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Abstract 

This project report describes a supplement for character creation in a tabletop role-playing 

game “Dragons and Demons." The purpose of this project is to improve the character creation 

for the players’ trough the narrative elements such as character’s background story. The 

applied qualitative methods such as a test panel and a questionnaire were conducted for the 

evaluation of theories used during character creation and to get feedback on the supplement’s 

creative value for the players. The aim of the questionnaire was to see how the method for the 

character creation differs from the regular way of making a character for a tabletop role-

playing game and if this idea improves user experience during the tabletop role-playing game. 

The results of the evaluation are based on answers from novice and experienced players, and 

conclude that the additional background story creates an insight into the character's past, 

which makes it easier for novice players to get quick started with character creation. The 

experienced players expressed that the supplement for character creation was more 

entertaining than the traditional way of making a character for a tabletop role-playing game. 
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1 Inledning 

Att skapa en karaktär till ett bordsrollspel kan vara komplicerat och tidskonsumerande. Det 

associeras ofta med en stor mängd siffror och ett ändlöst arbete i enlighet med spelets 

förhållningsregler. Av den anledningen kan skapandet av rollspelskaraktärer ofta upplevas 

som händelsefattigt och begränsat i många bordsrollspel. Med förutbestämda yrkesval, 

utsedda efter tärningskast, berövas därför spelarna friheten av att själva bestämma respektive 

karaktärsbakgrund. Jag vill med detta arbete istället öppna upp för ett mer interaktivt 

tillvägagångssätt för att tillge spelaren en mer underhållande upplevelse i sitt 

karaktärsskapande, skildrat från tidigare nämnda begränsningar. 

 

I texten citeras referenser från spelmanualerna för ”Drakar och Demoner”. Begrepp som 

rollpersonen, spelledare, rollspel, bordsrollspel och spelsystem kommer att tydliggöras med 

hänvisning till denna manual.  

1.1 Bakgrund 

I regelböckerna till ”Drakar och Demoner” används inte begreppet bordsrollspel, detta 

benämns istället som rollspel. I detta spelsammanhang innefattar begreppen bordsrollspel och 

rollspel samma sak, spelet klargör att spelandet inte intar en digital form och frånsäger sig 

därför behovet att fortsättningsvis använda den mer specifika termen.      

 Ett rollspel kan jämföras med en fantasy-film eller en gammal saga, men med skillnaden att 

 spelarna, som sköter huvudrollsinnehavarna får skriva sina egna manus medan 

 spelledaren/regissören, sköter intrigen, birollerna, statisterna och miljön.  Spelets mål är inte 

 att vinna eller förlora, utan att uppleva spännande äventyr och utföra stordåd som inte står 

 sagornas hjältar efter och på detta sätt skapa sin egna fantastiska historier och hjältar. Dem du 

 spelar med är oftast inte motståndare utan partners som du bör samarbeta med. (Strandberg, 

1991. s.4) 

Om vi skulle anta att spelandet ägde rum i Ian Flemmings, James Bond
1
 skulle spelledarens 

olika plikter vara att regissera, författa, inta bi- och statistroller samt sköta kulissen för att 

måla upp omgivningen för de andra spelarna. I denna miljö skulle en av spelarna exempelvis 

kunna inta rollen som James Bond och bestämma hans handlingar och val i olika situationer. 

Likaså skulle de andra spelarna få spela under samma förutsättningar men med en annan 

karaktär, exempelvis Q eller agent 009. 

1.1.1 Definitioner 

Nedan följer en kort lista av några viktiga definitioner som kommer att finnas i denna rapport.  

                                                 

 

1
 Hjälte i en rad spionromaner och noveller 1953–66 av Ian Flemming. James Bond är 

kommendörkapten i brittiska flottan och underrättelseofficer med kodnummer 007.  



2 

Rollpersonen: I ”Drakar och Demoners” regel bok (v. 7, Riotminds, 2000) finns det en bra 

definition på rollpersonen.  Rollpersonen är den uppdiktade personen som du kommer att 

gestalta genom många timmar av underhållande spelmöten.  

Denna uppdiktade personen är en hjälte vars egenskaper och talanger bestäms genom en 

uppsättning regler som du finner i denna bok. Hjälten kan vara stor, liten intelligent, dum, 

lömsk, pålitlig, egocentrisk, kärvänlig, hjältemodig, feg, kort sagt allt är möjligt (Riotminds, 

2000, Rollpersonen expert s.6). 

Mentor: I äventyren och i projektrapporten kommer personen Mentor att nämnas. Hen agerar 

som spelarens guide i rollpersonens utveckling. Under äventyr med Mentor blir rollpersonen 

bättre inom vissa färdigheter, dvs. att karaktärens färdighetspoäng subjektivt målas upp för 

spelaren i form av träning och upplevelser. 

Hen: Samlingsord för han/hon. 

Traditionellt: Ett traditionellt sätt att skapa en karaktär till ett bordsrollspel menas då med att 

man skapar en rollperson på det ”vanliga” sättet. De traditionella förhållningsregler är då att 

man väljer ut ras, kön, ålder, yrke och andra val för sin karaktär. Sedan räknar spelaren ut hur 

mycket färdighetspoäng rollpersonen har, detta är valutan för vilka och hur många färdigheter 

spelaren kan "köpa" till sin karaktär. Via tabeller som förklarar hur mycket färdigheterna 

kostar, väljer spelaren sedan vilka färdigheter spelaren vill att denne karaktären ska besitta. 

Avslutningsvis bestäms det kortfattat om hurdan rollpersonen är och har varit.  

Karaktärsskapartillägget: Tilläget jag skapade till ”Drakar och Demoner” (v. 7, 

Riotminds, 2000) och som mina testdeltagare testade. Regler och ett utdrag från detta tillägg 

finns placerat i bilaga 3 vid namn ”Regler och karaktärsskapartillägget”.  

1.1.2 Bordsrollspel 

I bordrollspel används regelböcker som definierar hur spel-världen fungerar och ger spelarna 

information om hur det går till att skapa en karaktär i den världen. I rollspel har varje 

spelarkaraktär, biroll och statist en statistik som berättar hur stor chans de har att lyckas med 

olika uppgifter. Statistiken finns nedskriven på ett så kallat karaktärsblad som varje spelare 

har. Där står inte bara statistiken på färdigheterna utan också utrustningen man har och annan 

personlig information som längd och vikt. För att lyckas med de olika uppgifter som visar sig, 

ser man till den statistiken som finns på karaktärsbladet och använder sig av tärningar för att 

med chansen se om karaktären lyckas med uppgiften.     

 I ett bordsrollspel är det tärningen som avgör om du lyckas träffa en fiende. Det finns alltid en 

 risk att du missar. Nu hugger du med svärdet mot din motståndare: slå en sexsidig tärnig. Om 

 resultatet blir 1,2 eller 3 har ditt hugg träffat. Blir resultatet 4, 5 eller 6 har du missat. (Detta är 

 en förenklad version av hur det egentligen går till i Drakar och Demoner). Om du träffar 

 kommer din motståndare att bli skadad. Om du missar, så försöker björnen klösa dig - slå en 

 sexsidig tärning för björnens anfall. Björnen är dock ganska klumpig; den träffar bara om 

 resultatet blir en etta. Fortsätt att slå varannan gång för dig och varannan gång för björnen, tills 

 någon av er träffar (Thor, 1985, s.7). 
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Systemet som används i ”Drakar och Demoner” kallas D20 Dice-Twenty, eller Tärning-

Tjugo, där det traditionella tärningsvärdet 1 till 6 är utbytt mot 1 till 20. Om karaktärens 

statistik i färdigheten klättra är 12 är spelaren tvungen att slå mellan 1-12 med D20 tärningen 

för att lyckas med klättringen. Det finns många andra slags tärningssystem än Dice-Twenty, 

här är exempel på några av dessa. I ett av dem används D100 systemet då används en tärning 

med värdet från 1-100.  

Chansen att lyckas med en uppgift beräknas då med procentuellt värde (Då talen 1-100 är lätt 

att räkna procentuellt). Om karaktären har här 30 % i färdighet klättra är det 30 % chans att 

rollpersonen lyckas med klättringen och 70 % att misslyckas. I detta fall måste spelaren då slå 

mellan 1-30 för att lyckas. 

Andra spel använder ett D6-system där man slår två D6:or (tärning med 6 sidor) och sedan 

lägger till värdet man har på färdigheten t.ex. klättra, för att nå upp till talet man behöver för 

att klara uppgiften som är framför rollpersonen. Om spelarens rollperson har två i klättra och 

måste nå sammanlagt 12 för att klara den hala klippan måste spelaren minst slå två femmor på 

sina tärningar för att rollpersonen ska klara uppgiften.    

1.1.3 Spelledarens roll 

Spelledaren är den person som leder själva spelet och har då inte någon egen rollperson. 

regelboken ”Drakar och Demoner” (v.5, Strandberg, 1991) finns en tydlig beskrivning om 

vad spelledarens roll och uppgift är. Om ordet SL framkommer i citaten är detta en 

förkortning på termen spelledare. Denna förkortning används många gånger i rollspels 

sammanhang så som i regelböcker.   
 

Det bör aldrig vara mer än en person som är spelledare åt gången. Spelledarens uppgift är att 

föra berättelsen framåt genom att förse spelarna med den information som behövs för att de 

ska kunna förstå omgivningen och utifrån den göra vissa val och handlingar utifrån sina 

rollpersoners karaktärer och bakgrunder. SL är den som bestämmer hur reglerna bör tolkas 

men också vilka regler man bör använda eller modifiera. Det är SL som bör kunna regelverket 

bäst. Att vara SL handlar dock inte bara om att  kunna reglerna. En spelledare måste också 

vara kreativ och påhittig eftersom det är han/hon som hittar på alla de äventyr som 

rollpersonerna kastas in (Malmbeg, 2002, s.6).     

En viktig del i spelledarens uppgifter är att kunna gestalta och rollspela de personer och 

varelser som rollpersonerna kommer att möta längs vägen av deras äventyr.     

Dessa gestalter kan vara allt från en gammal man som önskar rollpersonernas hjälp till kungen 

av det rike som blivit bestulet på sitt magiska svärd. Det faller även på spelledaren att rollspela 

den tjuv som just stulit kungens magiska svärd eller den rövare som rövar bort den gamle 

vilsne mannens mula. Det är dock inte bara personer som spelledaren måste rollspela. Han får 

även ge sig i kast med att rollspela drakar, magiska varelser och ondsinta troll, såväl som 

gudar och demoner (Malmbeg, 2002, s.168).    

   

Därför måste en spelledare alltid vara beredd på att kunna personifiera en person eller varelse 

som rollpersonerna möter eller beskriva en plats som rollpersonerna färdats till. 
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1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att förbättra karaktärsskapande i ett specifikt bordsrollspel som 

”Drakar och Demoner” (v. 7, Riotminds, 2000) genom att undersöka hur ett tillägg med ett 

underlag till en karaktärskreation, upplevs av oerfarna respektive erfarna spelare av 

bordsrollspel. Huvudfrågan i denna undersökning är om ett tillägg för karaktärskreationen 

kan förbättra det traditionella sättet att skapa en karaktär samt förbättra spelarens upplevelser 

av ett bordsrollspel? För att kunna få svar på den frågan har frågeställningarna tillhörande 

detta projekt fördelats enligt följande:  

 

– Vilken känsla och förståelse beskriver de oerfarna spelarna att de fick när de spelade? 

 

– Öppnade detta bordsrollspels tillägg ett intresse för fortsatt rollspelande bland de oerfarna 

spelarna och i så fall hur? 

 

– Efter att ha presenterats för detta tillägg, föredrar de erfarna spelarna att integrera och spela 

fram bakgrundshistorien för sin karaktär istället för att bara läsa och skriva om den?  

 

– Upplever erfarna spelare att detta tillägg fungerar som ett alternativ till ett mer traditionellt 

karaktärsskapande och i så fall hur? 

1.3  Tidigare forskning 

Tidigare forskning i ämnet om berättarteknik och karaktärsskapande (Campbell, 1968) visar 

att det finns ett fåtal berättelser som har återgetts i olika tappningar i årtusenden. I "The Hero 

with a Thousand Faces", skriven av Joseph Campbell (1968) tar författaren upp och analyserar 

de berättelser som spirat ur olika kulturer och tidsåldrarna. Efter att Campbell (1968) hade 

studerat och läst många av världens hjältemyter upptäckte han att de i grunden är samma 

historia. Berättelsen har blivit återberättad många gånger, i och med det har den även fått 

många olika skepnader, vilket har gett grunden till bokens titel "The Hero with a Thousand 

Faces". Campbell (1968) nämner även olika exempel som kännetecknar de olika 

hjälteberättelserna. Författaren lägger sedan fram exempel från olika myter, som i sin tur 

kommer från olika kulturer, men som mer eller mindre är samma berättelse. Skillnaderna 

ligger i olika detaljer som har förändrats i berättelsen då människorna i det område där 

berättelsen återges kunna relatera till innehållet. 

Ett exempel på en sådan berättelse är då en prinsessa leker med sin gyllene boll och tappar 

den i träsket hon leker bredvid. En groda kommer upp och frågar om han kan hämta bollen, 

men prinsessan måste lova grodan att han får bli hennes kompanjon och lekkamrat. Sova i 

hennes säng, äta från hennes tallrik och dricka ur hennes kopp. Flickan lovar grodan detta och 

när bollen är hämtad, springer prinsessan sin väg med boll i hand och lämnar kvar grodan i 

träsket.  

Som nämnt tidigare kan samma berättelse finnas i olika kulturer med lokala förändringar, 

historien om prinsessan och grodan är ett exempel på en sådan berättelse. Den finns även som 

en version i Asien, men då är det ingen groda utan en liten drake som hjälper prinsessan. Ett 

tecken på små lokala förändringar i detaljer men med samma innehåll i berättelse.  

Denna myt eller saga visar också hur en berättelse oftast börjar, med ett misstag eller chans 

som för hjälten till en okänd värld och som då kommer i kontakt med krafter de inte riktigt 

förstår sig på.  
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Joseph Campbells (1968) bok användes av mig som underlag i undersökningen av 

berättarteknik i förhållandet till hur en hjältes eller äventyrares väg fortskred från att vara en 

vanlig person till att bli en äventyrare. Detta skulle hjälpa mig i konstruerandet av det 

narrativa materialet jag höll på att skriva, då mitt narrativa komplement till rollspelet ”Drakar 

och Demoner”, (v. 7, Riotminds, 2000) skulle innefatta ett tidigt stadium i karaktärens 

utvecklings- och äventyrsskede. Tack vare Campbells (1968) forskning i "The Hero with a 

Thousand Faces" kunde jag få mer kunskap om narrativ konstruktion. Den kunskapen hjälpte 

mig att fundera ut det mest framgångsrika sättet att stadga upp ett bra narrativt 

introduktionsäventyr för mina spelare. Boken förklarar de olika stegen i en hjältes berättelse. 

Som nämnts tidigare i berättelsen om prinsessan och grodan är den första delen i historien 

avresan. Det andra kapitlet är initiationen eller en väg av prövningar som Campbell (1968) 

kallar det. I denna del av berättelsen måste hjälten klara eller ta sig förbi ett antal prövningar, i 

boken nämner Campbell (1968) Psyches prövningar i sitt sökande efter sin älskade Amor som 

hade blivit tagen av Venus. För att Psyche skulle få sin älskade Amor tillbaka var hon 

tvungen att gå igenom ett antal tester och utmaningar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 1. Mallen för alla äventyr/berättelser,            Figur 2, Modell för ”hero´s journey”, Pettersson 2013 

Pettersson 2013 enligt Cambell,            enligt Cambell, 

 

Figur 1 är en summering och mallen för alla äventyr/berättelser som Cambell (1968) skapade 

från sin forskning. ”Call to adventure” är det som en karaktär blir utsatt för när man ser 

dennes vardagliga liv bli avbrutet av en kallelse till en annan värld. Som för prinsessan när 

hon mötte den talande grodan eller för Frodo när han ger sig av mot Vatnadal med ringen. 

Efter det är de övergången till den då andra världen sedan följer prövningarna som för 

Pshyches prövningar som nämns i stycken över. Sedan fortgår berättelsen till slutet. Figur 1 

ska läsas moturs.   

Figur 2 är mer inriktat på en hjältes resa en modell som kallas the hero´s journey och läses 

medurs. Figur 2, är och är mer inriktad på en hjältes steg i hans/hennes berättelse och är då en 

mer specificerad men med samma tanke som i figur 1.  

Här visas en enkel modell som Campbell (1968) kom fram till. Den till vänster är tagen från 

boken "The Hero with a Thousand Faces", medan den till höger är en förenklad modell av 

den förra och visar hjältens resa. Då graferna ska läsas ska man som läsare tänka på att den 

högra grafen går från nummer ett, alltså medurs, medan den vänstra grafen ska läsas moturs. 

Dessa grafer har jag gått efter till en viss del i mitt bordsrollspels tillägg, men då spelarna i 

mitt projekt ska skapa en karaktär kommer de inte direkt in i ett äventyr då världens öde står 

på spel. Därför kommer karaktärerna som skapas i karaktärsskapartillägget förbi som 

maximalt "tests" i figur 1 eller till nummer sex på figur 2. 
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I frågan om hur människor relaterar till fiktiva karaktärer har jag läst ”Narrative as 

Experience: The Pedagogical Implications of Sympathizing with Fictional Characters” av 

Howard Sklar (2008). Artikeln går in på vad som gör att en person sympatiserar med 

fiktionella karaktärer. Sklar (2008) hade valt två berättelser som hans testpanel fick läsa och 

sedan lät han dem svara på frågor om hur de kände för karaktärerna i olika skeden av 

berättelsen. De berättelser han använde var "Hands" av Sherwood Anderson och "The 

Hammer Man" av Toni Cade Bambara. Berättelserna satte läsaren i perspektivet av en tyst 

åskådare vilket gick in på en av de första anledningarna till sympati. Sklar (2008) skrev i 

artikeln om sin teori där han tar fram de fyra olika anledningarna som skapar sympati så att 

man kan relatera till en eller flera fiktiva karaktärer. 

 

Dessa fyra kommande utdrag beskriver vad som kan påverka en persons sympatiförmåga i 

förhållandet till en människa eller varelse vare dessa är verkliga eller fiktiva. Sklar (2008) 

nämner "Awareness of suffering as something to be alleviated" i den första uttraget. Om en 

person t.ex. ser eller läser om en händelse som frambringar smärta hus en karaktär, vill 

tittaren eller läsaren att personen ska sluta att utsättas för det som bringar smärtan. Då detta 

händer byggs det upp en empatisk känsla hos tittaren/ läsaren vilket framkallar 

en sentimentalitet för karaktären som utsatts för smärtan. De andra tre utdrag är: 

Judgment of unfairness of suffering: Sympathy is based in part on the recognition, 

or judgment, of the unfairness of the suffering of another (Sklar, 2008, s.482). 

 “Negative” feelings on behalf of the sufferer: The recognition of another’s suffering 

generally follows, produces, or involves feelings (typically “negative” or unpleasant or 

uncomfortable) on behalf of the sufferer, or in relation to his/her situation (Sklar, 2008, s.483). 

Desire to help: Sympathy frequently (although not always) includes the desire to 

alleviate another’s suffering (Sklar, 2008, s.483). 

Dessa fyra utdrag handlar om att sätta karaktärer i svåra eller känslomässiga situationer, som i 

sin tur frambringar en känsla av sympati och igenkännande. Eftersom alla människor vet i 

större eller mindre utsträckning hur det är att bli orättvis behandlade, är de lättare att bilda en 

känsla av sympati och en igenkännande bild av en karaktär som råkar ut för sådana händelser 

istället för att aldrig bemötas av motgångar. 

 

Jonas Linderoths (2012) undersökning skapade perspektiv på hur en spelare skulle kunna få 

känslan av att vara i en fiktiv värld. I studien ”The Effort of Being in a Fictional World: 

Upkeyings and Laminated Frames in MMORPGs” var Linderoth (2012) med en rollspelande 

guild i spelet "World of Warcraft" och följde dess medlemmar i deras vardagliga spelande. En 

rollspelande guild betyder att spelarna i det gillet går in för att ta rollen som sin karaktär, så 

som i bordsrollspel
2
. Detta gör att när spelarna spelar pratar de med varandra som sin 

rollperson och går sällan utanför rollen som denna. Och de försöker så mycket som möjligt gå 

in i den rollen, t.ex. att spelarna ska till största grad reagera eller skådespela som deras tänkta 

rollperson skulle gjort i de olika situationer som uppstår under spelets gång. Linderoth (2012) 

samlar samtidigt in data då han spelar och tar sig tid att intervjua spelarna för att se hur de 

rollspelar i olika sammanhang. Han undersöker hur spelarna löser narrativa problemen som 

spelmekanismer skapar för att åstadkomma en bättre känsla av att vara en karaktär i en fiktiv 

värld.  

                                                 

 

2
 Se i paragrafen bakgrund i inledningen för mer information om rollspelande och bordsrollspel.   
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Linderoth (2012) går igenom en hel del om hur spelarna etablerar sitt rollspelande i ett spel 

som inte i förstahand är gjort för det. Med detta går han igenom olika förklaringar som 

spelarna har skapat för att få världen att fungera bättre på ett narrativt plan. Ett exempel är att 

spelarna kan kommunicera i spelet via en text chatt, men i världen "World of Warcraft" finns 

det ingen logisk anledning att spelarnas karaktärer kan kommunicera med varandra på mycket 

långa avstånd då mobiltelefoner inte existerar i den världen. Det förklarar deras förmåga att 

kommunicera på långa avstånd genom en klocka som en mekaniker (engineer) i guilden har 

tillverkat. Den klockan säger de sedan gör det möjligt till kommunikation och tillåter dem att 

se karaktärens position i världen. Föremålet har ingen spelmekanisk funktion men de ger dem 

en narrativt logisk förklaring för att chatten finns och för att spelarna ska få en djupare 

koppling till världen.  

 

Det som var av störst intresse i artikeln var bland annat vetskapen om att system så som att 

kunna chatta ibland kan vara i vägen för rollspelandet. Att man då skulle se upp för risken att 

inkludera system och element som skulle få spelaren att för många gånger gå från 

rollspelandet och tappa inlevelsen i sin spelkaraktär.  

 

Denna del av Linderoths (2012) forskning undersöker hur spelare rollspelar och på vilket sätt 

de får en djupare inlevelse i ett spel som från början inte var skapat för att just rollspela i. 

Hans undersökning påvisar hur viktigt det är att olika mekanismer i spel i allmänhet måste 

förklaras på ett logiskt sätt, för att spelarna ska kunna skapa egen inlevelseförmåga både med 

miljön och karaktärerna i spelet.  

Det kan finnas spel som har spelmekaniska element som är motstridande mot världens logik, 

men i bordsrollspel är i de flesta aspekterna de världar som finns logiska (till logiken som 

råder i den världen). Dessutom har de då förklaringar som går ihop med mekanismerna i 

spelet och är också göra för att spelaren ska bli ett med sin rollperson. 

2 Metod och material   

I studien användes en kvalitativ undersöknings metod som baserades på en testpanel och ett 

frågeformulär där svar från testdeltagare i form av en löpande text sammanställs och tolkas av 

mig. Kvalitativ metod karakteriseras på följande sätt enligt Nationalencyklopedin, (2013) : 

Kvalitativ metod, inom samhällsvetenskaperna ett samlingsbegrepp för olika 

arbetssätt som förenas av att forskaren själv befinner sig i den sociala verklighet 

som analyseras, att datainsamling och analys sker samtidigt och i växelverkan, 

samt att forskaren söker fånga såväl människors handlingar som dessa handlingars 

innebörder (Nationalencyklopedin, 2013) .  

2.1 Urvalet av testpanel 

Urvalet av testpersoner till testpanelen bestod till större del av studenter från Högskolan på 

Gotland, förutom en av testpersonerna. Personen i fråga är i samma åldersspann som de 

resterande deltagarna i testpanelen dvs. i åldern 22-25. Testpanelen delades up i två grupper, 

oerfarna bordsrollspelare och erfarna spelare. Varje grupp bestod av tre personer, vilket 

innebär att undersökningen totalt omfattade sex deltagande testpersoner.   
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2.2 Genomförande  

Tespanelen delades i grupper för att komma åt olika typer av information. 

Tillvägagångssätten var olika för båda grupper. Tanken var att få de oerfarna spelarna 

intresserade och ge dem en inblick i hur det är att spela bordrollspel för, mer eller mindre, 

första gången och sedan analysera deras åsikter och upplevelser. Från de mer erfarna spelarna 

ville jag få ut hur de ser på att skapa en karaktär med hjälp av tilläget i jämförelse med det 

traditionella sättet. Syftet var att testa med hjälp av tilläget hur karaktärskreationen fungerat 

för spelare, vilket bedömdes av testpanelen genom att testgruppen först spelade igenom spelet 

med mig som spelledare och sedan svarade på ett frågeformulär. 

 

Frågorna var upplagda på så sätt att testpanelen kunde svara på frågorna med hjälp av löpande 

text. Anledningen till att löpande text metoden användes var för att få en mer exakt bild av 

testpersonernas åsikter om spelet. Frågorna var dessutom konstruerade på ett annorlunda sätt 

för de två testgrupper med syftet att få ut olika sorters information från de oerfarna och de 

erfarna spelarna.      

2.3 Etiska aspekter 

Vetenskapsrådets (2002) fyra rekommendationer om forskningsetiska principer följdes under 

undersökningen för att hålla de etiska aspekterna för projektet. Dessa fyra är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

Informationskravet innebär att forskaren ska lämna all information till testpanelen om 

projektet. Dessutom ska de få veta vad testpanelens roll har varit i projektet och villkoren som 

då gäller för deras deltagande. Jag har även informerat dem om att projektets undersökning är 

frivillig och att de har rätt att avbryta sin medverkan om de skulle känna för det. Detta gör jag 

själv genom ett missivbrev där mitt namn står med och en kort beskrivning om vem jag är, 

brevet beskriver även mitt projekt och testpanelens roll i undersökningen (Bilaga 1). 

 

Det andra huvudkravet är samtyckeskravet, vilket går in på testpanelens samtycke i 

undersökningen. Jag har i och med detta krav ett samtycke från deltagarna att de vill 

medverka i undersökningen.  

 

Om någon av personerna i testpanelen skulle ha varit under 15 år skulle ett samtycke från 

deltagarens förälder/vårdnadshavare behövts för att personen i fråga skulle få delta i 

undersökningen. Konfidentialitetskravet innefattar att undersökningsdeltagarna ska vara 

anonyma. Jag har då informerat min testpanel om att deras namn eller något annat som kan 

beskriva deras individualitet inte ska finnas med i rapporten.  

 

Den fjärde och sista är nyttjandekravet, som betyder att den information man samlar in under 

undersökningen endast får användas i samband med det aktuella projektet. Jag har då 

informerat min testpanel om att informationen som samlas in inte får spridas eller lånas ut för 

kommersiella syften. Jag har även informerat dem om att efter rapporten och projektet blivit 

godkänt kommer frågeformulären och annan insamlad data kopplat till testpanelen att 

förstöras.   
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2.4 Narrativt komplementprojekt till Drakar och Demoner 

 

Nedan följer en beskrivning av processen som följde när det narrativa 

spelkomplementprojektet för karaktärskreationen skapades. En beskrivning och exempel på 

hur sedan karaktärsskapartillägget blev utformat finns i bilaga 3 under rubriken ”Regler och 

karaktärskreationstillägget”.  

 

För karaktärskreationen i spelkomplementprojektet valdes bordsrollspelet ”Drakar och 

Demoner” (v. 7, Riotminds, 2000) då jag själv har gedigen tidigare kunskap om dess värld, 

system och regler. Nu var det att tänka på vad som skulle behövas för att skapa en 

bakgrundshistoria för en karaktär. Exempel på sådant som funderades över var vad som gör 

att en rollperson kommer till det stadiet i sitt liv att denne vill bli undervisad, tränad eller på 

något annat sätt komma in på en äventyrares väg. Projektet skapades i förstahand med idén att 

göra det lättare för nya spelare att lära sig, och förhoppningsvis absorberas av, nöjet i 

bordsrollspel. Genom att spela ett introduktionsäventyr lett av en spelledare får spelaren en 

inblick i regler och hur det är att spela ett bordsrollspel. En annan fördel med ett 

introduktionsäventyr är att man kan skapa en rikare bakgrundshistoria för sin rollperson. Det 

gör att spelaren senare vet hur och varför rollpersonen är som den är. Vart karaktären kommer 

från och vilken uppväxt hen haft har då en stor vikt på karaktärens personlighetsuppbyggnad.  

 

I och med detta ligger stor vikt på vilken samhällsklass rollpersonen kommer från. Då en slav 

har mycket annorlunda hinder och utmaningar framför sig om han vill bli krigare, än en 

adelsman som även han vill bli krigare. Se sedan även bilaga 3, där ett utdrag från projektet 

finns, där kommer exempel på vad som kan hända rollpersoner från de olika 

samhällsklasserna innan de sätter sig ut på sin resa. Även exempel äventyr för de olika 

klasserna som finns att välja på beskrivs. Som sagt så gör samhällsklassen rollpersonen födds 

till en stor skillnad i karaktärskreationstillägget och även senare i spelet. Det undersöktes då 

först vilka olika samhällsklasser som fanns i ”Drakar och Demoner” och sedan vilka yrken 

som associeras med de olika samhällsklasserna. När jag sett vilka yrken som 

sammankopplades till de olika samhällsklasserna gick jag in på spelarens och rollpersonens 

del i kreationen. Se bilaga 3 för yrkena och andra tabeller som nämns i texten.  

I tidig barndom då rollpersonen är mellan 0 och 12 år blev det bestämd att inte inkludera i 

rollspelandemomentet då det kan finnas svårigheter för en vuxen person att uppriktigt 

rollspela ett barn mellan åldrarna 0-12 i ett bordsrollspel. För att ändå ha dessa år med i 

skapandeprocessen bestämdes det att istället ge en generell förklaring till hur denna tid i 

barndomen varit, detta med hjälp av en tabell med olika alternativ. När jag nu skulle börja 

med bakgrundsutvecklingen såg jag först till vilken samhällsklass karaktären hade och sedan 

slog i tabellen för att se vilken sorts barndom man hade. I diskussion med kamrater om idén 

till karaktärskreationen skrevs olika och passande barndomsscenario för de olika 

samhällsklasserna. Jag ville se hur jag skulle kunna utveckla det systemet men började med 

att skriva de narrativa texter som skulle vara en överstämmande och logisk fortsättning till de 

olika barndomarna. Denna del av projektet var mycket tidskrävande och i denna process var 

det flera restriktioner jag valde att använda.  Eftersom processen var tidskrävande valde jag att 

inte ge barndomsalternativ eller händelsefortsättningar till alla olika samhällsklasser.  
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När jag hade skrivit cirka hälften av barndomsfortsättningarnas händelser för 

samhällsklasserna började funderingarna på hur de skulle se ut efter att rollpersonen hade 

träffat sin mentor. Barndomsfortsättningarna är fortsättningen efter spelaren vet sin generella 

barndom och där rollspelandet börjar. Dessutom är det i detta avsnitt som rollpersonen träffar 

sin mentor och där äventyret tar sin början.  

Jag jämförde då, i regelboken, de olika yrkena som rollpersonen hade att välja på och valde 

att begränsa valet av yrke och bara skriva händelser och äventyr för krigaryrkena som fanns. 

Det studerades grundligt vad de olika yrkena innebar och man fick sitta och fundera på vad 

som skulle passa in i uppgifterna yrket vanligtvis innefattade. Detta gjordes i syfte att de 

äventyren rollpersonen skulle kunna vara med om skulle relatera till yrkets vanliga sysslor 

eller vara en händelse som utövaren av yrket skulle kunna stöta på. Detta för att göra de 

äventyren rollpersonen upplevde inte skulle vara ologiska mot det yrket som spelaren valt. 

T.ex. om rollpersonen är en krigare och lever för striden skulle inte ett äventyr som handlade 

om att lösa pussel i ett bibliotek vara ett logiskt äventyr för den rollpersonen.  

Två krigaryrken som blev problematiska var de yrken som kallas orderriddare och vigman. En 

orderriddare är en krigare som slåss för ordnars ideal, hen kan ha som uppgift att döda drakar 

eller vakta en försvunnen skatt från plundring. Eftersom jag inte hittade exempel i någon av 

regelböckerna på några sådana ordnar, kände jag mig tvungen att komma på ett flertal ordnar 

som rollpersonen skulle kunna gå med i. Detta tog mycket kreativitet och tid som kunde 

omvärderas på annat sätt. 

När jag skrivit om dessa ordnar och äventyren som rollpersonen kunde uppleva i dem fortsatte 

jag med det sista yrket, vigmänn. Dessa är ”Drakar och Demoners” gladiatorer och de reser 

från stad till stad för att slåss i arenor på liv och död mot andra vigmänn eller monster. Då 

yrket i sig inte bestod av varierande uppgifter utan var mer eller mindre endast inriktad på att 

man slåss mot bestar och män på liv å död i en arena. Detta gjorde att det blev svårt att klura 

ut varierande äventyr som var en del av yrkets grundläggande sysslor. Det resulterade i att de 

äventyr som gjordes i slutändan utspelade sig i arenan, om kampen på liv och död.  

När de gällde sättet att lära och träna rollpersonen i färdigheter var upplägget i bordsrollspelet 

”Drakar och Demoner” för komplicerat för mina behov. Grunderna i det system som redan 

fanns i ”Drakar och Demoner” kunde däremot användas, tack vare att man får eller förtjänar 

så kallade färdighetspoäng som spelaren sedan "köper" olika färdigheterna med. För att göra 

det lättare för spelaren gjordes det så att spelledaren fick räkna ut antalet färdighetspoäng och 

sedan dra av för varje färdighet som denne ville ha. Det matematiska, så som hur mycket de 

olika färdigheterna ”kostade” behövde spelaren inte bekymra sig över. Det tog spelledaren 

hand om. Även fast det funderades en hel del på problemet kom det inte fram ett mer kreativt 

sätt att göra träningen på. När man tänker på det inne håller inte träning mycket rollspelande 

utan repetitiva handlingar för att göra att hen lyckas och blir bättre på en eller flera handlingar 

hen utövar. Vilket gjorde det svårt att lista ut ett sätt som jag skulle få träningsdelen i spelet 

mer intressant än vad det egentligen är.  

När alla yrken var färdigskrivna tog jag upp skrivandet angående barndomshändelsernas 

fortsättningar för de samhällsklasser som ännu inte var färdiga. Då jag först skrivit om 

samhällets botten som slavar och gravgrävare skrev jag nu om adelsmän, borgmästarbarn och 

avkommor till välbärgade hantverkare. Jag valde att begränsa valen till ett mindre antal 

barndomar och händelseförlopp. Efter det att dessa var skrivna var det dags att införskaffa en 

testpanel för att testa min kreation.   
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För att klargöra kommer mitt tillägg in senare i karaktärsskapandeprocessen efter det att 

spelaren bestämt karaktärens grundläggande egenskaper och samhällsklass. Följaktligen ska 

spelaren slå i en tabell som utgör rollpersonens generella barndom för just den samhällsklass 

rollpersonen är född i. Då de involverade känner till dessa förhållanden, ser de till fortsätta 

händelser som stämmer in på barndomen. När detta slagits fram, känner spelaren till den 

generella barndomen och börjar med det rollspelande fortsättningsäventyret. Följaktligen blir 

hen introducerad till sin Mentor, yrket och även påbörjar sin träning. Under träningen och 

efter träningstiden under det yrket som rollpersonen har valt finns det ett flertal äventyr som 

hen kan råka ut för. Efter att ha spelat ett flertal äventyr eller skapat ett eget som passar till de 

tidigare är det dags att föra in rollpersonen i ett äventyr med alla de andra spelarna som ska 

spela bordsrollspelet.   

2.4.1 Potential och begränsningar   

Potentialen med en bakgrundbaserad karaktärsskapandeprocess är förstås att man som spelare 

får en djupare och rikare inblick i hur och varför en rollperson är som den är. En 

bakgrundsbaserad berättelse skapar för spelaren ett liv perspektiv till den karaktär som ska 

spelas. Med detta i åtanke kan spelaren då få en större grund för hur hen ska spela sin 

rollperson, med hänseende till personlighet och liknanden karaktärsdrag som livet sätter spår 

i. 

En av mina testpersoner sa till exempel att, "Jag har märkt att man kan få mycket intressanta 

karaktärer med ditt spel". Däremot de begränsningar som finns är att man inte kan förutspå 

och skriva ned alla situationer som kan hända en person i sin barndom och uppväxt. Vilket 

således innebär att även då många olika versioner av händelserna görs, kommer det inte 

kunna täcka alla de olika händelseförlopp som skulle kunna inträffa. Det ligger då mycket på 

den spelledaren som ansvarar och leder spelsessionen och hur man då kan utveckla de olika 

scenariorna som finns skrivna. Med det också göra det till en speciell upplevelse för alla de 

olika spelarna som medverkar.   

3 Resultatredovisning  

När testerna var genomförda, lät jag deltagarna i min testpanel besvara ett frågeformulär. 

Formulären var uppdelade i två kategorier, frågor för de erfarna spelarna och frågor för de 

oerfarna spelarna.  

Uppdelningen var behövlig då jag ville få fram olika sorters informationer från de olika 

grupperna. De erfarna spelarna vet mer om hur ett bordsrollspel fungerar och hur man annars 

vanligtvis brukar skapa karaktärer och hur detta står i relation till mitt tillägg, medan de 

oerfarna spelarna ej besitter dessa kunskaper. Svaren från de oerfarna spelarnas sida ger en 

inblick i hur man som nybörjare uppfattar reglerna, världen och sedan hur man kan göra det 

lättare för oerfarna att förstå sig på dessa. I det nästa avsnittet presenteras de frågor jag hade 

till min testpanel med erfarna och oerfarna spelare som följs av en sammanställning av deras 

svar till varje fråga.  
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3.1 Frågor till erfarna spelare  

Har du uppskattat att spela detta tillägg till bordsrollspelet Drakar och Demoner 6 som en 

karaktärskreation i jämförelse med det mer traditionella sättet att skapa en karaktär? Varför?  

Enligt de svar i frågeformuläret hade alla erfarna spelarna som testat tillägget uppskattade det, 

då det var roligt och att de då fick börja rollspela så tidigt i jämförelse med det mer 

traditionella sättet. Spelarna nämnde att detta sätt gav en större inblick i karaktärens 

bakgrundshistoria och även hur han/hon fått lära sig färdigheter och varför. En av dem skrev 

efter att vi hade spelat "Jag kände att jag snabbt fattade tycke för karaktären". Det som också 

sades var att man behöver en hel del extra tid att spela tilläget. En anledning till det är att 

endast en person åt gången, max två om karaktärerna man skapar är bröder eller adoptivbarn 

av samma föräldrar, kan spela samtidigt.  

Berätta vad du tyckte om detta sätt att skapa en bakgrundhistoria och även att spela igenom 

den? 

Min testpanel tyckte att upplevelsen i att uppleva bakgrundhistorian var för att nämna några 

adjektiv de skrev, intressant, kändes mer genuin och underhållande. De nämnde att det skulle 

varit intressant att spela igenom processen flera gånger för att se hur unika historier man som 

spelare kunde få. Däremot hade min testpanel kommentarer om att träningsperioden (då man 

lärde sig olika färdigheter) var för opersonlig för karaktärens utveckling.  

Kunde du till slut identifiera/relatera dig med den karaktären du skapade? Varför? 

Alla de erfarna deltagarna i testpanelen kände att de kunde relatera till sin karaktär. Deras svar 

gick in på att som spelare påverkade man valen för sin karaktärs fortsatta utveckling och är 

även med rollpersonen redan från början av dennes äventyr. En i min testpanel skrev så här 

"jag är inte säker men jag tror det beror på att man var med under karaktärens utveckling 

ända från starten och fick göra sina egna avgörande val i en form av ett underhållande 

rollspelselement".  

3.2 Frågor till oerfarna spelare  

Det som var intressant när jag läste svaren från de oerfarna spelarna var att de hade olika 

tänkesätt och förstod varierande element av rollspelandet olika bra, vilket framkommer enligt 

svaren på följande frågor.  

Förstod du, på ett övergripande sätt, hur ett bordsrollspel fungerar med fokusering på 

rollspelandet?  

En av mina testdeltagare fokuserade mest på "gameplay" men var mer osäker på hur man 

skulle rollspela och integrera med andra karaktärer. De andra kände dock att de förstod hur 

det gick till med interaktionen mellan spelarens karaktär och de andra varelserna i världen.  

Om ja, ge ett exempel på något som blivit tydligare än innan du började spela? Om nej, vad 

var det som gjorde att du inte förstod vad som hände?  

Det var mycket för spelarna som blev tydligare av spelet då de inte hade spelat något rollspel 

tidigare och i slutet av testet hade de lärt sig något om bordsrollspel. 
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Alla deltagare i testpanelen hade i slutet en tydligare bild om de regler som innefattas i det 

bordsrollspel de spelade. Två av deltagarna i testpanelen blev förvånade över hur mycket 

kreativitet spelet involverade, även detaljrikedomen i bakgrundhistorian, interaktionen och 

miljön som byggdes upp för dem. En av dem kommenterade även att sättet att rollspela 

påminner en hel del om improvisation inom teater.        

Berätta vad du tyckte om detta sätt att skapa en bakgrundshistoria och även att spela igenom 

den?  

De oerfarna spelarna i testpanelen uppskattade detta sätt att spela och fick en positiv inblick i 

bordsrollspel. En av deltagarna kände att det var många ting som låg i bakgrunden av 

spelandet men inte var fullt begripligt, sådant som ett antal regler, siffror och vid enstaka 

tillfällen användandet av de olika tärningarna. Denna tespanels deltagaren tyckte även att det 

var mycket spännande och att det är viktigt att ha en kunnig spelledare som kan förklara 

allting väl.  

De återstående två kommenterade också att det var ett mycket intressant sätt att spela. En av 

dem skrev ”Personligen tyckte jag att det var både påhittigt och roligt att få uppleva min 

karaktär utvecklas istället för att enbart sitta med papper och penna och skriva ned det helt 

själv”.   

Dessutom tyckte den tredje deltagaren att det var en bra blandning av valmöjligheter från 

spelarens sida och förberedda/planerade händelser. Det enda problemet som kommenterades 

av den tredje deltagaren var att det tog ganska lång tid (ca 3-4 timmar), men han var 

förstående och skrev att de var med stor sannolikhet på grund av instruktioner och de 

introduktioner som en nybörjare behöver.     

Kunde du till slut identifiera/relatera dig med den karaktären du skapade? Varför? 

Alla deltagare i min testpanel kunde mer eller mindre relatera till den karaktären de skapade. 

En av dem var lite osäker men skrev såhär, "karaktären växer fram i händelserna som den är 

med om, och jag delvis får styra vad den gör - så är det klart att en del av karaktären blir 

någon som jag kan identifiera mig med".  

Som sagt så kunde även de andra i testpanelen relatera till sin karaktär på olika sätt. En av 

dem skrev att man hade många val för att forma sin karaktär och även de man inte riktigt 

kunde styra över ledde ändå till en intressant karaktär som deltagaren kunde relatera till. Men 

den tiden då karaktären tränade kändes opersonlig, då det är flera månader som passerar när 

karaktären tränar och inget särskilt händer. Förutom att ens skicklighet i de färdigheter 

rollpersonen tränade på blir högre. 

Den tredje testpanels deltagaren skrev. 

Berättarperspektivet gjorde det intressant till att börja med. Det var ännu roligare att 

föreställa sig själv stå där och göra livsavgörande val som i framtiden av spelet kan ha 

konsekvenser. Spelledaren har visat stor omtanke i hur många olika variationer du kan 

uttrycka dig själv och ändå följa en skriven händelse. Det föregående gjorde att karaktären 

förslöts med dina egna val och blev väldigt intressant. 
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Anser du att detta spel öppnat ett intresse för fortsatt bordsrollspelande? 

Alla i testpanelen kände att de skulle kunna fortsätta med att spela bordsrollspel. Men då 

några av dem inte har några andra vänner som håller på med bordsrollspel kommer de med 

stor sannolikhet inte fortsätta att spela. Om de inte får chansen till att fortsätta vet deltagarna i 

alla fall hur det fungerar och en av dem svarade med detta, "Fick stor lust att spela RPG-spel 

på dator, i alla fall."   

4 Resultatanalys och slutsatser 

4.1 Analys 

4.1.1 Erfarna spelare  

I min frågeställning hade jag två frågor som inriktade sig på de mer erfarna 

bordsrollspelsspelarna. ”Efter att ha presenterats för detta tillägg, föredrar de erfarna 

spelarna att integrera och spela fram bakgrundshistorien för sin karaktär istället för att bara 

läsa och skriva om den? och ”upplever erfarna spelare att detta tillägg fungerar som ett 

alternativ till ett mer traditionellt karaktärsskapande och i så fall hur?” 

 

Enligt svaren baserade på frågeformulären så tyckte alla erfarna deltagare i testpanelen att 

narrativ, backgrundsbaserat speltillägg och det tillvägagångssätt som används för att skapa en 

karaktär var mycket underhållande. Vidare bör man analysera varför de tyckte att det var 

underhållande. Spelare som spelat bordsrollspel under en längre tid vet att det alltid är roligast 

att umgås med vänner samtidigt som man spelar i en mystisk värld och tar rollen som någon 

annan. Bordsrollspel handlar aldrig riktigt om att vinna eller förlora utan om att uppleva 

äventyr och få en upplevelse, vilket gör att man vill starta att rollspela så fort som möjligt. 

Detta blir oftast svårt, på grund av att det även för en erfaren spelare kan ta upp till två till tre 

timmar att göra en karaktär. Då läser man ändå bara själv i olika tabeller för att sammanställa 

vilka färdigheter karaktären ska ha. I karaktärsskapartillägget är det bara ett fåtal steg innan 

spelarna kommer att kunna börja rollspela, vilket är just det deltagarna i ett bordsrollspel vill 

göra.  

 

En annan anledning till varför testpanelen uppskattade karaktärsskapartillägget skulle vara 

bakgrundshistorian. I de vanliga reglerna kan deltagarna slå på en tabell vid namnet särskilda 

förmågor, som även jag har i mitt tillägg. I denna finns det speciella färdigheter som räknas 

som en inblick in i karaktärens förflutna. Ett exempel är då man kan få hantverksbakgrund 

som återspeglar karaktärens barndom. Om hen var uppväxt hos hantverkare fick denne 

färdigheter från hanverkaryrket. Detta kan kännas som att det ger en "jaha ok" känsla då 

karaktärsskaparprocessen sedan inte går in mer på hur och varför rollpersonen sedan blev som 

till exempel en krigare. Detta lägger stor vikt på spelaren då han mer eller mindre själv måste 

komma på sin karaktärs bakgrundshistoria från grunden. Men spelaren kanske inte har fantasi 

till en mer invecklad berättelse just då, vilket innebär att bakgrundshistorian blir tafatt eller så 

kommer inte spelaren på någon berättelse alls.  

 

En rollperson är som många andra varelser, dvs. att hen blir påverkad av vilken samhällsklass 

hen är född till. Detta gör att alla rollpersoner har olika bakgrunder och många olika 



15 

anledningar som får dem att sträva framåt. En slav har mycket fler annorlunda hinder och 

utmaningar framför sig om hen vill bli krigare än en adelsman som vill bli krigare.  

 

Testdeltagarna tyckte alla att det blev en intressant bakgrundshistoria som var djupare än om 

man bara skulle skriva den. Men ändå var karaktärsskapartillägget som helhet en 

underhållande upplevelse, vilket jag även tror är anledningen till att alla kunde relatera just till 

sina karaktärer.     

 

En större del av svaren var positivt lagda men det fanns även vissa som hade mindre positiv 

inställning till speltillägget. För exempel, påpekades det att det tar lång tid att spela 

karaktärsskapartillägget, samt att man endast kan spela en till max två personer och att tiden 

under träningen blev opersonlig. Anledningen till den långa tiden är att man ska få så berikad 

historia och framförallt logisk bakgrundshistoria. Det kan på det traditionella sättet ändå falla 

in på två-tre timmar (för en erfaren spelare) att skapa en karaktär och det tar mellan två-fyra 

timmar med mitt tillägg. Men spelaren får mycket mer innehåll på dessa timmar i mitt tillägg 

som berikar karaktärens historia.  

4.1.2 Oerfarna spelare 

I min frågeställning hade jag två frågor som inriktade sig till de oerfarna 

bordsrollspelspelarna. Vilken känsla och förståelse fick de oerfarna spelarna? och öppnade 

detta bordsrollspels tilllägg intresse för fortsatt bordsrollspelade för de oerfarna spelarna?   

 

När jag och min testpanels deltagare skulle börja med testomgången fick jag förklara först en 

del för nybörjarna hur världen som de skulle spela i såg ut. Sedan gå in på vad de olika 

tärningarna gjorde och förklara det grundläggande reglerna som hur man lyckas med en 

färdighet.  

Det som var intressant med mina deltagare i testpanelen var att de hade mycket olika sätt att 

se på frågorna i frågeformuläret och de tog till sig delar av rollspelet på olika sätt. En av dem 

brukar analysera och se efter "gameplay" i spel och fick en snabb uppfattning om formatet 

och de olika reglerna som spelet hade. Medan andra greppade de grundläggande reglerna men 

hade inte lika bra uppfattning om de mer avancerade reglerna. Men det som mer skilde dem åt 

var att han som hade bättre koll på regler, hade svårare att greppa konceptet med att agera 

som sin karaktär. Då och andra sidan hon som hade svårt med reglerna hade inga problem att 

förstå sig på interaktionen mellan sin egen karaktär och resten av världens karaktärer. 

Som syftet föreskrider skulle karaktärsskapartillägget vara ett sätt för en ny spelare att få en 

lugn övergång in i världen av bordsrollspel. I övergången också göra att spelarna skulle lära 

sig de grundläggande regler och om interaktionen mellan karaktärer för att göra dem redo om 

de skulle spela det "riktiga" bordsrollspelet.  

Utifrån svaren från de oerfarna spelarna kan man se att de har förstått delar av spelet både så 

som regler och hur man rollspelar. De oerfarna deltagarna har fått en inblick i den fiktiva 

världen och haft en rolig upplevelse. En möjlig anledning för att de fått en sådan bra 

förståelse av spelet och fick en sådan positiv upplevelse är att de fick hjälp av 

karaktärsskapartillägget samt tack vare mina egna insatser som spelledare. Enligt spelarnas 

kommentarer som finns i två följande citat nedan, gjorde jag ett mycket bra jobb med 

berättelsen och som spelledare hjälpte dem att förstå spelet. 

 



16 

Två citat från deltagarnas enkäter: "Spelledaren har visat stor omtanke i hur många olika 

variationer du kan uttrycka dig själv och ändå följa en skriven händelse." och även "Det är 

nog värdefull med en kunnig och duktig spelledare som förklarar allting."  

En av mina frågeställningar var om en nybörjare spelade mitt tillägg, skulle detta skapa ett 

intresse för bordsrollspel. Som nämnt i resultatdelen hade alla nybörjare i testpanelen blivit 

intresserade av bordsrollspel och om de hade möjligheten hade de nog fortsatt med den typen 

av spel. Med tanken på att de oerfarna deltagare i testpanelen inte har funderat på 

bordsrollspel tidigare, så vad kan det varit som väckt deras intresse. Två av testarna har i 

större utsträckning erfarenhet av datoriserade spel som har RPG (role playing game) element. 

De har då en bas förståelse i hur en fantasy värld fungerar, men också har varit med om dess 

begränsningar som är oundvikliga i ett datorspel.  

Om någon har detta som en tidigare erfarenhet är steget inte långt från att gå till ett 

bordsrollspel då man säkert blir fascinerad av de näst intill oändliga möjligheterna som kan 

hända och utspela sig i ett bordsrollspel i kontrast till de mer manusstyrda datorspelen.   

För min tredje deltagare som inte spelat mycket dator- tv-spel tidigare har det nog mer att 

göra med rollspelandet. "Och det var mycket mer kreativitet involverat än jag trodde. Lite 

impro-liknande." sa deltagaren i sin enkät, personen i fråga har ett intresse av skådespeleri 

och det kan säkert då vara den aspekten som väckte intresset för fortsatt spelande. Som sagt så 

liknar rollspelande mycket improvisation. Detta för att deltagarna inte har någon aning om 

vad som kommer att hända (om man är spelare) och kan inte förbereda repliker till alla de 

olika situationer som kan komma att dyka upp. Hon nämnde också att det var spännande att 

spela, bara detta och tanken att uppleva det med flera av ens vänner skulle också räcka för att 

väcka ett fortsatt intresse. 

4.2 Metod problematisering  

När alla dessa tester genomfördes, agerade jag själv som spelledare. I och med att jag hade 

den positionen genom alla testerna är frågan om mitt engagemang har påverkat slutresultaten. 

För det första kan jag i min roll som spelledare korrigera om karaktärskreationen har brister i 

sitt upplägg, system eller andra element i spelet som kan förvirra andra spelare. Då jag skapat 

tillägget vet jag vart och hur jag ska titta för att komma till nästa steg i processen, detta 

behöver inte vara helt självklart för andra spelledare som kanske skulle använt 

karaktärsskapartillägget. Tack vare min kunskap om karaktärsskapartillägget kan jag rätta till 

de brister som nämnts, vilket någon annan som inte gjort tillägget skulle ha svårt att 

åstadkomma. Med tanken på de ovannämnda svaga punkter vet jag inte om någon annan 

skulle kunna använda karaktärsskapartillägget då det inte varit testat av någon annan 

spelledare.  

Projektet skulle bestå av ett eller flera mindre äventyr som skulle ledas som vanligt av en 

spelledare och som nämnt tidigare är spelledarens roll mycket viktig under bordsrollspelets 

gång. Flera av mina testdeltagare hade sagt att jag som spelledare var bra i den uppgiften 

vilket var en av orsakerna som gav dem en positiv och rolig erfarenhet under spelets gång. 

Det kan vara så att om en annan spelledare hade lett spelet hade spelarna inte haft en lika bra 

upplevelse med tanken på att en del av vikten i rollspelet ligger på spelledaren; hur bra hen 

lägger fram miljön, birollskaraktärer och statisterna. Spelets äventyr kan upplevas annorlunda 

om spelarna inte tycker att spelledaren är bra.  
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Min roll under alla tester var att vara spelledare, men i de olika omgångarna agerade jag 

annorlunda beroende på om de var nybörjare eller erfarna spelare som skulle delta i testen. 

Med de oerfarna spelarna började jag alltid med att förklara världen de skulle spela i, sedan 

tärningarna och efter det de grundläggande reglerna. Efter det började vi med att gå igenom 

vad de skulle välja för karaktär, ras, yrke, samhällsklass och liknande. När det var gjord slog 

man tärning och jämförde med tabeller som sedan visade vilken slags barndom rollpersonen 

hade, sedan började man spela karaktärsskapartillägget. Med de erfarna började vi direkt med 

karaktärsskapandet då de redan hade en förståelse för reglerna och världen. Den testomgången 

som skilde sig mest var den första, då det var mycket mer letande i tabeller och regler då jag 

inte var helt förberedd. 

Jag lärde av mitt misstag och gjorde upp ett flertal dokument med små regler, tabeller och 

namn till personer och städer som snabbt kunde tas fram om det behövdes. Det som skildes 

mest från test till test var tid och äventyr. Då spelet är uppdelat först i hur man introduceras 

och kommer in på sin nya väg i livet, sedan i äventyr som händer i relation till yrket man har.  

I dessa skeden hade mina testare olika antal äventyr som de upplevde. Min första testare (som 

var erfaren) upplevde ett äventyr då hans träning var klar och efter han kommit in på 

krigarens väg. Då fick han ett uppdrag att döda ett monster som tagit folk om skymningen i en 

liten by. Medan en annan av mina testare (en oerfaren) hade introduktionen hur hon först 

kommit in på krigarens väg, sedan ett äventyr under träningsperioden och sedan ett efter 

träningen var klar. Hur många fler äventyr testarna skulle rollspela avgjorde jag undertiden, 

detta beroende mest på tid och hur länge jag och mina testpanelsdeltagare orkade. Till mitt 

rollspelande agerade jag på liknande sätt vid varje testomgång då jag inte ändrade mycket på 

mitt sätt att spela Mentorn. Personen som tar rollpersonen under sina vingar och tränar hen till 

att bli i detta fall en krigare. Då Mentor måste många gånger vara pedagogisk, ödmjuk och i 

flera fall skojfrisk spelade jag hen på ett sådant sätt under de flesta av spelomgångarna då det 

passade till äventyret.                   

4.3 Slutsats  

Förutom de mindre komplikationerna som testpersonerna ansåg att karaktärsskapartillägget 

besatte, fick den för det mesta flera positiva åsikter från båda grupper i testpanelen från vilket 

jag drar slutsatsen att tillägget kan förbättra det traditionella sättet att skapa en karaktär i ett 

bordsrollspel. Slutsatsen baseras på sammanfattning av alla svar från frågeformulären.  

Syftet med frågorna till de erfarna spelarna var att få reda på hur karaktärskreation med hjälp 

av tillägget stod emot det traditionella sättet att skapa en karaktär. Svaren från de erfarna 

deltagarna i testpanelen gav en positiv resultat med att dessa spelare tyckte att den var bättre 

på många sätt än den traditionella karaktärskreationen. Fördelar med karaktärsskapartillägget 

enligt testpanelen var att den gav en större grund för djupare bakgrundshistorier, intressanta 

karaktärer samt gav spelarna ett sätt att skapa en karaktär som var roligare än det traditionella 

sättet.  

Frågeställningen som är riktad till de oerfarna spelarna lyder: vilken känsla och förståelse 

beskriver de oerfarna spelarna att de fick när de spelade? Med underlaget från 

frågeformulären skulle jag säga att de oerfarna spelarna fick förståelse för bordsrollspel, men 

det fick också olika mycket förståelse i de olika elementen i bordsrollspelet. Som nämnts 

tidigare fick den ena spelaren en bättre förståelse för reglerna medan den andra för 

rollspelandet.  
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Med anknytning till den andra delfrågan om spelarnas känslor under spelets gång och med 

underlag från svar från de oerfarna testdeltagare skulle jag sammanfatta att spelarna beskriver 

känslor som spänning, tillfredställande roligt och intresse. Förutom att jag ville att oerfarna 

spelare skulle förstå grunden till ett bordsrollspel ville jag även öppna ett intresse för det. 

Detta för att jag har själv haft många roliga stunder då jag spelat bordsrollspel. Jag vill då se 

till att fler människor får uppleva sådana roliga tillfällen som jag har varit med om. I och med 

det också göra det lättare för nya spelare att kunna komma in i bordsrollspelens annars 

komplicerade värld. Med den anledningen ställde jag tidigare frågan: - Öppnade detta 

bordsrollspels tillägg ett intresse för fortsatt rollspelande bland de oerfarna spelarna och i så 

fall hur? 

Med deltagarnas positiva respons som underlag, kan jag anta att karaktärsskapartillägget 

förenklade introduktionen till spelet för de oerfarna spelarna och med det ökade deras intresse 

för fortsatt rollspelande. Däremot då jag var den enda som antog rollen som spelledare kan 

man inte veta exakt hur karaktärskreationen hade fungerat om någon som inte hade 

konstruerat det varit spelledare. Där finns det en osäker faktor då vi inte vet om testpersonerna 

då hade tyckt att det var lika roligt eller om karaktärskreationen i sig hade varit begriplig för 

en utomstående spelledare. Intresset för bordsrollspel väcktes hos alla testdeltagare kanske 

tack vare både att karaktärsskapartillägget har förbättrat spelupplevelsen samt att skaparen 

varit spelledare, nu är uppgiften bara att hålla intresset vid liv.  

4.4 Vidare forskning  

Som nämnts ett flertal gånger om mitt testande, då jag är tillverkaren av tillägget till ”Drakar 

och Demoner” (v. 7, Riotminds, 2000) är det endast jag som har agerat som spelledare under 

dessa tester. Detta gjorde att jag kunde kompensera för det som min speldesign saknade. 

Vilket för fortsatt forskning och testande skulle man lägga projektet i någon annan spelledares 

händer. För att då se hur det skulle fungera om det var någon annan än jag som ledde 

karaktärskreationen. Dessutom finns det möjligheter att se över de delar av 

karaktärsskapartillägget som testdeltagarna lade mer negativ kritik mot. I ett försök att 

omvandla dessa till något mer uppskattat.    
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Figurer: 

 
Figur 1. Skapad av Fredrik Pettersson enligt Cambell. Referens källa: Joseph Cambell (1968) The 

Hero with a Thousand Faces, Princeton University Press. s. 227 

Figur 2: Skapad av Fredrik Pettersson, enligt Cambell. Referens källa:  

The writers journey.com, (n.d.). Hero's journey. Thewritersjourney.com, [online] Available at: 

http://www.thewritersjourney.com/hero's_journey.htm#Practical (Accessed 12 May. 2013). 
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6 Bilaga 1: Missivbrev 

 

Hej! 

 

Mitt namn är Fredrik Pettersson och går tredje året i utbildningen speldesign och grafik på 

Högskolan på Gotland. Min utbildnings slutliga uppgift är ett examensarbete, en  

projektrapport knuten till ett arbete under utbildningen.  

 

Syftet med projektet och rapporten är att se om man kan skapa en karaktärskreation till ett 

bordsrollspel som är annorlunda men ändå kan fungera som ett intressant och bra substitut till 

det vanliga sättet att skapa en karaktär. 

 

Det jag önskar från dig som är en del av min testpanel är att du kan ta dig tid att under 2-3 

timmar delta i att skapa och spela karaktärskreations processen med mig som ledare. När 

spelet är klart och din karaktär är klar för det senare rollspelsskedet, skulle jag också vilja att 

du svarar på frågor om din spelupplevelse i ett frågeformulär. 

 

Du som en del av testpanelen kommer att förbli anonym och inga namn eller annat som kan 

kopplas till dig som individ kommer att finnas med i rapporten. Efter att rapporten och 

projektet blivit godkänt kommer frågeformulären och annan insamlad data kopplat till 

testpanelen att förstöras.         
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7 Bilaga 2: Frågeformulär 

Förstod du, på ett övergripande sätt, hur ett bordsrollspel fungerar med fokusering på 

rollspelandet?  

 

Om ja, ge ett exempel på något som blivit tydligare än innan du började spela?  

Om nej, vad var de som gjorde att du inte förstod vad som hände? 

 

Anser du att detta spel öppnat ett intresse för fortsatt bordsrollspelande? 

 

Har du uppskattat att spela detta tilllägg till bordsrollspelet Drakar och Demoner 6 som en 

karaktärskreation i jämförelse med mer traditionella sättet att skapa en karaktär? Varför?  

 

Berätta vad du tyckte om detta sätt att skapa en bakgrundhistoria och även att spela igenom 

den?  

 

Kunde du till slut identifiera/relatera dig med den karaktären du skapade? Varför? 
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8 Frågeformulär: Frågor och svar. 

Erfarna spelare: 

Testdeltagare 1: 

F: Har du uppskattat att spela detta tilllägg till bordsrollspelet drakar och demoner 6 som en 

karaktärs kreation i jämförelse med mer traditionella sättet att skapa en karaktär? Varför?  

 

S: Jag har uppskattat detta tilllägg, det gav en större inblick på karaktärens bakgrund och hur 

den har utvecklat sina erfarenheter och varför? 

 

F: Berätta vad du tyckte om detta sätt att skapa en bakgrundhistoria och även att spela igenom 

den?  

 

S: Det var mycket underhållande och kändes mer genuint. 

 

F: Kunde du till slut identifiera/relatera dig med den karaktären du skapade? Varför? 

 

S: Jodå, för att man fick följa med under karaktärens utveckling och framsteg, även med de 

val man gjorde som ändrade karaktären. 

 

Testdeltagare 2: 

F: Har du uppskattat att spela detta tillägg till bordsrollspelet drakar och demoner 6 som en 

karaktärs kreation i jämförelse med mer traditionella sättet att skapa en karaktär? Varför?  

 

S: Jag tyckte personligen att detta var en mycket underhållande variation till det traditionella 

systemet. Jag kände att jag snabbt fattade tycke för karaktären. 

 

F: Berätta vad du tyckte om detta sätt att skapa en bakgrundhistoria och även att spela igenom 

den?  

 

S: Allmänt tyckte jag om det, några aspekter var mindre underhållande, som till exempel 

träningsperioden kändes lite opersonlig till karaktärens utveckling. Men i sin helhet så var 

det mycket roligt. Speciellt "slutstriden". 

 

F: Kunde du till slut identifiera/relatera dig med den karaktären du skapade? Varför? 

 

S: Ja det kunde jag definitivt. Jag är inte säker men jag tror det beror på att man var med 

under karaktärens utveckling ändå från starten och fick göra sin egna avgörande val i en 

form av ett underhållande rollspelselement. 

 

Testdeltagare 3: 

F: Har du uppskattat att spela detta tillägg till bordsrollspelet drakar och demoner 6 som en 

karaktärs kreation i jämförelse med mer traditionella sättet att skapa en karaktär? Varför?  
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S: Det har jag, iallafall om man har extra tid och inte sitter i en grupp tillsammans för att 

skapa karaktärerna. Fungerar jätte bra i singel grupper eller om man träffas en och en innan 

själva spelet. Det blir en väldigt intressant bakgrundshistoria för karaktären som är djupare 

än om man bara skulle skriva den. 

 

F: Berätta vad du tyckte om detta sätt att skapa en bakgrundhistoria och även att spela igenom 

den?  

 

S: Blev en väldigt bra bakgrundshistoria. Skulle vara kul att spela igenom den igen för att se 

hur unik a historier man kan få. 

 

F: Kunde du till slut identifiera/relatera dig med den karaktären du skapade? Varför? 

 

S: Jodå det tycker jag att jag gjorde. Kände tidigt att denna karaktär skulle bli ond eftersom 

han haft en svår uppväxt och har så pass stora mottsättingar framför sig. 

 

Oerfarna spelare: 

Testdeltagare 1: 

F: Förstod du, på ett övergripande sätt, hur ett bordsrollspel fungerar med fokusering på 

rollspelandet?  

 

S: Tjae, jag fokuserade mest på gameplay, siffror och att bygga min karaktär. Inte riktigt 

säker på hur det fungerade med interaktion med andra karaktärer. 

 

F: Om ja, ge ett exempel på något som blivit tydligare än innan du började spela? Om nej, 

vad var de som gjorde att du inte förstod vad som hände? 

 

S: Hur man bygger en karaktär och hur karaktärens stats fungerar blev ganska tydligt; något 

jag inte hade koll på innan. Just det att man går in i sådan detalj på bakgrunden och 

interaktion och miljö överraskade mig. 

 

F: Berätta vad du tyckte om detta sätt att skapa en bakgrundhistoria och även att spela igenom 

den?  

 

S: Det var en spännande blandning av valmöjligheter och förberedda/planerade händelser. Det 

tog dock ganska lång tid (vilket nog är förståeligt med tanke på mängden förklaring och 

introduktion man måste gå igenom som nybörjare).  

 

F: Kunde du till slut identifiera/relatera dig med den karaktären du skapade? Varför? 

 

S: Ja, jag fick ju välja många saker, men även det jag inte kunde styra över ledde till att han 

blev ganska intressant och jag kunde relatera till honom. Träningsbiten, då månader 

passerar kändes dock relativt fjärran och opersonlig, men det kanske beror på min ovana 

med formatet. 

 

F: Anser du att detta spel öppnat ett intresse för fortsatt bordsrollspelande? 

 

S: Ja, jag tror det. Fick stor lust att spela RPG-spel på dator, i alla fall. 



24 

Testdeltagare 2: 

F: Förstod du, på ett övergripande sätt, hur ett bordsrollspel fungerar med fokusering på 

rollspelandet?  

 

S: Jag tror att jag förstod, särskilt mot slutet kanske. I början var det mer osäkert. 

 

F: Om ja, ge ett exempel på något som blivit tydligare än innan du började spela? Om nej, 

vad var de som gjorde att du inte förstod vad som hände? 

 

S: Jag hade ju ingen koll alls innan, så jag visste t.ex. inte hur det fungerade med tärningar hit 

och dit: Att jag säger vad jag vill göra, att spelledaren sedan säger "slå xxx" och att man 

sedan får se vad som händer. Och det var mycket mer kreativitet involverat än jag trodde. 

Lite improv-liknande. 

 

F: Berätta vad du tyckte om detta sätt att skapa en bakgrundhistoria och även att spela igenom 

den?  

 

S: Det var roligt, även om jag kanske inte förstod allt som ligger bakom. Mycket siffror, och 

tärningar, och regler hit och dit. Men spännande ändå.  Det är nog värdefullt med en kunnig 

och duktig spelledare som förklarar allting.  

 

F: Kunde du till slut identifiera/relatera dig med den karaktären du skapade? Varför? 

 

S: Tja, på sätt och vis, kanske. I och med att karaktären växer fram i händelserna som den är 

med om, och jag delvis får styra vad den gör - så är det klart att en del av karaktären blir 

någon som jag kan identifiera mig med.  

 

F: Anser du att detta spel öppnat ett intresse för fortsatt bordsrollspelande? 

 

S: Ett intresse, ja. Men jag vet inte om jag faktiskt kommer att spela mer. Det kommer 

förmodligen inte att hända. Men jag har mycket större förståelse för det nu, samt kan se det 

roliga it det.  

 

Testdeltagare 3: 

F: Förstod du, på ett övergripande sätt, hur ett bordsrollspel fungerar med fokusering på 

rollspelandet?  

 

S: Ja, jag fick en stor och översiktlig inblick på hur ett sådant här spel fungerar. 

 

F: Om ja, ge ett exempel på något som blivit tydligare än innan du började spela? Om nej, 

vad var de som gjorde att du inte förstod vad som hände? 

 

S: Ja, statistik, system och tillhörande regler blev mycket tydligare 

 

F: Berätta vad du tyckte om detta sätt att skapa en bakgrundhistoria och även att spela igenom 

den?  
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S: Till motsatsen av vad jag har hört om det, så var det här sättet att spela på väldigt 

intressant. Personligen tyckte jag att det var både påhittigt och roligt att få uppleva min 

karaktär utvecklas istället för att enbart sitta med papper och penna och skriva ned det helt 

själv.  

 

F: Kunde du till slut identifiera/relatera dig med den karaktären du skapade? Varför? 

 

S: Berättarperspektivet gjorde det intressant till att börja med. Det var ännu roligare att 

föreställa sig själv stå där och göra livsavgörande val som i framtiden av spelet kan ha 

konsekvenser. Spelledaren har visat stor omtanke i hur många olika variationer du kan 

uttrycka dig själv och ändå följa en skriven händelse. Det föregående gjorde att karaktären 

förslöts med dina egna val och blev väldigt intressant. 

 

F: Anser du att detta spel öppnat ett intresse för fortsatt bordsrollspelande? 

 

S: Ja, absolut. 
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9 Bilaga 3: Regler och karaktärskreationstillägget 

För att kunna spela karaktärskreationen rekommenderas det att man har eller läst boken 

Drakar och Demoner 6.0 Expert för att lära sig reglerna. Men även att man har Drakar och 

Demoner 6.0 Jorges Bestiarium för att veta statistik och färdigheter för monster och vidunder 

som kommer att dyka upp.  

Stegen för karaktärsskapandet:   

Här är en kort förklaring till hur karaktärskreationen fungerade. Nedanför finns utdrag från 

projektet, i syftet att så kompakt som möjligt lägga fram de grundläggande aspekterna 

projektet byggde på.                         

Först skulle spelaren se vilket socialtstånd karaktären var född i. Spelaren skulle då kasta två 

tärningar med tjugo sidor och se på tabellen nedan för att då se vilket socialtstånd karaktären 

föddes till. När spelaren vet vilket socialtstånd karaktären är född till ser man till det ståndets 

barndomstabell för att utse vilken slags barndom karaktären har haft, även här kan man om 

man så önskar slå en tärning. Denna gång en tärning med fyra sidor. Du får nu reda på hur 

rollpersonens barndom var i generella drag. Därefter finns det ett antal äventyr som spelas då 

rollpersonen sedan blir introducerad till äventyrslivet på ett eller annat sätt. Det finns olika 

äventyr att välja beroende på den generella barndomen, men jag har valt att endast ta med ett 

av dem i denna bilaga som exempel.  

Sedan går spelaren vidare till rollpersonens träning då man höjer färdigheter, väljer 

utrustning, vapen och följer de råd som står under träning av färdigheter. Under rollpersonens 

träningstid eller då den är avslutad kan spelledaren föra karaktären vidare till de 

nästkommande äventyr som är inriktat på vilket yrke spelaren valde. I denna bilaga har jag 

bara tagit med ett yrke och ett äventyr. Detta yrke är krigsman (manlig eller kvinnlig krigare) 

men det är bara ett exempel på flera av de yrken som annars finns i rollspelet.      

Socialt stånd: Exempel på yrke(sysselsättning).   

2T20                                                                                       

2: Egendomslös: Träl, slav, straffånge, galärslav.                                                               

3-7: Lägre underklass: Tiggare, gravgrävare. 

8-15: Högre underklass: Lärling, gesäll, novis.  

15-20: Lägre medelklass: grovhantverkare, arbetande köpman, stadsvakt.  

21-27:Högre medelklass: Finhantverkare, köpman, präst, självägande bonde.  

28-32: Lägre överklass: rådsmän, hovfolk, hantverksmästare.  

33-36: Högre överklass: Borgmästare, skråmästare, gillesmästare, riksämbetsmän.  

37-39: Lågadel: Riddare, friherre, baron, markis, jarl, biskop. 

40: Högadel: Greve, hertig, prins, kardinal, påve, kung, kejsare.  

 

Färdigheter från unga år: 

Detta menas med att om rollpersonen har en bakgrund som visar att han kan ha lärt sig något 

användbart. T.ex. om rollpersonen levt på gatan får han något FV (färdighetsvärde) i stjäla 

föremål, om rollpersonen tillbringat mycket tid på en båt får han något i FV sjökunnighet och 

om hen haft en bakgrund kopplat till religion får han FV i religionskunskap. 
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Alla dessa färdigheter hamnar under allmänna färdigheter, om de inte redan är en kärn- eller 

yrkesfärdighet. Färdigheter som teologi som inte vanligtvis är en allmän färdighet skrivs där 

ändå. Färdigheten kostar fem färdighetspoäng och även lika så om man ska öka den över det 

första färdighetsvärdet man får på grund av sin bakgrund.  

Lägre underklass: 

Barndom: 

Lägre underklass:  

1T4 (50/50 i frågor om båda föräldrarna, även vem av dem de är) 

1: Rollpersonen har tiggt så länge hen kan minnas, och rollpersonens riktiga föräldrar har hen 

ingen vetskap om.  

2: En eller båda av rollpersonens föräldrar är sjuka, rollpersonen skaffar pengar på alla dess 

sätt till att hjälpa dem/hen.  

3: Föräldrarna är med ett tiggargille och använder rollpersonen för sympati pengar (Valfritt: 

förlora en lem så som Öga, öra, hand, eller hemska ärr etc.) 

4: Du kommer från en lång och stolt linje av gravgrävare och din far förväntar att du följer i 

hans fotspår.     

 
Barndoms fortsättning för barndom nr 1, 2, 3 i låg underklass 

Rollpersonen måste få tag på pengar och har inget jobb. 

Om rollpersonen stjäl får han tre i färdighetsvärde stjäla föremål och vakterna kommer sedan 

att upptäcka honom. 

Tigger han för att få pengar får han tre färdighetspoäng i övertala. 

Stadsvakterna kommer sedan att ta rollpersonen antingen för att hen då stjäl eller för att de 

inte tycker om rollpersonens val av plats då hen tigger. Eller så är de bara uttråkade och tar ut 

det på någon stackare som i detta fall är spelarens karaktär. Rollpersonen blir då tagen till 

vaktstugan för att betala priset för stöld (eller annan anklagelse) och blir dragen till 

huggstubben för att förlora en hand. Rollpersonen hålls fast och kan inte rymma när yxan ska 

falla hörs en röst från den lilla folkmassan som följt efter sedan rollpersonen blev tagen. 

Stop!! Hugget stoppas och en person kommer snabbt genom folkmassan och med exakta och 

snabba slag med sitt vapen sätter vakterna i ostridbart skick och rollpersonen är oskadd.  

Spelledare ska förklara attackerna Mentor gör i detalj så att spelaren ska veta att hen är 

mycket skicklig och nästan utrycker ett whow från sig när rollpersonen ser hur mästerlig hens 

räddare var.   

Då vakterna ligger på marken skingras folkmassan i panik från platsen. Om rollpersonen 

frågar varför Mentor räddade hen säger Mentor något i stil med att, det var ju onödigt att en 

sådan ung person skulle förlora sin hand för den enda anledningen att försöka överleva eller 

vara på fel plats vid fel tillfälle. 
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Om spelaren nu frågar om rollpersonen får följa med kommer Mentor att svara ja med 

motivet att de verkar som rollpersonen annars kommer att bli jagad av stadsvakterna mer 

frenetiskt efter det här, så kom med. Om spelaren inte säger något kommer Mentor att gå men 

kommer att ge de som förslag till spelaren att följa med hen. Och om spelaren säger hej då 

eller tack för hjälpen säger Mentor att de kanske vore bäst att följa med hen då vakterna 

kommer aktivt leta efter rollpersonen nu.  

Om spelaren vägrar att följa med dess räddare i de överstående händelser fortsättningarna får 

han träna själv och försöka fly från vakterna utan hjälp. Om nu rollpersonen gör Mentor arg 

kan spelledaren låta Mentor säga saker som t.ex. otacksamma svin.  

Träning av färdigheter: 

Efter att rollpersonen har börjat sin träning med Mentor får han välja sitt vapen. Det finns ett 

antal metoder för spelledaren att introducera detta skede beroende på vilket socialt stånd 

rollpersonen kommer från. Är det så att Mentor har något vapen med sig, de båda går till en 

affär och testar vapen, fått ärva ett vapen eller får välja ett vapen ur vapenkammare i villan 

eller slottet man bor på. Om rollpersonen kan lära sig flera olika sorters vapen be spelaren att 

välja en huvudinriktning med det första vapnet eller vapen kombinationen och sedan välj 

ytterligare vapen senare.   

Som spelledare ska man föreslå olika träningsmetoder eller färdigheter som rollpersonen kan 

lära sig och eller rollspela det som Mentor och säga vad man ska lära sig för att utöva det 

yrket man har valt. Men då lägga fram dessa träningar så att de även innefattar de kärn- och 

yrkesfärdigheter som ingår i just det yrket rollpersonen har valt.      

Exempel: Mentor säger att det grundläggande som en krigarman behöver tänka på är att 

kunna ett vapen förstås, använda sköld om så önskas. Kunna konsten att bära rustning och 

även att härda sin kropp så den tål mer stryk. Dessa är kärnfärdigheter för krigsmän som är 

vapenteknik, sköldteknik, rustningsteknik och kroppsbyggnad. 

Alla karaktärer får ett visst antal bakgrundspoäng beroende på hur höga ens grundegenskaper 

är. När man räknat ihop dessa egenskaper vet man hur mycket bakgrundspoäng man har, de 

poängen är en valuta man sedan betalar med för att lära sig de olika färdigheterna i början. 

Detta ges till spelare genom att spelledaren frågar hur många månader spelaren vill träna på 

vilka färdigheter och en månad ger ett i färdighetsvärde. Olika färdigheter kostar olika mycket 

av bakgrundspoängen, men spelledaren betalar så mycket som spelaren vill ha tills det inte 

finns några mer bakgrundpoäng att ta från. Spelledaren kan ge råd om vilka färdigheter som 

kan vara bra och även säga hur länge spelaren kan träna på olika saker och även säga till så att 

rollpersonen inte tränar för länge på en enda sak och förbrukar alla sina bakgrundspoäng. Om 

bakgrundpoängen är slut säger Mentor att träningsperioden är över och att rollpersonen ska 

skaffa sig erfarenhet genom att ge sig ut i världen och uppleva äventyr.  

Spelledaren kan under den perioden rollpersonen tränar lägga in mini äventyren för de olika 

krigaryrkena eller utsätta rollpersonen för dem efter att träningsperioden är över.      
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Krigsman: (Yrket) 

Monster bane: (Äventyr kopplat till yrket)  

När rollpersonen och Mentor går genom en stad ser Mentor ett plakat med en förfrågan om att 

döda ett monster som härjar i området runt om byn/staden. Mentor säger att det skulle vara ett 

bra sätt att skaffa sig extra fickpengar och ge rollpersonen en chans till en lärorik upplevelse. 

Rollpersonen och Mentor får fråga runt i byn/staden om vart från och hur varelsen kommer 

dit och vad den/de gjort.  

Då de båda äventyrarna frågar runt efter information om vad det kan vara eller när den 

anfaller kan en person säga så här. ”Den kommer alltid under skymningen så ingen har riktigt 

sett den, men den har tagit folk under denna tid i flera dagar nu och måste stoppas.”  

Om spelaren frågar sedan hur hen å Mentor kan hitta besten säger personen denna förklaring. 

”Man hör skriken från offren i söder men innan dess hörs inte ett ljud. Man har hittat flera 

ingrodda blodspår i gräset, så om ni vill följa besten ska ni nog börja där.”  

Om de går till söder kommer de till den södra porten. Efter att de letat eller till spelledarens 

diskretion ett lyckat perception slag hittar de blodspåren. Rollpersonen och Mentor möter 

inget annat farligt då de följer spåren efter monstret. Efter de följt blosspåren i någon timme 

kommer rollpersonen och Mentor fram till en grotta, där blosspåren ser ut att sluta inne i 

grottan. Mentor tar upp en fackla och säger att de borde röra sig runt och vara mycket tysta för 

att få ett överraskningsmoment på varelsen. Det är dunkelt i grottan när de kommer in då 

facklan är de enda ljuskällan. Varelsen sover nu när de är ljust ute, rollpersonen och Mentor 

får då en attack utan att monstret hinner reagera, sen blir det strid.  

Det som också kan hända under striden om monstret har tur är att Mentor kanske dör antingen 

för han just då har otur eller att han skyddar rollpersonen. Om de är nära att rollpersonen dör 

av en attack från monstret hoppar Mentor emellan och gör en självmordsattack mot monstret 

som dödar monstret men även Mentor själv. Detta scenario ska helst spelledaren inte sträva 

efter, men om rollpersonen håller på att dö eller Mentor håller på att dö kan detta scenariot 

användas.  

När monstret har blivit dödat på ett eller annat sätt finns det en belöning för de överlevande 

att hämta på 200 silver mynt. Det kan även finnas lite värdesaker i grottan eller på monstret.   

Om rollpersonen väljer att vänta på monstret i staden kommer varelsen igenom den södra 

porten. Antingen blir det strid då rollpersonen konfronterar monstret och om monstret inte blir 

attackerat kommer en ny människa att bli offer nästa skymning.      

Varelser: 1T6 

1: Happja med skadad vinge, Antal; 1 

2: Människa som utför kannibaliska ritualer(använder svartmagi/magi), Antal; 1 

3: Björn; Antal; 1 

4: Droktil, Antal; 1T6+3 

5: Nattulm, Antal; 1 

6: Ulv, Antal; 1 

 

 

 


