teorier, säger 
följande: 
 

”Inom den ’skolbildning’ som under senare år kommit att kallas ”Ritual Studies”215 har man tagit fasta på 
Eriksons teorier om ritualisering och menar att det är ytterst betydelsefullt att man redan under uppväxten får 
vanor och beteendemönster utbildade för sig, sådana som besitter stor emotionell laddning och som kan hjälpa en 
över kriser och svårigheter. Att i tidiga år genomgå besvikelser ifråga om väsentliga livsritual leder till 
desorientering och ett sökande efter ersättande trygghetsmodeller. Då kan destruktiva modeller (alkoholism, 
narkotikamissbruk, brottslighet i grupp osv.) i stället komma in som livsuppehållande ritualer. Att ersätta sådana 
går enbart om man i stället finner nya, mer uppbyggande och positiva beteendemönster.”216 

 
Vad är då en rit, ett rituellt beteende och ritualisering och hur ska dessa definieras? Inom 
religionsvetenskapen följs ofta myt och rit åt: myten är det kognitiva, tankemässiga och riten det 
beteendemässiga, handlingarna. Här kommer jag bara att ta upp det som rör det rituella och det så 
att säga rituella användandet av myten som ett (övergångs)objekt, även om mytens mer explicit 
religionspsykosociala funktioner, som säkert framkommit, skulle kunna vara ett ytterst lämpligt 
teoriområde att i någon form applicera på rollspelsfenomenet. Som Holm säger: ”Mytologin i en 

given religion [eller i det här fallet någon motsvarande sekulär kontext] är […] en kollektiv 
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bearbetning på symbolplanet av centrala motiv i det inre existensrummet hos människan.”217 
Framledes kommer jag framför allt att använda mig av Eriksons definitioner, men för att se vad 
den gängse uppfattningen är, vill jag visa hur Nationalencyklopedin (NE)  definierar rit och 
ceremoni (texten är något anpassad): 
 
Rit (lat ri´tus 'heligt bruk'), dels en sedvänja eller ett bruk med religiös eller magisk innebörd, 
som kan ingå i en kulthandling, dels en fastställd ordning för en ceremoni eller liknande 
förrättning (i vilka fall man ibland föredrar benämningen ritual). Man skiljer t ex mellan 
kalendariska riter, krisriter, som tillgrips när människan inte kan uppnå det åstundade med 
rationella medel, såsom vid sjukdom, samt övergångsriter, som utförs för att hjälpa henne från ett 
levnadsstadium till ett annat. Man talar också om apotropeiska riter för att avvärja ett hotande 
ont, reningsriter, soningsriter och offerriter.218 
 
Ceremoni (lat caerimo´nia 'religiös dyrkan', 'helighet', 'helig handling', möjligen ett ord av 
etruskiskt ursprung), en formaliserad och i regel högtidlig handling, karakteristisk för en given 
kulturtradition. Ordet används ibland synonymt med rit eller som benämning på en serie riter (t 
ex en begravningsceremoni), men till skillnad från en rit involverar en ceremoni alltid mer än en 
aktör och/eller åskådare. Vidare är den magisk-religiösa eller symboliska innebörden, som är 
karaktäristisk för en rit, icke nödvändigtvis särskilt framträdande i en ceremoni (t ex 
överlämnandet av nobelpriset), medan en rit ibland kan utföras privat och ganska ohögtidligt.219 
 
Enligt Nationalencyklopedin kan alltså en rit, men däremot inte en ceremoni, utföras av en enda 
person. Men som Erikson använder sin term ”ritualisering”, så består denna av ”ett 
överenskommet samspel mellan åtminstone två personer, vilka under meningsfyllda intervaller 
och i återkommande kontexter upprepar riten”220. I detta sammanhang blir det kanske 
meningsfullt att ta in begreppet övergångsobjekt som något som används i den illusionistiska 
världen och som kan laddas med kvaliteter från någon signifikant annan, ex mamman eller varför 
inte Gud fader, vilket gör att personen i sin egen upplevelse inte är helt själv221. Men innan vi går 
vidare med övergångsobjektets rituella dimensioner, ska jag fördjupa mig något i Eriksons 
ritualteori, eftersom den dels visar hur olika rituella element är kopplade till människans, enligt 
Erikson, åtta olika utvecklingsstadier, dels för att den för varje steg visar vad som kännetecknar 
en positiv lekfull ritualisering respektive en patologisk ”ritualism”.222 
 
Erikson menar att den första ritualiseringen tar form i den ”hälsningsceremoni” som äger rum 
varje morgon mellan modern/vårdnadshavaren och spädbarnet. Denna ritual, som Erikson 
benämner ”den numinösa”, präglas av ett ömsesidigt igenkännande, i mötet ansikte mot ansikte, 
och en ömsesidig bekräftelse, där modern nämner barnet vid namn och dessutom på något sätt 
refererar till sig själv, som t ex ”nu är mamma här”.223 Wulff sammanfattar: 
 

”Det välbekanta i denna periodiska omvårdnad och den återkommande ’känslan av helgad närvaro’ tillför ett 
moment av stabilitet i den infantila erfarenheten, något som föregriper de separationskänslor som kan aktualiseras 
inför hotet om att bli övergiven. Senare i livet är det de numinösa momenten i det religiösa ritualet som kan 
tillmötesgå detta till synes nedärvda behov av periodiskt igenkännande och bekräftelse. Det numinösa [framhåller 
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Erikson] ’försäkrar oss om en överbryggad separation men också om en bekräftad åtskillnad, och därmed om 
själva basen för en ’jag’-upplevelse’.”224 

 
När ritualiseringen får utvecklas positivt leder den, menar Erikson, till den vuxna människans 
ritual som utmärks av ”en fördjupad känsla av gemenskap, en beprövad ceremoniell form och en 
tidlös kvalitet, vilket medför att samtliga deltagare träder ut ur dem med en känsla av vördnad 
och rening”.225 Erikson framhåller att människan mår bra av och regelbundet behöver 
ritualiserade mellanspel i sin vardag, eftersom de dels befrämjar det individuella jagets tillväxt, 
dels hjälper människan att undvika okontrollerad impulsivitet likväl som överdriven självkontroll, 
och dels tydliggör och bekräftar en specifik tolkning (som ett meningssystem eller en 
livsåskådning) av den mänskliga tillvaron. Dessa karaktäristika hos ritualiseringen kan dock 
beklagligt nog, poängterar Erikson, även främja mänsklighetens inbyggda tendens till 
etnocentrism, alltså människans övertygelse om att den egna gruppen och dess förhållningssätt är 
norm för vad som är mänskligt, medan andra endast ses som ”underarter” (’pseudo-speciation’) 
och ett hot mot gruppmedlemmarnas identitet och öde.226 
 
Enligt Erikson utvecklas människan under hela livet, vilket han har redogjort för i sin teori om 
människans åtta åldrar eller utvecklingsstadier. Nedan följer en tabell som visar hur dessa åtta 
stadier korresponderande med en ”rituell komponent” respektive en form av patologisk 
”ritualism”:227 
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Psykosocialt stadium     Rituell komponent     Ritualism 
 
Spädbarnstid         • numinös         • avgudadyrkan 
Tidig barndom        • omdömesgill/rättrådig     • legalism 
Lekåldern          • dramatisk        • härmning 
Skolålder          • formell         • formalism 
Ungdomsåren         • ideologisk        • totalism 
Tidig vuxenålder        • förenande        • elitism 
Vuxenålder         • traderande        • auktoritarianism228 
Ålderdom          • integrerande (filosofisk)    • dogmatism 
 
 
Som framgår av denna tabell kan bristen på verklig ritualisering degenerera till det Erikson kallar 
för ritualism, vilket kan leda till sociopatologiska extremer. Erikson skriver i Toys and Reason: 
 

”Such insights, it seems, might be particularly important in periods of rapid change, where ritualization […] 
desintegrates under the changing ideology and technology. New ritualizations, however, emerge only where some 
dominant ethos emerges in consonance with new material facts, a new sense of reality, and new incentives for 
interplay in actuality.”229 

 
Som jag ser det har vi ännu inte på samhällelig nivå i det sekulariserade Sverige befäst nya 
ritualiseringar efter det att de som tidigare tillhandahölls av kyrkan har minskat i betydelse. Detta 
ligger i linje med Giddens syn på senmoderniteten och pekar på att vi lever i en mellanperiod, där 
det verkar som om olika typer av övergångsfenomen i stället har fått en stor betydelse.  
 
Bettelheim visar i Symbolic Wounds hur ritualiseringen i vår otrygga och ostrukturerade värld kan 
förvandlas till ritualism med groteska och destruktiva utspel. Utifrån att ha studerat en grupp 
känslomässigt störda ungdomar i Chicago, hävdar han att den enda skillnaden mellan dessa och 
andra ”normala” ungdomar är i vilken grad de normala gömmer, eller kanske sublimerar, och de 
störda lever ut sina ritualistiska tendenser. Här skulle begreppen ”tyglad” och ”otyglad fantasi”, 
kanske vara på sin plats. Bettelheim kallar de störda ungdomarnas utlevelser för ”spontana 
’initiationsriter’”. En av flickorna drar i sitt sköte för att få en penis, en av pojkarna deklarerar att 
hans anus är en vagina, och några pojkar vill slita bort bröst och dra ut vaginor.230 Vad som är 
anmärkningsvärt är att dessa ungdomar genom sina ”riter” dessutom uppvisar en starkt förvirrad 
könsidentitet. 
 
Erikson understryker att vårt samhälles ”fortlevnad” är avhängigt av att ett ”significant number of 
its children partake of a certain stability of basic ritualizations; [and] its young people experience 
convincing confirmations or can find meaningfull patterns of dissent or revolt…”.231 Och han 
fortsätter lite längre fram: ”If youth, furthermore, is the crucible where the strengths and patterns 
of mutuality learned by ritualization in childhood encounter the society’s role system, it is 
important to study the conditions which would permit innovative playfullness and experimental 
passion to survive in the social order.”232 
 
Dessa ödesmättade ord pekar på att det är av oerhörd vikt, för individen och för samhället, att de 
unga har möjlighet – med eller utan religionens hjälp – att ritualisera sina inre och yttre 
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symbolvärldar, så att dessa inte utvecklas till destruktiv ritualism. När så sker har riten, menar 
Pruyser i enlighet med Bettelheim och Erikson, urartat till ett symtom.233 Och som Erikson 
poängterar: vi behöver studera de förhållanden som kan möjliggöra att ”nyskapande lekfullhet” 
och ”experimentell passion” överlever i den sociala (o)ordningen. 
 
Nu till övergångsobjektets rituella dimensioner och rite de passage som ett övergångsfenomen. 
 
a) Övergångsobjektet. Här vill jag speciellt ta fasta på sagan eller berättelsen som ett rituellt 
övergångsobjekt. Som sågs ovan använde Pruysers familj regelbundet en illustrerad barnbibel 
som ett gemensamt övergångsobjekt i ett gemensamt övergångsområde, och i The Play of 

Imagination understryker han att ”[d]ealing with transcendent objects is highly ritualized”234. 
Detta ritualiserade beteende överfördes i Pruysers fall från modern till barnen, vilka när de blev 
större fortsatte att utföra detta rituella läsande på egen hand. Pruyser framhåller dessutom att 
övergångsobjekten har en air av helighet kring sig och att de är laddade med ett överflöd av 
symboliska värden, vilket även det pekar på att dessa bör betraktas som rituella objekt. Enligt NE 
är ju det signifikanta för en rit just att det är en sedvänja eller ett bruk med religiös eller magisk 
innebörd, vilket bör motsvara det Erikson kallar det numinösa när det gäller ritualiserandet (se 
ovan). 
 
Låt oss här även återerinra oss Ulf Hässelbäcks ord: ”Astrid är död. Det är svårt att tänka sig att 
en person som alltid funnits hos en i form av en bok i hyllan eller som en sångrad på sommaren, 
faktiskt är borta. Jag börjar förstås tänka lite, fundera, minnas…”235 
 
Utifrån detta kommer jag alltså i min analys att se om läsandet (högläsandet och det egna 
läsandet), ofta av magiska fantasyberättelser och sagor, kan ses som ett ritualiserat beteende som 
har överförts från föräldrarna till barnen, vilka sedan har burit med sig detta som ett balanserande 
och självreglerande beteende in i vuxen ålder. 
 
b) Passageriten. Här vill jag kortfattat beskriva vad en passagerit är och vad den fyller för 
funktion, speciellt då den passagerit som i många kulturer genomgås vid inträdet i vuxenvärlden. 
Först några ord från R L Grimes – forskaren som myntade begreppet ”ritual studies” – som en 
dag blev tillfrågad av en kvinna om hur hennes familj skulle kunna krydda tonårssonens liv med 
festliga initiationsupplevelser så att han inte skulle lockas in i exempelvis nynazisternas ritualer. 
Grimes skriver: 
 

”Today’s teenagers, she felt, are without moorings or elders capable of transmitting enduring human values to the 
young. I admitted that, like her, I was concerned about my children’s transition into adulthood: If wise elders 
don’t initiate adolescents, won’t adolescents initiate themselves? But who, I mused, will train us uninitiated 
adults in the art of initiating?”236 

 
Den första passageritsteorin formulerades av antropologen A van Gennep237, och enligt honom är 
dessa riter som gränsstationer mellan två länder, där du varken är i det gamla eller det nya landet, 
utan ”betwixt and between”. Eftersom detta gränsland är ett ingenmansland är det farligt, fullt av 
symbolisk mening och bevakat. Passageriten tillhandahåller då en samling symbolladdade 

                                                
233 Pruyser (red Malony & Spilka), 1991, s 60 
234 Pruyser, 1983, s 67 
235 Fëa Livia, nr 36, 2002, s 4 
236 Grimes, 2000, s 2 
237 van Gennep, 1960 
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handlingar med vilka man på ett minnesvärt sätt kan ta sig igenom detta farliga område för att 
slutligen nå fram till det nya landet.238  
 
Enligt van Gennep består alla former av passageriter av tre stadier: 1) separationen, där personen 
lämnar en social grupptillhörighet och identitet; 2) liminaliteten (från limen, ’tröskel’), där 
personen träder in i ingenmanslandet utan social identitet och tillhörighet; samt 3) återinträdet, 
där personen tas upp i en ny social gemenskap som tillhandahåller en ny identitet.239 
 
Ross & Ross240 menar dessutom att objektsrelationsteorin erbjuder en mer fullständig bild av 
passageritens innebörd. Speciellt tar dessa två fasta på ”ritualens liminala komponent”, som, 
enligt dem, är en term som avser ”det rituella agerandets spontana, lekfulla och t o m kreativa 
aspekter”. Denna liminalitet som hör till den tvetydiga övergångsperioden i en rite de passage 
utmärks dessutom av ”upphävandet av statushierarkier och andra skiljelinjer, försoningen av 
polariteter, känslan av kamratskap och gemenskap, samt föreställningen om en ideal ordning – i 
utvecklingshänseende ligger detta”, anser de, ”helt i linje med barnets lekar och Winnicotts 
tankar kring övergångsobjektets ’potentiella rymd’”.241 Dessa beskrivningar ligger också, som vi 
sett, nära det som utmärker rollspelsfenomenet. 
 
I vår sekulariserade värld lider vi brist på godartade passageriter, vilket t o m anses vara ett så 
överhängande globalt problem att det har uppmärksammats i Encyclopedia of World Problems 

and Human Potential.  
 

”The absence of rites of passages leads to a serious breakedown in the process of maturing as a person. Young 
people are unable to participate in society in a creative manner because societal structures no longer consider it 
theire responsibility to intentionally establish the necessary marks of passing from one age-related social role to 
another, such as: child to youth, youth to adult, adult to elder. The result is that society has no clear expectation of 
how people should participate in these roles and therefore individuals do not know what is required by 
society.”242 

 
Några som däremot vet hur de ska initiera sin dotter till vuxenlivet är Lovis och Mattis i Ronja 

rövardotter. 
 

"Lovis", sa han till sin hustru. "Vårt barn måste lära sej hur det är att leva i Mattisskogen. Släpp henne lös!” 
"Jaså, du har äntligen förstått det", sa Lovis. "Det skulle ha skett för länge sen, om jag fått råda." 
Och därmed var Ronja fri att ströva omkring som hon ville. Men först lät Mattis henne veta ett och annat. 
"Akta dej för vildvittror och grådvärgar och Borkarövare", sa han. 
"Hur vet jag vilka som är vildvittror och grådvärgar och Borkarövare", frågade Ronja. 
"Det märker du", sa Mattis. 
"Ja, då så", sa Ronja. 
"Och så aktar du dej för att gå vilse i skogen", sa Mattis. 
"Vad gör jag, om jag går vilse i skogen", frågade Ronja. 
"Letar reda på rätta stigen", sa Mattis. 
"Ja då så", sa Ronja. 
"Och så aktar du dej för att ramla i älven", sa Mattis. 
"Vad gör jag ,om jag ramlar i älven", frågade Ronja. 
"Simmar", sa Mattis. 
"Ja då så", sa Ronja. 
"Och så aktar du dej för att trilla i Helvetesgapet", sa Mattis. 
Han menade avgrunden som delade Mattisborgen mitt itu. 

                                                
238 Grimes, 2000, s 6 
239 Bell, 1997, s 95 
240 Ross & Ross, 1983 
241 Wulff, 1993 (1991), s 170 
242 Citerat ur Grimes, 2000, s 91 
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"Vad gör jag, om jag trillar i Helvetesgapet", frågade Ronja. 
"Då gör du inget mer", sa Mattis, och sedan gav han till ett vrål som om plötsligt allt ont hade satt sej i bröstet på 
honom. 
"Ja då så", sa Ronja, när Mattis hade vrålat färdigt. "Då ska jag inte trilla i Helvetesgapet då. Är det nåt mer?" 
"Jo, för all del", sa Mattis. "Men det märker du så småningom. Gå nu!"243 

 
Detta, hur Ronja måste bli släppt fri för att lära sig att akta sig för att ramla i Helvetesgapet, är ett 
av mina favoritcitat, men det är inte därför det är med utan för att berättelsen om Ronja för många 
barn i vårt sekulariserade samhälle troligen fungerar som en vad Grimes kallar ”initiatory 
fantasy”. En sådan fantasi kan väckas av en berättelse, en film eller ett foto, eller något annat som 
barnet kan projicera det som finns i det inre på och genom detta känslomässigt och för sitt inre 
genomleva en form av initiering. I våra stora och rörliga samhällen, framhåller Grimes, kan dessa 
initiationsfantasier bli de huvudsakliga ritualsubstituten. Även här ser det ut som om sagan har 
övertagit religionens roll, och det är lätt att se hur detta relaterar till rollspelsfenomenet. Men 
Grimes varnar för att det samhälle som endast initierar sina barn genom fantasiupplevelser 
kommer att få problem med realitetsanpassningen, eftersom barnen inte blir tränade i att hantera 
fysiska, verkliga krav.244 Mot bakgrund av detta torde det alltså vara bättre att lajva, där man stor 
del av tiden är fysiskt delaktig och aktiv, än att ”bara” uppleva äventyret för sitt inre i en soffa. 
 
 

                                                
243 Lindgren, 2001 (1981), s 17-19 
244 Grimes, 2000, s 111 
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3:3 Undersökningens uppläggning 
 
Denna studie omfattar sex djupintervjuer, med tre kvinnor och tre män som har haft rollspel 
och/eller lajv som sin huvudsakliga fritidssysselsättning i minst fem år. Fyra av dem är runt 30 år, 
en 25 år och en drygt 20 år, och eftersom alla började rollspela i tonåren har fem av dem hållit på 
med denna hobbysysselsättning under betydligt längre tid än fem år. På grund av att jag inte vill 
avslöja informanternas identitet talar jag bara om vilka kanaler jag har använt mig av för att få 
kontakt med dem. Först besökte jag Science fiction-bokhandeln i Stockholm, pratade med 
personalen och satte upp en lapp på deras anslagstavla (denna lapp gav ett svar), därefter 
kontaktade jag Sveroks245 pressombud, Syskonskapet246 och Fantasyfestivalens247 arrangör. 
 
Alla, utom en av intervjuerna skedde vid ett tillfälle. De pågick mellan två och fyra timmar och 
bandades i stort sett i sin helhet, vid något tillfälle tog banden dock slut, vilket gjorde att jag fick 
notera det resterande, när så skedde framgår av utskrifterna. En av männen har dessutom, p g a 
tidsbrist, besvarat några av frågorna skriftligt, vilket också framgår av det transkriberade 
intervjumaterialet. För intervjuerna har jag använt mig, som nämnts tidigare, av en 
semistrukturerad djupintervju (se bilaga 2). Även om jag ställde i princip alla frågor i samma 
följd vid varje intervjutillfälle flödade intervjusamtalet, p g a informantens specifika levnadsöde 
och upplevelser, ibland iväg i oanade riktningar. En av personerna intervjuade jag, som sagt, 
dessutom vid ett andra tillfälle, efter det att han deltagit i sommarens lajv, där han hade bestämt 
sig för att vara helt igenom ond under hela lajvet. Detta var något han aldrig tidigare hade klarat 
eller gjort. Hans upplevelser av detta bedömde jag som eventuellt värdefulla för uppsatsen. 
Dessutom har fyra av de sex ritat teckningar eller skisserat modeller av sina meningssystem. Två 
av männen hade inget uttalat meningssystem – en kallade sig agnostiker, en sökare – och därför 
ville de inte rita något i detta sammanhang. 
 
 

3:4 En kort presentation av informanterna 
 
I anslutning till undersökningens uppläggning vill jag kort presentera de sex informanterna, vilka 
alla i huvudsak är uppväxta i eller utanför en större stad. Formuleringarna rörande deras 
biografiska uppgifter är medvetet vaga för att skydda deras identiteter. 
 
”Olle”, 28 år, ensamstående, högutbildad, arbetar idag med avancerade skrivuppgifter. 
Föräldrarna är också högutbildade. Olle är äldst och mest framgångsrik i syskonskaran. När 
föräldrarna skilde sig i högstadiet flyttade Olle med pappan, som något år efter detta blev nykter 
alkoholist. Som barn var Olle ”lite kufig”, ”småintellektuell och lillgammal”. Han hade få vänner, 
men fick respekt för att han var en ”smart typ som även kunde göra skojiga saker”, som att vara 
”lite av klassens clown” och ”alltid konferencier”. Rollspelandet började han med några år innan 
skilsmässan, och under högstadieperioden var det i stort sett den enda fritidssysselsättningen. 
Hela hans umgänge formades runt det killdominerade rollspelandet, och tjejer kom inte in i hans 
liv förrän i 20-års åldern. Olle, som redan från början skrev egna äventyr, har oftast varit 
                                                
245 Sverok, Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, bildades 1988 för att underlätta för konflikt- och rollspelsutövare 
att utöva sin hobby samt för att föra en dialog om rollspel med myndigheter och bemöta synpunkter i media. Sedan 
1991 får förbundet bidrag från Ungdomsstyrelsen. (Ungdomsstyrelsen rapporterar nr 9, 1997, s 15; Öhlund, 1996, s 
16) 
246 Syskonskapet är en lajvförening med huvudsäte i Västerås. De arbetar aktivt för att allmänheten ska få ett seriöst 
intryck av hobbyn, bl a genom att samarbeta med Turistbyrån i Västerås (Syskonskapets hemsida: http://lrp.zon.se/) 
247 Fantasyfestivalen, som arrangeras av föreningen Gamla stans Fantasyfestival, hölls för femte året i rad i augusti 
2002. 
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spelledare, vilket han fortfarande oftast är. Nu försöker hans spelgrupp få till ett rollspelsmöte i 
veckan, vilket inte alltid går p g a deltagarnas familjesituationer. Olle är endast en 
bordsrollspelare, lajv är inget för honom. Han provade någon gång, men tyckte att det var för 
mycket silvertejp och plastsvärd. Olle, som kallar sig ”agnostiker”, har alltid varit intresserad av 
filosofiska och existentiella frågeställningar, och av religionen som kulturbärare. Bl a var han 
redan som 10-åring intresserad av solipsismens tankegångar – det var han mot världen. Idag har 
han en mer positiv livssyn. Han är nöjd med de yttre omständigheterna, men inte med hur han 
relaterar till världen.  
 
”Basse”, 31 år, ensamstående (har eventuellt en relation på gång över Internet), dataingenjör, vid 
intervjutillfället arbetslös sedan en tid tillbaka. Mamman beskrivs som ”intellektuell 
rödvinsvänster” som jobbar med människor och pappan som en icke intellektuell konservativ 
tjänsteman, som däremot alltid har sportat intensivt. Föräldrarna separerade när Basse var tre år, 
efter det levde han och hans mamma själva. Pappan, och den nya familjen, träffade han var tredje 
helg. Eftersom mamman arbetade mycket beskriver han det som om han är ”uppfostrad av 
samhället”. Han var van att ta vara på sig själv och i skolan blev han ibland kallad ” den som vet 
allt”. Basse börjad rollspela i sjuan och det blev snabbt en intensiv fritidssysselsättning som 
pågick efter skolan, hela helgerna och på loven. Ibland spelade de dygnet runt. Basse blev snabbt 
också en av dem som organiserade spelandet i olika föreningar. Han har även skrivit äventyr, 
spellett och arrangerat spelkonvent. Däremot har Basse aldrig lajvat, även om han skulle vilja 
prova. Idag försöker hans spelgrupp träffas varje vecka, men i realiteten blir det oftare varannan 
vecka eller mer sällan. För Basse har det här varit ”beroendeframkallande”, så har han inte 
möjlighet att spela rollspel så läser han böcker eller går på SF-kongresser för att må bra. Basse 
ägnar sig explicit inte åt fria dagdrömmar, han behöver en bok eller rollspel för att träda in i en 
annan värld och uppleva det han kallar för ”suspension of disbelife”, vilket innebär att bokens 
värld förefaller att hänga ihop och vara realistisk. Basse som ser sig som en kristen sökare håller 
systematiskt på att inhämta kunskap för att utveckla ett eget meningssystem som vilar på den 
kristna värdegrunden. Drivkraften för Basse har alltid varit att lära sig så mycket som möjligt och 
han anser att meningen med livet är ”att bli vis”. 
 
”Ricky”, 31 år, sammanboende med ett barn, butiksbiträde, har tidigare mest arbetat som 
fritidsledare. Båda föräldrarna, som varit intellektuella marxister, har kreativa yrken. Som liten 
bodde Rickys familj i ett kollektiv, med många vuxna och barn, och där ansågs våld vara fel, 
utom vid revolution, och ordet ”solidaritet” var ”allestädes närvarande”. Under denna period blev 
han utsatt för, vad han i alla fall minns, ett sexuellt övergrepp, utfört av en av kvinnorna i 
kollektivet. Från skolåldern har han dock bott med bara föräldrarna och ett äldre syskon. Fadern 
har under många år varit alkoholist, vilket Ricky först insåg i gymnasiet. Detta har lett till att han 
utvecklat en stark känsla för att ”ta hand om”, speciellt mamman. Från att ha varit en ”lillgammal 
tönt” blev Ricky i tonåren en slagskämpe, vilket slutade med polisiära påföljder. En 
teaterutbildning vände dock denna negativa trend. Rollspela började han med i slutet av 
mellanstadiet. Det anses tråkigt att spelleda, men Ricky märkte snabbt att skulle det bli bra så var 
det han som skulle leda spelet. Innan rollspelandet lekte Ricky med olika ”gubbar” i 
fantasimiljöer inspirerade av exempelvis Star Wars-filmerna. I leken var det den egna fantasin 
som styrde och när han började spelleda rollspel baserade sig även äventyren främst på egna 
improviserade historier. Lajva började han med i gymnasiet. Ricky rollspelar än idag varje helg, 
ibland både fredag och lördag, och det är fortfarande han som spelleder, lajvar gör han minst en 
gång per år, dessutom läser han fortlöpande olika former av fantastisk litteratur. Ricky kallar sig 
”ateist”, men han har alltid varit intresserad av mytologier och av vad folk tror på, även om han 
aldrig har varit särskilt sugen att tro själv. 
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”Mimmi”, 20 år, bor tillsammans med några kompisar, har en pojkvän sedan en tid tillbaka, 
studerar antropologi. Båda föräldrarna är högutbildade. Hon har vuxit upp utanför en större stad 
med båda föräldrarna och ett yngre syskon, som blev psykiskt sjukt i tonåren. Detta och en 
ansträngd relation till pappan, menar hon, har påverkat uppväxten. Hon läste mycket – ”det är 
som att andas” – och levde till stor del i sina egna världar och hon beskriver sig som ”sluten” och 
”lillgammal” som barn. Det myckna läsandet ledde till att hon kunde mer än klasskompisarna och 
i mellanstadiet blev hon kallad ”professorn”, men trots det förstod hon sig inte på ”de sociala 
koderna”. När hon var 14 ändrades detta i o m att hon insåg att ”min kropp var lika mycket som 
min insida”. Nu kunde hon ”vända dem ryggen”, klä sig som hon ville och bemöta människor på 
ett mer medvetet sätt. Och hon fick två kompisar som också kände att de ville ta ”avstånd från 
saker”. Denna lilla grupp utvecklade dock, på en av de andra tjejernas initiativ, en destruktiv 
livssyn, som mest handlade om att de skulle röka och supa så mycket som möjligt och att man 
inte fick vara lyckligt kär. Rollspela har hon velat gör sedan hon gick i 6:an, men det var bara de 
”nördigaste killarna” som spelade och dessutom ansågs det då inte accepterat för tjejer att spela. I 
8:e klass var hon med på det första lajvet, som var ett fantasylajv med drakar och demoner. Sedan 
blev det rollspel upp till tre gånger i veckan, men ibland inte alls. Idag ägnar hon sig endast åt 
lajv. Hon är just nu involverad i tre lajvprojekt, dessutom är hon aktiv inom den livliga 
genusdiskussionen som mer och mer förs i lajvvärlden och hon är med och utvecklar nya 
lajvtekniker, som exempelvis hur man ska gestalta komplicerade inre psykologiska processer. 
Mimmi var redan som liten väldigt intresserad av existentiella och religiösa frågor, och hon 
tyckte att hon var religiös redan vid 10 års ålder. Idag anser hon att gud finns i flödet mellan 
människor. Det som är viktigt är att vara lycklig, och det spelar mindre roll om hon är det i 
verkligheten eller i fantasin. Hon ”letar hela tiden efter luft att andas i en värld som [hon] tycker 
är ganska vidrig”. Hennes valspråk just nu är: ”Fuck passive art!” Mimmis fantasi har alltid varit 
”väldigt livlig”, och som barn brukade hon ofta ”inbilla” sig saker som att gosedjuren levde och 
att hon hörde dem andas. Till skillnad från de andra informanterna, har Mimmi dessutom ett alter 
ego, ett s k ”mytiskt jag”, som är en rollspelsfigur som har fortsatt att ”leva” även utanför 
spelsituationerna. Mimmi, som är den yngsta av informanterna, är också den som mest behandlar 
sig själv som ett objekt. Hon pratar alltså oftast om sig själv i tredjeperson, vilket även jag 
omedvetet började göra under intervjun. 
 
”Lissy”, 25 år, sammanboende, har studerat antropologi, religion och skrivande, arbetar som 
copywriter, men vill helst vara fantasy- och sf-författare på heltid. Föräldrarna är båda 
välutbildade, och beskrivs som f d ”goda kommunister” och ”gammal rödvinsvänster”, med 
mycket FNL-sånger och kollektivlov, och även om de tjänade bra skulle inget slösas på onödiga 
materiella saker, som ny bil, fina kläder eller villa. Lissy har ett äldre syskon, och föräldrarna är 
fortfarande gifta. Under tonårstiden hade hon en ”jättekontrovers” med pappan, som, enligt Lissy, 
hade svårt att acceptera att inget av hans barn ville leva upp till hans förväntningar. Hon 
revolterade genom att först bli kristen och konfirmera sig, därefter bli ”dödsmetallare” och 
”ockultist”. Hon var vansinnigt arg och det mesta av det fick hon ut genom hårdrockmusiken. 
Relationen blev bättre när hon flyttade hemifrån. Lissy kunde läsa och skriva redan som treåring, 
och hon tillbringade mycket (från åtta års ålder ibland 5-6 timmar) av sin ”vakna tid i andra 
universum”, i böckernas värld eller i sitt eget påhittade ”Utopia”. I sin inre värld var hon perfekt. 
I skolan blev hon däremot mobbad och sågs som en ”supernörd”, för att hon använde konstiga, 
svåra ord, hade livlig fantasi och inte hade ”coola kläder”. Men när hon började på 
musikgymnasiet kände hon sig hemma bland de ”andra nördarna” som också hade ”sjabbiga 
kläder och läste konstiga böcker”. Under uppväxten var det rika inre livet ”superhemligt” och det 
är det till viss del fortfarande. Lissy rollspelade första gången när hon var tio år, men började inte 
på allvar förrän hon var 16. Hon har spelat alla typer av rollspel och lajv. Idag spelar hon 
bordsrollspel en gång i veckan och lajvar 3-4 gånger om året, dessutom är hon med i en grupp 
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som undersöker genus och jämställdhet i lajvsammanhang. Redan som fyraåring ställde Lissy 
existentiella frågor, men de ateistiska föräldrarna gav inga givna svar, vilket Lissy i o f sig tycker 
är bra, men då upplevde som jobbigt. I stället var det till stor del Astrid Lindgren och Bröderna 

Lejonhjärta som genom berättelserna om Nangijala löste Lissys existentiella problem. För Lissy 
är det självklart att det finns något mer än det materiella, och det är självklart att man kan gå in i 
och ut ur olika världar, och hon är öppen för att det finns väsen som vi inte kan se. Hennes 
meningssystem överensstämmer med mycket av det hon mött i rollspelsvärlden. Fascinationen 
för och tron på kristendomen finns dock även den kvar. 
 
”Jossan”, 30 år, sammanboende med ett barn, arbetar inom barnomsorgen, men studerar för 
tillfället på högskola. Båda föräldrarna, som separerade när Jossan var nio år, arbetar också med 
barn och ungdom. Jossan menar att hon är en av få inom rollspelsvärlden som kommer från 
”verklig förort”. Jossan är enda barnet och när de skilde sig bodde hon hemma hos pappan ett par 
år, därefter hade föräldrarna delad vårdnad. Området hon växte upp i var ”tungt socialt belastat”, 
skolan var inte ordentligt möblerad och skolbiblioteket var stängt i flera år, p g a 
vandaliseringsrisk. Och hon umgicks i två gäng, ett kriminellt ”innegäng” som gick på samma 
skola och ett ”töntigt” rollspelsgäng, som varken söp eller bråkade, och inte heller hade någon 
anknytning till skolan. Jossan lärde sig läsa redan som fyraåring och bland sina kompisar var det 
bara hon som läste i någon större utsträckning. Läste och fantiserade gjorde hon ofta, även på 
lektionerna. Hon har svårt att koncentrera sig på bara en sak åt gången, därför läser hon och ser 
på tv samtidigt, eller läser samtidigt som hon promenerar. Bland kompisarna ansågs hon som 
”smart” och ”allmänbildad”, och det var hon som tog hand om bråkstakarna när det behövdes. 
Rollspel spelade hon första gången tillsammans med pappan och några vänner till honom. Detta 
skedde strax efter separationen. Det var en slump att rollspelsdebuten sammanföll med 
skilsmässan, men det var en ”vältajmad slump”, tycker hon. För det var en period då hon behövde 
”extra mycket paus från verkligheten”, och då finns det ”inget bättre” än rollspel. Pappan slutade 
rollspela, men hon fortsatte spela en gång i veckan med sina kompisar, vilket hon fortfarande gör. 
Lajv blir det minst en gång per år. I rollspelsvärlden träffade hon, för åtta år sedan, sin nuvarande 
kille, och sedan dess umgås hon mest med rollspelskompisar. Jossan gjorde i o m detta en 
klassresa. Ute i förorten kände hon sig ”smart”, men när hon träffade några högskoleutbildade 
kompisar till sin kille på en fest kände hon sig mest bara ”superkorkad”. Det föräldrarna hade 
”hamrat in” om att det inte finns några klasskillnader i Sverige kändes som ”lögn”. Idag har hon 
lärt sig att hantera detta; hon behöver inte längre bevisa något eller försvara att hon är 
”förortsbarn”. Jossan kallar sig ateist, men vill gärna läsa böcker och vara med i rollspel och lajv 
med övernaturliga inslag, för ”verkligheten får jag nog av på dagarna”. 
 
Gemensamma mönster: Alla sex var under uppväxten mer intellektuellt försigkomna än sina 
klasskompisar och kompisar, vilket gjorde att de antingen blev utstötta eller betraktade som 
annorlunda. Oavsett om de kallar sig ateister, agnostiker eller troende har de sedan tidigt varit 
intresserade av det som, faktiskt eller i fantasin, ligger bortom den vanliga fysiska verkligheten. 
Olle och Basse som bara har ägnat sig åt bordsrollspel hade dessutom båda svårt att besvara 
frågor som rörde vad de känner i olika situationer. Det verkar – kanske inte oväntat – som om de 
har en högre grad av intellektualisering än de andra. De tre kvinnorna ägnar sig också i högre 
grad och mycket påtagligt åt dagdrömmar och fria fantasier. 
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4 Analysdel 
 
4:1:1 Redovisning enligt frågeställningarna 
 

”När en situation [i det vanliga livet] blir för jobbig kan man börja skrika ’Off-lajv! Off-lajv!’ eller när något 
är jobbigt och man inte har några pengar eller gör sig illa så kan man skrika ’Spelledaren! Det här är inget 
bra! Jag vill ha en ny karaktär!’ […] Spelledaren är ju gud och när man kommer ut ur ett lajv får man inte 
några utskick, det finns inga regler för hur man ska göra. Livet är ju ett lajv. Vi spelar ju de roller som vi har 
valt. […] Ja, mina kompisar och jag skojar så, men spelledaren är ju gud, egentligen. Han skapar ju en värld 
och de som bor där bestämmer vilka som bor där och när man får det jobbigt kan man be lite till 
spelledaren…” 

 
Lissy, 25 år, rollspelare 

  

I detta avsnitt redovisar jag denna studies intervjumaterial, vilket innebär att jag har lyft fram 
och sammanställt det som är relevant utifrån de valda frågeställningarna. I Analys del 1 följer 
redovisningen ordningen för underfrågorna, även så i Analys del 2 även om jag där utgår från 
huvudforskningsfrågan. För bearbetning av materialet har jag, som nämnts tidigare, använt 
Malteruds variant av grundad teoris kvalitativa analysmetod248, vilket innebär att jag först har 
operationaliserat mina underfrågor så att de har kunnat fungera som koder/kategorier. Utifrån 
dessa koder har jag sedan plockat ut signifikanta textavsnitt (s k dekontextualisering), vilka 
redovisas i en matris med sid- och radhänvisningar (se bilaga 4). Denna matris har därefter 
legat till grund för en sammanställning och sammanfattning av mönster och beskrivningar i 
relation till varje underfråga (s k kondensering och abstrahering). Därefter presenteras den 
slutliga analysen (den s k rekontextualiseringen) i Analys del 2, där jag återkopplar till min 
huvudforskningsfråga och de valda teorierna. Avslutningsvis följer dels en redogörelse för det 
jag inte har kunnat uppmärksamma här och vad som i detta avseende, utöver det som inte 
redan nämnts i avgränsningen, kan vara lämpligt att ta fasta på i framtida forskning, dels en 
kritisk reflektion angående uppsatsarbetets uppläggning och genomförande. 
 

 
4:1:2 Analys del 1: redovisning utifrån varje underfråga 
 
Nu till de fem underfrågorna och en sammanställning av intervjumaterialet i relation till 
dessa. I möjligaste mån har jag försökt att undvika upprepningar av samma citat, men i några 
fall har detta inte varit möjligt, eftersom vissa citat varit signifikanta för flera kategorier. 
Materialet redovisas för varje informant för sig om inte annat anges. 
 
1. Vad upplever utövarna att de subjektivt får ut av att delta i rollspel och lajv? 
 
Vad informanterna får ut av att delta i rollspelsaktiviteter kan delas upp i fem 
huvudkategorier: a) relationell, b) emotionell, c) intellektuell, d) kompetensmässig och 
e) existentiell/religiös kategori. Här gör jag en kort sammanfattning för varje kategori, 
därefter låter jag i detta led informanternas citat tala för sig själva. Sammanfattningsvis kan 
dock sägas att de relationella och existentiella aspekterna verkar bli viktigare med åren. 
 
a) Den relationella: Att umgås och berätta, eller uppleva, en historia tillsammans med andra 
anses av flera vara det mest givande med rollspel och lajv. Och, som sagt, den sociala 
aspekten verkar bli viktigare ju äldre de blir. 

                                                
248 Malterud, 1998 (1996) 
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Olle: ”…att träffa de andra och få till en kollektiv berättelse, det tycker jag är en av de 
roligaste bitarna…” 
 
Basse: ”… man har många historier att dela med sig av när man träffar andra rollspelare, 
särskilt om de har spelat samma äventyr.” ”Jag och mina kompisar spelade och hade jättekul.” 
”Det är en unik upplevelse tillsammans med folk.” ”Det handlar om gruppdynamik mellan 
människor, relationen mellan människor, och handling och konsekvens…” 
  
Ricky: ”I den dagliga lunken är det i alla fall varje helg, vi brukar spela hemma hos oss…” 
”…vi äter middag…ibland tar man en whiskey och sitter och är social, och det är en väldigt 
stor grej att man faktiskt träffas, att det är en kul grej att samlas runt.”  
 
Mimmi: ”…jag skulle inte kunna vara tillsammans med någon som inte är det [rollspelare] 
och som kan förstå det.” ”…sedan finns det olika saker som man kan uppleva som man inte 
gör i verkligheten, spännande grejer som man kan göra med bra människor.” 
 
Lissy: ”Jag har ju kompisar som inte håller på med rollspel, men inte speciellt många.” 
 
Jossan: ”Mest givande är nog efterpratet, när allting är färdigt, när man går runt och pratar ’Å 
gud, hur var det med den där intrigen’, man hör sig för och man pratar om grejer och man 
kollar utrustning och sådana där saker, det är nog det som är mest givande.” ”Upplevandet – 
att i grupp få vara med och skapa en historia, en saga, och uppleva den samtidigt som du 
berättar den för de andra…det är jätteballt, det är det som är själva grejen, att få uppleva en 
saga som du själv är med och påverkar, det är det närmaste på riktigt du kan komma.” 
 
b) Den emotionella: Genom rollspel och lajv kan du utsätta dig för och uppleva starkt 
emotionellt laddade situationer under reglerade och trygga förhållanden, utan att du 
nödvändigtvis behöver avslöja något om den egna personen. Detta kan i vissa fall ha en 
katartisk effekt, och i vissa fall kan det leda till ett transliknande tillstånd. 
 
Olle: ”… mycket av det här har gjort att jag kunnat leva ut delar av mig själv genom 
rollspel…” ”I rollspel bejakar man alla sidor som man normalt förtrycker, så lite grann ser jag 
rollspel som en kanal till det absurda, det undermedvetna…man får leva ut saker som normalt 
inte premieras.” ”Jag tror att det här var ett sätt att hantera de känslor av utanförskap och 
misantropi som jag helt klart bar på och som inte hade någon vettig form att komma ut, så att 
agera ut dem i en slags skruvad form var ett sätt att hantera det.” ”…man får starka 
upplevelser…” ”Jag har aldrig haft sådana kärleksrelationer.” 
 
Basse: ”…man får ’suspension of disbelief’, det är oerhört potent, kraftfullt verktyg. Jag kan 
förstå att man använder det som ett terapeutiskt hjälpmedel, och att det är hälsosamt också, för 
min mentala hälsa. Jag mår klart bättre, mindre deprimerad osv, man får ur sig en massa saker 
när man rollspelar.” ”En spelledare får ju autofeedback direkt…” ”…avsaknaden av det 
[bordsrollspel] är skadligt eller känns av. Jag känner mig normal när jag spelar rollspel 
regelbundet, då känner jag mig mer i balans…utan det blir jag mindre i balans.” 
  
Ricky: ”Något i det här gör i alla fall att det ger en otroligt skön känsla, en skön kick. När 
spelet funkar, en kommunikation som är bisarr, det är så mycket signalsubstanser i luften som 
flyger hit och dit.” ”…drivkraften är att få uppleva andra saker. Det är det som är kul.” 
”Ibland på lajv kan man komma in i tillstånd som påminner lite om just trans, eller trans-light. 
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Ett förändrat medvetande där man är medveten om allting. Man märker att medvetandet 
fungerar på flera nivåer på en gång. Det är ju rätt coolt. Kul när det händer…men jag är inte 
där för att få en kick som av knark…det är som att droga. Det är kul att få leka och sen att det 
där kommer ibland är rätt kul. Att känna ’att va’ på jag va’’, ’va’ mé jag e’. Den känslan är 
kul.” ”Innan jag hade kommit på det här med min bakgrund med sexuella övergrepp och sånt 
så har jag som spelledare ofta använt sexuella övergrepp som en storydel.” ”Att det har varit 
barn som har varit utsatta och att man ska rädda dem, så allting man har i sig kommer ju 
fram.” 
 
Mimmi: ”Det var en sugande känsla i magen att göra något bra. Jag kände direkt att det här 
var något som jag ville hålla på med.” ”Det handlade lite om att komma tillbaka till Sagan om 

Ringen-känslan som när min mamma läste för mig. Jag hade otroligt starka bilder. Jag tyckte 
att det var så fantastiskt att få vara där i de kläderna…” 
 
Lissy: ”Inom lajv har man utforskat väldigt många olika typer av negativa känslor…man kan 
döda folk och hata folk…” ”Hur är det att vara en människa med de här psykologiska eller 
fysiska förutsättningarna, testa olika delar av sig själv, testa att sätta sig in i olika 
situationer…” ”Att lajva är en enorm urladdning då man jobbar oerhört mycket med att 
framställa en roll. Ofta när man håller på både med lajv och rollspel så är det väldigt starka 
känslolägen. Ofta gör man inte film om folk som går omkring och äter middag och pratar, 
utan man spelar upp dramer, och det gör man på lajv och i rollspel också. Det är som att se en 
riktigt bra film, men att man är med i filmen på riktigt, det är själva upplevelsen om att vara 
med om de här starka känslolägena. Dels det, och dels att få berätta en historia tillsammans 
med andra människor. Att få vara ett människoöde, att spela en annan person, sätta sig in i en 
annans situation, resor till andra verkligheter och berättelser, och att uppleva hur det är att 
vara en annan person och ställas inför situationer som man i det här livet aldrig skulle ställas 
inför, samt hur man skulle känna och reagera inför det.” 
 
Jossan: ”…det här att få pröva olika känslor…jag och min kamrat har stått och gapat och 
skrikit åt varandra i karaktärerna, men det är helt tryggt för vi blir inte osams för vi är vänner, 
det här är bara ett spel. Och på ett väldigt tryggt sätt få leva ut massa känslor utan att någon 
tar det personligt, utan att någon blir ledsen eller sårad, eller upprörd eller så där, liksom, jag 
kan vräka på lite.” ”Så det är ett absolut säker sätt att få ventilera överhuvudtaget…” ”Jag får 
vara lite aggressiv, oresonlig och surig och inte vara så jävla förstående och pedagogisk jämt, 
så där.” ”…att få frossa lite i elände…då kan man gå därifrån sedan och känna att så jävla illa 
är inte livet. Så det är nog det…som jag tycker är absolut roligast…motgångarna, det som är 
svårt i spelet…etiska, moraliska dilemman, konflikter, svårigheter, gåtlösning …alltså allting 
som bjuder lite motstånd, så man får kämpa lite.” 
 
c) Den intellektuella: Speciellt när det gäller bordsrollspel är den intellektuella stimulansen 
framträdande, och något som också lockar. 
 
Olle: ”Rollspel hade en lite mer intellektuell ’touch’ som jag gillade.” ”… där finns det en 
intellektuell existentiell frågeställning om vad är det som vi ser, vad är verklighet och vad är 
dröm.” 
 
Basse: ”…som intellektuell stimulering är det [bordsrollspel] nästan oslagbart, det är så 
potent, så oerhört kraftfullt… det är nog det det handlar om att hjärnan vill stimuleras. Har 
den tråkigt mår man inte bra…” ”Då är man väldigt fokuserad på det man håller på med, 
mentalt, man måste ju vara alert. Som spelledare har du fem bollar i luften samtidigt, en hel 
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värld att hålla reda på, allt de gör får ju konsekvenser hela tiden. Det är ganska tungt, mentalt 
tungt jobb, men det är jävligt roligt när det lyckas.” ”… det är worldsimulations…att se 
handling och konsekvens i ett simulerat samhälle…” 
  
Ricky: ”Det utspelade sig i en fiktiv NY-miljö, det fanns massa varulvar bl a, en hel subkultur 
med en egen kung. Jag hade skrivit ner 70-80 stycken som fanns på området och så fort det 
hände något i historien, att någon spelare gjorde något eller något skeende gick i gång, så 
visste jag vad de här [fiktiva] 70 eller 80 varulvarna, vad deras reaktion var på det inträffade.” 
”Jag kunde göra helt otroliga nätverksbedömningar, på 30 sekunder kunde jag ha koll på att 
den här personen gör så här och den här personen gör så här osv. Världen blev väldigt levande 
för det hände hela tiden saker när spelarna inte var där. ’Hände det där för det där, men det var 
ju jättelängesen?’ Den grejen var väldigt tuff.” ”Man får som en historia som spelas upp för 
en, fast man är med.” ”Med en ickemänsklig karaktär får man ju helt andra variabler att leka 
med, det är jävligt kul tankeverksamhet. Om jag har det här som grundvärdering, vad händer 
då? Kan man hitta på en helt ny kultur, det tycker jag är fruktansvärt kul att leka med, olika 
varianter och möjligheter. Som inte är självklara, man kan få perspektiv på det som anses vara 
gängse, kultur och psykologiska världsbilder och så där. Som inte blir så självklara när man 
hittar på helt andra.” 
 
Mimmi: ”Det låter lite pretentiöst men vi har något som heter salonger där vi testar olika 
berättartekniker och pratar om scenarion som vi utvecklar.” ”Det finns mycket teorier inom 
lajv, t ex att skilja på spelaren och rollen, att man kan göra vissa saker mot en spelare och mot 
rollen, det finns olika sätt att tänka, tekniker för att ha olika spelrum, en roll kanske inte finns 
där på riktigt men har som funktion att få dem att gå djupare ner i sig själva, det fyller en 
psykologisk funktion, man spelar mot den rollen men den finns inte egentligen, sådana 
grejer.” 
 
Lissy: ”…mycket sagoberättande… i stället för att gå och sätta dig och titta på film i två 
timmar så kan du vara inuti en film i fyra timmar…” ”…dels att skapa en annan verklighet, 
dels att undersöka andra verklighetsuppfattningar…” 
 
Jossan: ”Jag har alltid haft en väldigt stor fantasi och att när jag kom i kontakt med rollspel så 
fick jag ett sätt att få utlopp för den.” ”… jag håller tänkandet igång… jag tänker mycket…” 
”…dagdrömmar, det har jag alltid ägnat mig åt, de har väl blivit lite mer fokuserade, eller 
intensiva, eftersom jag riktar dem mer nu, det är inte bara fritt drömmande, utan jag tänker om 
någonting.” ”…det här med att skapa, hur tycker och tänker hon och varför, och när man ska 
motivera ett beteende och hitta på en bakgrundshistoria, det tycker jag är jätteroligt.” 
 
d) Den kompetensmässiga: De som sysslar med rollspel och lajv lär sig ofta en rad 
färdigheter p g a sitt spelande, som exempelvis olika typer av hantverk, olika språk (verkliga, 
farmför allt engelska, och fantasispråk som t ex alviska), och de läser ofta in sig på olika 
myter, sagor, religioner och mysterietraditioner samt vår verkliga historia. Identifikationen 
med kapabla rollfigurer kan kanske också ses som en del av möjligheten till 
kompetensutveckling. Mer generellt tränas ofta deras verbala och visuella förmåga, och 
förmågan att uttrycka sig i skrift. Dessutom uppövas i flera fall den sociala och 
organisatoriska kompetensen samt den empatiska inlevelseförmågan. 
 
Olle: ”…de sociala bitarna har ju funnits. Social interaktion kan jag tänka mig kom upp 
genom spelen eftersom det var det jag gjorde med andra människor.” ”Rätt snabbt blev det jag 
som organiserade spelen.” 



 60 

 
Basse: ”Jag satt i styrelsen…” ”Jag har också arrangerat SM i rollspel, som domare, och så 
där, under ett antal år…” 
 
Ricky: ”Det är fullt av tuffa ’kärar’ som tar tag i saker och ting…de är hjältar. Det är nog det 
första, som gör att man fastnar.” ”…det är ju där jag får mitt kreativa utlopp nu. Att jag 
skriver grejer direkt till rollspel till vänner och en roll som jag hade skrev låttexter i en 
nutidsfanatsy som utspelade sig i England.” 
 
Mimmi: ”Vi har tre scenarior som ska utvecklas till lajv och så gör vi det tillsammans – vi 
lajvar inte, men testar tekniker – skriva roller och kanske skriva musik.” 
 
Lissy: ”Det var rollspel som fick mig att börja skriva ordentligt då jag började skriva roller 
och karaktärer och jag började skriva i en lajvtidning, började skriva karaktärer till andra lajv, 
och till slut började jag skriva skönlitterärt själv. Så rollspel har ju hjälpt mig komma igång 
med skrivandet.” ”Dessutom är det en skön konst, historieberättandet!” 
 
Jossan: ”Jag har aldrig kunnat sy innan jag började med lajv. Nu har jag sytt jättefina 
klänningar och är skitstolt över dem…det är roligt att göra sina saker själv.” ”Det har plockat 
fram många …kreativa sidor. Jag har aldrig, när jag var liten, tyckt om att måla, eller sy… 
men sen jag började rollspela så skriver jag…väldigt mycket. Vi rollspelar på engelska, jag 
var urusel på engelska i skolan…” ”Jag tycker det har tillfört många grejer i mitt liv.” ”…man 
måste få lära sig empati och solidaritet…och det gör man ju mer eller mindre genom att sätta 
sig in i andra människors tankeliv, och där tycker jag att rollspel är ett alldeles utmärkt forum 
för att träna sånt…” ”…jag har aldrig varit utsatt för incest…men jag kan pröva att spela en 
karaktär som har varit det, och få en större förståelse för hur det känns…” ”…att få pröva 
känslor som man själv inte har tillträde till, det skapar en större förståelse för andra, det tror 
jag…” 
 
e) Den existentiella/religiösa: Som redan framgått finns det stora möjligheter att inom 
rollspelandet utforska och bearbeta existentiella och religiösa frågeställningar. Sekter är 
vanliga och någon from av fantasireligion är nästan undantagslöst en del av den kultur som 
äventyret utspelar sig i. Det verkar också, vilket redan nämnts, som om de existentiella 
frågeställningarna blir viktigare med åren. 
 
Olle: ”…jag har uppfunnit en rad olika sekter som har trott på många olika konstiga saker, 
och varit onda eller goda.” ”Jag tyckte att det var ganska roligt att spränga gränserna för vad 
som är religion, det här var en slags sinnesjukdom…om man utsattes för en Ramuntra-dyrkare 
tillräckligt länge blev man en själv, inte för att man blev övertygad utan för att man 
smittats…” ”…det finns en existentiell frågeställning [i bl a Kult och Call of Cthulhu] om vad 
det är som vi ser, vad är verklighet och vad är dröm…så man lekar med de frågeställningarna, 
medan de spel jag spelade i tonåren [där] hade religionen inte lika stor roll.” ”…den här 
existentiella biten är på ett sätt hela världsuppfattningen…den är också spännande för den 
triggar fantasin…” 
 
Basse: ”Religionen är oftast ett verktyg för att skapa äventyr och händelseutveckling.” 
  
Ricky: ”Jag har ju alltid tyckt att det har varit kul med mytologier. Polyteistiska religioner är 
alltid roligast att läsa om. Eftersom man har konsumerat fanatsy kommer man ju i kontakt 
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med en massa fiktiva religionsbilder, och de kan nästan ge en tydligare bild av att man kan tro 
precis vad som helst…” 
 
Mimmi: ”Jag skulle gärna vilja spela religiösa roller, särskilt någon som var jättefrikyrklig till 
exempel. Jag hade en idé om att göra ett lajv som handlade om ett tältmöte där Jesus dök upp 
på riktigt men jag la ner det och så visste jag inte om folk skulle bli arga på mig för att jag 
gjorde ett lajv av en religion som är verklig för många människor och skulle ha för avsikt att 
trampa folk på tårna. Det var absolut inte mitt syfte att driva med religiösa människor, men 
jag tyckte att det skulle vara intressant just stämningen av tungotal och den totala exaltationen 
och bilden man har av Jesus och halleluja och så. Den världen tycker jag är jättespännande 
och att låta det konfronteras av att Messias faktiskt dyker upp, det tycker jag skulle vara 
spännande dramaturgiskt …” ”…jag skulle i sådana fall vilja ha ett jättestort tält med 
hundratals människor…” 
 
Lissy: ”…det finns utrymme för att ifrågasätta, filosofera och tänka kring det icke-fysiska, 
människor som reflekterar över sig själva och världen…” ”…plötsligt fanns det en massa 
andra människor som också var intresserade av att vara i andra världar och utforska hur det 
var att vara andra personer i olika situationer.” ”…fantasylajv handlar…mycket om hur den 
här världen ser ut, hur ska vi kunna överleva här, hur ska jag förhålla mig till andra 
människor. Sen finns det lajv som i högre grad behandlar existentiella frågor öppet, som kan 
handla om änglar och människor, som handlar om människans plats i världen, var finns Gud 
någonstans, vad har han för roll, och vad har änglarna för roll om vi inte står i kontakt med 
Gud, eller Hamlet249 som ju handlar om livet och döden och om människans förgänglighet.” 
”…de mänskliga rollerna som finns…handlar väldigt mycket om livet och människoöden – 
vem är jag? hur ska jag hantera världen? Vad är meningen med min existens?” ”Att känna på 
hur det är att ha en fast övertygelse…att hänge sig och ha ett fast regelsystem…det är väldigt 
intressant.” ”Det är spännande att utforska vad som händer med en människa som plötsligt 
tvingas ifrågasätta sin världsbild och allt de tror på… Det var nog väckelsepredikanten [en av 
hennes lajvroller]… det var för att hon själv hade gjort en massa onda saker och undrade ifall 
Gud hatade henne eller inte och om gud gjorde det, vad gör jag då? …Det löste sig inte…att 
befinna sig i den här konflikten är intressant i sig…det är sällan man löser en sådan konflikt 
på ett lajv. …Jag är inte intresserad av några enkla slut, absolut inte!” 
 
Jossan: ”…en av de absolut roligaste rollerna jag har gjort, det är en supergod nunna som 
driver ett barnhem, för gatubarn, de får komma dit och sova och få mat.” ”Hon tror benhårt på 
att det finns en mening med allt som sker, hon är allt det positiva jag kan plocka ut ur 
kristendomen.” ”Liksom att allting går – bara positivt och allt elände som händer, så säger 
hon, det händer för att jag ska kunna förstå vad de här barnen går igenom” ”Hon är jätterolig 
att spela för att förklara världen och det som sker.” ”Det var väldigt roligt att se om jag som 
inte tror på gud själv faktiskt skulle kunna hitta de här försvaren till – som att, de vanligaste 
argumenten till som folk säger ’om gud finns, varför finns det krig då?’, men hon kan förklara 
det och helt plötsligt inser jag hur det faktiskt kan gå runt massa med folk och tro på Gud trots 
allt elände som finns. Han gav oss den fria viljan och det var nyttigt.” 
 
Ricky framhåller dessutom att konkretiseringen av problem är en oerhört viktig faktor, vilket 
kanske kan ses som en motpol till bearbetningen av de existentiella frågeställningarna. Han 
säger: ”Just den här konkretiseringen av problem förekommer inom dataspel, rollspel eller 
                                                
249 Hamlet, var ett av 2002s populära lajv, där de flesta roller var skrivna så att de skulle kunna spelas av både 
män och kvinnor. Arrangörerna hade velat ha en kvinna som Hamlet, och med en kvinna som Ophelia hade det 
kunnat bli ett homosexuellt kärleksdrama, nu var det dock ingen kvinna som anmälde sig för att spela Hamlet.  
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lajv…att man faktiskt får något som är väldigt klart: de här tre stenarna ska in i hålet, ordna 
det, sen blir det bra; kasta de här ringarna i lavan, sen blir det bra, klart!…Det är ju otroligt 
skönt, tänk om man kunde göra så när man får problem med att betala hyran…”  
 
Rollspelens och lajvens förmåga att ge en stunds paus från verkligheten är också något som 
både uppskattas och eftersträvas av informanterna, vilket har lett till att denna hobby ofta har 
beskyllts för att leda till eskapism. Om rollspelandet ska ses som en paus eller en flykt från 
verkligheten är väl en definitionsfråga, och förmodligen något som skiljer från person till 
person. Jossan uttrycker detta på följande sätt: ”Vardagen står ju en upp i halsen, jag 
menar…att slippa verkligheten ett tag, av samma anledning som man tittar på en dramafilm, 
eller en actionfilm, eller läser en deckarbok, slippa från vardagen lite. Skola och familjeliv 
och svälten i Etiopien och krig i Somalia, och potentiellt världskrig i Arabvärlden det är inte 
alltid så kul. Det är skönt att ta en paus ifrån det, koppla bort lite, somliga åker ut och fiskar, 
jag håller på med fantasy.” Och Lissy säger: ” Jag är inte särskilt förtjust i verkligheten från 
början, så vad jag får ut av att agera i en fantasivärld är att jag får göra det som jag anser att 
verkligheten verkligen är, dvs…töjbar, den är vad man gör den till, och jag får omforma 
verkligheten, och jag kan och får vara där i Utopia och leka.” 
 
2. Hur fungerar den fantastiska berättelsen som a) ett övergångsobjekt och 

rollspelandet som b) ett övergångsfenomen i det Pruyser kallar den illusionistiska 
världen? 

 
a) Den fantastiska berättelsen som ett övergångsobjekt: Pruyser beskriver hur hans familj 
använder en illustrerad barnbibel som ett gemensamt övergångsobjekt i ett gemensamt 
övergångsområde, låt oss nu se hur informanterna har använt och använder böcker och 
berättelser i sina liv. Fem av informanterna läste oerhört mycket under uppväxten, och Olle, 
som förmodligen är den som läste minst när han växte upp, läste i princip varje kväll. 
Högläsning eller egen läsning var en del av den dagliga rutinen för alla. Högläsandet 
förknippas främst med trygghet och spänning, det egna läsandet med att uppslukas av ett 
äventyr eller en annan värld. Ofta föredrar de böcker av typen ”magisk realism”, vilket 
innebär att historien utspelar sig i vår tid och värld, men att andra naturlagar styr och att det 
finns en inblandning av allt från gudar till sagoväsen. Jossan är en av dem som väldigt tydligt 
använder boken och berättelsen som ett övergångsobjekt. Hon har alltid en bok med sig vart 
hon än går, och hon läser även medan hon går. Helst ska det var något med magiska inslag 
och resor till andra världar. Ofta läser hon om böckerna, Sagan om ringen har hon läst tio 
gånger. Hon ”älskade böcker” och hon ”älskade att läsa och att bli läst för” och högläsning är 
fortfarande en naturlig del av samvaron, inte bara med barnet utan även med mannen och 
mamman. För henne är det historien eller berättelsen som sådan som är viktig. När hon idag 
inte hinner läsa lika mycket som förr kan hon, genom att zappa mellan kanalerna, följa flera 
filmer samtidigt. Hon kallar sig skämtsamt ”sagoknarkare”. När hon avslutade Sagan om 

ringen första gången, vid nioårs ålder, började hon gråta. För att slippa att helt ta farväl av 
karaktärerna har hon ”ett enormt behov av att äga alla bra böcker” som hon har läst. ”Att bli 
läst för var ”fantastiskt”. ”…jag [kan] fortfarande anamma stämningar i böcker… jag får 
väldigt tydliga bilder framför mig hur det ser ut…” ”Jag älskade den där boken [Li och Lo], 
och när min mamma gjorde mat, så brukade min pappa sitta och läsa den med mig…och sen 
slukade jag böcker, jag läste hur mycket som helst.” ”…vi läste jämt.” ”Läsa för mig är något 
som bara är positivt…” För mer ingående information angående läsmönstret för de övriga 
informanterna se fråga 5 nedan. 
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En bok och dess berättelse finns, precis som ett övergångsobjekt, både i det inre och det yttre, 
boken finns i det yttre, men berättelsen tar form och skapas i det inre. Och övergångsobjektets 
kontinuitetsaspekt blir kanske extra tydlig i barnets behov av att läsa samma saga och 
berättelse om och om igen. 
 
Några exempel på böcker som informanterna helst läste under uppväxten: Allt av A Lindgren, 
och framför allt: Ronja rövardotter, Bröderna Lejonhjärta, Mio min Mio; M Gripe: Skuggan 

över stenbänken, De vita skuggorna i skogen; Tolkien: Sagan om ringen-trilogin; C S Lewis: 
Narnia-serien; Susan Cooper: Ovan hav, under sten; D W Jones: The ogre downstairs, Witch 

week (dessa har stora likheter med böckerna om Harry Potter och borde, enligt Mimmi, ha 
slagit igenom i stället för dessa); och under tonåren lästa flera av dem mycket skräck som t ex 
S King: Talisman, Det. 
 
b) Rollspelandet som en del av den illusionistiska världen: Både Pruyser och Winnicott 
anser att religionens symboler speciellt bra representerar den illusionistiska världen, men jag 
skulle vilja påstå att rollspelsfenomenet, i vår sekulariserade tid, är en än bättre och mer 
heltäckande representant för detta upplevelsefält, speciellt för att de lekfulla, kreativa och 
äventyrliga inslagen är så framträdande i kombination med att religiösa symboler används på 
ett fantasifullt och odogmatiskt sätt. Inom rollspelsfenomenet får i hög grad den illusionistiska 
världens alla specifika särdrag utlopp, och på många sätt har den här fått ett obegränsat 
spelfält. Och det är lätt att se hur den illusionistiska världens kännetecken, som 
sinnesperceptioner, äventyrligt tänkande, välordnat föreställande, inspirerade samband, 
verbaliserbara föreställningar, föreställda entiteter eller skeenden, kulturella behov, symboler, 
lek, skaparförmåga, transcendenta objekt med rötter i barnets övergångsobjekt samt 
bearbetning av existentiella frågor, överensstämmer med vad informanterna gör och upplever 
i rollspelsvärlden. För verifierande citat från informanterna se under fråga 1 ovan. 
 
Försiggår då allt inom rollspelsfenomenet inom den illusionistiska världen, eller hör en del 
bättre hemma i den autistiska världen? Alla informanterna säger att de aldrig i 
rollspelssammanhang har haft problem att skilja på fantasi och verklighet, och de säger att de 
aldrig har träffat någon som har ”fastnat” i en rollspelsvärld, eller någon som uppfattat 
rollspelsvärlden som verkligare än verkligheten. Ricky, som har haft en psykotisk flickvän, 
tror dock att det kan vara skadligt för jagsvaga att rollspela allför mycket. I media har det 
också diskuterats om personer med vag verklighetsuppfattning p g a rollspelandet kan bli 
benägna att skada folk på riktigt utanför spelandet. Frågan är dock om rollspelarna blir 
våldsamma av att rollspela eller om det faktiskt är så att mycket våld i stället har undvikits på 
grund av rollspelandet. Om jag utgår ifrån mina informanter verkar det vara troligare att det är 
det senare som är fallet. Ricky, Mimmi, Lissy och Jossan har alla fyra på olika sätt varit 
inblandade i destruktiva beteenden, vilka fått ett positivt utlopp eller helt upphört i o m att de 
började rollspela och lajva (se ovan under fråga 1 samt presentationen av dem). Och för Olle 
har det varit ett sätt ”att hantera de känslor av utanförskap och misantropi” som ”inte hade 
någon vettig form att komma ut” på, och Basse anser att det är skadligt för honom att inte 
rollspela, utan det känner han sig mindre i balans. ”Jag känner mig normal när jag spelar 
rollspel regelbundet, då känner jag mig mer i balans…” 
 
Några exempel på rollspel som informanterna spelat: Dungeons & Dragons, Drakar och 

demoner, Kult, Vampire, Werewolf, Forgotten Realms, Riverworld, Call of Cthulhu. Samt 
olika former av nutidsfantasy, som exempelvis amerikansk ”white trash” eller patienter och 
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vårdare på mentalsjukhus. När de hittar på egna äventyr använder de ofta regelsystemet 
GURPS250. 
 
Några exempel på lajv som de deltagit i: I skuggan av ringen, Futuredrome, Hamlet, OB7 
(som handlade om vänsteraktivister som satts i fängelse av SÄPO) och Carolus Rex (där 
Sverige var en stormakt i rymden). 
 
3. Hur ser utövarnas relationsmönster ut och vilka favoritrollpersoner har de? 
 
Som kan ses ovan var alla sex informanter under uppväxten mer intellektuellt avancerade än 
sina klasskompisar och kompisar, vilket gjorde att de antingen blev utstötta eller betraktade 
som annorlunda. Olle och Basse hade dessutom svårt att besvara frågor som rörde vad de har 
känt i olika situationer. Fyra av dem kommer från skilsmässofamiljer. Två av dem har haft en 
alkoholiserad pappa, den ena tog p g a detta mer hand om mamman, den andra mer om 
pappan. I princip är det nog bara Jossan som i någon större utsträckning har kunnat prata med 
båda föräldrarna när hon har behövt. Hon har lärt sig att förhandla och kompromissa och när 
det har varit ”viktiga grejer” har de haft ”familjemöte”, även efter skilsmässan. Väldigt 
generaliserat kan man säga att de övriga fem har haft känslomässigt otydliga eller stängda 
fäder. Och tjejer har kommit in sent i alla killarnas liv. För att detta avsnitt inte ska bli allt för 
omfattande har jag lyft fram det i informanternas relationsmönster som eventuellt kan ha 
orsakat ”dåliga” eller ”svaga” ”objekt”, vilka inte, på det sätt Winnicott redogör för, har 
kunnat göras verkliga och användbara. Fokus ligger alltså på det dysfunktionella. Dessutom 
redogör jag för deras favoritroll/-er. 
 
Olle hade ingen närstående att dela sina funderingar och upplevelser med under uppväxten. 
Pappan, som var alkoholist, var ”ganska oberäknelig” fram till dess han slutade dricka och 
mamman, som var väldigt ”resultatorienterad”, var ”inte så jättemycket…att tala ut med”. 
Mamman varken förstod eller erbjöd emotionellt stöd. Samtalen som fördes var mer 
intellektuella. ”De berörde inte riktigt mig, utan de hade en teoretisk dimension, huruvida 
tiden finns eller inte. Det var abstrakta reflektioner snarare än hur jag mådde.” Olle beskriver 
sig som självfokuserad och redan tidigt hade han tanken att han inte kunde lasta någon annan 
om han misslyckades med något. 
 
Favoritroll/-er: En av Olles favoriter är en manlig skådespelare som har blivit indragen i 
mystiska händelser, bl a har han blivit kidnappad av en sekt som ägnar sig åt konstiga 
ritualmord. Nyligen har alla i spelet varit med om en övernaturlig händelse där de har blivit 
transporterad genom en port som gör det möjligt för dem att ta sig till olika platser. I det här 
spelet finns det något som kallas ”sanity”, vilket är ett värde för  hur pass galen eller mentalt 
frisk rollpersonen är och Olles rollperson har väldigt låg ”sanity”, vilket innebär att han  är 
väldigt nära att bli galen. En annan karaktär är en författare i ett nutidsfantasy där det 
övernaturliga har brutit igenom verkligheten. Det är denna figur som är ”extremt 
misantropisk” och en ”slags nidbild” av Olle själv. Rollfiguren har svårt att relatera till 
omgivningen, och han är otroligt egocentrerad och upptagen av sin egen tanke om att han vet 
bäst och är den enda som har förstått något. 
 
Basse beskriver det som om han har blivit uppfostrad av samhället. Som liten delade han inte 
sina funderingar med någon och han känner inte heller att han hade behövt det. Han beskriver 
sig som väldigt rationell, systematisk, analytisk och världsligt inriktad och hans intressen är 
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”solitära”. Relationen till modern beskriver han som ”bra”. Pappan beskriver han som ”inte så 
människoinkännande”. Om Basse inte ville dela pappans intressen så blev det inget annat 
umgänge. ”Jag fick vara med och dela deras hem, utan tvekan, men det var ju inte tillrättalagt 
för mig, utan det var det de höll på med. Det har ju inte varit någon känslomässig relation, 
men vi har haft det bra, så att säga, utan några diskussioner, inga konflikter. Inget bråk när de 
skildes.” 
 
Favoritroll/-er: Favoritrollpersonen  är X den Vise, men ”han blev tyvärr inte så långlivad”. 
Denna figur, en alv i en Drakar & Demoner-värld, var en magiker med elementarmagi som 
specialitet. Hans livsmål var detsamma som Basses, ”att bli vis”, men detta var Basse inte 
medveten om när han skapade honom för mer än tio år sedan. Efter sammanlagt ca 200 
timmars spel dog rollfiguren genom en självmordsattack, där han med magi dödade en demon 
som hade mycket farlig magi och kaos som enda syfte. När detta skedde hade rollen ”genom 
ett ingripande drabbats av svår inre kluvenhet”. Hela rollspelsgruppen hade kidnappats av en 
”gud/gudaliknande varelse” och de hade mot sin vilja fått ”gudagåvor”. Detta gick emot 
alvens livssyn, för med dessa gåvor var han inte längre alv. ”Hans offer blev därför enligt 
hans syn självklart”. Detta är ”den rollperson som har varit mest lik mig till personligheten av 
alla rollpersoner jag skapat under åren”. ”Jag kunde vara den person jag skulle vilja vara.” 
 
Ricky beskriver sig som ganska ”hemlig” och ”privat” som barn, vilket han tror till viss del 
beror på det sexuella övergrepp han blev utsatt för. ”Jag har haft ett intellektuellt, men inte ett 
så emotionellt förhållande till mina föräldrar, framför allt till min pappa.” Mamman har Ricky 
satt ”lite på piedestal” och han har alltid velat ta hand om henne p g a pappans alkoholism. 
När Ricky plötsligt i tonåren började slåss och hamnade i fängelse tog pappan i en 
nådeansökan på sig ansvaret för detta, vilket gjorde Ricky förbannad. ”Det är inte hans fel att 
jag gick ut och slogs, och det är jag väldigt grinig på att han på något sätt antydde. Att han var 
vek, jag har haft perioder då jag har haft jättesvårt för svaghet… Jag blev jättearg att han vek 
sig på det där sättet och skulle tala om för hela världen vilken dålig människa han var som 
inte var en bra pappa.” Det sexuella övergreppet som begicks av en närstående kvinna har 
dessutom lett till att han har haft svårt att ”normalisera förhållanden till kvinnor”. Han 
upplever även att det fanns ”ett mått av hyckleri som nog var svårt för oss att ta. T ex som 
såna här saker som könsroller, och det tvingades av en, och det var så viktigt att det inte var 
några skillnader mellan killar och tjejer. Så nästan att man kände sig lurad när man blev stor 
och upptäckte att  det var stor skillnad. Det fanns ju delar av kollektivet som var ganska 
millitanta, det är inget som jag minns, men jag har förstått det rent intellektuellt att jag har fått 
höra att ’våld är fel!’, men självklart kan man skjuta några när det blir revolution.” ”Vi måste 
ju ha fått en hel del dubbla budskap.” 
 
Favoritroll/-er: Ricky försöker alltid hitta på nya roller och som spelledare kan han ha hur 
många roller som helst. Vissa element återkommer dock i bordsrollspelskaraktärerna. ”I 
rollspel har jag märkt en väldigt sammanhängande tendens att jag vill ha karaktärer som är 
kapabla att försvara sig. Jag tycker det är tråkigt och lite jobbigt att spela karaktärer som inte 
kan det. På lajv har det inte varit lika viktigt.” ”I lajvsammanhang har jag inte hittat några 
givna gemensamma punkter för all roller, utan en viss snällhet har väl varit allområdande, det 
är inte riktigt sant föresten, jag har faktiskt spelat rutten någon gång också, fast det har jag 
bara gjort en gång. Det är snarare så att jag har haft en tendens till snällhet. Även om jag har 
spelat en klassiskt sett ond typ så har det… den har velat väl sen, så att det ska bli bra för 
många.” ”Men nu i sommar har jag tänkt att låta bli det. Min målsättning är att jag fullständigt 
ska komma bort från den här snällheten, bara var elak. Och det gör jag för att ge mig själv en 
utmaning, eller jag vet att jag har dragit väldigt mycket åt det hållet att vilja ordna.” ”Jag får 
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tillfälle att vråla av mig, rent katarsismässigt är det okej om jag står och sparkar på ett träd en 
halvtimme, om jag känner för det. Det känns skönt att jag har den här urladdningsmöjligheten, 
att bara vråla i en vecka.” Se även bilaga 11. 
 
Mimmi beskriver sig som ett tyst och slutet barn, som inte pratade om sina känslor förrän hon 
blev äldre. Hon har visserligen kunnat prata och gräla med mamman, men inte i någon större 
utsträckning med pappan, som har varit väldigt känslomässigt otillgänglig för hela familjen. 
”Han är jättesmart, men han är känslomässigt handikappad. …han är väldigt stängd. Det är 
ingen som vet vem han är, vilket innebär att vår relation har baserat sig på praktiska saker.” 
”Han kan vara väldigt auktoritär.” ”Han behöver ingen annan människa egentligen.” I tonåren 
blev hennes syskon psykiskt sjukt, vilket gjorde att Mimmi drog sig undan från familjen än 
mer och gick in i ett destruktivt beteende där hon drack hembränt, rökte och gjorde illa sig 
själv. 
 
Favoritroll/-er: Mimmis rollspelsfavorit har blivit ett alter ego som har börjat ”leva” även 
utanför rollspelsvärlden. ”Jag vet mycket väl att X inte är verklig, men det spelar ingen roll 
om jag vet det eller inte, för jag tycker om henne jättemycket, jag tycker att hon är rolig och 
får roliga saker att hända i mitt liv, och jag tycker att det är roligt att skylla på X eller prata 
om X. Jag har träffat flera andra som har likadana, vi kallar dem för mytiska jag.” ”Och det 
spelar ingen roll om de finns eller inte.” X dyker upp ibland och ”tar över när hon tycker att 
nu har [Mimmi] blivit lite tråkig och så gör hon jävligt dumma grejer på ett roligt sätt. Hon 
gör saker fel eller ställer till med problem bara för att det är tråkigt.” X är ”otroligt verklig” 
för Mimmi även om hon vet att hon har hittat på henne. Ofta dyker hon upp på fester. ”Hon är 
helt respektlös och lite frenetisk. Till exempel om jag dansar eller har väldigt roligt kan jag bli 
uppspelt eller manisk. Berg-och-dalbana är det bästa jag vet och då kan X ta över lite grann 
och jag märker inte förrän efteråt och då kan jag säga att där var det lite X och inte jag.” X 
dök upp för 2-3 år sedan som en slags idé. ”Jag kommer inte riktigt ihåg hur. Jag skriver ju 
mycket och vissa karaktärer finns bara plötsligt i mitt huvudet och pockar på min 
uppmärksamhet, men X ville inte bli skriven om. Hon ville leva och så gjorde hon det på ett 
bra sätt.” ”Det låter helt psykat, jag vet, men jag tycker att äsch!” X började leva utanför 
rollspelsvärlden för första gången när Mimmi var på krogen med några rollspelskompisar och 
hade tråkigt. ”Vi börjat prata om X och hennes brorsa” som också hade varit med i ett  
rollspelsscenario – ”nu låter det totalt schizat – men när vi plockade ut [brodern] så var X där 
också. Sen började vi spelade dem på krogen och hade otroligt kul och behövde inte dricka 
någonting. Vi hade bara jättekul. Det blev hela historier och började med att [brodern] skulle 
lära X hur man skulle vara i den här världen för hon visste inget om det. Det här är en öl, det 
här diskomusik och så. Hon hade inte varit här tidigare. Till en början var det alltså bara en 
lek, men sen blev X mer och mer en del av mig och skickade vykort till brodern. Jag trodde 
jättelänge att jag var ensam om att ha ett mytiskt jag, men jag har träffat 10-15 personer som 
har det.” X ”lever” i en egen värld. ”Det är inte så att jag sitter och dagdrömmer, men jag vet 
ungefär vad det är som händer. Hon har en stark koppling till San Francisco, hon är född på 
Golden Gate-bron så saker som händer på Golden Gate är viktiga för mig.” ”Men det är inte 
så att jag sitter och drömmer mig bort och fantiserar över vad X gör, utan hon gör som hon 
själv vill. Jag har inte så jättestor koll på hennes liv.” ”Hon är 14-15, men samtidigt lika 
gammal som jag.” Mimmi var ”väldigt rebellisk” som tonåring, men visade det aldrig. ”Jag 
gjorde otroligt dumma grejer. X har inte alls den destruktiviteten som jag hade. Jag rökte och 
drack hembränt och gick på tråkiga fester. X är inte tonåring som så. Hon är lycklig och glad. 
Visst kan man psykologisera hur mycket som helst, men i så fall hade det kanske varit mer 
intressant om hon dykt upp då [när systern blev sjuk]. Men hon dök ju upp när jag var 18-19.” 



 67 

”Hon är totalt respektlös och älskar det. Hon ifrågasätter inte sin rätt att finnas till, utan tar 
den.” 
 
Lissy beskriver sig också som ”hemlig” som barn. Hon kunde prata med sina föräldrar, men 
inte om ”det jag hade här inne”. Fantasier och drömmar var ”superhemligt”. Även om hon 
inte har känt att mamman har förstått hennes inre har relationen till henne varit relativt bra, 
däremot har hon haft en ”jättekontrovers” med pappan. ”Han är ganska rigid och han hade 
problem att se sina barn växa upp och inte bli normala. När ingen av oss längre hade stickade 
koftor och ville bli hjärnkirurger blev han jättenervös och osäker och försökte bestämma 
allting i stället, eftersom han måste ha känt att han tappade kontrollen försökte han i stället 
skaffa sig kontroll på annat sätt.” Ju mer motstånd han satte upp, desto mer revolterade Lissy. 
Hon hade ätstörningar och höll en period på att förlora kontakten med verkligheten. ”Jag var 
nog lite paranoid. Jag fick för mig att världen skulle gå under och såg tecken till det överallt 
och hade panikångest och det är inte helt friskt när man börjar läsa kod i dagstidningarna.… 
Problemet var att jag inte hade någon insikt i hur galet det var. Jag trodde att om jag berättade 
om det så skulle det hända, så därför kunde jag inte säga någonting om det.” När hon kom på 
hur arg hon var på pappan blev det lättare att hantera allting. ”Jag var inte mindre arg, men jag 
kom på att jag var det i alla fall.” 
 
Favoritroll/-er: När Lissy som barn var i sitt Utopia var hon inte ”några traditionella 
kvinnliga roller. Det var mer att jag var ute på äventyr och slogs mot onda troll och upptäckte 
nya världar och sånt som var roligt att göra. Särskilt kul var det inte att sitta och försmäkta i 
ett torn och vänta på en prins. Hur roligt är det på en skala?” Och i rollspelsvärlden har hon 
varit ”allting, från efterblivna tiggare till psykotiska missionärer och nu senast en tvekönad 
haremsdocka.” Däremot har hon aldrig spelat man, ”tvekönad och androgyn, men aldrig 
man”. ”Det var väldigt skönt att vara tiggare. Jag låg ju på en höskulle och käkade rutten 
potatis. Det var rätt okomplicerat.” ”Det var väldigt skönt. Jag var hungrig och var intresserad 
av att bli mätt, och så var det med det.” ”När jag var trött sov jag en stund och när jag var 
hungrig letade jag efter mat och så satt jag och stirrade på folk på bytorget. Jag tror inte att jag 
tänkte en enda sammanhängande tanke.” ”Jag var nöjd av att bara sitta där och steka i solen.” 
”Sen gillade jag X, en adelsdam.” ”Hon var hård, cool, tränad i krig och spankulerade 
omkring i höga stövlar och uppknäppt skjorta och skulle förinta världen. Det var skönt att 
vara hård och sedan hederskomplexet … Min bror blev mördad och när jag fick reda på det så 
tog jag reda på vilken ätt det var och utmanade hela ätten på duell och så var det med det, och 
det var skönt. Allting var väldigt klart. Jag har gillat alla mina karaktärer.” 
 
Jossan, som verkar ha haft minst komplicerade föräldrarelationer, har däremot precis som sin 
mamma, haft återkommande starka mardrömmar under sitt liv, vilket är något som ingen har 
kunnat förstå varför. Dessa har dock minskat något under de senaste fem åren. ”Den första 
mardrömmen som jag riktigt minns…då var jag kanske fem år.” ”Jag drömde att jag låg och 
sov mellan min mamma och min pappa i deras stora dubbelsäng och så var det någon som 
stod på min mammas sida om sängen och jag visste att han gjorde henne illa och jag försökte 
väcka min pappa, men det gick inte, för han vaknade inte, sen utvecklades det till att han var 
död…” ”Jag har ju alltid fått lära mig att våld är fel, alltså, man ska inte slåss, därför har jag 
alltid varit sån själv.” ”Det är helt okej att bli förbannad, men det måste finnas gränser för 
aggressionen”. Och i ungdomsgänget var det hon som fixade och ordnade. ”Jag har lugnat ner 
folk när de ska slåss och när de blir osams, då går jag emellan, jag pratar ner situationen, jag 
är den som kan saker.” 
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Favoritroll/-er: Alla Jossans roller har varit kvinnor, för att ”jag tycker om att på ett eller 
annat sätt identifiera mig med mina roller, karaktärer”. ”En av de absolut roligaste rollerna jag 
har gjort, det är en supergod nunna som driver ett barnhem, för gatubarn, de får komma dit 
och sova och få mat.” ”Hon är jätterolig, hon tror benhårt på att det finns en mening med allt 
som sker, hon är allt det positiva jag kan plocka ut ur kristendomen. En av de andra 
karaktärerna som är en legosoldat, som egentligen borde vara värd allt förakt som bibeln kan 
uppbringa, men hon ser det som att Gud sände honom till mig för att jag behöver hjälp nu för 
att rädda mina barn, och för att han behöver bli hjälpt att bli räddad från sig själv, hepp! 
Liksom att allting går … bara positivt och allt elände som händer, så säger hon, det händer för 
att jag ska kunna förstå vad de här barnen går igenom, sådär, hon är jätterolig att spela…för 
att förklara världen och det som sker.” ”Det var väldigt roligt att se om jag som inte tror på 
gud själv faktiskt skulle kunna hitta de här försvaren.” Den roll hon använder mest är däremot 
den ”lilla arga, amerikanska, white trash-flickan”. ”Hon är jätterolig. Det är jättekul.” ”Hon är 
en del av min ungdomsilska och mitt förflutna.” ”Hon är bara så här ohämmat …hon kan bli 
jätteförbannad för ingenting, så slåss hon massor, och det är jätteroligt att pröva. Och 
dessutom är hon egentligen bara så otroligt ensam, och så otroligt distanserad från samhället 
och världen, hon har inga kompisar, hon är helt solo. Det är jättekul att pröva på.” ”Jag får 
vara lite aggressiv, oresonlig och surig och inte vara så jävla förstående och pedagogisk jämt, 
så där. Hon är mitt arga jag när jag kastar hårborsten i spegeln för att mitt hår inte blir som jag 
vill och smäller i dörren och vägrar dricka kaffe, fast jag egentligen vill ha, bara för att jag är 
sur, och så straffar jag omvärlden genom att inte dricka kaffe själv. Och alla de där barnsliga 
och oresonliga sakerna, det är hon.” 
 
4. Hur ser informanternas meningssystem ut och hur är dessa relaterade till 

rollspelandet? 
 
Två av informanterna kallar sig a) ateister, en b) agnostiker, en c) kristen sökare och två har 
en mer d) öppen, allomfattande och multidimensionell världsåskådning. Denna senare öppna 
världsåskådning överensstämmer till stora delar med rollspelsfenomenet, som gör det möjligt 
för utövaren att gå in och ut ur olika världar och möta olika mytiska varelser och väsen. 
 
a) Ateistiska: Det ateistiska meningssystemet kan i detta fall kanske också kallas det 
relationella, för det som värdesätts och premieras är att bry sig om sina medmänniskor och att 
ha goda nära relationer. Detta meningssystem ligger förmodligen nära den svenska 
livsåskådningsprofilen som framkommit ur WVS-materialet. 
 
Ricky tror inte på något utomvärldsligt eller icke-fysiskt, däremot tror han att alla människor 
är mer eller mindre ”förbundna med varandra”, och att meningen med livet är att ”försöka att 
göra det bra för sig själv och de sina, och det är bra om man kan göra det bättre för många 
fler, om det bara är att sätta in tio kronor till radiohjälpen”. Detta förhållningssätt är färgat av 
återkommande politiska diskussioner i ”allmän socialistisk anda” under uppväxten, där 
”solidaritetsbegreppet var väldigt allestädes närvarande”. Förr tyckte Ricky ”du är religiös, du 
är dum i huvudet!”, men i o m att han har ”konsumerat fantasy” så har han kommit i kontakt 
med ”en massa fiktiva religionsbilder”, vilket har visat honom att man kan tro på nästan vad 
som helst. Detta har gjort att han numer ”vågar tvivla” på sina egna slutsatser och hans 
favoritreligion är voodoo för att den har en så ”otroligt världslig syn”. ”De har tagit ner det till 
något basalt: ’Den här lohan gillar rom. Häll upp ett glas så kommer jag att få hjälp.’” 
Voodoo konkretiserar lösningen av problem, vilket, som kan ses ovan, är något som Ricky 
generellt uppskattar inom rollspelandet. Se även illustration, bilaga 5. 
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Jossan är uttalat ateist, men om det skulle finnas ”något där ute så är det bara som ett 
världsalltmedvetande, Gaia eller moder natur”. Båda hennes föräldrar är ateister och har gått 
ur svenska kyrkan. För Jossan är det viktigt ”att göra rätt för att jag vill kunna möta min blick 
varje morgon i spegeln, och vara stolt över mig själv”. Hon har ett starkt socialt patos och att 
göra rätt är att bry sig om andra och stå upp för det hon ”tycker och tror på”. ”Man ska var 
snäll, man ska vara omtänksam, man ska respektera andra människor, man ska bry sig om 
andra människor, framför allt, därför att ingen människa klarar sig själv. Det är någonting som 
folk har fått för sig nu, så mår folk sämre och sämre också.” ”Jag ställer mig upp och säger 
ifrån när jag tycker att det är fel, för då vet jag, då har jag gjort mitt, då har jag rent framför 
min dörr.” Grunden till detta meningssystem har hon fått från föräldrarna som också anser att 
man ska gör rätt, men inte genom att följa uppsatta regler, utan genom att ”känna efter själv”, 
”våga tro på sin kapacitet, på sin möjlighet, på sin intuition”. Meningssystemet har inte 
förändrats nämnvärt över tid, utan mest blivit mer välformulerat. Meningen med livet tycker 
hon är ”att komma hit och göra det så bra som möjligt för sig själv och för så många andra 
[som möjligt] och det vore ju kul att få en fullt fungerande värld, fast det hinner man ju inte 
på en livstid.” ”Det viktigaste i livet är att vara glad…att mina nära och kära, människor som 
jag bryr mig om mår bra, och att få ha många vänner runt omkring mig, så att jag känner mig 
uppskattad och får umgås med folk som jag tycker om.” ”Det är det jag lever för.” Genom 
rollspelandet har hon blivit mer medveten om människans inre känslo- och tankeprocesser, 
vilket har lett till att hon nu mer än tidigare tittar ”till det inre i människan”. ”Jag är 
fullkomligt ointresserad av pengar och prylar och såna saker, det är det inre som räknas och 
det är också det som är det intressanta och spännande, inte vad du gör mellan nio och fem på 
kontorstid och hur mycket stålar du har på banken.” Inom rollspelandet förverkligar hon till 
stora delar sitt meningssystem, eftersom hon där får umgås med dem hon tycker om. ”Mest 
givande är nog efterpratet, när allting är färdigt, när man går runt och pratar.” Se även 
illustration, bilaga 6. 
 
b) Agnostiska: 
 
Olle, som kallar sig ”militant agnostiker”, har alltid varit intresserad av filosofiska och 
existentiella frågeställningar, men att tro på något har aldrig ”känts relevant”. ”Själva 
gudsbegreppet har jag funnit abstrakt och svårt att ta till mig.” ”Det har inte känts som en 
fruktbar väg att känna tillit till något, känna sig tryggare i sitt liv eller lägga någonting till 
rätta.” Och han har ”aldrig varit med om någon diskussion där man har kunnat förlita sig på 
något större”. I stället har han varit intresserad av olika teorier och ”jag hade en ganska tidig 
övertygelse om att jag var den enda som var riktigt relevant”, och redan i tioårsåldern dök 
solipsistiska tankar upp. Förr såg han det som om det var han mot världen, och att alla var 
emot honom, men idag kan han se ”andra människor som subjekt” som han har ett eget 
intresse av att ha ett gott förhållande till. Hans syn på tillvaron är existentiell och han menar 
att man får skapa sig en egen mening genom att göra personliga val, men ”vilken mening jag 
har skapat vet jag inte riktigt idag”. Han upplever inte att rollspelandet har påverkat eller 
förändrat hans livsåskådning, men det ”triggar fantasin” och gör det möjligt att leka med de 
existentiella frågeställningarna. 
 
c) Sökande: 
 
Basse, som betraktar sig som kristen sökare, har under de senaste tio åren försökt bygga upp 
sin egen ”privata religion” genom att systematiskt titta ”på olika religioner för att göra en 
helhetsbedömning”. Hans tro vilar på en kristen värdegrund men det är flera saker som han 
upplever som problematiska med kristendomen, dels har han svårt för ”den paulinska kristna 
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kyrkan, den ställer jag inte riktigt upp på”, dels anser han att korstågen förorsakade 
”oförlåtligt folkmord”. Han har studerat allt från tidig kristendom, nordisk mytologi, 
naturreligioner och buddism till olika former av new age. ”Om man står framför en tre hundra 
år gammal ek… så inser man varför man tillber ekar på vikingatiden, varför man ser dem som 
mäktiga, jag menar, vad har den sett.” ”Där känner jag andlighet.” ”Man förstår varför man 
kunde tillbe dem, som rena väsen, eller varför man har t ex polyteism.” ”Om man har en 
allomfattande gud tycker jag inte att det är något problem att tillbe en vattengud eller 
någonting annat. Jag ser inget problem i det, det är bara en fasett av hela guden. Jag ser inga 
problem med den konstruktionen.” Basse kände inget behov av någon ”förklaringsmodell” 
under uppväxten och de pratade inte om andliga ting hemma, så det var inte förrän i samband 
med konfirmationen som han drog slutsatsen ”att ett högre väsen bör finnas” och kände ett 
behov att ”förstå religion…rent bokstavligt intellektuellt”. För Basse finns det ett gemensamt 
mönster i verkliga eller konstruerade religioner och trossystem och han anser att människan 
har en odödlig själ som reinkarnerar tills den har ”uppnått den kunskap eller visdom” den ska 
ha. Till vår hjälp finns det någon form av änglar som har till uppgift att ”stödja våra odödliga 
själar i vårt sökande efter upplysning”. Han tycker inte att rollspelandet har påverkat hans 
meningssystem, men spelandet har gjort att han har blivit mer tolerant och att han har insett 
att det inte finns någon ”rätt eller fel religion”. Inom rollspelandet uppskattar han speciellt 
alvernas livsfilosofi, som handlar om att leva i harmoni med naturen, och ”att skydda moder 
natur som är alvernas gudom”. ”Att skada naturen…är ett helgerån.” ”Alverna åldras inte, de 
blir inte sjuka, men de dör av våld.” 
 
d) Allomfattande: 
 
Mimmi har alltid haft ”mycket filosofiska funderingar” som hon till viss del har kunnat dela 
och diskutera med sin mamma, som t ex ”mamma, finns gud?”, men hennes meningssystem, 
både under uppväxten och nu, skiljer sig från föräldrarnas. Mimmis pappa är religiös, han tror 
på gud och sjöng psalmer när barnen var små. Mamman tror på ”en högre makt”, men har 
aldrig varit särskilt religiös och familjen har aldrig gått i kyrkan. Religion ”har inte varit 
viktigt i familjen direkt”, men den har varit viktigt för Mimmi. Hon såg sig som troende redan 
som tioåring. ”Jag höll då på och funderade på om gud kunde ha en bit av alla människors 
själar i sig och hur det skulle se ut om han hade ett jättestort huvud…” ”Det var inte så att jag 
bad eller så, men jag hade en ganska skön bild av hur gud såg ut och alla själarna.” ”Det är en 
abstrakt bild. Det är inget ansikte, men man kan se själarna som ett lapptäcke, själar som sitter 
ihop.” Den här bilden är fortfarande stark för Mimmi, men när hon berättade om den för sina 
kompisar, förkastade de den helt. Hon har dessutom alltid varit fascinerad av döden, spöken, 
vampyrer och varulvar. Idag tror hon mer att gud är ”allt som vi skapar, våra mänskliga 
konstruktioner, i o m att vi gör något heligt så skapar vi mening, och därför spelar det inte så 
stor roll om det är en gud, därför att min tro handlar om att gud är där som något mellan 
människor. Om jag älskar någon så är det gudomligt och mänskligt, så det är mer ett flöde.” 
Mimmis trossystem är väldigt öppet, allt passar in. Hennes första tes är: ”Allting finns.” Det 
är inte viktigt varför utan att exempelvis mirakulösa saker händer. Förskjutningen till 
skapandet som det primära och det gudomliga tror hon kommer av att hon har lekt i vardagen 
och lajvat väldigt mycket under senare år, och för Mimmi är det inte viktigt om det hon tror 
på är fantasi eller verklighet. ”Jesus skulle kunna komma här ute på gatan, det skulle inte 
spela någon roll om jag tror på honom eller om jag tror att i o m att vi skapar en föreställning 
om Jesus så är det samma sak. Det spelar alltså ingen roll för mig.” ”Och därför blir det så 
självklart att i o m att vi människor kan hitta på allt det här är det ju vi som är gudomliga 
väsen.” För Mimmi handlar livet om att vara lycklig och kreativ. När hon var 15 år hade hon 
en bild av ”att meningen med livet kunde illustreras av att man var i ett metaforiskt rum som 



 71 

var fullt av ventiler och att livet gick ut på att öppna de här ventilerna”. Ibland strömmar 
luften in så att hon kan andas, men ur vissa gör den inte det, ”så man letade hela tiden efter de 
här luftströmmarna”. Mimmi ”letar hela tiden efter luft att andas i en värld” som hon ”tycker 
är ganska vidrig”, och hon ser rollspel och lajv som ”en kreativ ventil”. Se även illustrationer, 
bilaga 7 och 8. 
 
Lissy kallar sig agnostiker och hon skulle kanske också kunna betecknas som sökare, men jag 
har p g a att hennes meningssystem är så utvecklat och allomfattande valt att beskriva henne 
under denna rubrik. Lissy började tidigt ställa existentiella frågor, men föräldrarna som är 
ateister, gav inga ”givna svar”. Hon sökte därför svar på annat håll. På mellanstadiet var 
hennes kompisar med i olika kyrkor och även hon ville prova att ”bli kristen”. Hon döpte sig 
och konfirmerade sig, men ”blev inte mer religiös för det”. Hon tyckte inte heller att 
kristendomen förklarade verkligheten på ett tillfredsställande sätt. Därefter blev hon 
”dödsmetallare” och ”ockultist”. Framför allt lockades hon av ”själva tanken på att 
verkligheten kan förändras av det magiska tänkandet”, och att hon kunde ”påverka 
verkligheten till något som jag tyckte bättre om”. Den västerländska ockultismen gav ”en 
verklighetsförklaring…där är egot i centrum, eftersom man kan bilda verkligheten efter sin 
egen vilja – kärleken är lagen”. Detta stämde också bättre överens med hennes egen 
verklighetsuppfattning, där vilken dörr som helst när som helst kan bli en dörr till en annan 
värld. Dessa andra världar var under uppväxten ”viktigare än den riktiga verkligheten”. Och 
den verkliga världen var även den ”väldigt befolkad av andra varelser som man endast kunde 
se om man ansträngde sig”, som exempelvis ”kreatur, älvor och troll ute i skogen”. Hon såg 
dem aldrig, men hon visste att de fanns där, och hon visste att hon hittade på de andra 
världarna, men hon ville så gärna att de skulle vara verkliga. Hon kallar dessa andra världar 
för ”Utopia”, för där kunde hon vara perfekt. Hon kunde vara ”en prins eller krigare eller med 
lite tur en alv” som ”vara ute på äventyr” och ”slogs mot onda troll och upptäckte nya 
världar”. I stort ”smälte” den här verkligheten ”ihop med den svenska folksagan.” Någon gud 
eller panteon fanns inte, däremot kraftfulla väsen. I åttaårsåldern kunde Lissy sitta och lyssna 
på hårdrockmusik och befinna sig i Utopia i 5-6 timmar i sträck. Kom någon och störde blev 
hon jättearg. Mycket av den här verklighetsuppfattningen finns kvar, men verkligheten och de 
andra världarna är idag än mer integrerade, eftersom hon numer har bestämt sig för att strunta 
i den ”normerande verkligheten”. ”Spöken, älvor, UFOn, troll, andar och allt möjligt annat” 
finns nu mer uttalat i den här verkligheten. Lissy har en uttalat relativistisk syn och för henne 
är verkligheten så mycket större än vad vi kan uppfatta med våra sinnen, och precis som för 
Mimmi, är det inte viktigt för Lissy om det är fantasi eller verklighet, det spelar ”ingen roll 
om det är riktiga andar eller troll”, de är bara tolkningar av sinnesintryck. ”Även om det inte 
finns troll och UFOn och andar så fungerar min verklighet ändå för det är ingen som exakt 
kan säga vad vår verklighet består av.” Lissy anser att ”vad som helst kan finnas där ute” och 
hon är även öppen för new age-inslag som ”själavandring”, ”energier och andar”, och hon har 
arbetat som ”spåtant”, men hon väljer att inte bilda sig en fast uppfattning om något. För 
henne är ”alla religiösa system… kartor över samma territorium”, de ”handlar om samma 
grundtanke”, och hon har fortsatt att ha en fascination för och tro på kristendomen. Dessutom 
gör hon fortfarande utflykter till Utopia, men idag använder hon sina fantasier konstruktivt i 
sitt författande. Hennes verklighetsuppfattning har varit ett medvetet avståndstagande från 
faderns ateistiska livshållning, och det finns även ett samhällskritiskt perspektiv i mycket av 
det hon läser och gör. ”Meningen med livet är att inte leta efter meningen med livet, för då 
letar man på fel ställe”, och i relativistisk anda anser hon att ”det finns lika många meningar 
med livet som det finns människor”. Hon anser inte att rollspelandet har påverkat hennes 
”religiösa tankar”, möjligen har det bidragit till att hon har blivit ännu mer relativist än hon 



 72 

var från början. Rollspelandet ger henne däremot möjlighet att leva och uttrycka sig i 
överensstämmelse med sitt meningssystem. Se även illustrationer, bilaga 9 och 10. 
 
5. På vilket sätt kan informanternas a) läsmönster (under barndomen och vuxenlivet) 

ses som rituellt, och vad pekar på att rollspelandet eventuellt fungerar som en form 
av b) passagerits- och religionssubstitut? 

 
a) Rituellt läsmönster: Här tar jag, i enlighet med Erikson, speciellt fasta på det repetitiva 
och gemensamhetsskapande. Erikson definierar ett ritualiserat beteende som ”ett 
överenskommet samspel mellan åtminstone två personer, vilka under meningsfyllda 
intervaller och i återkommande kontexter upprepar riten”. Här lyfter jag dock fram även det 
enskilda repetitiva läsbeteenden. 
 
Olle: Under en period hade pappan högläsning för hela familjen och på jularna läste de högt 
ur gamla testamentet. Olles föräldrar har dock inte regelbundet läst godnattsagor, men efter 
det att han började läsa själv läste han däremot i stort sett varje kväll. Olle upplevde 
högläsningen som ”mycket positiv” det var ”en slags kvalitetstid” med föräldrarna. ”Det var 
spännande och samtidigt en form av trygghet att vara nära föräldrarna i en form av berättande 
och det var kul med högtidligheten kring högläsandet.” I denna familj verkar det som om 
högläsningen, även om den inte har varit så frekvent, ändå har varit en av de få saker som 
familjen verkligen har samlats kring. Idag läser Olle ”kopiöst mycket”, både i och utanför 
jobbet, bl a sätter han sig på ett fik varje lördag och ”drar igenom ganska många tidningar”. 
 
Basse: Basses mamma läste för honom ”nästan varje kväll” tills han kunde läsa själv. ”Det 
var det klassiska, samma barnbok 58 gånger.” ”Jag skulle hör samma sak 15 gånger. ”Det var 
mer en ritual att läsa.” När Basse började kunna läsa själv ”slukade han böcker”. Idag har han 
ca fyra böcker på gång samtidigt och han läser i snitt 70 sidor per dag, målet är komma upp 
till 100 sidor. Sedan sju år tillbaka för han bok över allt han läser. I snitt läser han ca 50 
böcker per år. ”Jag sitter ofta minst en timme om dagen och läser, systematiskt.” Denna 
lässtund infaller oftast innan han går och lägger sig. 
 
Ricky: Rickys föräldrar läste för honom, inte varje kväll men ofta, fram till han var ca 9 år. 
”Det skönaste med högläsning är” att man får ”odelad uppmärksamhet”. ”Det är väl det som 
är det bästa med det, och då är det rätt sekundärt vilken bok som läses.” ”Att man får ligga där 
och känna sig lite trygg.” När han började läsa själv läste han ”bokslukarmässigt”; till och 
från skolan och varje kväll, och han hade alltid en bok med sig. Nu hinner han inte läsa lika 
mycket men han läser ofta på tunnelbanan till och från jobbet. Han läser för att få vara ifred 
och få ”sin egen lilla stund med boken”.  
 
Mimmi: Mimmis mamma läste för henne varje kväll. ”Min mamma läste jättemycket böcker 
för mig. Hon läste hela Sagan om ringen för mig varje kväll, det tog ett år. Hon sjöng alla 
sångerna. Det var fantastiskt, det måste jag göra för mina barn också.” När mamma läste 
kändes det ”bara tryggt och skönt och spännande”. Mimmi, som kunde läsa redan när hon var 
fyra år, var en ”otrolig bokmal”, hon hade ca fem böcker på gång samtidigt, och hon hade en 
stadig lästid mellan 21.00 och 21.30 varje kväll. ”Det är det bästa som finns när jag läser och 
jag glömmer bort att jag läser.” Fortfarande har hon ca fem böcker på gång (utöver 
skolböckerna). ”De magiska, enkla berättelserna har jag lättare att försvinna i och streckläsa.” 
Mimmi kan läsa i timmar. ”Igår borde jag t ex ha läst min läxbok, i stället läste jag 
skräpfantasy i 4-5 timmar.” Fortfarande läser hon gärna på kvällen, men hon läser också så 
fort hon kommer åt: till frukost, på tunnelbanan, när hon fikar själv. Har hon inte en bok med 
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sig blir hon ”rastlös”. ”Läsa, det är som att andas, jag läser ofta om böcker som jag läst 
tidigare för att återuppleva stämningen. Jag är en upprepningsmänniska. Det är skönt att vila i 
en bok som jag läst tidigare när jag är stressad.”  
 
Lissy: Det var Lissys mamma som läste för henne varje kväll. ”Först var det barnprogram, 
sen var det kaffe, snus och bok.” ”På den tiden brukade morsan hälla upp färskt kaffe och 
baka en snus och så satt man bredvid henne. Det var bästa stunden på hela dagen.” Lissy läste 
redan när hon var tre år och under uppväxten ägnade hon ”flera timmar om dagen” åt att läsa. 
Idag läser hon mellan en och tre böcker i veckan, helst ”magisk realism”, och Sagan om 

ringen har hon de senaste åtta åren läst en gång per år. 
 
Jossan: Jossans föräldrar har läst ”ofantligt mycket” för henne, och alltid när hon skulle sova. 
”Att bli läst för var fantastiskt”. Jossan ”älskade böcker” och hon ”älskade att läsa och att bli 
läst för” och högläsning är fortfarande en naturlig del av samvaron, inte bara med hennes barn 
utan även med mannen och mamman. Jossan började läsa när hon var fyra, och hon har än 
idag alltid en bok med sig vart hon än går, och hon läser även medan hon går. Helst ska det 
var något med magiska inslag och resor till andra världar. Ofta läser hon om böckerna, Sagan 

om ringen har hon läst tio gånger. Hon kallar sig skämtsamt ”sagoknarkare”. 
 
b) Passagerits-/religionssubsititut: Här har jag framför allt tittat på rollspelsmönstret under 
de tidiga tonåren, och hur detta eventuellt kännetecknas av passageritens tre stadier: 1) 
separation 2) liminalitet samt 3) återinträde. Vad som kan sägas redan nu är att alla 
informanterna fortfarande håller på med rollspel, vilket talar för att detta är ett fenomen som 
eventuellt även kan ses som ett religionssubstitut eller/och som en ”passagerit” på samhällelig 
nivå i det i Giddens mening senmoderna samhället. Hur det än är med detta så har 
rollspelandet för alla sex varit speciellt intensivt under tonåren, när separationen från 
föräldrarna är som aktivast, därför väljer jag att utgå från detta. Dessutom tittar jag, i enlighet 
med Batson-Ventis religionsdefinition (se avsnitt 1:3), på hur stor del de existentiella 
frågeställningarna har för informanterna i rollspelsutövandet. 
 
Olle: Olle ”spelade varje helg och rätt ofta i veckorna” med några få killkompisar. ”Det var 
rätt få dagar mellan 13 och 16 års ålder som jag inte ägnade mig åt att spela, skriva eller 
förhålla mig till rollspel.” Han ”började spela jättemycket på en gång” och det var det han 
”hängde upp livet kring”. Det viktiga var att ”kunna skapa en värld som jag bestämde över”. 
Olle bröt upp från rollspelsgruppen när han i 20 års åldern inledde sitt första förhållande med 
en tjej. Idag försöker han rollspela en gång i veckan, och det viktiga nu är den sociala 
aspekten och den intellektuella leken med de existentiella frågeställningarna. Det har 
överhuvud taget blivit mer psykologi och andlighet i rollspelandet nu än under tonåren, då det 
var mer att ”ta sig igenom grottsystem och undvika fällor”. Olle tänker rollspela ”så länge det 
finns någon att umgås med, där det blir den naturliga umgängesformen.”  
 
Basse: Under högstadiet rollspelade Basse ”verkligen mycket” framför allt med ett killgäng 
på ca 10 personer. I o m att de var med i en förening, med så många som 300 medlemmar, 
hade de tillgång till en egen lokal där ungdomarna kunde rå sig själva. ”Vi spelade hårt, hela 
helger, hela vardagar, dygnet runt, vi köpte allt, och delade på det.” Idag rollspelar han 
ungefär varannan vecka. Basses livsmål är att ”bli vis” och där tycker han att rollspelen har en 
viss betydelse. Han är inställd på att rollspela så länge han lever.  
 
Ricky: Ricky började rollspela i slutet av mellanstadiet tillsammans med några äldre killar, 
och under hela högstadiet spelade de två gånger i veckan eller mer. Lajv började han med i 
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gymnasiet, men för Ricky är ”rollspelandet så mycket viktigare för att det är så mycket 
oftare”. Idag rollspelar han varje helg med ett fast gäng och lajvar någon gång per år. ”Ricky 
har alltid varit ”intresserad av mytologier och av vad folk tror på” och det får han i hög grad 
utlopp för inom rollspelandet. Dessutom beskriver han hur han under lajv i vissa fall har 
kommit in i lätta transtillstånd, ”ett förändrat medvetande där man är medveten om allting”. 
Han vill hålla på med rollspel och lajv så länge han ”tycker det är kul”, och han hoppas att det 
är ”jättelänge”. Hur man ska förhålla sig till ont och gott, är en existentiell problemställning, 
och under sommarens lajv experimenterade Ricky med att vara ”bara ond” under hela lajvet, 
se bilaga 11. Utdraget i denna bilaga återger också på ett målande sätt dynamiken i en hel 
lajvprocess. 
 
Mimmi: Mimmi började rollspela och lajva i högstadiet. Ibland rollspelade de tre gånger i 
veckan, ibland inte alls. Idag lajvar hon bara och hon är för tillfället med i tre lajvprojeket. 
Genom lajven kom hon ”tillbaka till Sagan om ringen-känslan” som hon hade när mamman 
läste för henne. Det viktiga idag är att skapa förutsättningar för ”att kunna mötas”. För Mimmi 
är det viktigt att få utforska existentiella och religiösa frågeställningar, och hon ser att det 
finns många paralleller mellan antropologin, som hon studerar, och rollspelandet. ”Vi skulle 
kunna se oss själva som antropologer, men vi förstår inte riktigt vad vi leker med. Vi skapar 
dessa fantastiska världar men förstår inte hur vi ska leva i dem. Det är sällan de fungerar.” Vid 
ett tillfälle under ett lajv hände något som berörde henne starkt och som hon var tvungen att 
använda i rollen. Hon spelade en ”ganska religiös” uppassare, men efter det att Mimmi haft en 
naturmystik upplevelse vid ett vattenfall fick rollen revidera sin tro och gå över till den 
förbjudna druidreligionen. Det här var en verklig upplevelse som Mimmi inte hade räknat 
med. ”Där var jag tvungen att gå off väldigt många gånger och sätta mig på toa och fundera 
över vad som händer rent psykologiskt hos min karaktär hur hon ska hantera detta och spela 
det.” Se vidare bilaga 12. Mimmi kommer att hålla på med rollspel ”så länge jag får ut något 
av det, så länge jag tycker att det är kul och det är roliga människor som håller på”. 
  
Lissy: Lissy började rollspela på allvar när hon var 16 år, och under en period var det mycket 
skräckspel. Idag rollspelar hon i snitt en gång per vecka och hon lajvar två till tre gånger per 
år. ”Jag upptäckte att här fanns det en möjlighet att krypa in i en annan verklighet.” ”Plötsligt 
fanns det en massa andra människor som också var intresserade av att vara i andra världar och 
utforska hur det var att vara andra personer i olika situationer.” Lissy har också alltid varit 
intresserad av existentiella och religiösa frågor och rollspelintresset består för henne främst av 
”två saker, dels att skapa en annan verklighet, dels att undersöka andra 
verklighetsuppfattningar: hur är det att vara en människa med de här psykologiska eller 
fysiska förutsättningarna, testa olika delar av sig själv, testa att sätta sig in i olika situationer, 
hur är det att vara den här personen”. ”Tittar man på fantasylajv handlar det mycket om hur 
den här världen ser ut, hur ska vi kunna överleva här, hur ska jag förhålla mig till andra 
människor. Sen finns det lajv som i högre grad behandlar existentiella frågor öppet, som kan 
handla om änglar och människor, som handlar om människans plats i världen, var finns Gud 
någonstans, vad har han för roll, och vad har änglarna för roll om vi inte står i kontakt med 
Gud, eller Hamlet som ju handlar om livet och döden och om människans förgänglighet.” 
Lissy kommer att hålla på så länge ”det känns meningsfullt och roligt” och så länge hon 
känner att hon ”utvecklas och så länge jag hittar de upplevelser jag söker så fortsätter jag”.  
 
Jossan: Jossan umgicks i tonåren med två separata gäng, ett ”töntigt” rollspelsgäng och ett 
stökigt ungdomsgäng som mest ”festade och festade”. På fredagarna spelade hon rollspel och 
på lördagarna var hon ute och festade. Så levde hon tills hon träffade sin nuvarande pojkvän, 
som är rollspelare. Nu består helgnöjet till största delen bara av rollspel. Rollspelar gör hon 
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fortfarande varje helg och lajvar gör hon någon gång per år. Umgänget består nu främst av 
rollspelare. Jossan är ateist och hon har fått lära sig ”att våld är fel”, men i 
rollspelssammanhang tycker hon att det är roligt att spela en arg ensam ”white trash-flicka” 
som blir jätteförbannad och slåss för ingenting och en ”supergod nunna” som hittar svar till 
”om gud finns, varför finns det då krig?”. Jossan hoppas att hon ska fortsätta rollspela resten 
av livet. 
 
 
4:1:3 Analys del 2: återkoppling till huvudforskningsfrågan och teorierna 
 
För att fullfölja analysen har jag valt att utgå från de sammanställda resultaten från varje 
underfråga och relatera dessa, i någon mån och var för sig, dels  till huvudforskningsfrågan, 
dels till de valda teorierna, och dels till den svenska senmoderna kontexten. Detta har lett  
fram till en rad tentativa slutsatser, som därefter har summerats och ställts mot den debatt som 
förs om definitionen av det religionspsykologiska forskningsområdet. 
 
Huvudfrågan är ju som bekant: 
 
Vilka religionspsykosociala funktioner fyller rollspel och levande rollspel (lajv), sett ur 
ett objektrelationsperspektiv i den senmoderna svenska kontexten? 
 
Låt oss nu se hur det redovisade materialet från underfrågorna kan besvara denna fråga. 
 
1. Vad upplever utövarna att de subjektivt får ut av att delta i rollspel och lajv? 
 
Generellt kan man säga att alla informanterna har haft en bristfällig socialisation under 
uppväxten vad det gäller det existentiella området, vilket ligger i linje med uppgifterna som 
presenteras i avsnittet om den senmoderna svenska kontexten. Dessutom verkar ingen av dem, 
förutom Jossan, ha haft en samvaro med sina föräldrar som har försiggått i den magiska och 
fantasirika illusionistiska världen, utom då just under högläsningsstunderna. Om vi ser till de 
valda teorierna för denna studie är detta, alltså det existentiella området och umgänge i den 
illusionistiska världen, två viktiga, och kanske avgörande, områden för vår 
identitetsutveckling, vår upplevelse av det egna självet och vår psykosocial hälsa, men 
informanterna tycks alltså i hög grad vara, vad Ziehe kallar, kulturellt friställda i dessa 
avseenden. Inom rollspelsvärlden verkar däremot dessa behov bli rikligt tillgodosedda, dels 
genom alla olika sätt att se och tolka världen, dels genom den sociala samvaron som till stora 
delar sker i den illusionistiska världens lekområde. I denna illusionistiska rollspelsvärld kan 
de dessutom, som Bettelheim förespråkar, i en symbolisk form gestalta bortträngda och 
omedvetna känslor och tankar, och genom den i huvudsak icke-klimaktiska rollspelsleken har 
de möjlighet att, som Winnicott framhåller, utveckla identitet och kompetens. 
 
2. Hur fungerar den fantastiska berättelsen som ett övergångsobjekt och rollspelandet 

som ett övergångsfenomen i det Pruyser kallar den illusionistiska världen? 
 
När det gäller dessa informanter så är det ingen tvekan om att den fantastiska, och många 
gånger magiska, berättelsen i flera avseenden fungerar som ett övergångsobjekt. Det har 
också med stor tydlighet framkommit att rollspelandet är ett övergångsfenomen som försiggår 
i den illusionistiska världen. Och det verkar som om den samvaro som informanterna har haft 
med sina föräldrar i den illusionistiska världen har varit knuten till de stunder där föräldrarna 
har läst högt för dem. Dessa stunder, som förknippas med ”trygghet” och ”spänning”, verkar 



 76 

också ha varit de enda verkligt kontinuerliga anknytningspunkterna under uppväxten, varför 
det inte på något vis är konstigt att informanterna har sökt psykosocial påfyllning och 
stimulans med likartade medel och under likartade förhållanden fortsättningsvis i sina liv. Vad 
som dessutom är markant är att det nästan uteslutande är genom berättandet av fantastiska 
historier och genom rollspelande som informanterna umgås med andra i den illusionistiska 
världen, vilket talar för, som nämnts och antytts tidigare, att rollspelsfenomenet i vårt 
sekulariserade samhälle för vissa, i enlighet med Pruysers och Winnicotts teorier rörande 
övergångsobjekt och övergångsfenomen, har tagit över den roll som tidigare religionen hade. 
Boken som ett fysiskt övergångsobjekt, som bärs med var man än går eller som alltid finns 
tillgänglig i bokhyllan, är ännu en dimension av detta. 
 
3. Hur ser utövarnas relationsmönster ut och vilka favoritrollpersoner har de? 
 
I princip verkar det bara vara Jossan som i någon större utsträckning har kunnat använda sig 
av sin föräldrar när hon har behövt. De andra har inte i någon större utsträckning kunnat dela 
sina innersta tankar och känslor med föräldrarna och alla fem har haft känslomässigt stängda 
eller höggradigt intellektualiserande fäder, vilka på ett eller annat sätt bör ha skapat ”dåliga” 
inre fadersobjekt i o m att de inte, i Winnicotts mening, har varit mottagliga eller tillgängliga 
för förgörelse och verkliggörande. Kan man då se någon koppling mellan detta och de roller 
informanterna har valt att spela? Ja, det kan man nog utan tvekan säga, ett tydligt exempel är 
det där Rickys onda orch formligen förgör och tillintetgör sin ”fånge” (se bilaga 11). Över lag 
verkar det som om de ofta har valt att spela ut delar som inte har fått utrymme under 
uppväxten, som oönskade skuggsidor eller mer vilda livsbejakande sidor. Och det som synes 
vara gemensamt för dessa, vare sig det är en aggressiv eller extremt misantropisk skuggsida 
eller en respektlös och lycklig livsbejakande sida, är att dessa roller går på och tar för sig av 
omgivningen på ett relativt ohämmat sätt. De ”ifrågasätter”, precis som Mimmis alter ego, 
”inte sin rätt att finnas till, utan tar den”. Detta självklara sätt att våga ta för sig av sin 
omgivning och låta den ta ansvar för sin egen överlevnad, ligger, som jag ser det tydligt, i 
linje med Winnicotts tankar om förgörelse och verkliggörande av objekten. Det verkar också 
som om det är, vilket flera av informanterna framhåller, tryggt att släppa fram dessa 
bortträngda delar i rollspelsvärldens illusionistiska lekområde dels för att rollspelandet sker 
under reglerade former, där objektet, genom att gå ur rollen, alltid överlever de negativa 
projektionerna, dels för att det, precis som Winnicott refererade till när det gäller leken, ”finns 
ett tryggt objekt att tillgå eller använda sig av och spegla sig i om det behövs”, vilket är en 
funktion som inom rollspelandet förmodligen upprätthålls av spelledaren. Detta trygga objekt 
kan som vi har sett vara en förälder, en analytiker eller gud, och som Lissy sa i inledningen 
till analysavsnittet: ”Spelledaren är ju gud…”. Och kanske, skulle jag vilja tillägga, också den 
goda föräldern, eftersom de reglerade förhållandena och spelledarens funktion förmodligen 
även kan ses som en form av det moderliga ”hållande” som Bion talar om som en 
nödvändighet (moderns förmåga till drömskhet) för att barnet ska ”tåla” sina känslor och 
uppleva händelsen som meningsfull. 
 
Detta visar, som redogörelsen under fråga 1 redan antytt, att informanterna i rollspelsvärlden 
både kan leva ut bortträngda känslor och fylla på med ”goda” upplevelser som de tidigare inte 
har haft del av i den grad de skulle ha behövt. Eftersom ingen av informanterna utövar någon 
religion och rollspelandet är det huvudsakliga kreativa uttrycket så innebär detta nog utan 
tvivel att det är rollspelandet, som i Guntrips mening, är det som, direkt eller indirekt, kan ge 
lindring för dåliga objekt. Detta tyder på att rollspelandet även, när det gäller detta, verkar ha 
övertagit religionens roll. 
 



 77 

4. Hur ser informanternas meningssystem ut och hur är dessa relaterade till 
rollspelandet? 

 
Oberoende av hur informanternas meningssystem ser ut har de sedan tidigt haft ett intresse av 
att gå in i andra världar, oavsett om dessa ses som fantasier eller verkliga. Och alla, utom 
Jossan, har sedan barndomen eller tonårstiden haft ett aktivt intresse av existentiella och/eller 
religiösa frågor, vilket styrker det som framkommit i Sjödins och Bäckströms studier. 
Generellt finns det också en stor öppenhet för vad man kan tro på, även hos de två ateisterna, 
och denna öppenhet har ökat med rollspelandet och det myckna läsandet av fantastisk 
litteratur, vilket ligger i linje med ”de stora berättelsernas upplösning” och det Giddens 
benämner som ”urbäddning” och ”återinbäddning”. Sammanfattningsvis kan sägas att 
oberoende av hur deras meningssystem är konstruerade så ger den mångfasetterade 
rollspelsvärlden dem möjlighet att leva och uttrycka sig i enlighet med det specificerade eller 
ospecificerade meningssystem de har. Detta tyder på att rollspelsfenomenet, för dessa 
informanter, även i detta avseenden fyller den roll som religionen traditionellt har haft.  
 
5. På vilket sätt kan informanternas läsmönster (under barndomen och vuxenlivet) ses 

som rituellt, och vad pekar på att rollspelandet eventuellt fungerar som en form av 
passagerits- och religionssubstitut? 

 
Det repetitiva högläsandet och läsandet fyller som, kan ses ovan, på flera sätt en rituell 
funktion, bl a utförs det ofta på samma plats och tid, och det är ett trygghetskapande beteende, 
som de har burit med sig in i vuxenlivet, genom vilket de återkommande kan uppnå 
självreglering och psykisk balans. Det framkommer även att det är detta berättande, eller 
upplevande av en historia eller ett äventyr tillsammans med andra, som är själva kärnan i 
rollspelandet och lajvandet. Det är, som Mimmi säger, i rollspelsvärlden som ”Sagan om 

Ringen-känslan” från barndomens högläsningsstunder återskapas. Och med Bettelheim vill 
jag påstå att sagorna, i vårt senmoderna sekularisera samhälle, till stor del har tagit över 
bibelns funktion som förmedlare av grundläggande moraliska normer och värderingar, och 
utifrån vad som framkommit i denna studie verkar det även som om det idag är sagorna mer 
än de religiösa skrifterna som över tid är de mest bestående kulturbärarna. 
 
När det gäller rollspelandet som en passagerit, och då speciellt som en övergångsrit för inträde 
i vuxenvärlden, så är det uppenbart att rollspelandet för alla killarna har varit oerhört intensivt 
under de tidiga tonåren, ett spelande som i princip uteslutande skedde tillsammans med andra 
killar. Med van Genneps termer ”separerade” de från familjens normerande verklighet för att 
träda in i ”liminalitetens” laglösa ingenmansland, där de mycket intensivt och nästan 
uteslutande umgicks med killar i rollspelsvärlden. En minskning eller ett avbrott i detta 
intensiva rollspelande skedde antingen när de träffade en tjej eller när de började arbeta, detta 
borde kunna ses som en form av ”återinträde” i en ny social gemenskap som tillhandahåller en 
ny identitet. Som jag ser det bör det styrka det både Grimes och Bettelheim antyder om att 
ungdomar initierar sig själva om de vuxna inte gör det. Utifrån Eriksons teorier blir dock 
frågan om detta intensiva rollspelande ska ses som en godartad from av ”ritualiserande” eller 
en patologisk ”ritualism”? Jag tror inte att det går att ge ett generellt svar på detta, 
förmodligen skiljer sig detta även från person till person, men som jag tidigare har velat göra 
gällande så tror jag att rollspelandet, med sitt reglerade sociala sammanhang, för de flesta 
fungerar som ett forum där de kan lätta på det känslomässiga trycket utan att skada sig själva 
eller andra, vilket alltså bör tyda på att detta är en godartat form av ritualiserande. Och som 
framgått mår ju informanterna bättre när de rollspelar regelbundet. I enlighet med Grimes 
verkar det dessutom idag ofta vara en saga eller magisk berättelse som får fungera som 
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initiationsfantasi och ritualsubstitut. Som jag ser det gör de unga vad de kan och behöver för 
att hantera och må så bra som möjligt i den fragmenterade och kulturellt friställda verklighet 
de lever i. 
 
Tjejernas intensiva rollspelande inträdde något senare och de har inte på samma sätt under en 
avgränsad period levt i princip enbart i rollspelsvärlden. Vad detta betyder eller antyder om 
eventuella skillnader mellan tonårstjejers och tonårskillars vuxeninitiationsriter finns det 
ingen möjlighet att fördjupa sig i här. Men man kan undra om killar har ett större behov av 
initiationsriter för att de på ett gynnsamt sätt ska kunna träda in i vuxenlivet.  
 
Efter det intensiva, ibland dagliga, rollspelandet under tonåren har det planat ut till varje eller 
varannan vecka. Om detta ska ses som att rollspelandet har gått in i en annan fas som kanske 
mer liknar utövandet av en religion med sina återkommande liturgiska riter, eller som, tidigare 
nämnts, som en slags övergångsrit eller övergångsfenomen på samhällelig nivå, eller som 
både och, det är inte något som går eller ens är fruktbart att ge ett definitivt svar på utifrån 
denna lilla studie, men det är värt, anser jag, att uppmärksamma och eventuellt undersöka 
närmare. 
 
Det kan också vara värt att nämna att Eriksons ord som beskriver vad en positiv 
ritualiseringen bör leda till inte ligger så långt ifrån de beskrivningar som vissa av 
informanterna har gjort när det gäller vad de känner efter ett lajv. Erikson säger att den vuxna 
människans rit ska leda till ”en fördjupad känsla av gemenskap, en beprövad ceremoniell 
form och en tidlös kvalitet, vilket medför att samtliga deltagare träder ut ur dem med en 
känsla av vördnad och rening”. Och Ricky säger: ”På de flesta lajver är det det stora 
lajvkramandet. En del av det är ju att prata om hur otroligt kul man har haft.” ”Det är som 
efter en konsert eller vad som helst. Det har varit en väldig känslourladdning. För vissa 
personer är det ett års förberedelser som har fått sin utlösning under tre, fyra dagar.” ”Det är 
extatiskt.” ”Man är nöjd och tillfredställd. Om allt har gått bra så är man väldigt glad och 
nöjd…” Se vidare bilaga 11. 
 
När det då slutligen gäller Batson-Ventis religionsdefinition och de existentiella 
frågeställningarna, har vi under redovisningen av intervjumaterialet kunnat se åtskilliga 
exempel på hur dessa gestaltas och bearbetas i rollspelsvärlden, vilket gör att 
rollspelsfenomenet utifrån denna funktionella religionsdefinition i o m detta bör kunna 
betraktas som en form av religion eller religionssubstitut. 
 
Sammanfattande slutsats. Ovan sammanställda slutsatser pekar på att rollspelsfenomenet, ur 
ett religionspsykosocialt och objektrelationsteoretiskt perspektiv, på en rad punkter kan ses 
som en form av religionssubstitut, vilket innebär att det i den svenska senmoderna 
sekulariserade kontexten är ytterst ändamålsenligt att religionspsykologin breddar sitt område 
till att innefatta meningsskapande beteenden i mer allmän bemärkelse, där fokus gärna kan 
ligga på hur och i vilka sammanhang vi bearbetar existentiella och religiösa frågeställningar. 
Med Erikson, Grimes och Bettelheim anser jag dessutom att det är av största vikt för vårt 
samhälles psykosociala och existentiella hälsa att vi studerar hur vi kan underlätta för barn 
och ungdom att dels skapa sammanhängande, funktionella och symboliskt rika 
meningssystem som berör dem i djupet av deras inre, dels studera hur de i sina liv kan ge 
uttryck för dessa meningssystem såväl som dela dessa med andra på ett sätt som berör och 
känns just meningsfullt. Som jag ser det har denna studie av rollspelsfenomenet bidragit till 
att i någon mån belysa dessa angelägna frågor, och om jag skulle gå vidare och forska redan 
idag skulle jag förmodligen, med tanke på ”de stora berättelsernas” upplösning, fördjupa mig i 
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något som rör vårt behov av myter och meningsskapande berättelser. För fler uppslag när det 
gäller vidare forskning relaterad till rollspelsfenomenet se nedan och avgränsningen (1:5). 
 
 
4:2 Övriga reflektioner 
 
Det jag speciellt vill lyfta fram från intervjumaterialet som inte har nämnts mer än i 
förbigående är genusperspektivet, vilket naturligt började uppmärksammas när tjejer och 
kvinnor i större utsträckning kom in i rollspelsvärlden. Rollspelare är vana att laborera med 
olika världar och roller men ofta smyger sig vanligt hierarki- och könsrollstänkande in. Detta 
ifrågasätts dock, och man försöker på olika sätt uppmärksamma och bryta dessa invanda 
mönster. Mimmi är aktiv i denna diskussion, och under intervjun sa hon: ”Det är inte viktigt 
att de ska ha jämställda lajv, målsättningen är snarare att de ska ha tänkt igenom det och ha en 
analys på det. Folk har tröttnat på krigs- och fortscenarierna och det börjar komma tjejer som 
vågar arrangera lajv och det är jättekul.” Hur det skulle gå att anlägga en religionspsykologisk 
vinkling på en studie av detta område kan jag inte svara på utifrån den information jag har 
idag, men det bör säkert inte vara omöjligt. 
 
Så slutligen några kritiska reflektioner rörande denna uppsats. Jag anser att det för detta 
ämnesområde var lyckat att använda en mixdesign, för det första för att det gjorde det möjligt 
för mig att ta med flera olika teorier, dels mer allmänna på metanivå, dels mer specifika för de 
operationella momenten, för det andra för att det gav mig en funktionell och enkel 
analysmetod för  bearbetning av det empiriska materialet. Vad som eventuellt kan ha orsakat 
vissa för mig ouppmärksammade problem eller en viss tendens är dock det faktum att jag inte 
hade nämnvärd kännedom om rollspelsfenomenet innan jag började och att denna studie, med 
sin mer eller mindre klart formulerade huvudforskningsfråga, har varit relativt styrd redan 
inledningsvis. Jag kan alltså ha missat väsentligheter eller tolkat in mer i materialet än det 
egentligen ger stöd för, men detta får väl ses som en allmän fara när författaren inte känner till 
ämnet på förhand och med sin förförståelse och sina valda teorier redan från starten ser på 
materialet genom sina omedvetna och medvetna tolkningsmönster. I övrigt har det mesta flutit 
på steg för steg och kanske, som alltid, har det största problemet varit att avgränsa området 
och hitta de slutgiltiga formuleringarna för forskningsfrågorna./ 
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5 Sammanfattning 
 
I denna religionspsykologiska studie undersöks det relativt nya rollspelsfenomenet, med spel 
som t ex Drakar & Demoner, dels undersöks det mer allmänt ur ett religionspsykosocialt 
perspektiv, dels mer specifikt ur ett objektrelationsteoretiskt perspektiv. Företeelsen, som kom 
till Sverige från USA i slutet av 1970-talet, är mångfasetterad, men fokus i denna studie ligger 
på (bords)rollspel och levande rollspel, s k lajv, där det framför allt är den magiska berättelsen 
och berättandet och upplevelsen av historier och äventyr i så kallade sekundära världar som är 
det centrala. I dessa berättelser och äventyr har dessutom de existentiella frågorna och olika 
former av fantasireligioner ofta en framträdande plats. Jag har valt att studera detta fenomen 
dels för att jag med andra anser att religionspsykologin i vår senmoderna svenska 
sekulariserade kontext behöver bredda sitt forskningsfält till att innefatta meningsskapande 
beteenden i mer allmän bemärkelse, dels för att jag hypotetiskt anser att det finns flera 
likheter mellan utövandet av rollspel och utövandet av en religion: båda utövas i den 
illusionistiska världen; i båda sker ett rolltagande och en identifiering med olika roller, och 
genom detta rolltagande och denna identifiering samt möjligheten till projicering, verkar båda 
kunna ge lindring för s k dåliga objekt; dessutom innehåller båda rituella inslag; och båda 
erbjuder en möjlighet till bearbetning av existentiella frågor. För att undersöka dessa 
antaganden har jag för denna studie valt tre teoretiska utgångspunkter: objektrelationsteorin, 
enligt Winnicott med flera; Pruysers trevärldsmodell; och en ritualteori där fokus ligger på 
Eriksons begrepp ”ritualisering”. Utöver detta ställs rollspelsfenomenet mot den senmoderna 
kontexten och svenskarnas olika livsåskådningsprofiler, där det verkar som om de unga i 
större utsträckning, än de äldre, intresserar sig för de existentiella frågeställningarna, vilket 
också styrks av denna studie. Studien grundar sig på sex djupintervjuer, vilket gör att det inte 
går att dra några generella slutsatser. Men ur ett religionspsykosocialt och 
objektrelationsteoretiskt perspektiv pekar ändå det sammanställda resultatet på att 
rollspelsfenomenet på en rad punkter kan ses som en form av religionssubstitut, vilket innebär 
att det i den svenska senmoderna sekulariserade kontexten är ytterst ändamålsenligt att 
religionspsykologin breddar sitt forskningsområde till att innefatta meningsskapande 
beteenden i mer allmän bemärkelse, där fokus gärna kan ligga på hur och i vilka sammanhang 
vi bearbetar existentiella och religiösa frågeställningar. Utifrån dessa resultat anser jag 
dessutom att det är av största vikt för vårt samhälles psykosociala och existentiella hälsa att vi 
studerar hur vi kan underlätta för barn och ungdom att dels skapa sammanhängande, 
funktionella och symboliskt rika meningssystem, dels studera hur de i sina liv kan ge uttryck 
för dessa meningssystem såväl som dela dessa med andra. Min intention är att denna studie av 
rollspelsfenomenet i någon mån ska bidra till att belysa dessa, som jag ser det, ytterst 
angelägna frågor./ 
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Bilaga 1 
 
Den fantastiska litteraturen 
 
Den fantastiska litteraturen omfattar mer eller mindre all icke-realistisk/icke-mimetisk 
litteratur, som t ex gudasagor, legender, folksagor, spökhistorier, fantastiska resor, samt 
moderna efterföljare som fantasy, science fiction, skräck och magisk realism. 
 
Terminologin vad gäller genrer och undergenrer är bara delvis överförd till svenska, men 
nedan återges de klassificeringar som Ekholm redogör för i sin bok En guide till fantasy 

(2000), s. 67. 
 
Den fantastiska litteraturen 
 

surrealism            
science fiction (sf)         
skräck 
magisk realism 
fantasy 
 

high fantasy 
• episk fantasy 
• kristen (mytoepisk) fantasy 
 

genrefantasy/äventyrsfantasy 
• heroisk fantasy 
• sword and sorcery 

 
keltisk fantasy 

• Arthurmyterna 
• mabinogion 
 

science fantasy 
• dying earth 

 
med flera 

• dark fantasy 
• dynastic fantasy 
• military fantasy 
• komisk fantasy 
• nordisk fantasy 
• ockult fantasy 
• contemporary fantasy 
• rationalized fantasy 
• recursive fantasy 
• revisionist fantasy 
• techno fantasy 
• urban fantasy 



 
 

 

Bilaga 2:1 
 
Följande intervjufrågor har legat till grund för djupintervjuerna med de sex 
informanterna i denna studie: 
 
 
1. Namn/kodnamn 
 
2. Kön 
 
3. Ålder 

 
4. Yrke och utbildning 

 
5. Hur såg din familjesituation ut under uppväxten? Vad arbetade dina föräldrar med? 
 
6. Vilken relation hade din familj till religion/andlighet? Vilken relation har din familj till 

religion/andlighet idag? Har det skett en förändring? Om ja, hur? 
 
7. Tillhör du/ni ngn kyrka/religion? 
 
8. Pratade ni i familjen om religiösa/andliga frågor under din uppväxt? 
 
9. Pratade ni om existentiella frågor, som ”meningen med livet”, ”vad händer när man dör”, 

osv? 
 
10. Kunde du dela dina inre funderingar och upplevelser med ngn närstående under 

uppväxten. Kunde du dela dina fantasier och drömmar? Kunde du berätta om dina 
känslor? Hur blev dina inre upplevelser emottagna? 

 
11. Hur såg ditt meningssystem/din religion/andlighet ut under uppväxten? (Kan du illustrera 

med en teckning?) Hur såg din gudsbild ut? Utförde du ngra speciella ”ritualer” i 
anslutning till detta, bad du, osv? Var religiösa/andliga tankar och frågor viktiga för dig, 
eller inte? Beskriv hur ditt meningssystem/din religion/andlighet har förändrats fram till 
idag? Vad är det som har lett till eventuella förändringar? (Illustrera.) 

 
12. Läste dina föräldrar eller andra personer för dig under uppväxten? Hur mkt och hur ofta? 

Vad läste de och vad gillade du bäst? Hur kände du dig när de läste för dig, eller kan du 
beskriva stämningen? 

 
13. När började du läsa själv? Vad och när läste du? Hur ofta och hur mkt läste du? Hur kände 

du dig när du läste för dig själv, eller kan du beskriva stämningen? Hur mkt tittade du på 
tv under uppväxten och vad såg du mest och helst? Vad prioriterade du, läsa eller se på tv? 

 
14. Hur mkt läser du idag? Vad läser du helst och mest? Hur känner du dig när du läser, eller 

kan du beskriva stämningen? Hur mkt ser du på tv idag och vad ser du mest och helst? 
Vad prioriterar du, läsa eller se på tv? 

 
15. Hur och med vilka lekte du under uppväxten? 
 



 
 

 

Bilaga 2:2 
 
16. Beskriv din mamma och din relation till henne? 
 
17. Beskriv din pappa och din relation till honom? 
 
18. Beskriv dina syskon och din relation till dem? 
 
19. Beskriv din roll i familjen? 
 
20. Vad tyckte du om skolan, vilken roll hade du där? 
 
21. Vad är det viktigaste som du har fått med dig hemifrån? 
 
22. Vad är det viktigaste som du fått med dig från skolan? 
 
23. Hur ser din familjesituation ut idag? 
 
24. Hur är din vänskapssituation idag? 
 
25. När blev du först intresserad av fantasy/lajv? 
 
26. Vad var det som fick dig att bli intresserad? 
 
27. Vad består detta intresse främst av? 
 
28. Hur ofta ägnar du dig åt fantasy-aktiviteter, eller hur stor del av livet ägnar du åt fantasy? 
 
29. Vilken/vilka av dessa aktiviteter är viktigast för dig? Vad får du ut av den/dem? 
 
30. Hur känner du dig när du håller på med dessa aktiviteter? 
 
31. Varför tror du att just du ägnar dig åt fantasy och lajv? 
 
32. Vad är det viktigaste som du får ut av detta, totalt sett? 
 
33. Hur påverkar ditt fantasy-intresse ditt övriga liv? Positivt/negativt? 
 
34. Har fantasy-intresset påverkat dina relationer till andra, inom fantasy-världen och utom, 

familj, mamma, pappa m fl? Om ja, hur? 
 
35. Hur stor del av dina vänner har samma fantasy-intresse som du? 
 
36. Hur har fantasy-intresset påverkat ditt känsloliv, ditt självförtroende, din kreativitet, ditt 

yrkesliv, yrkesval, m m? 
 
37. Har ditt språk förändrats i o m fantasy-intresset? Om ja, hur? 
 
38. Har ditt tänkande, dina dagdrömmar och dina nattdrömmar förändrats? Om ja, hur? 
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39. Beskriv kortfattat en hel rollspelsprocess från början till slut. Vilka moment är viktigast? 
 
40. Vad upplever du som mest givande i denna process? 
 
41. Vad får du ut av att bygga upp en egen rollkaraktär? Har du en eller flera roller? Vilken 

rollkaraktär använder du mest? Kan du beskriva varför du har valt just denna karaktär, och 
vad du får ut av att var just denna? (Illustrera med en teckning.) 

 
42. Vad får du ut av att gå in i och agera i en fantasivärld? (Illustrera ev. med en teckning.) 
 
43. Jag har hört talas om ”efter-lajv-trauma”, beskriv vad det är och vad ni gör när någon 

hamnar i ett sånt tillstånd? 
 
44. Har du någon gång inte kunnat skilja på fantasi och verklighet? Vad gjorde du då? Har du 

någon gång varit rädd för att fastna i fantasivärlden? Har du träffat någon som under en tid 
fastnat i en fantasivärld? 

 
45. Finns det andra faror med rollspelandet? Om dessa uppstår, vad gör du/ni då? 
 
46. Har du någon favoritvärld? Om ja, vilken och varför? 
 
47. Har du ngn gång utövat ngn form av religion eller andlighet när du har rollspelat eller 

lajvat. Om ja, kan du beskriva hur din favoritrollspelsreligion ser ut och vad det gav dig 
att agera i den? Vad var/är det mest givande med den? Vilken typ av religion eller 
andlighet är vanligast i rollspels- och lajvsammanhang? Och hur vanligt är det att ngn 
religion finns med i dessa sammanhang? 

 
48. Varför tror du att Tolkiens värld har fått en sådan genomslagskraft? 
 
49. Om du jämför med när du var liten, kan du idag dela mer eller mindre av dina innersta 

tankar och känslor med någon närstående? Denna eventuella närstående, vem är det? 
 
50. Hur ser din religion/andlighet/ditt meningssystem/din livsåskådning/dina 

grundvärderingar ut idag? (Illustrera ev. med en teckning.) Har den/det påverkats av 
rollspelsintresset? Om ja, hur?  

 
51. Vad anser du att meningen med livet är idag? Har det förändrats från det du var liten, eller 

innan rollspelsintresset väcktes? 
 
52. Hur länge tror du att du kommer att ägna dig åt fantasy, SF och rollspel? 
 
53. Är det ngt mer som du vill tillägga eller kommentera på ngt sätt? 
 
54. Vad skulle du göra om du hamnade i en allvarlig kris av något slag? Hur skulle du hantera 

situationen? 
 



 
 

 

Bilaga 3:1 
 
Avhandlingar (11 st) som eventuellt kan vara av intresse i relation till det 
rollspelsfenomen som studeras här: 
 
1. The expression of religious and political concepts in fantasy för children.1 Författarinnan, S 
Rahn, utgår i denna avhandling ifrån att sexualitet, religion och politik har varit förbjudna 
ämnen i den mimetiska barnlitteraturen sedan början av 1900-talet. Under sent 1960-talet 
började dock restriktionerna när det gällde det sexuella upphöra, medan de kvarstod för 
religion och politik. Huvudpersonerna i den mimetiska barnlitteraturen kan numera 
menstruera, men inte ha religiösa upplevelser eller ifrågasätta det politiska systemet. Tittar 
man däremot på fantasy-litteraturen hitar vi ett överflöd av religiösa och politiska 
angelägenheter, och inte mindre på 1800- än 1900-talet. Det är därför, tror hon, som fantasy 
dominerar barnens läsande. Fantasy kan presentera abstrakta och komplexa koncept på ett 
symboliskt sätt så att de även blir tillgängliga för barn, och hennes avhandlig fokuserar 
speciellt på de religiösa och politiska koncepten i barnfantasy-genren. Hon framhåller att 
framtida kritik av fantasy bör grunda sig på att det är en romantisk mer än en mimetisk typ av 
fiktion. Bl a tar hon upp berättelser av H C Andersen, R Kipling, E Nesbit och C S Lewis. 
 
2. White knowledge and the cauldron of story: The use of allusion in Terry Pratchett’s 

Discworld.2 Under de senaste 20 åren har Pratchett’s Discworld-serie blivit väldigt populär, 
mycket på grund av hans allusioner till vad Tolkien kallar ”cauldron of the story”, och vad 
Pratchett själv kallar ”white knowledge”. Genom dessa allusioner skärskådas de myter och 
berättelser som bygger upp vår verklighet, vilket, menar William, borde göra att Pratchett’s 
fiction förtjänar mer respekt och närmare studier. 
 
3. The quest for joy: C S Lewis’s use of the quest narrative in his fiction.3 Många kritiker har 
försökt att kategorisera Lewis’s fiktion, men misslyckats, menar denna forskare. Men genom 
att använda Northrope Fryes pre-generiska kategorier och Jungs arketyper anser J R Woerner 
att hela Lewis’s fiktion kan placeras i den romantiska ”mytosen”. Han har dessutom jämfört 
Lewis berättelser med hjältens ”quest”, såsom den beskrivs av J Campbell m fl, och de 
medeltida graal-romanserna, och genom detta fann han att all fiktion av Lewis har likheter 
med ”the quest narrativ”, och då speciellt sökandet efter den heliga graal. 
 
4. Acts apart: Fantasy and adult performance of ’otherness’ in four interactive environments.4 
Denna studie undersöker fyra interaktiva ”vuxenlekplatser”, där vuxna flyr sina vardagsliv för 
att återskapa sig själva såsom ”andra”, med målsättningen att inkorporera dessa sociala 
övningar i sina vardagsliv. De fyra ”lekplatser” forskaren har valt att analysera är: Sybaris 

romantic getaways, Diane Torr’s drag king workshops, Annie Sprinkle’s sluts and goddess 

workshops och mysterieteatern Get away with murder. Alla fyra platserna sanktionerar att 
man ska bryta tabun eller härma ”förorenade” beteenden, och de ger deltagarna möjlighet att 
framträda i roller som är oacceptabla i vardagslivet. 

5. Universe makers: Mythology and the creative work of women writers of speculative 

fiction.5 I denna avhandling diskuterar forskaren, säger hon, myter med ”universumskapare”,

                                                
1 Rahn, 1986 
2 Abbott, 2002 
3 Woerner, 2001 
4 Colby, 2001 
5 Wolf, 2002 
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vilket här avser de kvinnliga författare som får nya världar att leva i sina böcker. De intervjuer 
hon har gjort med åtta kvinnliga spekulativ fiktion-författare (en kombination av science 
fiction och fantasy) har mer formen av samtal och hon har inte utgått från någon hypotes, men 
att definiera ”myt” och ”mytiskt tänkande” har varit en intention. 
 
6. Performance, religious imagination and the play of the land in the study of deep ecology 

and practices.6 Denna forskare använder en ”performativ hermeneutisk” metod (en form av 
deltagande observation) för att avtäcka de roller som förkroppsligar imaginationer vid 
processer som frigör religiösa fenomen. Genom denna tolkningsmetod kan man uppleva den 
imaginära skapelsen samtidigt med att de inre världarna externaliseras och de intryck som 
kommer från den externa världen internaliseras. Studien omfattar den ”djupekologiska” 
rörelsen som använder sig av imaginära strukturer av den djupekologiska världsbilden och 
genom ritualer, rollspel, framträdanden och sociala handlingar, placerar medlemmarnas 
kroppar däri. Fokus ligger på kroppens interaktion med omgivningen, och författaren 
argumenterar för att kroppen själv är tänkande, att kognition är en aktivitet som försiggår i 
hela kroppen och att den djupekologiska rörelsen är ett framväxande religiöst fenomen. 
 
7. That man need not walk forever in darkness: Medieval romance, scinece fiction, and 

fantasy as literary repositories of hope.7 Det antas ofta att det finns likheter mellan medeltida 
romanslitteratur, science fiction och fantasy, och genom att göra en analys av dessa genrers 
sociala funktion syftar denna studie till att se om så är fallet. Författaren menar att denna 
litteratur, som är skriven i tider av extrem, utdragen social oro, möjliggör för människor att 
bibehålla sin psykiska jämvikt genom att använda utvalda arketyper, som ”hjälten”, ”the 
quest”, ”den vise gamle mannen”, ”barnet” och ”transformationen”, och genom detta skapa 
berättelser som ger hopp om att en bättre framtid är en mänsklig möjlighet. Teoretiskt utgår 
han från Jung. 
 
8. Portals of power: Magical agency in British literary fantasy, 1890-1914.8 Traditionellt 
inom fantasygenren har termen ”portal” varit detsamma som en dörr mellan en primär och en 
sekundär värld (se sidan 5). Denna idé om en portal utvecklas i denna avhandling till att 
omfatta alla varelser, platser och objekt som möjliggör en transformation eller en förflyttning 
för den dödliga hjälten eller hjältinnan. Gemensamt är att magin fungerar som en katalysator, 
den gör transformationen möjlig i texten och den avspeglar de utomtextliga förhållandena. 
Vid sekelskiftet möjliggjorde detta, att speciellt kvinnorna, kunde skriva om vågade saker och 
genom att föra samman det rationella och det oförklarliga, speglade denna litteratur, vid 
denna tid, menar författaren, även den brittiske medborgarens försök att begripa den verkliga 
världen. 
 

9. The development of the modern fantasy novel.9 Denna studie redogör för den moderna 
fantasy-novellens framväxt från slutet av 1800-talet fram till idag. De olika typerna av fantasy 

som tas upp är: klassisk, ”sword and sorcery”, religiös sekundär värld, historisk, gotisk och 
episk. Författaren utvärderar även de olika kritiska åsikter som har framförts när det gäller 

syftet med fantasy-litteraturen, där hon själv anser att denna växande genre är värd mer 
uppmärksamhet från kritikerhåll.

                                                
6 Strobel, 2001 
7 Keyes, 2002 
8 Campbell, 2002 
9 Ordway, 2001 
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10. The Eden of dreams and the nonsense land: Characteristics of the British Golden Age 

children’s fiction in the Finnish children’s fantasy literature of the 1950s.10 Det finska 
intresset för den brittiska (barn)fantasyn började före andra världskriget. Dessa berättelser, 
som exempelvis Alice i underlandet och Peter Pan, ansågs ofta opassande för barn för att de 
stimulerade deras egen fantasi. Detta ändrades dock efter kriget då den brittiska 
barnlitteraturen i stället sågs som ett ideal, och dess karaktäristik, som språklekar, absurd 
nonsens och imaginära världar, återfinns i 1950-talets finska barnbokslitteratur, där dessa 
internationella inslag blandades med finsk folklore, sagor och politiska parodier. 
 
11. A case study of role players and role playing in constructive simulations.11 Denna 
avhandling baserar sig på observationer av rollspelande och rollspelare under fyra simulerade 
övningar inom den amerikanska arméns reservträning, hösten 1999. Syftet var bl a att se hur 
rollspelarnas agerande i simuleringarna var länkade till de verkliga övningarna. Den mesta 
rollspelsträningen försiggick dock vid datorer och lite tid ägnades åt att agera i fysiska, 
realistiska övningar. 

                                                
10 Saukkola, 2001 
11 Orbik, 2001 
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Underfrågorna har kodats enligt följande: 
 
1. Vad upplever utövarna att de subjektivt får ut av att delta i rollspel och lajv? 
 

Kod: Vad ger rollspelande? 
 
2. Hur fungerar den fantastiska berättelsen som ett övergångsobjekt och rollspelandet som 

ett övergångsfenomen i det Pruyser kallar den illusionistiska världen? 
 

Kod: Övergångsfenomen 
 
3. Hur ser informantens relationsmönster ut? 
 

Kod: Relationsmönster 
 
4. Hur ser informanternas meningssystem ut och hur är dessa relaterade till rollspelandet? 
 

Kod: Meningssystem 
 
5. På vilket sätt kan informanternas läsmönster (under barndomen och vuxenlivet) ses som 

rituellt, och vad pekar på att rollspelandet eventuellt fungerar som en form av passagerits- 
och religionssubstitut? 

 
Kod: Rituellt beteende 
 
 

Matris, med sid- och radhänvisningar, s:rad (-er), enligt Malterud12: 
 
 

 Vad ger rollspel? Övergångsfenomen Relationsmönster Meningssystem Rituellt beteende 

Olle 7:7-8 
8:35 
9:21-23 
10:9-14,17-21,33-36 
11:1-3,9-10,26-30, 
33-36,42 
12:16-25,30-33 
13:5-10,30-34 
14:4-4,8-10,13-16, 
20-26 
15:2-10,33-35 
16:24-25,37-41 

4:30-37 
5:1-31 
6:5,28-31 
10:2-6,15-17,36 
11:1-3,24-26,42 
12:1-10,37 
13-1-2,6-10,13-
28,35-38 
14:1-7,27-33,37-41 
15:2-10,33-35 
16:11-13 
17:3,21-23 

1:9,12,17,18, 
19,20,21 
2:26-32,37-41 
3:1-6,8-16,29-34 
4:9-13 
7:3-6,9-10,14,18-20, 
26-37 
8:1-18,22-35 
9:1,6-9,16,24-41 
10:6-9,13-14,33,36 
11:1,4-6,9-13,33-35 
12:11-15,19-22,    
28-31,34 
16:24-25,27-35,    
37-38 
17:6,8-9,13-18 

1:19-38 
2:4-24,33,36 
3:17-29,35-36 
4:4-9,16-23, 26-27 
13-12 
14:31-37,39-41 
15:1-10,14-26,29-32, 
37 
16:1-3,1113,21-23 
17:1-2,4-5 
17:10-12,19-20 

3:37-38 
4:30-33,36-37 
5:1-31 
6:5,8-11,15-19,23-35 
7:1-3,15-18 
10:2-3,25-28 
 

Basse 8:29-31 
13:5-12,20-21 
14:10-13,21-23 
15:18 
16:34-35,39 
24:3-4,7,11,15,30 
25:4-19 
26:32-33 

6:29-30 
7:3-5,10-14,18-32 
8:1-2,4-8 
10:38-40 
11:28-31 
12:1-2,8-11,14-15, 
22-36 
13:1-30,32,36-38 

1:5-6 
2:24-29 
3:1-11,14-18 
6:28-29 
7:1-9,14-17,31-33 
8:1-4,20-31,34-36 
9:1-34 
10:1-30 

1:12-14,16,23,32-34 
2:1 
3:19-21 
4:1-30 
5:1-38 
6:1-27 
8:10-11,15-18 
11:22-26 

11:17-18,31-32 
12:11-13 
15:22-23 
23:39-41 
25:18 
27:2,6,25 
31:19-23 
33:13-14 

                                                
12 Malterud, 1998 (1996), s 94f 



 
 

 

27:18-19 
28:2,9-17, 25-37 
29:1-29 
30:14-15,18-21,    
23-24,29 
31:1-2,4-5 
32:21-30 
 

14:1-2,3-12,16,19-26 
15:12,22-23,25 
16:14-19,27 
20:15-20,26-28 
21:5-7 
22:29-31 
23:1-33,35-36 
24:1-2,4-19,25-31 
25:3-19,22-29,37-38 
26:17-33 
27:1-7,9-
15,17,19,23-25,27-28 
28:1-10,18 
30:29-31 
31:1-2,10-19 
32:1-18 
33:1-4,10-11,17-32 
35:1-5 
36:31 

11:20 
12:14-21,31-32 
13:5-8 
15:12,18 
16:9-16,18-27 
17:1,4,7-20,27-33 
18:1-31 
19:17,22-29,31-35 
20:2-3,7,11-14 
21:7-12,15-29,33-34 
22:2-28 
23:35-41 
24:11,32 
27:5,13-17,19-20, 
26,29 
28:19-21,23 
29:25-26 
30:9,13-14,23-28 
32:28-30 
33:10-11 
35:10-20 

20:26-28,30-31,33 
21:1-5 
31:19-23 
34:18-24,27 
35:9,22-33 
36:1-2,9-30 
 

34:8-19,27-32 
35:9 
36:31 

Ricky 10:20-22,26-27 
11:9-11,24,28-30 
12:14-20,22 
13:15-17 
14:1-2,17-22,25-28 
15:5-25,34-35 
16:1-6,12-16,19-24 
17:5-6 
18:26,30,38 
19:3-10,13-16,25-33 
20:1-2,8 
21:17-25 
22:1-5,14 
24:22-26 
26:2-3,15,18-23 
27:1-3,10-21 
34:27-30,38-30 
35:1-19,30-34 
36:1-2 
37:2-6,19-22,24-26 
38:5-7,19-33 
39:1-6,36-37 
40:1-8 
41:13-20 
 

1:7-8 
3:24-25 
4:1-10 
5:3-15 
7:5 
9:10 
10:7-29 
11:1-27 
12:21-38 
13:1-32 
14:1-16,23-30 
15:1-8,26-27 
16:11-12,24-26 
17:1-4,8-30 
18:1-38 
19:1-3 
20:3-28 
21:1-7,13-16 
22:21-34 
23:1-21 
24:2-6,22-29 
25:2-4,13-31 
26:6-9,25-29 
27:4-6,22-24 
28:1-21 
29:1-20 
30:1-3,6-7,19-24 
31:1-4,618,26-29 
32:1-5,12-27 
33:1-35 
34:1-39 
35:19-34 
36:12,36-44 
37:30-32,35-38 
38:1-6 
39:31-35 
40:9-25 
41:7-11 

1:1,3,9-10,13-22 
2:2-10,14-16 
3:5-6,19-23,25-26 
4:1-4,8,11-19 
5:2-4,16-25 
6:1-39 
7:2-29 
8:1-30 
9:1-9,12,16-33 
10:1-6 
11:25-27 
12:1-18,32-38 
13:5-9,12,17-19 
14:1-3,24-25 
15:16-20 
16:7-12,17 
18:14,16-18,26-37 
19:10-24 
20:25-28 
21:1-13 
22:6-17 
23:10-12 
24:7-11,19-20 
26:27 
34:31-32 
36:4-37 
37:7-19,28-35 
38:1-20 
39:4-5,9-13,20-27, 
37-40 
41:21-28 

2:11-27 
3:1-5,12-18 
4:11-24 
9:11 
23:22-24 
24:1-3,12-21 
25:4-5 
26:10-14,10-17 

2:21-24 
13:18-26 
14:9,20-22 
17:12-15 
18:3-38 
22:20-30 
23:8-12 
24:2-6,22-26 
25:2-4,13-14,21-25 
26:28-29 
27:4-6,10-14 
28:18-19,21 
30:1-3 
33:15-16 
34:10-14 
35:10-17,30-34 
36:1-2 
38:9-32 

Mimmi 17:22-23,34-36 
18:1-23,38-39 
19:3-17,21-25 
20:30-31,37-42 
21:1-12,17-26,40-42 
22:1-8,29-33 
23:2,10-14,17,26 
24:13-15,18-20,    
28-31 
25:11-14,22-27,    
30-31 
26:6-7,18-19 
27:2-7 
29:3-10 

3:25-35 
4:7-8,22-23,34-37 
6:1-7,21-42 
7:1-21,27-37 
8:8-39 
9:1-37 
10:2-3,5-36 
14:25-29,32-33 
15:27-41 
16:1,12-35 
17:1-3,15-36 
18:1-4,20-39 
19:1-7,26-40 
20:22 
21:10-17 
23:3-10,15-17,13-14, 

1:16-17,25-27 
2:13-16,28-34 
3:1-5,12-13,16-18, 
22-24,36-37 
4:6-14,17-20,29-31 
7:13-24 
8:1-7 
10:36 
11:1-40 
12:1-43 
13:1-46 
14:1-42 
15:1-26,39-41 
16:1-11 
17:4-16 
19:13,18-20 

1:28-31 
2:1-8,11-26 
3:5-11 
4:1-2,14-17,20-28, 
32-37 
5:1-37 
6:7-20 
14:16-21 
28:13-20 
30:11-25,34-38 

2:9 
3:25-28 
8:23-25,31-32,35-36 
9:21-22 
10:3-4,15-17 
22:15-19 
23:18-21 
27:15-36 
28:1-3,20-28,32-38 
29:1-2,20-37 



 
 

 

22-24 
24:34-35 
25:1-10,15-21,28-29, 
32-42 
26:1-24 
27:11-36 
28:1-15,20-38 
29:11-19,40-42 
30:1-7,26-34 

20:1-35 
21:27-29,31-42 
22:6,9-27,34-37 
23:8-12,14-21,25-30 
24:1-13,21-27 
26:25-33 
27:1-2,8-9,11 
29:38-40 
30:9-10 

Lissy 15:22-24 
16:28-37 
22:20-25 
23:23-32 
24:1-34 
25:34-35 
26:1-8,27-28,32-35 
27:7-20,28-31 
29:6,10-13 
31:25,28 
32:1-5,25 
33:41-42 
34:1-3,31-33 
35:1-2,20-30,32-35 
36:7-13,22-25 
 

2:14-16 
3:8-9 
4:21-22,27-31 
5:5-6,29 
6:15,19,30-32,37 
7:1-18,26-32 
8:1-38 
9:1-21 
10:2-9,22-32 
11:2-8,14-16,28-31 
12:6-20 
13:8-33 
14:1-4,9-13,18-31 
15:1-10 
17:7,12-15,19-21, 
25-32 
18:1-5,9-12,16-22 
19:4-5 
20:15-17 
21:36 
22:4-19,26-31 
23:1-2,5-7,9-25 
26:9-19 
27:1-5,21,28-38 
28:1-41 
29:1-9,14-32 
30:1-30 
31:1-30 
32:6-29 
33:30-41 
34:7-22 
35:31-35 
36:1-3,22-32 
38:26-32 

1:19,23,24 
3:8-18,28-31 
4:23-26 
5:9-10,15-29 
6:1-29,33-36 
7:19-25 
9:17 
10:10-21 
11:24-27,33-36 
12:1-5 
18:13-15,23-32 
18:13-15,23-32 
19:3,6-34 
20:1-15,19-22,27-29 
21:4-6,16-27,30-36 
23:8-9 
24:13-14 
25:3-5 
26:21-23,25-31 
27:5-6 
28:4-30 
30:12-13,17-18,29.30 
31:25,29-42 
32:32-37 
33:1-8,25-29 
37:11-22 

1:20-21 
2:1-34 
3:1-6,19-28,36-38 
4:1-22 
5:1-14 
8:6-31 
9:22-33 
10:1-3,14-18 
11:7-13,17-19 
12:29-31 
13:14-16,31 
15:1,11-12 
20:7-9,25-28,30-31 
21:7-16,20-23 
24:39-40 
25:14-15,33 
27:21 
34:7-24 
35:19 
36:1-6 
37:4-10,23-36 
38:1-25 
39:13-24 

2:14-16 
4:30-31 
8:36 
9:1-2,8-10 
10:15-21,26-28 
11:2-6 
12:16-28,32-35 
13:2-6,9-10,29-32 
14:31 
17:31-32 
21:36 
25:1-3,16-19 
24:35 
25:6-10,14-22,25-27, 
29-30 
27:21-26 
28:25 
32:12,14,16 
34:7-9,22-31,35-37 
35:1-15,18-19,27-29, 
31-35 
36:1-3,5-6,9-14,    
17-21,23-28 
37:2-7,27-29 
38:6-7,33-38 
39:1-18 
 

Jossan 7:20-33 
15:10-12,13-24 
17:15-20 
19:4-5,16-23 
20:2,13.18,20-22 
21:1-11,19,25-35 
22:1-3,13-14 
23:12-17,22,25-39,41 
24:7-18,22-23 
25:23-24,33 
26:12-18,21-22,    
25-26 
27:17-23 
28:5-9,13-24 
29:9,12,22 
31:7-11 
34:3-4,18,20-25 
35:12-13,19,21-28 

2:24-26 
3:3-4 
4:16-21 
5:1-10,18-31 
7:16-24 
8:21-28 
9:1-30 
10:1-29 
11:1-26 
12:3-8,10,15-27 
13:2-19 
15:5-14 
17:21-23 
18:29-30 
19:1-24 
20:1-12,19,23-29 
21:11-24,36-37 
22:1-27 
23:17-22 
24:6,23-27 
25:3-36 
26:3-8,19-26 
27:1-10,13-14,24-28 
28:1-4,25-30 
29:1-7,21-34 
30:1 
31:1-6,12-33 
32:1-26 
34:5-18 
35:15-20 
36:1-2 

2:30-32 
3:1-5,9-10,15 
4:1-4,13-15,17-18 
5:7-17 
6:16-21 
7:3-7,9,13-15,34-39 
8:1-20 
10:28-29 
13:11-12,20-28 
14:1-26 
15:1-4,14-16,25-32 
16:1-35 
17:1-20,24-28 
18:3-13,18-28 
20:30-31 
22:28-31 
23:1-8,23-24,40-41 
24:18-21 
25:2-3,34-36 
26:1-2,8-10 
27:10 
28:10-12,21-22,    
28-29 
29:7-8,13-20 
30:17-38 
32:9-16,27-31 
33:1-9 
34:19 
35:5-7,23-28 

5:16-22 
4:3-12 
5:21,25-26 
6:1-17,24-32 
7:1-12 
14:11 
18:1-2 
24:4 
27:11-13 
33:10-35 
34:1-2,6,20-24 
35:1-5,14 

9:5-6,13-15,26 
10:1-2,14,23,24 
11:7-8 
12:5-7,19-23 
19:3-5,12-14 
21:13 
26:14 
32:1 
33:12 
34:3-4,6,15-18,20-25 
35:15 
36:1-2 

 



 
 

 

Bilaga 5: Ricky, meningssystem 



 
 

 

Bilaga 6: Jossan, meningssystem 
 
 
 

 
 

”Om man kan hålla alla de där sakerna, och knyta ihop det i slutänden, så kan jag känna att 
jag är en rätt bra människa, jag behöver inte skämmas för mig.”



 
 

 

Bilaga 7: Mimmi, meningssystem 1



 
 

 

 
Bilaga 8: Mimmi, meningssystem 2 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

Bilaga 9: Lissy, meningssystem 1



 
 

 

 
Bilaga 10: Lissy, meningssystem 2 



 
 

 

Bilaga 11:1: Ricky, årets lajvupplevelse 
 
Del av en uppföljande intervju med Ricky efter sommarens lajv, där han hade beslutat 
sig för att försöka vara ”ond” hela tiden. 
  
CL: Hur gick det, klarade du av att hålla… [att vara ”ond”] 
 
Ricky: Jodå, jag klarade av… Det var en väldigt speciell lajv för det var väldigt många off-
moment. Alltså, vi bröt väldigt ofta. För det första för att vi lyckades pricka in den veckan, 
under hela den här förbannat varma sommaren, som regnade. Så det var ganska mökigt med 
tält och laga mat och sova, allting var blött och ganska segt. Det gav väldigt mycket 
Mordorkänsla, orchkänsla. Det var väldigt tufft när det regnade och så stod det en rad med 
liksom läderklädda, svarta orcher. Vattnet droppade från hjälmarna och de såg halvt sunkiga 
ut. Det var jävligt bra, på det sättet. Däremot gjorde det att mycket annat blev struligt. Så jag 
spelade inte så… jag har inte spelat min roll under så lång tid som jag har spelat andra roller, 
eftersom det blev mycket avbrott. Vi hade ett långt arrangörsvållat tolv timmars avbrott 
utifrån att det här med regnet gjorde att det vara så många som var så helt ur gängorna och så 
efter ett tag. Ibland var det så att man var tvungen att gå till off-lägret för att prata med någon 
eller för att byta strumpor för att man var dyngsur överallt. Men de gånger när jag spelade, 
och det gällde nog för hela lägret, så var det väldigt, väldigt bra spel, eftersom alla visste att… 
alla hade energi över när det väl gällde att spela. Så de gånger jag körde, körde jag på ganska 
bra. 
 
CL: Och vad menar du med bra, du var alltså bara ond? 
 
R: Nej, jag var liksom intensiv, jag var där hela tiden, jag gjorde saker. Höll spelet igång så 
mycket som möjligt. Och jag är ganska nöjd med de grejer jag gjorde. Jag var lite fascinerad 
efteråt. Jag gjorde några saker som… Jag gjorde egentligen inte så mycket tveksamma saker, 
det var bara en känsla att förmedla att man skulle akta sig för mig typ. 
 
CL: Du kunde förmedla att du var ond? 
 
R: Ja, och jävligt farlig. Vi gjorde såna där smågrejer, det gällde ju för alla vi som spelade 
staben, att vi hade en sån uppgift och sen gjorde vi olika aspekter av det. Jag var väl mer ett 
trubbigt verktyg liksom, ingen skalpell alls, utan någon slags stridsklubba som de andra kunde 
svinga, eller som jag själv bara kunde starta igång. Och det som var mest givande var, vi tog 
nämligen en fånge. Det var en grej vi bestämde innan lajven. En kille som hade pratat om det. 
 
CL: Er grupp? 
 
R: Ja, just i det här fallet var det just vår grupp som bestämde tillsammans med han som blev 
fången. Han hade pratat innan att han skulle tycka att det var väldigt, väldigt kul att bli 
fångad. Och om han blev fångad kunde man göra väldigt mycket, han var inte rädd, eller… 
han var ganska stryktålig. Pallade mycket liksom. Psykisk press och sådär. Och så bestämde 
vi på området innan lajven började när vi pratade om och verkligen spikade att han skulle bli 
fången. Och så pratade jag och han ihop oss, så här och så här kan vi göra för att det ska bli 
troligt att du… för han ville göra en sån här episk utrusning. Människorna fanns i ett fort och 
vi orcher fanns där ute, vårt härläger, vår belägring. Vi kom fram till att jag måste få ut 
honom därifrån på nåt sätt. Vi kom fram till att jag haft hans syster. Hans syster hade dött när 
vi belägrade det här området, anföll det här landet. Och att jag då skulle ha fångat henne, haft



 
 

 

Bilaga 11:2: Ricky, årets lajvupplevelse 
 
henne hos mig, så jag visste väldigt mycket om honom. Och så precis innan spelet börjar så 
hade det varit ett stort slag, där hade jag sett honom och visst vem det var. 
 
CL: Fanns hon ”på riktigt”? 
 
R: Nej, det var bara en imaginär figur, som han hade kommit på, framlagt en karaktär, en 
syster som hade dödats av orcherna. Och så arbetade han och jag fram att okej då var hon 
fången hos oss så då vet vi väldigt mycket om dig. Och det kulminerade i att jag stod framför 
murarna och vrålade fram honom. Jag skrek hans namn och berättade allt jag hade gjort med 
hans syster och hur hon hade bett om att han skulle komma och rädda henne, men det visst 
han inte och sådär. 
 
CL: Levde hon fortfarande? 
 
R: Nej, och vi vrålade: ”Nu är det din tur!” Och hånade honom, att han inte hade lyckats 
rädda henne. Och han gjorde en sån där episk utrusning. Han kastar sig över palissaderna. 
 
CL: Episk utrusning? 
 
R: Ja, det är riktigt tufft faktiskt, det såg skit-coolt ut. Han låg liksom på palissaderna, folk 
försökte hålla kvar honom. Han slet sig loss och sprang vrålande mot alla orcherna utan 
vapen. Så höll vi honom… Jag blev lite lack, för tanken var att de i befästningen skulle ha en 
moral som gick neråt, medan vi som var orcher skulle ha en moral som gick uppåt. Och en del 
då i deras nedåtspiral så bestämde vi att vi skickar tillbaka honom. Vi knäcker hans roll, så att 
han är helt förstörd. För han var en sån här hjältetyp då. Vi knäcker hans roll och skickar 
tillbaka honom så att de får se. Vi kommer i alla fall att erövra fortet så vi får tillbaka honom 
sen. Så vi förlorar ingenting på det, vi vinner bara på det. Och då det här var mycket grejer 
som vi pratade om off, och när spelet kom… Då hade han pratat mycket om innan att han 
tyckte att honom fick man slå på på riktigt. Han hade uttryckt sig om att allt upp till ett knäckt 
näsben var okej. Han menade väl inte, att slå på mig, men om vi skulle slå på honom så skulle 
vi inte mesa runt, vilket vi i staben som fick det här vi kom fram till rätt snart att det är 
mycket värre att vara den som slår, eller den som terrar. För den som blir slagen, eller utsatt 
kan alltid säga stopp. Men det är väldig svårt för oss som driver det framåt att säga stopp, det 
blir bara konstigt. Så jag pratade lite med honom och så kom vi fram till att om någon skulle 
slå på honom så skulle det vara jag i staben. För att jag har den kontrollen, jag har tränat, jag 
vet att… De andra tyckte det var lite otäckt samtidigt. Det var rätt smart för om de slår är det 
inte säkert att de har samma kontroll, var man kan slå utan att det händer nåt, och hur man slår 
och så där. Så när vi fångade honom så körde jag ju lite misshandel. Det som var jobbigt var 
att spela något slags bestialiskt hat som riktades mot honom. Att vältra sig i att nu kommer jag 
att göra dig så jävla illa och jag har redan gjort din syster illa, och du ska gå samma väg och 
så där. Det rent fysiska var lite så där, det var lite udda, men, märkte jag, då kände jag en 
ganska stor trygghet i hur jag skulle göra. Och han beskrev efteråt att när jag höll i honom 
kände han sig väldigt trygg, för han märkte att han kom ingenstans. Jag hade en stor rustning 
på mig, jag vägde 15 kg mer än jag gör annars. Och jag vet i alla fall lite grann om hur jag ska 
sätta mig på någon för att de inte ska få så stort spelrum. Och då kände han sig väldigt trygg 
för då behövde han inte bråka. Men om någon annan höll i honom blev det svårt för honom 
för hans karaktär ville ju bort, även om han visste att det var jättetufft att vara fånge, då 
försökte han göra motstånd och då var det inte så många andra som kunde hålla i honom på



 
 

 

Bilaga 11:3: Ricky, årets lajvupplevelse 
 
ett bra sätt. Så han var väldigt glad när jag gjorde det. Det var ju väldigt kul att höra. Men det 
var jobbigt att vältra sig i det här hatiska. 
 
CL: Vad hände med dig i det? 
 
R: Det var jättekul att spela det i läget. För det kändes om en väldigt bra scen. Det väckte 
massa grejer i mig, det väckte massa grejer i honom, för det var massa folk omkring när jag 
låg på honom och skrek. 
 
CL: Kunde du känna ett genuint hat? 
 
R: All teater, ska det vara bra måste det ju komma inifrån. Och det är ju klart… och jag 
hävdar ju att alla människor har hat, kärlek, rädsla, alla såna grejer i sig, det gäller bara att 
hitta den vägen som gör att det jag känner kan förändras till det som rollen känner. Jag har 
aldrig trampat sönder en liten tjej och kissat på henne och fått henne att be om mer, som då 
min roll hade gjort. Däremot så är det ju klart att jag har hatat, att jag har betett mig 
destruktivt på olika sätt. Det gäller bara att hitta det och göra om det. 
 
CL: Blir du inte rädd för din egen… 
 
R: Nej, nej, nej. Det blev väldigt, väldigt starkt, men det var tufft att ”go with the flow” för 
jag kände hela tiden att det var ingen fara att det skulle gå över styr. Det kändes att jag hade 
en ganska bra… Jag märkte det, saker och ting som jag egentligen har vetat innan, men det 
var skönt att få det bevisat igen, att jag har en väldigt bra koll på vad som är min roll och vad 
som är jag. 
 
CL: För det var ju det du var lite osäker på innan, hur det skulle bli. 
 
R: Ja, och det var jätteskönt att märka det att det finns en lagom spärr där och jag kunde 
släppa på den rätt så mycket just i det här läget. Vi hade pratat mycket, jag kunde släppa på 
den också med andra, vid andra tillfällen. 
 
CL: Kunde du känna dig nöjd med rollen, att du hade gjort det du hade föresatt dig? 
 
R: Rollen var ju bara överlycklig över… rollen var ju bara sur över att vi skulle lämna 
tillbaka honom. Rollen blev väldig grinig över, vaddå, ” det är ju min”. (Skratt.) Han är min, 
jag ska göra samma sak med den här som jag gjorde med den här systern.  
 
CL: Var det många förnedringselement? 
 
R: Ja, samma kväll som vi hade fångat honom och röjde runt där. Jag slog sönder knät på 
honom, alltså rollmässigt. Vi teatrade en grej med en vapenattrapp. Just för att han… Vi hade 
haft fångar tidigare och de hade blivit fritagna, för de i fortet var ganska bra, ganska duktiga 
på att smyga i skogen utan att bli upptäckta. Så både för hans skull, för han ville ju vara 
fången till sin kulmen, tills han blev knäckt och han blev tillbakalämnad. Och för vår skull så 
att vi kunde köra det spelet hela tiden, så var vi tvungna att se till att han inte kan komma 
tillbaka till fortet, så därför mimade vi att jag slog av knät. Och det gjorde vi ju så att de i 
fortet såg det. Han vråla till och låg och vred sig. Men efter där… han hade fått springa ett



 
 

 

Bilaga 11:4: Ricky, årets lajvupplevelse 
 
gatlopp, som vi hade pratat om tidigare, så vi gjorde massa saker kontinuerligt. Och den 
kvällen efter det kände jag mig lite urladdad, lite trött. Hela dan hade jag också stått framför 
murarna och vrålat, inte bara på honom, utan på dem där inne, ”Vi kommer att ta er, natten är 
vår tid”. Vilket var jättekul, det var lite katarsiskänsla, att få stå och vråla riktigt högt. Jag 
visste inte att jag hade så starka röstresurser. Många sa, ”Du kommer skrika sönder halsen”. 
Den höll faktiskt riktigt bra, även om jag vrålade på fel sätt. Jag skorrade rätt rejält. Så jag 
kände mig lite urladdad, så då tänkte jag ”nu går jag härifrån”. Nu blev det lite jobbigt att vara 
så här, att liksom stå och vråla och spotta på honom, så då gick jag därifrån helt enkelt. 
 
CL: Då gick du off? 
 
R: Ja, då gick jag till off-lägret och satte mig där och märkte att jag måste byta strumpor, för 
de var helt dyngsura. Jag tog en liten break där och sen så på vägen upp igen då, jag hade bara 
tänkt att göra ett kort stopp, så fick jag hemlängtan, efter min son och sånt, så då kände jag 
”då går jag och lägger mig i bilen i stället. För då är det ingen idé att jag går upp, då kommer 
jag inte att kunna göra nåt bra jobb i alla fall. Så jag tar en break, jag vilar lite, så efter det 
kom det stora stoppet också, det här långa, tolv timmar. Nej, vänta det var inte då, det var 
innan. Nu ljög jag. Men det blev ganska långt, jag låg och sov där i bilen och sen på 
morgonen, så fick jag frukost där nere i off-lajvlägret och sen gick jag upp. Och då fortsatte vi 
hela grejen med… Jag gick nästan direkt upp till honom och kollade hur han var fången. 
 
CL: Du gick inte dit för att fråga hur han mådde, utan för att vara jävlig? 
 
R: Ja, ja, jag gick dit i rollen. Jag försökte hålla tydliga såna här: ”Är du okej öppningar?” 
Och han berättade efteråt att…för han skickades mellan de olika grupperna, för att alla skulle 
få någon att spela mot, och för att han skulle få nya grejer. Det är lätt att det blir tomgång om 
det är samma människor. Så hade det alltid kommit fram folk och frågat ”Är det okej?”. Men 
vi i staben frågade aldrig, men vi körde i alla fall att backa av lite och säga något i normal ton, 
eller normalare, morra någonting, för att ge honom en öppning att säga, antingen att nu får det 
vara bra, eller så där. Och man kollade om han spelade emot. För blir någon passiv, helt 
passiv då är det ett tecken på att man går för långt, eller nu är inte det här så kul längre. Så jag 
försökte hålla ett öga på det, och så fanns det ju två kommandoord som folk kunde använda, 
som var arrangörslagda. Om någonting blev för jobbigt, eller nu börjar saker och ting bli för 
jobbigt jag vill inte att vi fortsätter åt det här hållet, så kunde man säga ”broms” till någon. Då 
kunde man fortsätta spela men inte mera, ”kutt”, var det andra ordet, och det var ”nu lägger vi 
ner”. Och då slutade man direkt. Och det var en bra trygghet att ha, jag fick en… det var en 
kille som sa ”broms” till mig. En av orcherna som jag skulle hoppa på och börja slå på, som 
sa ”broms”. Jag hörde inte att han sa ”broms”, jag såg bara att han backade undan och jag 
hörde att han sa någonting. Då backade jag undan och skakade om honom lite och skickade 
tillbaka honom i ledet och stod och skällde på honom i stället. Och det kändes väldigt skönt. 
Och jag pratade med honom sen för att kolla vad det var och vad han hade sagt, och då sa han 
att han hade sagt ”broms”. Han hade tydligen bett om ursäkt för att han sa det, men jag är bara 
glad, det var det bästa han kunde göra. Mycket bättre att han sa det än att jag hade gjort nåt. 
Så de där kommandoorden var väldigt bra. Så det finns de där tre stegen, om någon blir passiv 
och inte spelar emot, då kan man börja tänka att man ska ta det lite lugnare, eller om någon 
säger ”broms” eller ”kutt”. Just i den här killens fall, när man backade lite så inledde han 
alltid ett spel. Han var ju oftast väldigt sliten eftersom han var slagen och terroriserad på 
massa sätt. Men då viskade han alltid, kom lite närmare, och så sa han typ, ”Det finns massa 



 
 

 

Bilaga 11:5: Ricky, årets lajvupplevelse 
 
pilar i fortet med ditt namn på”, eller nåt sånt litet småtrots, så man förstod, okej, han är på. 
Hans roll är fortfarande inte knäckt, vi kan fortsätta ett tag till. Den killen då, som slutade med 
att hela orchlägret var runt honom och hade en skenavrättning. Alltså, vi lurade rollen att han 
skulle bli hängd. Och efter det var han knäckt och då fick han krypa tillbaka, 600 m i leran, i 
bara underkläderna till fortet. Och ligga där och banka och försöka bli insläppt. Det tog 
jättelång tid för de hade spikat igen porten från insidan. De stod tydligen där och slet för att få 
bort spikarna för att släppa in honom. Han berättade efteråt, han var helt lyrisk. Han hade 
aldrig haft så bra lajv-upplevelse som det där, och det var kul. Det fanns en sån otrolig känsla 
i det hela tiden. Han ville ju spela den här hjältetypen som blir knäckt, som går den resan 
nedåt – och det fick han ju. På en vanlig lajv är 50-60 % upplyftande upplevelser, som 
verkligen ger någonting, resten är grejer som är lite neråt. Någon som är dålig på att spela, 
eller konstiga signaler, eller vad det nu kan vara. Det kan vara att maten är dålig. Men hans 
lajv-upplevelse var att 95 % var bra. Bara hade gett tuffa upplevelser. Det var jävligt kul att 
han upplevde det så. 
 
CL: Och vad upplevde du och hur mycket pratade ni om det efteråt? 
 
R: Jag snackade med honom lite, vi kramades och så där. Vi pratade en hel del, jag fick höra 
att allting hade varit okej. Det var en grej jag hade gjort på honom som hade gjort… Jag 
sparkade på honom några ggr när han låg ner, och där, trodde jag efteråt, att jag inte riktigt 
hade lyckats signalera en spark. Vi hade pratat om det innan, det är bra att man signalerar 
innan man slår för då kan han förbereda sig. Då blir det något helt annat. Då är det oftast 
ingen fara om man t ex sparkar i magen. Om han ser att det kommer en spark, då kan han 
spänna sig och vrida sig med lite. Då är det oftast lugnt. Men det var några sparkar som jag 
gav honom som jag kände den här kanske han inte riktigt såg att den kom. Men det visade sig 
att det var en helt annat grej som hade tagit ganska ordentligt. När jag var på honom hade han 
fått tag på någon kniv, alltså ingen riktig kniv utan en lajv-attrapp, och skulle börja slåss med 
den. Jag hade sån kontroll på hans kropp och vad jag gjorde var att jag flathandade honom i 
pannan. Alltså tog handen och tryckte till med handflatan rätt ordentligt och det hade tydligen 
tagit så att det hade svartnat för ögonen några sekunder. Och det blev jag förvånad över. 
Samtidigt, stridskonsten i mig blir ju lite nöjd med att jag faktiskt kan… för han tyckte 
fortfarande att det var en jävligt tuff känsla. För han kände att det fanns ju inget motstånd att 
ge. Det gav honom verkligen den impulsen att nu ger jag mig. 
 
CL: Vad är det du tränar? 
 
R: Ninjutsu, tränar jag nu, sen har jag tränat lite andra saker, brottning bl a, vilket förståss är 
jättenyttigt i såna här lägen. Men det var lite splittrat, att det blev så hårt utan att jag visste det 
och samtidigt nöjd…och att jag faktiskt inte skadade honom. Det blev lagom, även om det 
blev lite mer än jag trodde att det skulle vara. Det var den enda grejen som han kände var lite, 
tyckte var sån här: ”Oj, den var hård.” Fast inte för hård, men förvånansvärt hård. 
 
CL: Hur lång tid ägnade ni sen åt eftersnacket?  
 
R: Inte så mycket. Vi pratade en del efteråt, han och jag. Jag känner att jag fick höra det jag 
ville höra. Han hade haft det jättebra. Han tyckte det var skitkul med den här upplevelsen. 
Och jag fick berätta för honom att jag tyckte att det gav så väldigt mycket att han fanns där. 
Att få spela ut mot en person, för det första som jag visste, som verkligen hade uttryckt en 
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önskan: ”Lossaloss, det gör inget!” Som man kände sig trygg med, att lossaloss på. Och just 
det att han inte spelade orch, då kunde man ju spela ut hela orchregistret. Man kunde 
verkligen vara otäck, det gav mycket åt rollen det här med systern som var så här 
improviserad skapelse innan. Att jag tyckte att det var roligt att få folk och så knäcka dem, så 
tills de var helt förstörda. Och det var lite speciellt att den karaktären skapades ur det påhittet, 
som bara var några timmar innan lajven började. Och sen även i stunden när jag låg på honom 
och pratade om det, så kände man, att okej, det är så här min karaktär gör. 
 
CL: Hur slutförde ni det, ni kramade om varandra, du och den här killen, men de andra 
orcherna – är det mer flytande, att man pratar med den man behöver… Det är ingen 
organiserad ”charing”? 
 
R: Nej, det behövs inte, och det går inte att ha en sån, om man tänker på att det var 60 
personer som var orcher, sen var 30 som var i Gondor. De två lägren har haft två helt olika 
lajver. De har haft sin fortlajv och vi har haft vår belägringslajv. Och sen har de lajverna gått 
parallellt och gett varandra, förstås. Och det går inte… det finns så många som jag inte har 
spelat mot: jag har inget intresse eller behov av att prata med dem. De har sett mig och jag har 
förhoppningsvis gett dem en upplevelse genom bara mitt uppträdande, och de har gett mig en 
upplevelse av sitt stående där i regnet, eller att de har sett mig på vägen så har de flyttat på 
sig. Det finns inget behov att prata igenom saker. Det är kul att sitta och prata om: ”Det här 
var kul…”, om man råkar sitta bredvid varandra. Men det fanns några som man behövde prata 
med. Den här fången då. Det var några andra fångar som vi också pratade med. Varandra i 
staben, med arrangörerna om lite saker som dök upp. Det gjorde arrangörerna väldigt bra, de 
var väldigt noga med att när lajven var slut så skulle alla samlas i fästningen först. Då stod 
verkligen alla där. Så pratade dom och berättade ”så här och så här, vi ska städa och i morgon 
är det frukost vid den här tiden…” Och sen gick alla till respektive smågrupper, vi i staben 
gick till vår, och de olika orchgrupperna gick till sina, och bara satt med varandra ett tag. Det 
är ju dem man ha spelat mest med. Och där kan man behöva snacka av sig en del. Eller berätta 
”Det här och det här kändes så här…” Och sen finns det andra, vissa spridda nerslag, som 
man gärna vill prata med. Och det är bara att hitta dem. Och på de flesta lajver är det det stora 
lajvkramandet. En del av det är ju att prata om hur otroligt kul man har haft. Jag hade en 
väldigt bra lajv. 
 
CL: Det blir lite exalterat, extatiskt… 
 
R: Det är klart. Det är som efter en konsert eller vad som helst. Det har varit en väldig 
känslourladdning. För vissa personer är det ett års förberedelser som har fått sin utlösning 
under tre, fyra dagar. 
 
CL: Om du skulle sätta ord på stämningen, vad skulle du säga då? 
 
R: Efter en lajv generellt sätt? 
 
CL: Ja. 
 
I: Det är extatiskt. Det finns någon slags glädje, och så… befriande. Framför allt var det rätt 
kul att få spela sur och bitter. Och det var rätt skönt att få släppa det och känna att man var 
jävlig glad att man… att verkligen få släppa ut all den här glädjen som var. För det finns ju 
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den här glädjen under allting, som när jag bråkade med den här fången, allt sånt, man kände 
det här är kul, det är en tuff sen, det händer mycket saker. Vi leker och har roligt. Men man 
kan ju inte ge glädjen utlopp i de lägena. Rollen är inte särskilt glad och lycklig, utan den gör 
andra saker. Så det är skönt att få släppa loss den. Man är nöjd och tillfredställd. Om allt har 
gått bra så är man väldigt glad och nöjd att allt har gått bra. Och det är skönt. 
 
CL: Sen när du kom hem, dina reflektioner, tankar och integrering i dig själv, hur har det 
gått? 
 
R: Det har gått, faktiskt rätt bra. Jag har mått ganska bra. Jag var ju ute efter lite 
katarsiskänsla efter lajven, att få vråla av mig, vilket jag löste bl a genom att stå och vråla 
framför murarna så mycket som jag gjorde, för det gjorde jag en hel del. Jag fick höra efteråt 
också att jag också hade gett mycket för dem där inne. Det var ju kul. De tyckt det var häftig 
att det stod någon och vrålade där utanför: ”Att nu kommer vi och tar er!”. Det hjälpte ju 
deras nedåtgående moral. Och jag fick även känna på det här att släppa på en hel del 
aggressivitet utan att… och märkte det att jag tappade inte kontrollen. Jag har en ganska bra 
grundmurad koll, och kan kanske släppa fram mer än vad jag kanske tror utan att det blir fel. 
 
CL: Du kunde också hålla ondskan i din roll… 
 
R: Det var lite svårare, utifrån att det fanns så mycket andra problem. Just det här med att 
regnet kom och sånt och att allting annat var en sån misär. Gjorde att man var lite snällare än 
man skulle ha varit annars. Man vill inte sparka på någon när man vet att de inte har sovit, de 
har sovit i blöta filtar, de är blöta in på skinnet. Man slår dem en gång mindre än vad man 
skulle ha gjort annars. Och det är en sån off-tanke som är svår att… man beordrar inte någon 
att stå vakt tolv timmar. Så det finns ju ett väldigt stort off-tänkande i det, men i alla 
spelsituationer, direkta spelmöten så är jag rätt nöjd med att ha varit en relativt bisarr lirare i 
rustning som gärna slog på dem. Fast en sån där grej som jag fick höra sen, som jag nästan 
började skratta i läget för det var så otroligt missriktat. Vi hade grävt en stor grop som vi 
skulle ha som fånggrop. Gropen var väl upp till axeln eller bröstkorgen. Det var ju vatten i 
eftersom det hade regnat, vatten upp till halva underbenet i ungefär. Och så hade vi ställt upp 
en grupp orcher där framme, stod och skällde på dem, kommer inte ihåg riktigt varför. Men så 
såg jag att någon av dem hade en hjälm som var oknäppt, och jag slår av hjälmen med min 
stridsklubba som jag hade och den ramlade ner i den där pölen, i gropen. Det var inte 
meningen att peta ner den där, jag skulle bara slå av den och så hör jag ett ”plums!”, och 
känner att det där var ju inte meningen. Det var ju lite taskigt, men han är på för han står 
fortfarande och skakar och är rädd för mig, märker jag, så jag beordrar honom ner i gropen: 
”Hämta hjälmen!” Han måste ju ha hjälm på sig, så han hoppar ner där, plums, och blir blöt 
och hoppar upp och sätter på sig den här dyngsura hjälmen. Sen får jag höra sen efteråt att tio 
minuter tidigare hade han varit i off-lajvlägret och bytt skor och strumpor, och var precis torr 
och då kände jag… När jag fick höra det kände jag att det var ju synd. (Skratt.) Det var en sån 
där grej, att jag fick en off-tanke att det var inte riktigt faire, så. Men han var ju på, han var 
inte sur på något sätt. Han sa: ”Det var ju lite synd att jag precis… men, ja, ja” så hoppade 
han ner och körde sin orch. 
 
CL: Hur har du integrerat det som hände, har du dragit några paralleller till andra händelser… 
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R: Jag är glad att jag har upplevt att jag har spelat mycket, när jag lajvar har andra sagt att jag 
har, inte dåligt spel, men ofta hämmat, att jag inte spelar ut så mycket. Det var kul att känna 
att det har jag faktiskt gjort. I bilen tillbaka kände jag att jag hade orkat lossaloss en hel del 
mer. Så där rent energimässigt hade jag kunnat spela mera. Nu var det att det var massa off-
moment såklart som gör att… att det fanns mera spel som kunde få hoppa ut. Jag har ju dragit 
paralleller, det gör jag jämt, varför jag är intresserad av våld, varför jag har aggressiva 
tendenser. Känner att blir jag arg, så är min första impuls oftast att slå, inte att prata eller att 
säga nåt, utan att slå sönder, förstöra saker och ting. 
 
CL: Trots att du är så verbal… 
 
R: Ja, ja, det är något som jag kan kontrollera, har jag ju märkt i det civila livet, eftersom jag 
vet om det så väl. 
 
CL: Att du släppte så pass mycket, tror du att det har ökat någon slags trygghet i dig, för dig 
själv? 
 
R: Ja, det tror jag. Ja, jag hoppas det, jag vet ju inte. Jag har ju inte blivit arg på samma sätt 
sedan dess, och jag har ingen lust att kalla fram en ilska för att se. Det kan jag ju inte veta 
förrän jag verkligen blir arg – om jag känner som jag gjorde innan. ”Every little bit helps”, så 
klart. Och det här har nog varit en mycket mer positiv byggsten i något slags 
personlighetsuppbyggande än något annat. Framför allt för att jag fått och har haft väldig, 
väldigt kul. Det var väldigt roligt att vara ute och leka orch i skogen. Om man inte har varit 
orch, så har man inte lajvat. Jag har ju spelat orch förut då, men inte alls på den här… Nu gav 
jag mig in i det på ett helt annat sätt. 
 
CL: Drömmar, har du… 
 
R: När jag kom hem från lajven så drömde jag mest om andra personer på lajven, starka 
figurer som ligger kvar på näthinnan, som stod inne i mitt sovrum. Jag kommer inte exakt 
ihåg drömmen, men jag kommer ihåg att det stod några där. 
 
CL: Var det väldigt verkligt… 
 
R: Ja, liksom, ja, det är ju den verkligheten som jag har varit i i flera dagar så den ligger ju 
kvar. Det som jag pratade om tidigare, det här så kallade postlajvtraumat som finns. 
 
CL: Vad var det för känslor som kom tillbaka i drömmen? 
 
R: Nej, det var mer ”titta där är dom, vad kul att se dom igen”. Så. (Lite skratt.) Det var en 
väldigt visuell lajv, mycket tuffa bilder som dök upp, eller som man såg. Man kunde betrakta 
lajven om man inte höll på att spela själv, kika för att det såg så tufft ut. 
 
CL: Vilka var det som dök upp i drömmen? 
 
R: Ja, det vet jag vilka det var, det säger inte så mycket om man inte var där. 
 
CL: Men var det orcher? 
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R: Ja, det var orcher och så var det han den här fången. De orcher som man har mött finns 
fortfarande väldigt levande kvar på näthinnan. Jag kan ganska snabbt tänka så här såg den här 
personen ut, eller så såg det ut när vi stod och vrålade framför fortet och då stod det ett par 
bågskyttar precis bakom skyddsvärnet – och det kan jag komma ihåg precis hur det såg ut. Så 
det finns massa såna bilder som lever väldigt starkt kvar. Som man känner att det är synd att 
man inte kan ha en kamera. Och det finns inte kvar, och jag lät ingen ta ett foto på mig och 
jag tittade aldrig på hur jag själv såg ut heller, för jag tycker inte om att se hur jag ser ut innan 
man spelar, jag tycker det stör. Men nu hade jag däremot väldigt gärna velat se hur jag såg ut. 
 
[…] 
 
CL: Tror du att du kommer att gör det här fler gånger? 
 
R: Lajva? 
 
CL: Alltså, sån ”ondskefull” lajv? 
 
R: Ja, det kan jag mycket väl tänka mig. Det beror så mycket på omständigheterna. Det här 
var liksom ”the quintessential orch”, det här var Tolkienorcherna, det måste man nästan pröva 
på. Och ja, visst, jag skulle inte ge mig ut att lajva bara för att få spela ond, det måste finnas 
någonting mer. Nu var det ju orcherna. Att vara hjälpansvarig för hela orchgruppen, det tyckte 
jag var kul, det tilltalade mig. Och sen i det tänkte jag, jag provar på att se om jag kan ge mig 
själv lite aggressionsterapi. 
 
CL: Tycker du att du lyckades med det då? 
 
R: Ja, det tycker jag, jag mår ju bättre, ja, det kändes bra. 
 
CL: Du mår bättre… 
 
R: Om inte annat att få vråla loss, vråla ur sig en hel del. Och sen… Däremot har jag tänkt 
efteråt, att självterapi ska man nog inte ha som ett självändamål när man är ute och lajvar för 
det tror jag blir dumt. Jag var där främst för att lajva, sen hade jag som mitt eget privata att… 
jag skulle vilja liksom få ur mig massa saker. Jag får se hur det går. Att ge sig in i att lajva för 
att få terapi, då är man inne på grejer som man absolut behöver hjälp med, det är jag rätt säker 
på. Det hjälper ju en att göra saker som man mår bra av eller som man tycker är kul, det 
hjälper ju en att må bättre. 
 
CL: De här förnedringsmomenten, hur kändes det när du utförde dem? 
 
R: Det kändes inte så mycket just då. Det var egentligen bara att släppa loss lite, för jag kände 
hela tiden att om han hade sagt stopp så hade jag stoppat. Det hade inte varit något problem. 
 
CL: Du hade en neutral känsla i dig… 
 
R: Nej, det kan jag inte säga, rollen var ju engagerad. Man ger sig in i såna där känslolägen. 
Jag vet ju att det är skönt, någonstans i en vet man ju att det är en skön känsla att göra illa 
någon, att förnedra eller så där. Sen är det inget jag är särskilt stolt över, men jag skulle inte 
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tycka att det var kul att göra det själv [som Ricky]. Skönt för mig att få den klarheten. Att låta 
rollen njuta av det, det kommer ju någonstans ifrån. Njuta av att skrämma de andra orcherna, 
men jag har inget behov av att förnedra någon./ 



 
 

 

Bilaga 12:1: Mimmi, en naturmystik upplevelse under ett lajv 
 
Det här är ett utdrag ur intervjun med Mimmi där hon berättar om en naturmystik 
upplevelse under ett lajv: 
 
Mimmi: Jag har haft en läskig - häftig - mäktig upplevelse på ett fantasylajv förra året då jag 
skulle träffa en person vid ett vattenfall. Det var varmt ute och han var efterlyst så jag visste 
inte om han skulle komma så jag fick ledigt – jag spelade någon slags uppassare – och jag 
gick ner och väntade på honom vid vattenfallet. Jag väntade jättelänge och somnade till slut 
ovanför vattenfallet där vattnet porlade och jag hamnade i en konstig trans där vattnet talade 
till mig. Mina hjärtslag var ett med världens hjärtslag. Jag hade händerna på stenen och kunde 
känna att det flöt in kraft. Det var jättemärkligt och det stod folk runt omkring mig och talade. 
 
CL: Det var en inre upplevelse? 
 
M: O ja. 
 
CL: Det var ett mellantillstånd mellan vakenhet och dröm? 
 
M: Ja, men det var en väldigt stark upplevelse och när jag kom tillbaks trodde jag att jag hade 
varit borta i två timmar men jag hade varit borta i fyra för att jag hade varit i denna trans. Det 
var en fantastisk och häftig upplevelse. Jag vet inte om jag skulle kunna säga om det var svårt 
där att skilja mellan verklighet och lajv, men jag var naturligtvis tvungen att använda detta i 
lajvet. Jag blev väldigt förändrad jag också av det här. 
 
CL: Vad var kontentan av upplevelsen? Fanns det ett budskap? 
 
M: Det var väldigt lugnt. Jag har haft flera sådana naturupplevelser där jag känt att naturen, 
världen har gungat mig i sina armar. Jag känner mig väldigt lugn och glad över att få ha varit 
med om det här. Det var en tjock och tät känsla, de här hjärtslagen var jag lika mycket som 
det var de kringvarandes och att vattnet talade hela tiden – det sa en sak som jag kom ihåg 
men det gick inte att urskilja alltihop. 
 
CL: Kommer du ihåg vad vattnet sa? 
 
M: Ja, det sa: ”Ni är inga val.” Jag vet inte vad det menade med det. Och den situationen hade 
jag inte hamnat i om jag inte hade varit på lajv. Så jag var tvungen att använda det i lajvet 
också, men det var väldigt starkt för mig. 
 
CL: Även om det hände på lajvet så var det inte direkt kopplat till lajvet? 
 
M: Nej precis, det förde mig bara ut i skogen. Men det är det enda jag kan komma på där 
gränserna har flutit ihop. Jag var väldigt mycket in-lajv när detta hände, men även mycket 
Mimmi också. 
 
CL: Vad spelade du för roll? 
 
M: Jag spelade riksmarskalkens betjänt, en ganska stängd roll som gick upp i att försöka vara 
den perfekta betjänten och stängde av allt annat och den här grejen gjorde jättemycket för den 
rollen för hon hade haft den här upplevelsen och då öppnade hon upp. 



 
 

 

Bilaga 12:2: Mimmi, en naturmystik upplevelse under ett lajv 
 
CL: Har du någonsin känt dig rädd för att fastna i en fantasivärld? 
 
M: Nej, aldrig. 
 
CL: Har du någonsin träffat någon som känt så? 
 
M: Nej. 
 
 […] 
 
CL: Har du någon gång utövat någon form av religion eller andlighet när du har lajvat? 
 
M: Ja, det har jag. I lajvet vid vattenfallet var det en väldigt strikt monoteistisk religion, lite 
lik katolska kyrkan, 1500-talet. Min karaktär var ganska religiös men efter upplevelsen vid 
vattenfallet gick hon över till den förbjudna druidreligionen. Så där var det mycket om 
religion. Hon visste att hon hade kunnat bli dödad, men händelsen vid vattenfallet hade 
förändrat henne så mycket så hon var tvungen att byta religion. Där var jag tvungen att gå off 
väldigt många gånger och sätta mig på toa och fundera över vad som händer rent psykologiskt 
hos min karaktär, hur hon ska hantera detta och spela det. Sen tror jag inte att jag haft några 
religiösa roller./ 
 
 
 
 
 

 
 

 


