
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ämne: Litteraturvetenskap   

Nivå: C 

Poäng: 15 hp 

Ventilerad: VT16 

Handledare: Anna Williams 

Examinator: Margaretha Fahlgren 

 

Litteraturvetenskapliga institutionen  

Uppsatser inom litteraturvetenskap 

 

Drakar, demoner och dramaturgi 

En jämförelse av rådgivning om berättande i 

rollspelsböcker och skrivarhandböcker 

 

Mimmi Kingdon 

 



2 

 

Innehåll 

1.Inledning .................................................................................................................................. 4 

1.1 Bakgrund och syfte ........................................................................................................... 4 

1.2 Frågeställning ................................................................................................................... 5 

1.3 Metod, material och begrepp ............................................................................................ 5 

1.3.1 Begrepp ..................................................................................................................... 6 

1.4 Tidigare forskning ............................................................................................................ 6 

2. Analys ..................................................................................................................................... 7 

2.1 Rollspelen ......................................................................................................................... 7 

2.1.1 Syfte .......................................................................................................................... 7 

2.1.1.1 Spänning ............................................................................................................. 7 

2.1.1.2 Berättelse ............................................................................................................ 8 

2.1.1.3 Utmaning ............................................................................................................ 9 

2.1.1.4 Personstudie ..................................................................................................... 10 

2.1.2 Språk ........................................................................................................................ 10 

2.1.3 Karaktärer ................................................................................................................ 12 

2.1.4 Konflikter ................................................................................................................ 15 

2.1.5 Struktur .................................................................................................................... 16 

2.2 Skrivarhandböckerna ...................................................................................................... 19 

2.2.1 Syfte ........................................................................................................................ 19 

2.2.2 Språk ........................................................................................................................ 20 

2.2.3 Karaktärer ................................................................................................................ 22 

2.2.4 Konflikter ................................................................................................................ 24 

2.2.5 Struktur .................................................................................................................... 24 

2.3 Jämförelse ....................................................................................................................... 25 

2.3.1 Syfte ........................................................................................................................ 25 

2.3.2 Språk ........................................................................................................................ 27 

2.3.3 Karaktärer ................................................................................................................ 29 

2.3.4 Konflikter ................................................................................................................ 31 

2.3.5 Struktur .................................................................................................................... 31 

3. Sammanfattande slutdiskussion ........................................................................................... 34 

Källor och litteratur .................................................................................................................. 36 

Rollspelsböcker .................................................................................................................... 36 

Skrivarhandböcker ............................................................................................................... 37 



3 

 

Övrig litteratur ...................................................................................................................... 37 

 

 

  



4 

 

1. Inledning 

Har du någon gång önskat att du kunde leva i en av dina favoritböcker, ha ett samtal med en 

älskad karaktär – eller kanske en duell med en mindre älskad? Kanske har du i frustration över 

en handling som inte utvecklat sig i enighet med din önskan velat ta rodret från författaren och 

själv bestämma vad som ska hända härnäst. Precis detta kan du göra när du rollspelar. 

      Under den senaste tiden så har interaktiva narrativ blivit allt vanligare. Detta kan vi se i 

digitala hypertexter, historiedrivna datorspel samt visst fanfictionförfattande. Linjen mellan 

författare och läsare, skapare och konsument, suddas ständigt ut och förflyttas, och att de 

interaktiva elementen kommer att påverka hur framtidens historier berättas är det ingen tvekan 

om. Det är därför viktigt att studera hur de interaktiva elementen påverkar själva berättandet. 

För att komma underfund med just detta har jag dock valt att vända mig bort från det digitala, 

och granska rollspelandet. 

 

1.1 Bakgrund och syfte 

Rollspel, också kallat pen n’ paper eller tabletop role playing games, populariserades under 

1970-talet med Dungeons and Dragons, som uppkom ur strategibaserade stridsspel, men hade 

Tolkien-inspirerade fantasyinslag samt lät spelare kontrollera en karaktär istället för en hel 

armé.1 Det spelas ofta i grupper med tre till sex personer, varav en intar rollen som spelledare 

och resten är spelare. Varje spelare skapar en egen karaktär – en rollperson – som de sedan 

färdas med genom spelvärlden, som i sin tur styrs av spelledaren. Handlingen skapas av att 

spelledaren presenterar konflikter eller mål som spelarna sedan agerar utefter. För att avgöra 

slumpmässiga eller turbaserade händelser används ofta tärningar, och för regler, färdigskrivna 

äventyrsscenarion, inspiration, världar och tips finns rollspelsböcker.  

      Det är rollspelsböckernas instruktioner och tips kring berättelsens syfte, språk, karaktärer, 

konflikter och struktur jag kommer att granska. Efter att dessa kartlagts kommer de att jämföras 

med liknande råd för traditionellt, skönlitterärt författande med syftet att undersöka om 

konventionerna för berättarteknik ändras när man inte längre läser en historia, utan spelar den. 

Detta görs med reservation för att eventuella skillnader inte nödvändigtvis behöver bero på de 

interaktiva inslagen, utan också kan ha sitt ursprung i att rollspelen har en historia och en 

                                                 
1 Jennifer Grouling Cover, Tabletop Role-Playing Games: Perspectives from Narrativ, Game, and Rhetorical 

Theory”, Raleigh: North Carolina State University 2005, s. 5f. 
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tradition som är mestadels separat från konventionellt författande. Att redogöra för rollspelens 

konventioner är dock ändå av vikt då de är troligt att de kommer att vara inflytelserika i och 

med det växande intresset för interaktiva inslag i berättelser. 

 

1.2 Frågeställning 

1. Vilka likheter och skillnader går det att finna mellan råd till rollspelare och råd till 

skönlitterära författare med avseende på syfte, språk, karaktärer, konflikter och struktur? 

2. Vad beror skillnaderna och likheterna på? 

 

1.3 Metod, material och begrepp 

Jag kommer först att kartlägga och diskutera de olika instruktionerna som ges i 

rollspelsböckerna respektive skrivarhandböckerna, och sedan göra en komparativ analys av de 

olika kategorierna. Både rollspelsböckerna och skrivarhandböckerna kommer att studeras efter 

kategorierna syfte, språk, karaktärer, konflikter och struktur. 

      Då det publicerats en för stor mängd rollspelsböcker för att jag ska kunna granska alla, och 

jag avser att göra en så grundlig kartläggning som möjligt, så har jag valt att avgränsa mitt fokus 

till svenska, nyutkomna rollspel, eller spel vars grundböcker fortfarande är relevanta då äventyr 

nyligen publicerats till dem. Trots denna avgränsning är det omöjligt att täcka allt som 

utkommit, och det kommer att finnas nyutkomna, svenska rollspelsböcker som jag ej diskuterar. 

De spel som kommer användas är Fantasy! Old School Gaming (2011), Saga: Fantasyrollspel 

i legendarisk medeltid (2006), Svenska Kulter: rollspelet (2015), Noir (2006), Mutant: år noll. 

Kampanjbok (2015), Symbaroum: rollspelet (2014), Rotsystem: ett postapokalyptiskt 

cyberpunkrollspel (2014), Svavelvinter: rollspel i Erik Granströms Trakorien (2012), En 

Garde! (1987), Coriolis: rollspel i den tredje horisonten: regelbok (2008) och Eon (2014). 

      Det har självfallet skrivits en hel del om hur man ska författa ett skönlitterärt verk. Jag 

kommer dock bara att använda mig av grundläggande, tekniska råd till aspirerande författare, 

då de bäst motsvarar de råd som ges i rollspelsböckerna. Då skrivarhandböckerna ska jämföras 

med rollspelsböcker som är dagsaktuella i Sverige så borde de själva vara av samma natur. För 

att se vilka böcker som används idag i Sverige har jag studerat kurslitteraturen på svenska 

utbildningar för kreativt skrivande, både på universitet och folkhögskolor. Ett flertal titlar som 
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passar i kategorin används av en mängd olika utbildningar. Dessa är Om konsten att läsa och 

skriva (1975) av Olof Lagercrantz, Så gör jag: konsten att skriva (2012) av Bodil Malmsten, 

Konsten att berätta en historia (1992) av Anders Sundelin, Skriv - en bok om att skriva (1987) 

av Bente Clod och Att skriva romaner och noveller (1994) och Att skriva prosa: en essä och ett 

reportage (1989) av Lars Åke Augustsson.  

 

1.3.1 Begrepp  

Kampanj/äventyr: En sammanhängande 

berättelse i ett rollspel. 

Session/möte: Ett speltillfälle. 

Spelare: En person som deltar i rollspelet. 

Spelledare: Den spelare som styr världen 

och övriga karaktärer. 

Rollperson: Spelares karaktärer. 

Skuggspel: Avsnitt i Svavelvinter då 

spelarna deltar i spelvärldens politiska 

maktspel. 

Hypertext: Interaktiv text där läsaren väljer 

mellan olika riktningar för berättelsen. 

Cyberpunk: Genre inom science fiction 

med fokus på datorer och internet.  

 

1.4 Tidigare forskning 

Mycket har skrivits om rollspelandets användningsområden både som verktyg för undervisning 

och åsiktsförändring. Detta utgör idag majoriteten av de akademiska arbeten som görs om 

rollspel. Jag kommer dock inte att ta avstamp i någon av dessa undersökningar, då mina 

intressen inte ligger i att tillämpa rollspelandet, utan att undersöka det i sin ursprungsform. 

Några studier har haft ett liknande fokus, men har då främst behandlat rollspelandet som ett 

medel för att utveckla spelarnas empatiska förmågor, samt som ett sätt att uttrycka annars tysta 

delar av sig själv och sina begär. Dessa kommer inte heller att användas här, då jag inte kommer 

att undersöka egentliga spelsessioner. Hur rollspel faktiskt ser ut, ter sig och vad det 

åstadkommer när det spelas är inte av intresse här, då jag istället vill granska rollspelsböckernas 

bild av hur deras spel borde se ut och te sig och vad de borde åstadkomma.   

      Tidigare forskning om interaktiva berättelser har dock gjorts. Jag kommer att använda mig 

av Jennifer Grouling Covers avhandling “Tabletop Role-Playing Games: Perspectives from 

Narrativ, Game, and Rhetorical Theory” (2005) samt artiklarna ”Structure and Meaning in 

Role-Playing Game Design” (2007) av Rebecca Borgstrom, ”Storytelling Games as a Creative 



7 

 

Medium” (2007) av Will Hindmarchs och ”Making Games That Make Stories” (2007) av James 

Wallis. 

 

2. Analys 

2.1 Rollspelen 

2.1.1 Syfte 

I de flesta spel, så som datorspel eller brädspel, är målet att vinna. Den möjligheten existerar 

för det mesta inte inom rollspelande. Svavelvinter är ett undantag, då spelarna där uppmanas att 

kora en vinnare, både i slutet av varje möte samt i slutet av en färdigspelad kampanj. Vinnaren 

av mötet, här kallad ”kvällens spelare” är den spelare som gruppen anser ha bidragit mest till 

att göra sessionen oförglömlig2, och kampanjens vinnare är den som lyckats samla på sig flest 

ödestärningar med sin karaktär och som varit mest inflytelserik i det tillhörande skuggspelet.3 

Ingen av dessa presenteras dock som spelets syfte, och poängen som leder till vinst införskaffas 

genom att förverkliga sin karaktärs personliga målsättningar och rollspela tillsammans med 

gruppen, inte genom att slå den högsta siffran på tärningen eller besegra resten av spelarna. Att 

bli utsedd till vinnare i Svavelvinter är alltså inte syftet med att spela, utan snarare en belöning 

för att spela på det tilltänka sättet. Vad är då själva syftet med att rollspela? De olika 

rollspelsböckerna ger olika svar - svar som går att dela in i fyra olika kategorier: spänning, 

berättelse, utmaning och personstudie. 

 

2.1.1.1 Spänning 

På första sidan av Coriolis kan vi läsa att ”Oavsett spelstil ligger fokus på äventyrandet […]”.4 

Vikten läggs här på spännande upplevelser och samarbete spelarna emellan. Senare i boken kan 

spelledaren få tips på hur hen ska ”göra alla hjältar delaktiga i spänningen”, något som beskrivs 

som viktigt för spelet.5 Detta sätts före att berätta en bra berättelse. Under rubriken ”Undvika 

katastrof” uppmanas till exempel spelledaren att göra en så kallad Deus Ex Machina för att 

                                                 
2 Christian Granath, Svavelvinter: rollspel i Erik Granströms Trakorien, Stockholm: Fria Ligan 2012, s. 27. 
3 Granath 2012, s. 180. 
4 Mattias Lilja, Coriolis: rollspel i den tredje horisonten: regelbok, Stockholm: Järnringen 2008., s. 7. 
5 Lilja 2008, s. 223. 
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rädda spelare i dödsfara.6 Trots att detta beskrivs som ”Fusk!” anses det ändå bättre än att 

spelarnas rollpersoner ska dö.7  

      Fokus på att spelet ska vara underhållande och givande för alla inblandade går att återfinna 

i ett flertal av övriga böcker. I Saga betonas det hur viktigt det är att spelledaren ”ser till att 

hålla spelet balanserat och framförallt roligt!”8, och i Fantasy! får inte regler förhindra att 

”handlingen flyter framåt och är underhållande för alla inblandade.”9 I Svenska Kulter står det 

att varje scen ska ha ett klart syfte – detta kan antingen vara att föra handlingen framåt, fördjupa 

en karaktär eller vara underhållande för spelarna. Här kan vi dock se att syftet inte bara ligger i 

underhållningsvärde, utan också i karaktärer och handling. Mer om detta längre fram.  

 

2.1.1.2 Berättelse 

Under ”Spelets grunder” i Svavelvinter presenteras tre axiom att hålla i åtanke spelet igenom. 

Den första är ”Berättelsen framför allt”. Axiomen lyder: 

 

Målet [med spelet] är inte att vinna, att roffa åt sig den största skatten, eller att simulera 

handlingar med vetenskaplig exakthet – målet är att skapa en god historia. Syftet med 

regelsystemet är att ge spelare och berättare verktyg till kreativt historieberättande.10  

 

Här är det alltså skapandet av en givande berättelse som presenteras som syftet med spelandet. 

Uppmaningar till spelledaren att variera handlingen och växla tempot kan tolkas som fokus 

både på spänning och berättelse, eftersom en spännande berättelse av många anses vara en god 

berättelse. Sådana råd kan vi också finna i Svavelvinter, där ett tips till spelledaren lyder: ”När 

spelet tappar tempo eller nerv, eller när du vill överraska spelarna, kastar du in en av dina 

förberedda prövningar.”,11 samt i Noir där det uttrycks att ”Målet med Noir är att skapa en miljö 

och spänning där spännande, dramatiska och underhållande berättelser kan födas” och att 

”Målet med Noir är att alla deltagare skall samarbeta för att berätta en så underhållande, 

                                                 
6 Deus Ex Machina är latin för ”Gud ur maskinen” och syftar på ett plötsligt övernaturligt eller osannolikt 

ingripande som räddar en situation eller löser en intrig.  
7 Lilja 2008, s. 223. 
8 Tomas Arfert, Saga: Fantasyrollspel i legendarisk medeltid, Stockholm: Saga Games 2006, s. 14. 
9 Tomas Arfert, Fantasy! Old School Gaming, Stockholm: Saga Games 2011, s. 36. 
10 Granath 2012, s. 22 f.  
11 Granath 2012, s. 180.  
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spännande och dramatisk historia som möjligt.”12 Fokusen ligger alltså på att berätta en bra 

historia, och med detta menas en underhållande, dramatisk och spännande sådan. 

 

2.1.1.3 Utmaning 

Här åsyftas utmaningar för spelaren, inte för hens rollperson. I vissa av rollspelsböckerna 

betonas det att spelarna ska presenteras med utmaningar som kräver kreativa lösningar. 

Rollspelsboken för Fantasy! är det tydligaste exemplet på detta. Där står det, under den talande 

rubriken ”Spelarskicklighet är viktigast” att: 

 
När en rollperson ska försöka lösa ett problem så är spelarens uppfinningsrikedom, och riskanalys, det avgörande. 

Om han ska snacka sig förbi en vakt, eller hitta en fälla, så är det vad spelaren gör som främst påverkar vad som 
händer. Knackar rollpersonen på golvet framför sig låter det ihåligt om det finns en fallucka där. Hittar spelaren på 

en övertygande lögn för att lura vakten så lyckas han sannolikt med det; men avgör du spelledare att han måste slå 

ett tärningsslag för att övertyga vakten så bör det i så fall modifieras positivt. Ett bra äventyr innehåller därför 
utmaningar som spelarna kan komma förbi med en kombination av list, påhittighet och att ställa rätt frågor till dig.13  

 

Här kan alltså syftet med rollspelet sägas vara för spelarna att knäcka diverse gåtor och 

tankenötter, samt att arbeta tillsammans för att lista ut hur något ligger till. Ett liknande fokus 

går att finna i Rotsystem, där spelare bland annat förväntas komma på egna planer för inbrott 

samt lösa mordmysterier.14 I Coriolis kan vi också hitta spår av detta under den spelstil de kallar 

”Intrig, intrig, intrig”. Där beskrivs det centrala som kunskapssökande, och att ”ta reda på det 

man inte vet och att finna det som ligger bakom det uppenbara är avgörande för framgång.”15 

      Slutligen kan vi även hitta exempel på denna mentalitet i Symbaroum, där reglerna 

fastställer att tärningsslag ska undvikas när det kommer till betydelsefulla sociala utmaningar, 

som spelarna själva borde lösa genom att rollspela igenom.16 Även samarbete lyfts fram som 

en viktig del av spelet, och spelledaren uppmanas att inte låta spelarna börja slåss mot varandra, 

för ”då anses spelets anda ha gått förlorad.”17 

 

 

                                                 
12 Marco Behrmann, Noir, Göteborg: Regnskugga Förlag 2006, s. 17; Behrmann 2006, s. 315.  
13 Arfert 2011, s. 36. 
14 Mikael Bergström, Rotsystem: ett postapokalyptiskt cyberpunkrollspel, Stockholm: Spindelkungen 2014b, s. 

222 f. 
15 Lilja 2008, s. 219.  
16 Martin Bergström, Symbaroum: rollspelet, Farsta: Nya Järnringen 2014a, s. 172. 
17 Bergström 2014a, s. 177. 
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2.1.1.4 Personstudie 

”Intrig, intrig, intrig” är inte den enda spelstil som presenteras i Coriolis – vi kan också hitta 

”Drama, drama, drama”. Där står ”[h]jältarnas personligheter, prövningar och triumfer i fokus 

[…]”. Här kan vi läsa att en bra hjälte är en hjälte som är komplex och intressant att spela, samt 

att spelledaren bör knyta ”alla historier till hjältarnas egna motiv och svagheter”. Ett uppdrag 

görs alltså aldrig bara för skojs skull, utan ska vara symboliskt för karaktärernas egna inre 

konflikter.18 Även i Svavelvinter presenteras en spelstil med liknande fokus, här kallad 

”Karaktärsdriven stil”. Det syftar där till ett spelsätt som ger spelarna mycket rörlighet att 

försöka fullfölja sina individuella karaktärers mål, och finner utmaningar främst i form av 

spelledarledda bifigurer som motarbetar dem.19 I Saga kan vi också läsa att det är tänkt att 

rollpersonerna under spelets gång ska ”utvecklas och förbättras” på grund av sina 

erfarenheter.20 Detta går också att finna i Eon, som har ett helt kapitel om olika psykologiska 

prövningar och mentala trauman som rollpersonerna kan drabbas av som följd av de trauman 

de utsätts för.21 

 

2.1.2 Språk 

Trots att rollspel till stor del improviseras tar ändå många av böckerna upp språk och ordval, 

och ofta läggs en stor vikt vid goda formuleringar. I Fantasy! kan vi exempelvis läsa att:  

 

För att undvika att strider blir pingpong-matcher [jag slår, han slår, repetera tills någon dör] 

så krävs det att man beskriver vad som händer på ett färgstarkt sätt. Då blir striderna 

intressanta och underhållande.22 

 

Istället för att säga något i stil med ”Du träffar!” vid en lyckad attack uppmuntras alltså 

spelledaren att ingående och målande beskriva exakt vad som händer då slaget faller. Även i 

Coriolis betonas vikten att levandegöra rollspelsvärlden med miljöbeskrivningar då inlevelse 

är nyckeln till själva rollspelandet.23 Symbaroum tipsar spelledaren om att uttrycka sig i 

kontraster och lyfta fram tydliga skillnader i spelvärlden.24 I En Garde! går det även att finna 

                                                 
18 Lilja 2008, s. 219. 
19 Granath 2012, s. 23 f.  
20 Arfert 2006, s. 14. 
21 Niklas Fröjd, Eon, Stockholm: Helmgast 2014, s. 197 ff. 
22 Arfert 2011, s. 37.  
23 Lilja 2008, s. 218. 
24 Bergström 2014a, s. 169.  
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en mängd texter gjorda menade att läsa upp i passande situationer för att skapa rätt stämning i 

en scen eller situation.25 

Störst utrymme för språk ges dock i regelboken till Rotsytem. Där står följande om att skapa 

och beskriva spelledarledda sidokaraktärer: 

 

Små detaljer kan göra stor skillnad när det gäller att levandegöra spelledarpersoner. ’En vakt’ 

är mindre levande än ’en något rundlagd vakt’ som i sin tur är mindre levande än ’en något 

rundlagd vakt i sliten uniform och en tunn mustasch’.26  

 

Korta beskrivningar förespråkas alltså för att spelarna ska se de andra karaktärerna som 

individer. Rotsystem innehåller inte bara tips för beskrivandet av karaktärer, utan även om hur 

miljöerna och platserna i världen kan skildras.  

 

När du beskriver de områden rollpersonerna befinner sig i bör du försöka levandegöra 

miljöerna. Cyberpunken är en adjektivrik genre som dessutom ofta lånar ord från andra språk 

och blandar med subkulturell slang. Det här kan du använda dig av i dina miljöbeskrivningar. 

Använd alla sinnen. Beskriv hur det luktar och låter, hur luften smakar och känns när den 

dras in i lungorna, hur golvet känns under fötterna och om det känns kallt eller varmt. […] 

Räkna gärna upp olika detaljer för att skapa en känsla av en levande och detaljrik värld. När 

rollpersonerna rör sig i ett folkmyller, beskriv några personer ur myllret. Släng in några 

detaljer om arkitekturen.27 

 

Om spelledaren har svårt att komma på passande adjektiv har Rotsystem en lista med tips och 

inspiration längst bak i boken, både för platser och karaktärer.28 

      Rotsystem tar även upp ytterligare en aspekt av språk i rollspelande. Då berättandet inte är 

begränsat till bokform så går det att använda musik och rekvisita för att uttrycka känslor och 

skapa stämning och inlevelse. Här betonar de vikten att välja musik som inte distraherar från 

själva spelandet, utan som passar in i miljöerna och situationerna som rollpersonerna finner sig 

i.29 Rekvisita, i form av till exempel kartor och brev, tipsas också om i En Garde!,30 och musik 

som stämningsskapare rekommenderas också av Noir.31   

                                                 
25 Gunilla Jonsson, En Garde!, (1987) Kalmar: Mindless Gaming 2006, s. 12. 
26 Bergström 2014b, s. 212. 
27 Bergström 2014b, s. 214; Cyberpunk är en subgenre inom science-fiction där fokus ligger på datorer, internet 

och teknologi, och som ofta behandlar en degenerering av samhället. 
28 Bergström 2014b, s. 286 ff. 
29 Bergström 2014b, s. 215 ff. 
30 Jonsson 2006, s. 12. 
31 Behrmann 2006, s. 326. 
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      Ytterligare en aspekt av språk i rollspel, som sällan tas upp direkt av rollspelsböckerna, är 

berättarperspektiven som används. Första-, andra- och tredjepersonsperspektiv kan alla 

återfinnas. Spelare växlar ofta mellan första- och tredjepersonsbenämningar när de styr sina 

karaktärer. En spelare kan alltså återge att hens rollperson skrattar genom att både säga ”Hen 

skrattar” eller ”Jag skrattar”, eller genom att själv skratta. Spelledaren kan i sin tur använda alla 

tre, men det vanligaste är ett växlande mellan andra- och tredjeperson. Spelarna, som grupp 

eller som rollpersoner, benämns ofta i andrapersonsperspektiv, till exempel genom att 

spelledaren tilltalar dem genom att säga ”Ni hör plötsligt ett ljud!”.  Spelledarledda karaktärer 

spelas av spelledaren på samma sätt som spelarna spelar sina rollpersoner. Vi kan alltså finna 

både första-, andra-, och tredjepersonersperspektiv, samt direkt tal då spelarna uppträder som 

sina karaktärer. Exempel på detta går ofta att finna i början av rollspelsböckerna, som ibland 

innehåller exempel på hur en spelsession kan se ut. I dessa kan vi också finna exempel på vilka 

tempusformer som används. Majoriteten av berättandet sker i presens, som när spelledaren 

berättar om något som händer karaktärerna, eller beskriver en plats de befinner sig på. Imperfekt 

kan dock användas för tillbakablickar, eller när spelledaren vill återge information om 

spelvärlden och dess historia.  

 

2.1.3 Karaktärer 

Alla rollspelsböcker innehåller i regel en steg-för-steg guide för karaktärsskapande. Gemensamt 

för samtliga av de undersökta rollspelen är även att spelarna uppmanas fylla i rollformulär om 

sina karaktärer, där egenskaper, erfarenheter, färdigheter och tillgångar med mera antecknas. 

Även spelledarledda karaktärer behöver ibland utförligt ifyllda formulär, eller åtminstone 

specifika poäng i särskilda färdigheter, om en rollperson till exempel skulle råka i slagsmål med 

hen. Alla karaktärer har dock inte identiska grundformulär, och i många av spelen så har 

rollpersonerna färdigheter som andra karaktärer i spelvärlden inte har tillgång till. I Coriolis är 

det ”Ödet” som utgör skillnaden mellan rollpersonerna och den stora massan. 32 Vad det innebär 

rent konkret är att rollpersonerna, i Coriolis kallade hjältar, har ödespoäng att använda för att 

lyckas med annars svåra saker. Närmare beskrivs detta på följande sätt:  

 

                                                 
32 Lilja 2008, s. 10; I Coriolis så befinner sig rollpersonerna i yttre rymden, och är ofta ombord på en rad olika 

rymdskepp. En skeppsgast är benämningen på de slavar som arbetar på skeppen.  
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En roll med högt värde i Öde kommer undan med saker som andra roller inte gör, har 

förmågan att verkligen kunna svara upp mot en utmaning, överlever osannolika situationer 

och så vidare.33  

 

Rollpersonerna, tillsammans med utvalda skurkar, är de enda karaktärerna i spelet som kan 

köpa ödespoäng. Rent regeltekniskt kan spelarna använda dem för att undvika att dö, samt för 

att få tillfälligt förhöjda egenskaper i färdigheter.34 Ett liknande system finns även Saga, där 

kallat ”hjältepoäng,35 samt också i Noir och Svenska Kulter, där både spelledare och spelare 

kan spendera ödespoäng för att rädda karaktärer ur farliga situationer.36  

      I Noir och Mutant: År Noll argumenteras det dock också för att det kan vara effektfullt att 

låta en karaktär dö.37 Detta skiljer sig från Coriolis, som ju inte bara använder sig av ödespoäng 

för att rädda rollpersonerna, utan även tipsar spelledaren om att lägga in en Deus Ex Machina 

för att reda ut svåra situationer. Skillnaderna mellan dessa inställningar kan också härledas till 

en skillnad i vad som anses vara syftet med rollspelet. Å ena sidan kan en spelare med en död 

rollperson inte längre vara delaktig i spelet, vilket försvårar hens möjlighet till spänning och 

underhållning, samt omöjliggör samarbete karaktärerna emellan. Å andra sidan så kan en 

karaktärs död leda till en bättre berättelse, där karaktärernas handlingar får dramatiska 

konsekvenser. Huruvida en rollpersons död främjar karaktärsutveckling går att diskutera, då det 

både skulle kunna ses som en konsekvens av karaktärens utveckling och val, eller som ett 

förhindrande av framtida val och utveckling. Att en karaktär försvinner från spelet behöver ju 

inte heller härledas till dennes död, eller att spelaren måste sluta spela. Alternativ till båda dessa 

presenteras i Saga, som menar att en spelare kan spela ett flertal rollpersoner under en kampanjs 

gång, samt att en anledning till att överge en karaktär kan vara att hen ska dra sig tillbaka, gå i 

pension från äventyrandet och leva ut resten av sitt liv i lugn.38 Något liknande står även att läsa 

i Mutant: År Noll39, samt i Svenska Kulter, där det påpekas att: ”Under en kampanj som varar 

en längre tid kan en spelare hinna spela flera Rollpersoner. En del kanske dör en våldsam död, 

andra försvinner av andra anledningar. Som att de blir vansinniga”.40 

                                                 
33 Lilja 2008, s. 11. 
34 Lilja 2008, s. 11. 
35 Arfert 2006, s. 37. 
36 Behrmann 2006, s. 315 f; Arfert 2014, s. 21. 
37 Behrmann 2006, s. 318 f; Bengtsson 2015, s. 7. 
38 Arfert 2006, s. 14. 
39 Petter Bengtsson, Mutant: år noll. Kampanjbok, Stockholm: Fria Ligan 2015, s 7. 
40 Arfert 2011, s. 14. 
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      Många av spelens rollpersoner görs speciella på grund av kampanjernas utformande. I 

Fantasy! är det exempelvis tänkt att gruppen ska bestå av krigare som letar efter skatter, 

besegrar monster och hjälper människor de stöter på. De måste alltså vara stridsdugliga, till 

skillnad från de bybor som befolkar världen.41 I Eon står det att spelets regler är ”konstruerade 

för att ta fram intressanta rollpersoner och dessa står alltid ut en aning från den breda massan”.42 

I majoriteten av de undersökta rollspelen särskiljs dock inte spelarnas karaktärer särskilt mycket 

från karaktärerna i resten av spelet, utan istället läggs stor vikt på att karaktärerna ska vara 

anpassade till världen. I världar där det finns sexism och rasism påverkas karaktärer av detta, 

pekas det ut i både En Garde!, Eon och i Noir.43 I En Garde!, kan vi till exempel läsa att: 

”Rollpersonens kön kan påverka mycket: yrke, färdigheter och möjligheter. Män och kvinnor 

har lärt sig olika saker under sin uppväxt och förväntas välja olika levnadsbanor.”44  

      Majoriteten av böckerna behandlar även hur klasstillhörighet påverkar karaktärerna. I till 

exempel Rotsystem så betonas det att karaktärerna ska kännas trovärdiga – de ska bli påverkade 

av sin historia och sina upplevelser. Här skiljs på upplevelser som kan drabba alla, till exempel 

en familjemedlems död eller att ha erfarenheter av mobbning, och upplevelser som är ”intimt 

förknippade med klasstillhörighet”.45 I Rotsytem anges tre klasskategorier. ”Toppskikt”, 

”Arbetare” och ”Trasproletariat” – alla med specifika upplevelser av världen de befinner sig 

i.46 I listan över förslag på bakgrundshändelser kan vi också finna klassresor, och där beskrivs 

det hur klassresorna påverkat karaktären och hens upplevelse av världen. I många av de övriga 

rollspelen behandlas klasstillhörighet dock främst som en praktisk kategori, snarare än något 

som även influerar karaktärers syn på sig själv och andra. Oftast används klassindelningar för 

att kartlägga hur stora tillgångar en karaktär har förfogande till.47 

      I nästan alla rollspelen så förespråkas nyanserade rollpersoner med både bra och dåliga 

sidor. Gemensamt för dessa är att karaktärerna ska vara mestadels goda men göras mänskliga 

och intressanta genom sina brister och bakgrunder. I Coriolis kan vi läsa att: ”Drama utspelar 

sig med fördel i en värld av gråskalor. Ondskan måste ha en lockelse, för om inte hjältarna 

frestas hur ska de då kunna visa styrka?”48 Även spelledarledda karaktärer och antagonister ska 

alltså vara fasetterade. Symbaroum lyfter också detta och menar att ”Spelledarpersoner kan 

                                                 
41 Arfert 2006, s. 7 ff. 
42 Fröjd 2014, s. 54. 
43 Jonsson 2006, s. 27; Fröjd 2014, s. 54; Behrmann 2006, s. 315. 
44 Jonsson 2006, s. 27. 
45 Bergström 2014b, s. 118. 
46 Bergström 
47 Lilja 2008, s. 16 ff.  
48 Lilja 2008, s. 219 
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synas galna eller komiska för omvärlden, men för dem själva är deras handlingar alltid 

motiverade och rimliga.”49 Det finns dock undantag, och i en spelstil presenterad i Coriolis så 

förespråkas istället en tydlig polarisering mellan de uteslutet goda hjältarna och de onda skurkar 

de kämpar mot.50 

 

2.1.4 Konflikter 

Kategoriseringar av olika typer av utmaningar går att se i alla rollspelsböckerna. Ett exempel 

på detta har redan diskuterats – att spelare i Symbaroum inte ska lösa betydelsefulla, sociala 

utmaningar med tärningsslag, utan med rollspelande. Denna åtskillnad är vanlig, och ett flertal 

av böckerna förespråkar att strider och färdigheter spelas ut med tärningsslag, medan till 

exempel manipulerandet av en annan karaktär måste spelas ut av spelaren. I Svenska Kulter 

delas konflikter upp i fysisk, mental och social tvekamp,51 och i Svavelvinter växlar spelarna 

genom äventyrande med sina rollpersoner och intriger i de politiska skuggspelen.52  

      Svavelvinters dubbla spel, som både befinner sig på en individuell och en storskalig nivå, 

är ett bra exempel på en annan fråga som några av böckerna tar upp, nämligen; ska de 

utmaningar som rollpersonerna möter vara vardagliga eller episka? I många av spelen utgör 

spelarna en grupp hjältar som besegrar fiender, slåss för sina liv och räddar andra karaktärer 

och ibland världen från död och undergång. Några av böckerna rekommenderar dock att detta 

ska blandas ut med mer alldagliga problem. I Fantasy! och Mutant: År Noll måste till exempel 

spelarna syssla med resurshantering medan de reser, och se till att alltid ha tillräckligt med mat, 

vatten och facklor,53 och i Coriolis måste rollpersonerna oroa sig över att tjäna tillräckligt med 

pengar för kunna betala sin hyra.54 I Eon kan vi hitta en extensiv lista över vad olika vardagliga 

ting väger och kostar.55 Att interagera socialt och skapa relationer med andra karaktärer är också 

något som alla spelen innehåller, och som kan ses som vardagligt förankrade utmaningar. Eon 

illustrerar denna spänning mellan vardaglig realism och storslagna, magiska äventyr under 

rubriken ”Fantastiska ting och lervälling”, där vi kan läsa att:  

Eon är ett jordnära fantasyspel. Belys detta och gör så att rollpersonerna lever i en värld som 

är rotad i jorden där det finns rasism, förtryck, vänskap, sorg, glädje och lidande blandat med 

                                                 
49 Bergström 2014a, s. 169. 
50 Lilja 2008, s. 218.  
51 Tomas Arfert, Svenska Kulter: rollspelet, Kalmar: Saga Games 2014, s. 35 ff. 
52 Granath 2012, s. 150 ff. 
53 Arfert 2011, s. 38; Bengtsson 2015, s. 20. 
54 Lilja 2008, s. 212 f.  
55 Fröjd 2014, s. 258 f. 
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löss, smuts och sjukdom. Men släng också in det fantastiska, urålderliga väsen, ruiner från 

forna högkulturer, underverk och mirakel.56 

 

Liknande uppmaningar om att inkludera rasism och förtryck i spelandet går även att finna i 

exempelvis En Garde!, och Noir som: 

 

[…] innehåller många vuxna, och för vissa plågsamma, element – som våld, misshandel, 

våldtäkt, död, tortyr, övergrepp och ockulta undertoner. Inslag som rasism och sexism är 

vanliga i den spelvärd där huvudpersonerna figurerar.57 

 

Efter detta pekas dock ut att somliga ämnen kan vara för jobbiga eller obehagliga för spelarna 

att gå igenom, och att det är klokt att rådfråga spelarna som deltar i spelet om det är några 

ämnen de helst vill undvika innan sessionen börjar. Det gäller också för spelledaren att vara 

uppmärksam på tecken av obehag under spelets gång för att i så fall snabbt kunna avbryta 

scenen.58  

 

2.1.5 Struktur 

Rollspelsböckerna har nu svarat på varför man ska spela rollspel, vilka karaktärer som ska 

befolka världen, vilka svårigheter de ska möta samt hur detta ska beskrivas. Vad som återstår 

är hur berättelsen ska struktureras. Självfallet blir det svårt att tala om en förutbestämd struktur 

som äventyret ska ordnas efter då stora delar av berättandet bygger på improvisation. Detta har 

behandlats på olika sätt av de olika rollspelsböckerna. I några av dem målas scheman upp som 

spelledaren rekommenderas att försöka leda in spelarna på, i andra presenteras tips på hur 

spelledaren ska presentera och bygga vidare på olika situationer.  

      Ett exempel på den första kategorin är Coriolis som presenterar något de kallar för 

treaktsmodellen. De tre akterna är ”Introduktion”, ”Konfrontation” och ”Upplösning”. I 

introduktionen ställs hjältarna inför en situation som kräver handling och beslut. Under 

konfrontationen får hjältarna får nya insikter i problemet. Här kan också faktiska 

konfrontationer med fiender göras. Den slutgiltiga konfrontationen, och lösningen av 

problemet, sker under upplösningen. Denna modell är menad att återfinnas i rollspelets alla 

                                                 
56 Fröjd 2014, s. 264. 
57 Behrmann 2006, s. 315. 
58 Behrmann 2006, s. 315. 
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scener och uppdrag.59 Även Svenska Kulter lägger fram en liknande modell som grund för 

skapandet av äventyr. Den ser ut på följande sätt: ”1. Prolog 2. Äventyret börjar 3. Saker 

kompliceras och blir farligare 4. Äventyrets klimax och upplösning 5. Epilog”.60 Många av 

spelen kan sägas följa denna modell. I exempelvis Mutant: År Noll introduceras en handling 

genom att gruppen drar kort med olika hot och konflikter som spelledaren sedan ska trappa upp 

ju längre tid som förflyter.61 Svavelvinter har något som liknar introduktionsakten i Coriolis, i 

och med att det där står att varje äventyr bör börja i ett instabilt läge så att rollpersonerna direkt 

tvingas agera.62 Alla rollspelsböckerna håller mer eller mindre med varandra om att äventyren 

bör sluta med en tydlig upplösning, även om många också påminner om att slutet ska vara öppet 

nog för att gruppen ska kunna fortsätta spela sina rollpersoner genom ett nytt äventyr senare 

om de så önskar. 

      Ytterligare ett exempel på hur det går att skapa förutbestämda element i en oförutsägbar 

berättelse ges i Rotsystem. De använder något de kallar nodkartor för att illustrera spelarnas 

möjligheter att fatta meningsfulla val inom berättelsen. Ett val anses bli meningsfullt ”när det 

finns flera olika alternativ som skiljer sig från varandra och där de också leder till olika 

effekter”.63 Noderna är platser av intresse för rollpersonerna, och kan vara bland annat ett hinder 

eller ett vägskäl. Mellan dem går streck som visar på de alternativa vägar gruppen kan välja. 

Kartorna har två olika grundstrukturer ”[d]en ena är att välja mellan två eller flera vägar som 

leder till samma mål […]. Den andra är att välja mellan två eller flera olika mål”.64 Spelarna 

kan påbörja en bana, för att sedan vända tillbaka och välja en alternativ väg, samt nå målen i 

den ordning de själva väljer. På så sätt ges de frihet och valmöjligheter samtidigt som 

spelledaren kan planera ut stora delar av sessionen i förväg.65 

      Ett exempel på den andra kategorin, då improvisationen underlättas för spelledaren, är 

förespråkandet av berättartekniska bomber. De förekommer tidigast 2006 i Noir, men har sedan 

dess använts av bland annat Mutant: År Noll, Svavelvinter och Svenska Kulter.66 Bomberna är 

problem eller dilemman som kräver snabba lösningar. Dessa ska helst föra handlingen framåt, 

samt spela på rollpersonernas historia eller svagheter och de rekommenderas att konstrueras 

                                                 
59 Lilja 2008, s. 220 f. 
60 Arfert 2014, s. 54 
61 Bengtsson 2015, s. 27 f. 
62 Granath 2012, s. 178. 
63 Bergström 2014b, s. 239. 
64 Bergström 2014b, s. 241. 
65 Bergström 2014b, s. 242. 
66 Behrmann 2006, s. 316; Bengtsson 2015, s. 15; Granath 2012, s. 179; Arfert 2014, s. 56.  
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delvis i förhand, och sedan slängas in när tempot börjar bli för långsamt. Eon placerar sig också, 

med sina uppmaningar till spelledaren om att inte planera allt för mycket innan spelsessionerna, 

i denna kategori.67 Dock så presenteras där olika alternativ för strikthet när det kommer till 

äventyrsintroduktioner och upplägg. Det finns tre alternativ som alla varierar i hur fria spelarnas 

val är gentemot hur styrda de är i någon specifik riktning. Den första består av att rollpersonerna 

får ett tydligt uppdrag att utföra, den andra att rollpersonerna förstår att något inte står rätt till 

och försöker att luska ut vad, och det tredje är den helt öppna modellen ”Ni kommer till en stad. 

Vad gör ni?”.68  

      I Saga kan vi läsa att en rollspelskampanj helst ska ha ett inneboende tema eller mål.69 De 

är inte de enda som trycker på att berättelsen ska kännas sammanhängande. I Mutant: År Noll 

och Rotsystem så föreslås det att känslan ska skapas genom att låta spelledarledda karaktärer 

dyka upp vid flera tillfällen.70  

      Jag har tidigare tagit upp att många rollspel menar att alla i gruppen ska vara aktiva i alla 

scener, och att ingen ska lämnas utanför. En bra spelomgång anses ofta vara en då alla spelare 

jobbat tillsammans och varit aktiva. Noir hävdar dock att detta kan ruckas på, för att ibland ha 

scener som är centrerade kring en enskild karaktär, så kallade fokusscener. Dessa är bra för att 

påminna om en specifik karaktärs bakgrund eller problem. Noir föreslår även användningen av 

spänningsökande scener som ingen av karaktärerna är involverade i, kallade mellansekvenser. 

De kan exempelvis vara att spelarna får en glimt av vad som händer på en skurks hemliga bas, 

trots att deras rollpersoner inte befinner sig i närheten. Karaktärerna får ingen extra information, 

men för spelarna kan scenerna skapa drama och spänning.71 Noir är inte ensamma om att dela 

upp spelandet i olika typer av scener. I till exempel Symbaroum är spelandet indelat i scener, 

mellanspel och rundor. Scener är de akter som innehåller en utmaning eller då spelarna är utsatta 

för en risk av något slag, rundor är tillfällen då karaktärerna slåss och mellanspel är stämnings 

– eller planeringsscener.72 I Coriolis räknas bara stunder med dramatisk relevans som scener, 

och de rekommenderas att helt strunta i övriga stunder.73 Många av rollspelen tycker dock att 

alla olika typer av scener är bra, då de innebär ett varierande tempo när de blandas. I Eon 

                                                 
67 Fröjd 2014, s. 264. 
68 Fröjd 2014, s. 264. 
69 Arfert 2006, s. 14. 
70 Bengtsson 2015, s. 18; Bergström 2014b, s. 223. 
71 Behrmann 2006, s. 326. 
72 Bergström 2014a, s. 174. 
73 Lilja 2008, s. 220. 
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uppmanas exempelvis spelledare att varva lugnare sociala scener med snabbare, actionpackade 

moment.74   

 

2.2 Skrivarhandböckerna 

2.2.1 Syfte 

I Skriv – en bok om att skriva skriver Clod att syftet med en text bör vara att förflytta och 

underhålla läsaren, eller att få denna att se något på ett nytt sätt.75 När hon senare skriver om 

kiosklitteratur menar hon att den ”ger läsaren känslan av att uppleva grundkänslorna (kärlek, 

vrede, sorg och lust). Den slutar alltid med att göra läsaren trygg – efter att ha gjort henne lite 

otrygg först”.76 Något liknande sägs av Sundelin, som menar att människor dras till berättelser 

”för att roa sig, lära sig, berika sin erfarenhet eller stilla sin nyfikenhet”.77 I båda fallen anses 

alltså syftet med berättelser vara att både roa, förflytta och lära ut till läsaren.  

      Augustsson menar att för att detta ska göras på ett bra sätt är det är viktigt att boken ska 

kännas verklig. Han menar att dikter inte är en flykt, utan frihet, och att 

 

[…] befolka sin fantasi med andra människor, som man gör när man skriver noveller 

och romaner, kan vara ett sätt att närma sig det som är svårt, angeläget, sårbart. [---] 

Men om jag skriver en historia gör jag det lättare för läsaren att ta till sig vad som 

händer, och svårare att värja sig för tanken att detta skulle kunna hända honom eller 

henne. Texten blir angelägnare.78 

 

Det krävs alltså att texten ska väcka empati och inlevelse, samt kännas trovärdig och beröra. 

Han återkommer till detta senare i boken, då han skriver: ”Det viktiga i männioskildringen 

menar jag alltså är konkretion, och en skoningslös sanningskärlek som paradoxalt nog förenas 

med inlevelse”.79 Även Sundelin trycker på samhörigheten som kommer med berättandet. 

Gränser försvinner när vi läser, menar han, då vi kan upptäcka att vi inte är så olika från 

varandra.80 Senare, när Augustsson intervjuar författaren Mats Gellerfelt, så menar Gellerfelt 

att inlevelsen är viktig för katharsis-effekten. ”Man identifierar sig med gestalterna på scenen, 

                                                 
74 Fröjd 2014, s. 256. 
75 Bente Clod, Skriv - en bok om att skriva, (1987) övers. Britt Söderholm, Smedjebacken: Alfabeta Bokförlag 

1994, s. 13. 
76 Clod 1994, s. 38. 
77 Anders Sundelin, Konsten att berätta en historia, Stockholm: Ordfronts förlag 1992, s. 7. 
78 Lars Åke Augustsson, Att skriva romaner och noveller, Stockholm: Ordfront 1994, s. 12 f. 
79 Augustsson 1994, s. 69. 
80 Sundelin 1992, s. 7.  
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eller i romanen, känner fruktan eller medlidande, och på så sätt renas man från psykiska 

spänningar” säger han, och lägger till att ”God litteratur väcker ädla känslor.81 Även Malmsten 

talar om katharsis. Hon beskriver det som ”ett känslomässigt toppläge, en överväldigande 

känsla, en sorts rening, ett själsligt bad, som berättelsen har åstadkommit”.82  

      Lagercrantz tar också upp att läsaren är delaktig i berättandet. Han citerar Wolfgang Iser då 

denne säger att ”[l]äsandet är en arena där författaren och läsaren tillsammans uppför ett 

fantasiskådespel”.83 Det är alltså inte bara författaren som använder sin kreativitet, utan även 

läsaren.84 Läsaren kan också ibland förväntas göra en hel del arbete för att förstå en bok. Som 

exempel på detta tar Lagercrantz upp diskussioner han haft med författaren Artur Lundkvist, 

som enligt Lagercrantz begär mycket av sina läsare. Han skriver att han ”fick känslan att han 

[Lundkvist] ser dem alla [läsarna] som lika honom själv, outtröttliga, alltid villiga till 

ansträngningar att i lexikon och uppslagsverk skaffa upplysning om sådant som kräver 

förkunskap för att rätt förstås”.85 Här kan vi återigen se både förståelse för andra, men också 

utlärning, som ett formulerat syfte med läsningen. 

      Slutgiltigt så finns det även, enligt skrivarhandböckerna, ett sista syfte med en bok – att 

boken ska läsas, bli omtyckt och sälja, och att författaren ska bli känd, beundrad och rik. Detta 

syfte är sällan direkt uttalat i böckerna, men går att urskilja då författarna talar om vad folk 

tycker om att läsa, vikten av att utmärka sig samt hur man ska gå tillväga för att bli publicerad. 

Många av de råd som ges till aspirerande författare underbyggs med att det är sådant som läsare 

vill ha – sådant som säljer – och saker som inte passar de kriterierna avfärdas ofta som dåliga.86  

 

2.2.2 Språk 

Augustsson tar upp rekommendationer samt vanliga felsteg när det kommer till 

miljöbeskrivningar.87 Man ska, menar han, använda sinnena när man beskriver en scen, samt 

se till att miljöskildringen fungerar ”i samspel med resten av berättelsen” och inte bara kläms 

in som ett irrelevant sidospår frånkopplat från handling och karaktärer.88 Andra saker att 

                                                 
81 Sundelin 1992, s. 117.  
82, Bodil Malmsten, Så gör jag: konsten att skriva, Stockholm: Modernista 2012, s. 78. 
83 Olof Lagercrantz, Om konsten att läsa och skriva, (1985) Wahlström & Widestrand 2003, s. 8.  
84 Lagercrantz 2003, s. 8. 
85 Lagercrantz 2003, s. 40. 
86 Lars Åke Augustsson, Att skriva prosa: en essä och ett reportage, Stockholm: Ordfront 1989, s 77 ff; 

Augustsson 1994, s. 140-157; Clod 1994, s. 142 ff; Malmsten 2012, s. 168 f. 
87 Augustsson 1994, s. 54 ff.  
88 Augustsson 1994, s. 55. 
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undvika är abstraktioner, katalogiseringar och alltför yvigt bildspråk. Med abstraktion menas 

det när en författare beskriver en plats som vacker, istället för att återge det sköna och låta 

läsaren själv bestämma huruvida det är vackert. Katalogisering är uppstaplandet av attribut på 

varandra, medan yvigt bildspråk här syftar på när ”man försöker kompensera brisen på en exakt 

och slående bild med en mängd mindre exakta”.89   

      Sundelin citerar vid ett tillfälle John Gardner, då denna sagt att vad som kännetecknar en 

verklig författare är en ”förmåga att finna eller (ibland) uppfinna ett autentiskt intressant 

språk”.90 Augustsson hävdar något liknande, när han listar faktorer som ofta gör att en författare 

misslyckas. Han skriver att ”[h]indret är ofta nog ett språk som inte är ens eget, utan som är 

lånat.”91 Författarens sätt att utrycka sig bör alltså vara säreget och intressant. 

      Malmsten lyfter även vikten av att språket ska låta fint och fungera fonetiskt. Hon 

rekommenderar aspirerande författare att läsa sina texter högt och lyssna på dem.92 Hon gör 

även en genomgång över grundläggande språkliga tips, så som retoriska knep, hur man ska 

använda skiljetecken, undvika syftningsfel mm.93 

      Ett flertal av författarna pekar även på vikten av metaforer. Peter Englund säger i en intervju 

med Sundelin att ”[d]et finns ingenting som kan klargöra något så som en bra metafor”,94 och 

hos Augustsson kan vi läsa att: ”i fiktionstext har […] de väsentliga bilderna en metaforisk 

funktion. Metaforen förklarar aldrig, den skapar en bild som är sin egen förklaring”.95 Även 

Lagercrantz lyfter metaforernas effekt då han talar om Homeros användning av dem. Han 

skriver att 

 

[m]an kunde tro, att när en döende liknas vid en blomma och en stolt hjälte vid en liten flicka, 

blir allvaret i det som skildras hotat. Det upprörande slätas över. Men så verkar inte bilderna, 

det vardagliga och bekanta – blomman som böjs, getingarna, den lilla flickan – gör det lättare 

för oss att uppleva det som Homeros berättar.96   

 

Välbekanta bilder gör det alltså lättare för läsaren att leva sig in i det som händer i boken. 

Sundelin lyfter även fram de illustrativa bildernas plats, och i sin intervju med Peter Englund 

                                                 
89 Augustsson 1994, s. 56. 
90 Sundelin 1992, s. 87. 
91 Augustsson 1994, s. 13. 
92 Malmsten 2012, s. 129. 
93 Malmsten 2012, s. 125 ff. 
94 Sundelin 1992, s. 270. 
95 Augustsson 1989, s. 22. 
96 Lagercrantz 2003, s. 75. 
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behandlas även Englunds användande av detaljrika, realistiska beskrivningar.97 

      Olika berättarperspektiv diskuteras av både Clod och Augustsson. Både hävdar de samma 

sak; att förstapersonsperspektiv lättare skapar en närhet mellan läsare och karaktär, medan 

tredjepersonsperspektiv offrar en lättare intimitet för en enklare överblick. 

Andrapersonsperspektiv används sällan, skriver Augustsson, liksom hopp i perspektiv, även 

om båda självfallet förekommer.98 Sådana grepp kan vara effektfulla, men bör endast prövas av 

erfarna författare, menar Clod.99  

      Augustsson diskuterar även för- och nackdelar med olika tempusformer. Han säger att de 

flesta föredrar imperfekt och att futurum är ovanligare.100 Själv föredrar han dock presens ”för 

dess tempo och närhet”, och skriver att om man håller ”huvudhandlingen i presens och ger 

återblickarna i imperfektum sparar man tid och utrymme samtidigt som det skapar stor 

klarhet”.101 Han skriver dock även att presens kan tyckas något tillgjort, då författaren 

omöjligen inte kan vara med då handlingarna utspelas.102  

 

2.2.3 Karaktärer 

 

[M]an måste förstå alla inblandade, Man måste försöka skildra alla agerande utifrån deras 

egna bevekelsegrunder. Vad är det som driver människorna? Vad vill dom? Man måste göra 

alla inblandade begripliga, även dom onda.103 

 

Det lyfter Peter Englund som en viktig aspekt av att skriva. Han är inte ensam om att tycka att 

det är viktigt för en författare att förstå människorna hen skildrar, då det ses som en förutsättning 

för att läsare i sin tur ska kunna leva sig in i karaktärerna. Hur inlevelsen ska skapas har 

författarna dock olika åsikter om. Augustsson menar att ”[d]en första regeln är att en människa, 

för att vara intressant i en berättelse, måste handla”,104 att människor gärna läser om ”folk som 

förlorar. Men ogärna om folk som inte kämpar”105 och att ”[e]n bra tumregel för vad som gör 

en människa tråkig i en bok är ungefär desamma som gör en människa tråkig i verkliga livet: 

                                                 
97 Sundelin 1992, s. 268 f. 
98 Augustsson 1989, s. 41 ff. 
99 Clod 1994, s. 29 ff. 
100 Augustsson 1989, s. 45. 
101 Augustsson 1989, s. 45. 
102 Augustsson 1989, s. 45. 
103 Sundelin 1992, s. 266 f. 
104 Augustsson 1994, s. 69. 
105 Augustsson 1994, s. 71. 
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självömkan, stereotypa tankar, ingen inre energi”.106 Åke Smedberg säger till Sundelin att han 

får sina karaktärer att bli relaterbara genom att skriva om vanliga människor. På frågan om vart 

han finner dessa människor svarar han: ”Dom finns i min bakgrund, i min egen familj och 

uppväxt. [---] Det är levande existerande människor […]. Nu tycker jag bara att jag behöver 

kasta en blick omkring mig för att upptäcka dessa människor”.107 Smedberg säger senare att 

hans läsare ofta säger att de känner igen personerna han skriver om.108  

      Clod skriver om hur viktigt det är för förståelsen av en karaktär att hens personlighet 

uttrycks igenom hur hen pratar. Hon föreslår att aspirerande författare ska fundera på hur deras 

karaktärer skulle uttrycka sig och agera i en rad olika situationer.109 Clod bifogar även ett 

formulär som författare borde fylla i, där uppgifter om karaktärens religion, yrke, 

familjesituation, smak mm efterfrågas.110 

      Åsikten i det inledande citatet av Englund – att även onda karaktärer ska vara begripliga – 

delas av flera. Innan han påbörjar sin intervju med Lars Widding spekulerar Sundelin om vad 

som ligger bakom författarens popularitet. Han skriver att världen i Widdings böcker lätt känns 

igen på grund av hur han undviker renodlad ondska i sitt skrivande. ”De onda människorna 

saknas i hans romaner” skriver Sundelin, ”och är de onda ska det längre fram visa sig att de inte 

är så onda när allt kommer omkring. […] Ondskan glider undan när man väl tycker sig ha funnit 

den”.111 Augustsson menar att karaktärer ska betraktas, av författaren, som människor med egna 

önskningar och egna anledningar att göra det de gör. Han skriver: 

 

Insikten om att min nästa känner av smärtan och glädjen på samma sätt som jag själv gör, är 

inte bara grunden för det mesta av vad vi kallar civilisation utan också för den 

människoskildring vi upplever som psykologisk sann. Den uppstår när författaren identifierar 

sig med sina diktade figurer – vad figuren nu än företar sig. Lillian Hellman säger: »Man har 

ingen rätt att se sina karaktärer som goda eller onda. Sådana ord har inget att göra med 

människor man skriver om. Det är andra som ser dem på det viset.«112 

 

Alla karaktärer bör alltså kännas verkliga och mångfacetterade så att läsaren lättare kan 

identifiera sig med dem.  

 

                                                 
106 Augustsson 1994, s. 71. 
107 Sundelin 1992, s. 91 f. 
108 Sundelin 1992, s. 100. 
109 Clod 1994, s. 27. 
110 Clod 1994, s. 25. 
111 Sundelin 1992, s. 35. 
112 Augustsson 1994, s. 63. 
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2.2.4 Konflikter 

”Konflikter och motsättningar är det som driver varje text med handling framåt”, menar 

Augustsson.113 Han tillägger sedan att, för att vi ska bry oss om konflikten, så får den inte enbart 

vara en onyanserad kamp mellan gott och ont. Läsaren ska kunna leva sig in i alla parter av 

konflikten.114 Alla ämnen lämpar sig dock inte som konflikter, menar Malmsten. Hon vänder 

sig mot den stora våg av misärromaner hon ser rulla in över världen, som enbart behandlar 

samhällets mörka sidor, människors lidande och författarens egen uppväxt. De som skriver 

sådana uppmanar hon att sluta älta och växa upp.115 När Sundelin ger Rolf Börjlind frågan om 

det finns gränser för vilka ämnen som får skämtas får han svaret att det inte bara handlar om 

ämnesval, utan främst om utförande och syfte. Som exempel tar Börjlind upp en sketch om 

incest i Lorry som delar av redaktionen var kritiska mot, då den incestdrabbade var offret för 

skämtet och skratt på dennes bekostnad var det enda målet.116 I en annan intervju av Sundelin, 

denna gång med Ronny Eriksson, så säger den senare att en bra historia innehåller en konflikt 

med en ojämn maktbalans, då vinst sker trots egentligt underläge – som exempelvis när en 

enskild individ lyckas lura en myndighet.117  

 

2.2.5 Struktur 

När det kommer till struktur rekommenderar Malmsten nya författare att följa en klassisk 

dramaturgisk kurva, komplett med avslutande katharsis och coda.118 Hon skriver också att det 

måste finnas först en upptakt eller ett anslag där handling, karaktärer och konflikt presenteras, 

och sedan en upptrappning där problemen fördjupas, handling eskaleras och karaktärerna 

tvingas handla.119 Hon lägger dock till att alla självfallet får skriva som de vill, och att det finns 

en rad olika strukturella alternativ, så som att hoppa rakt in i berättelsens mitt.120 

      Augustsson beskriver den vanliga strukturen för en roman som ”en kurva mot konfliktens 

kulmen, och därefter kommer upplösningen”, eller som en ”kedja av orsaker och verkningar, i 

allmänhet i kronologisk följd”.121 Själva upplösningen ska vara i samklang med berättelsen, 

                                                 
113 Augustsson 1994, s. 75.  
114 Augustsson 1994, s. 76. 
115 Malmsten 2012, s. 99. 
116 Sundelin 1992, s. 218. 
117 Sundelin 1992, s. 22. 
118 Malmsten 2012, s. 84; Malmsten 2012, s. 79. 
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men ändå komma som en överraskning.122 Dock så tillägger han att många romaner har en mer 

komplicerad struktur än vad som beskrivits ovan, då toppar och dalar kan vara många, och det 

ibland förekommer bihandlingar parallellt med huvudkonflikten.123 Han föreslår också 

författare att ge läsaren information i form av återblickar, men att vara noga med att dessa inte 

tar för stor plats och på så sätt påverkar tempot i den egentliga handlingen alltför mycket.124 

Slutligen tar Augustsson även upp genrer där berättarstrukturen ser något annorlunda ut; 

pikareskromanen, där historien centreras runt en karaktär, snarare än en händelse, och 

kollektivromanen, där den röda tråden är en plats eller ett skeende.125 

 

2.3 Jämförelse 

2.3.1 Syfte 

Hos rollspelsböckerna delar jag in de olika formulerade syftena med spelandet i fyra kategorier: 

spänning, berättelse, utmaning och personstudie. Alla dessa går också att finna i hur författarna 

till skrivhandböckerna skriver om böcker. Spänningen lyfts fram som viktig i rollspelsböckerna 

såväl som skrivarhandböckerna, genom att författaren skriver att läsarens/spelarens upplevelser 

och känslor är viktiga. I båda kategorierna används ord som ”underhållande”, ”spännande” och 

”roligt” för att beskriva en idealberättelse. I båda fallen presenteras det också som viktigt att 

berätta en bra berättelse, och i båda fallen så flyter denna kategori samman med övriga 

kategorier, då det ofta menas att en bra berättelse är detsamma som en bra personskildring, eller 

att en bra berättelse bör vara spännande, få läsaren att känna särskilda känslor, bli investerad 

eller lära sig något nytt.  

      Utmaning som syfte går att urskilja bland skrivarhandböckerna då Lagercrantz talar om att 

lära sig ny fakta, men också då det menas att läsaren ska lära sig känna empati för andra och 

leva sig in i deras upplevelser. Fokusen på utmaning och spänning var dock större hos 

rollspelen. Kanske kan detta attribueras till att rollspelandet inte bara är en berättelse, utan också 

en social gruppaktivitet, där en session ofta varar i flera timmar åt gången. För att hålla spelare 

intresserade under en längre tid, samt tillåta dem att umgås, behövs då en större mängd 

spänning, samt en större mängd uppgifter för dem att lösa tillsammans.  
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      Ytterligare en skillnad, kopplad till utmaningar och grupparbete, är att rollspel innehåller 

inslag av tävlan. Svavelvinter går till exempel att vinna, även om detta inte betyder samma sak 

som de gör i många andra spel. Men i situationer då spelare ska syssla med strategi eller 

problemlösning i grupp så kommer det ofta automatiskt att uppstå ett tävlingsmoment, även om 

ingen av rollspelsböckerna lyfter fram detta som essentiellt för spelen. Somliga av spelen har 

dock poängsystem för att mäta karaktärers framgång, där det underliggande antagandet är att 

spelaren ska försöka tjäna på sig så många poäng som möjligt. Dessa inslag av tävlan, som 

skiljer rollspel från andra typer av narrativ, har även pekats ut av James Wallis, som i ”Making 

Games That Make Stories” skriver att: 

 

Books, films, and TV have conditioned us to be passive consumers of stories, not active 

participants in their creation, and games have gone the same path. Story-making games, by 

contrast, offer a way of creating a story within the structure of a game, which not only helps 

to structure the narrative but adds interaction and competition. Some critics have complained 

that the act of storytelling is intrinsically cooperative and at odds with the competitive 

elements of gameplay. But balancing the two sides of that dichotomy is one of the things that 

makes it such an interesting field. The challenge of simultaneously telling a story and playing 

a game – or if you prefer, telling a story while thinking not only of plot and character but also 

of tactics, strategy, and how to avoid the other players derailing you – is exhilarating.126   

 

Känslan som Wallis beskriver adresseras aldrig direkt i rollspelen som studerats här, men flera 

av dem talar om strider och strategi som spännande inslag att ta in när sessionen blir alltför 

tråkig. 

      Jag skriver ovan att det, både hos rollspelen och skrivarhandböckerna, anses viktigt att roa 

och behaga publiken. Vad detta innebär är dock väldigt olika för de olika kategorierna. I 

rollspelsböckerna tar det formen av regeln ”Alla ska ha roligt!”. Detta ska uppnås genom att 

spelledaren håller berättelsen spännande, att spelare inte försöker sabotera för varandra och att 

ämnen som kan vara jobbiga för spelare ska undvikas. Inom rollspelet utgörs målgruppen för 

ett äventyr av ett fåtal personer, och de är också alla inblandade i att själva forma berättelsen 

efter sitt eget tycke. Detsamma kan dock inte sägas för bokskrivandet. Flera av 

skrivarhandböckerna tar upp tips på hur man går tillväga för att bli publicerad, omtyckt, läst 

och köpt. Dessa faktorer finns också med under nästan varje steg i skrivarprocessen, och det är 

ofta som något avfärdas som dåligt för att människor inte tycker om att läsa om sådant, eller för 

att det antagligen skulle sälja dåligt. I “Tabletop Role-Playing Games: Perspectives from 

                                                 
126 James Wallis, ”Making Games That Make Stories”, Harrigan, Pat & Wardrip-Fruin, Noah (red.), Second 
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Narrativ, Game, and Rhetorical Theory” skriver Grouling Cover att rollspelare med sitt 

spelande “react against the view of texts as objects of consumption” och att127 

 

[a]lthough they are consumers in the sense that they buy products, fans and RPG gamers do 

not consume these products but use them to actively produce texts of their own. [---] The 

audience, if they can be characterized as such, resist consumption in favor of production. 

Because the world and characters of D&D is created in the minds of the players, there is no 

physical text to consume.128 

 

Här kan vi alltså se en tydlig olikhet mellan rollspelsböckernas formulering av berättelsens syfte 

och skrivarhandböckernas syn på en berättelses syfte, en bok måste, till skillnad från en 

rollspelskampanj, kunna konsumeras. 

 

2.3.2 Språk 

Använd sinnena! Det uppmanas det till både när det kommer till beskrivningar i rollspel och i 

böcker. I båda fallen så anges syftet vara att skapa känslan av inlevelse hos spelaren eller 

läsaren. Personen ska känna att hen nästan står sida vid sida om berättelsens karaktärer, och 

tillsammans med dem upplever allt från tunnelbanestationer, skogar och rymdstationer i 

galaxens utkant. En viktig förutsättning för detta är att kunna ta del av information om hur 

platsen ser ut, låter och luktar. En annan likhet mellan rollspelsböckerna och 

skrivarhandböckerna är tipset att inkludera en stor mängd detaljer. Från båda hållen uppmuntras 

detta, även om Augustsson är noga med att följa sin uppmaning med en varning för överflödiga 

upprepningar av attribut. Efterfrågan om detaljrikedom kan även det bero på att båda medierna 

kräver inlevelse från läsaren, men i rollspelsböckerna finns ytterligare ett skäl att betänka: 

spelarna måste ha och dela en tydlig bild av sin omgivning för att kunna röra sig igenom den 

och fatta beslut utifrån det de vet. Detta blir alltså, i rollspelens fall, en fråga som delvis kan 

kallas en regelteknisk nödvändighet. En annan olikhet är att ett flertal av rollspelen uppmanar 

gruppen att använda sig av illustrationer, kartor, rekvisita och musik, medan 

skrivarhandböckerna endast håller sig till text. 

      En skillnad är att användandet av metaforer tas upp av flera författare i skrivhandböckerna, 

utan att nämnas alls i rollspelsböckerna. Detta kan antagligen också härledas till rent 

                                                 
127 Grouling Cover 2005, s. 76. 
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formbundna begränsningar, då det i rollspel är svårt att förbereda specifika formuleringar i 

förhand, samt är viktigt med lättolkade beskrivningar. Andra skillnader finner vi i frågan om 

berättarperspektiv och tempus. I skrivhandböckerna ges också ofta utrymme till betydelsen av 

valet mellan första-, andra- och tredjepersonsperspektiv, och vad sådana skillnader har för 

betydelse för stämningen i texten. I rollspel så används dock alla tre perspektiven växelvis. 

Förstapersonsperspektiv, och ibland tredjepersonsperspektiv, används då en spelare utför en 

handling med sin rollperson, medan spelledaren växlar mellan andra- och 

tredjepersonsperspektiv. Det är också vanligt att spelaren agerar som sin karaktär genom direkt 

tal. Blivande romanförfattare tipsas i skrivarguiderna att hålla sig till första- eller 

tredjepersonsperspektiv, där den senare skapar överblick och distans medan den första ger 

närhet och väcker sympati och förståelse. I en av skrivarhandböckerna skriver Augustsson att 

imperfekt är den vanligaste tempusformen, men att han personligen föredrar presens med 

tillbakablickar i imperfekt, trots att han också menar att det kan verka något tillgjort då 

författaren ju faktiskt inte är där just när händelserna i boken tar plats. I ett rollspel så är ju dock 

spelare och spelledare där när händelserna utspelar sig – de får dem till och med att hända. Där 

används nästan uteslutande presens med eventuella tillbakablickar och bakgrundinformation i 

imperfekt. Detta, samt specifikationer kring berättarperspektiven, är dock sällan något som 

skrivs ut direkt i rollspelsböckerna. Troligtvis beror detta på att de ses som självklarheter som 

ej behöver fastställas.  

      Ytterligare skillnad är den av genre. I rollspelsböckerna så markeras genre tydligt genom 

språket – i Noir beskrivs världen med ord lånade från hårdkokta kriminalare och i Mutant så 

speglar ledigheten hos regeltekniska termer så som ”krubb”, ”pryl” och ”trubbel” det 

postapokalyptiska Sverige där berättelsen utspelar sig. Inte bara böckernas beskrivningar är 

präglade av sin genre, spelarna uppmanas även att låta genretillhörigheten forma språket i de 

faktiska rollspelen. Till exempel kommer Rotsystem med en lista på ord som passar cyberpunk, 

och i Noir så anses det toppen om spelare ibland stannar upp och håller mörka monologer som 

sin karaktär. Ingenstans i någon av skrivarhandböckerna tas dock genre ens upp. Jag har två 

förklaringar till detta. Den ena är att skrivarhandböckerna endast faktiskt handleder författare 

inom mainstreamlitteratur, så skrivandet av fantasy, science fiction eller deckare uteblir totalt 

från dem. Dessa genrer är emellertid nästan uteslutande de som rollspelen befinner sig inom. 

Om man alltså studerade tips för hur författare skulle gå tillväga för att skriva fantasy så skulle 

skillnader antagligen vara mindre påtagliga. Dock tror jag också att skillnaden delvis har att 

göra med divergenser mellan just de interaktiva elementen av rollspel, och den mer passiva 
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läsningen. I spelandet av ett rollspel som utspelar sig i en genrespecifik miljö – låt oss säga 

klassisk fantasy – är det viktigare för spelaren att vara bekant med genren, än det är för en 

person som läser en berättelse som utspelar sig i en klassisk fantasy-värld. Läsarens 

uppskattning och förståelse av boken förstärks självfallet av att kunna snappa upp intertextuella 

referenser till tidigare verk inom samma genre, och att kunna identifiera vilka genretypiska 

stereotyper som boken antingen bryter eller upprepar. I ett rollspel är dock sådan kunskap inte 

bara ett plus, utan ofta rent av nödvändig för att kunna spela spelet. Spelaren måste, i vårt 

exempel, vara införstådd med fantasytroper när hen gör sin karaktär, och känna till världens 

genremarkörer för att hens karaktär sedan ska kunna föra sig på ett trovärdigt sätt inom den. 

För deckare gäller det till exempelvis att spelarna ska vara införstådda med rollpersonernas 

uppgift inom berättelsen (ofta att försöka gå till botten med mysteriet genom att samla ledtrådar, 

förhöra misstänkta och utforska brottsplatser), och denna förståelse måste vara omedelbar då 

den förväntas delvis driva handlingen framåt, medan handlingen av en bok inte på samma sätt 

blir lidande av ett tillfälle av förvirring hos läsaren.  

 

2.3.3 Karaktärer 

Att karaktärerna ska passa världen de befinner sig i nämns av båda rollspels – och 

skrivarhandböckerna. En stor skillnad här blir ju dock att världen i ett rollspelsäventyr ofta 

redan är skriven, medan en författare till en roman kan ändra om sin värld så mycket hen vill. 

Detta var dock inget som togs upp i någon av skrivarguiderna, då alla antog att handlingen 

skulle förflyta i vår egen värld.  

      Skrivarhandböckerna lägger fokus på två saker när det kommer till karaktärer. Det första är 

att det är viktigt att författaren känner sina karaktärer väl och vet hur de beter sig och tänker. 

Detta beskrivs också som viktigt i rollspelsböckerna där det läggs ett stort fokus på att veta 

varför karaktärerna agerar så som de gör. För det mesta föreslår rollspelsböckerna att förståelsen 

ska uppnås genom att arbeta sig igenom och kartlägga karaktärens bakgrund.  

      Det andra som tas upp som viktigt i skrivarhandböckerna är att karaktärerna ska vara 

någorlunda sympatiska och gå att relatera till, så att läsaren kan identifiera sig med dem. I 

rollspelen så menas det för det mesta att en bra karaktär är en komplex och nyanserad sådan, 

även om det på sina platser förekommer tips om alternativa spelstilar där hjältarna är 

otvivelaktigt goda, och skurkarna uteslutande onda. Dock så står det sällan att det är viktigt att 

spelaren ska känna inlevelse och identifiera sig med sin karaktär – trots att detta är centralt för 
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spelets funktion. Att spelarna ofta känner inlevelse och identifierar sig med sina karaktärer är 

det dock ingen tvekan om (Noir spenderar ett flertal sidor med att behandla hur jobbigt det kan 

vara för en spelare om hens karaktär dör), men trots detta är det inget som tas upp under sidor 

för karaktärsskapande. Möjligtvis så liknar detta avsaknaden av diskussion kring 

berättarperspektiv och tempus i rollspelsböckerna; det ses som en sådan självklar del av 

spelandet att det inte skrivs ut. En annan skillnad är att spelarna i ett rollspel alla vardera har en 

särskild karaktär som är deras, som de själva skapat och förstår, medan läsare av en roman inte 

alltid har en karaktär som de lika självklart ska identifiera sig med. På grund av detta är det 

också möjligt att än bokläsares sympatier under läsningens gång kan växla mellan olika 

karaktärer, och växa eller förloras beroende på vad som förflyter på sidorna. När spelarna själva 

är ansvariga för att skapa sina karaktärer, samt kommer nära dem genom den förståelsen för 

karaktärerna som krävs för att agera som dem, samt den blandning av direkt tal och 

förstapersonsperspektiv som detta görs i, blir dock inlevelsen nästan en oundviklig del av 

spelprocessen. Spelledare och spelare måste alltså inte lika medvetet tänka på att göra 

sympatiska, relaterbara karaktärer inför äventyren.  

      En skillnad går att finna i att rollspelsböckerna ofta särskiljer rollpersonerna från spelets 

andra karaktärer med ödes- eller hjältepoäng. Detta verkar dock endast vara en praktisk lösning 

för att spelares karaktärer inte ska dö vid opassande tillfällen – något som ju författaren av en 

bok bara kan bestämma sig för inte ska hända – och vittnar inte om någon skillnad på attityd 

mot karaktärerna medierna emellan. Stöd för detta går att hitta i ”Storytelling Games as a 

Creative Medium” av Will Hindmarch. Han citerar där rollspelsboken Vampire: The Requiem, 

som hävdar att ”[t]he only reason to have rules in a game, especially a storytelling game like 

Vampire, is to more or less level the playing field.”129 Rebecca Borgstrom skriver i ”Structure 

and Meaning in Role-Playing Game Design” också om reglers funktion i rollspel, och menar 

att 

 

[t]hese allow impartial arbitration of a character’s success. […] If the player can use these 

rules without contradicting their own ideas of genre, the rules structure the development of 

the story. They facilitate play because deciding between the stories of a character’s failure is 

quicker and less stressful.130  

                                                 
129 Will Hindmarch, ”Storytelling Games as a Creative Medium”, Harrigan, Pat & Wardrip-Fruin, Noah (red.), 

Second Person: Role-Playing and Story in Games and Playable Media, Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 

2007, s. 49. 
130 Rebecca Borgstrom, ”Structure and Meaning in Role-Playing Game Design”, Harrigan, Pat & Wardrip-Fruin, 

Noah (red.), Second Person: Role-Playing and Story in Games and Playable Media, Cambridge, Massachusetts: 

MIT Press, 2007, s. 60. 
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Reglerna har alltså en förenklande funktion för spelarna, som inte aktivt måste besluta huruvida 

deras rollpersoner lyckas eller misslyckas med varje åtagande. Vid tillfällen då slumpfaktorn 

aktivt motarbetar berättelsen kan dock ödes- eller hjältepoängen rädda rollpersonerna och 

möjliggöra fortsatt spelande. 

 

2.3.4 Konflikter 

När det kommer till konflikter finns det väldigt få skillnader mellan de två kategorierna. 

Rollspelsböckerna håller både med och strävar emot Augustssons påstående att en engagerande 

konflikt inte enbart får handla om gott mot ont. Majoriteten av böckerna förespråkar en mer 

nyanserad syn på godhet och ondska, men vi kan också hitta böcker där spelare beskrivs som 

hjältar och deras motståndare beskrivs som skurkar. En grundläggande sak som skiljer sig åt i 

hur konflikter diskuteras är att rollspelen ofta delar in dem i olika kategorier, som exempelvis 

sociala utmaningar och strider. Alla dessa typer av konflikter finns dock också återgivna i 

skrivhandböckerna, men där finns ingen regelteknisk anledning att lika tydligt dela upp dem. 

      Medan rollspelsböckerna tar upp spänningar mellan konflikter på individ- och 

samhällsnivå, samt ofta uppmanar spelledare och spelare att inkludera båda typerna, så är det 

något som diskuteras ytterst lite i skrivhandböckerna. Där ges det inte lika specifika exempel 

på olika typer av utmaningar, och när det väl görs så håller det sig ofta på ett för karaktärerna 

personligt plan. Malmsten avråder till och med från att skriva böcker som diskuterar politiska 

problem och samhällets misär, medan Saga och Noir uppmanar rollspelsgrupper att behandla 

sexism och rasism. I rollspelsböckerna kan alltså konflikterna generellt sätt sägas ligga på en 

mycket mer samhällelig nivå, medan skrivarhandböckerna mest tar upp karaktärernas 

individuella problem.   

      Båda kategorierna håller dock med varandra om att vissa ämnen, så som sexuellt våld och 

brott mot barn, bör hanteras mer varsamt än övriga, och att det i sådana situation är viktigt att 

tänka över hur ämnesvalet påverkar läsare eller spelare.  

 

2.3.5 Struktur 

Rollspelsböckernas tips om struktur i berättelsen går att dela in i två kategorier: de som 

uppmanar spelledare och spelare att försöka styra rollspelet i enlighet med ett förutbestämt 
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dramaturgiskt schema, och de som förespråkar att spelledaren skall ha förberett situationer som 

tvingar spelarna att fatta beslut och handla. Ett exempel på den första kategorin går att finna i 

Svenska Kulter som ger oss en lista med fem punkter: ”1. Prolog 2. Äventyret börjar 3. Saker 

kompliceras och blir farligare 4. Äventyrets klimax och upplösning 5. Epilog”.131 Denna lista 

är någorlunda representativ även för de övriga rollspelen i den första kategorin, och liknar också 

till stor del vad som läggs fram i skrivarhandböckerna. Även där så rekommenderas det ofta att 

börja med en inledning, presentera ett problem, fördjupa problemet för att sedan öka spänningen 

fram tills upplösningen, då spänningen istället börjar trappas ner.  

      Detta är väldigt likt det som förespråkas i skrivarhandböckerna, som även de håller sig till 

traditionella dramaturgiska strukturer. Det som hos skrivarhandböckerna närmast liknar 

rollspelens andra kategori är när författarna uppmanas att skriva fritt. Det är här – när 

skrivprocessen bakom böckers berättelser diskuteras – som flest likheter går att finna med 

rollspelandet. En berättelse i en bok är inte linjär fören boken är färdigskriven. Och innan dess 

är det vanligt att författaren fattar beslut om berättelsens riktning medan den utvecklas och 

nedtecknas.  Exempel på det kan finnas i flera av skrivarhandböckerna. Så här skriver till 

exempel Lagercrantz om sin egen skrivteknik: 

 

Jag samlade in kunskap och skrev sedan i ett svep en artikel eller ett avsnitt. Vad jag lärt flöt 

in i texten och nya infall anmälde sig medan jag skrev. Om jag på förhand ansåg mig veta 

precis vad jag skulle skriva, misslyckades jag. Varje sats måste födas ur den föregående, ur 

pennspetsen för att använda ett utryck av Mats Furberg.132 

 

Augustsson tar upp att många tidigare författare uttryckt liknande saker, och skriver att: 

 

Att skriva fiktion innebär att överraska sig själv med nya insikter om sina medmänniskor och 

om världen, och det är det som gör det så lockande och ångestfullt. Den starka berättelsen 

överrumplar ofta sina skapare. Trots att Väinö Linna många gånger förut dragit de historier 

som sedan kom att bilda OKÄND SOLDAT, orkade han fullfölja boken (efter en full 

arbetsdag på textilfabriken) endast genom att varje dag sluta när det var som mest spännande. 

Ivar Lo-Johansson tyckte att BARA EN MOR, planerad som en statarkvinnornas 

kollektivroman, togs över av Rya-Rya. Och Selma Lagerlöf säger om en av sina personer: 

»Det var åtskilligt som jag ville han skulle säga. Men han ville inte. Jag försökte tvinga 

honom. Men det gick inte!« […] Det händer för de flesta författare att deras diktade personer 

går dem ur händerna, alltså börjar röra sig åt oväntade håll.133  

                                                 
131 Arfert 2014, s. 54 
132 Lagercrantz 2003, s. 49. 
133 Augustsson 1989, s. 21. 
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Senare i boken, då han ger aspirerande författare tips på hur de ska konstruera bokens 

dramatiska vändpunkter, säger han följande: 

 

Men handlingens helhet är i det skapande ögonblicket en överraskning också för berättaren. 

[…] Man bör alltså bereda på att den lyckade berättelsen spränger den på förhand uppgjorda 

planen. […] För många yttrar detta sig i att personerna börjar leva, ta sig friheter, säga och 

handla på ett sätt som inte var förutsett.134 

 

Något snarlikt sägs även av Malmsten, som i sin bok uppmuntrar författare att sluta kontrollera 

sina karaktärer, utan istället släppa dem lösa och låta dem gå sin egen väg.135 Hindmarch skriver 

att det finns flera likheter mellan rollspelande och hur Stephen King skriver sina böcker. 

”Prolific horror writer Stephen King makes choices as he reaches decision points in his own 

novel. He describes himself as the ‘first reader’ of his novels” skriver Hindmarch. Han menar 

dock att det dock också går att se King som “the only player in the interactive game of their 

telling.”136  Borgstrom skriver att “Stories are most structured after they are told” och att: 

 

Gaming is work, in the sense of effort over time. That work takes the form of processing the 

raw data – the set of possible stories applicable to the story’s premise. The players generate 

additional structure until a single story remains.137 

 

I rollspelen framträder alltså ett linjärt narrativ genom att spelare och spelledare tillsammans 

utesluter alternativ tills en handling framträder, som sedan bildar en till synes rak, linjär linje 

från början till slut, med toppar och dalar kopplade till berättelsepunkter. Det samma kan sägas 

för böcker, vars berättelser också bara är linjära och fasta då de är färdigskrivna, och författaren 

utför samma bortsållande av möjligheter tills bara den slutgiltiga berättelsen är kvar. Hindmarch 

beskriver processen med hjälp av att visualisera ett diagram över en klassisk dramaturgisk 

kurva, och sedan tänka sig den tredimensionell och sedd från ovan, vilket visar att varje topp 

och dal också rör sig i sidledes mellan olika alternativa berättelsepunkter.138 Vad som verkar 

statiskt och låst är alltså betydligt mer flexibelt och rörligt än vad man skulle kunna tro. På så 

sätt så kan alltså metoden för skapandet av berättelser för bokskrivande och rollspelande anses 

                                                 
134 Augustsson 1989, s. 40. 
135 Malmsten 2012, s. 144. 
136 Hindmarch 2007, s. 52. 
137 Borgstrom 2007, s. 59. 
138 Hindmarch 2007, s. 52 f. 
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likna varandra, även om rollspelandet görs med flera personer, och det författande som beskrivs 

i skrivarhandböckerna antas göras ensamt. 

 

3. Sammanfattande slutdiskussion  

Trots att olikheterna mellan rollspelsböckerna och skrivarhandböckerna ges störst utrymme i 

jämförelsen finns det fler likheter mellan de två kategorierna än vad det finns skillnader. För 

det mesta går det att se ungefär samma inställningar när det kommer till både syfte, karaktärer 

och struktur. Berättelserna ska vara spännande, karaktärerna ska vara nyanserade, väcka 

inlevelse och utvecklas, och tempot ska trappas upp under berättelsens gång, som sedan ska 

avslutas med en tydlig upplösning. Detta likheter kan bero på olika saker. En förklaring är att 

de första rollspelen växte fram som fortsättningar eller kommentarer på andra berättelser från 

böcker, serietidningar, filmer och tv-serier, och deras utformning därför var väldigt influerad 

av konventionerna i redan etablerade medier. Trots att mycket har förändrats sedan dess är 

dagens rollspel ändå tydligt grundade i en tradition som i sin tur tar avstamp i mer traditionellt 

berättande. Kopplat till detta kan vi anknyta till den tidigare diskussionen om genre. Spelare 

använder sin kunskap om genre för att kunna strukturera sitt rollspelande, och informationen 

kring genre är antagligen främst hämtad från böcker, serietidningar, filmer och tv-serier. Även 

spelarna tar alltså avstamp i konventionella narrativ när de sedan ska strukturera sitt äventyr. 

Trots att spelprocessen inte undersökts här så är det ändå möjligt att den kan förklara 

instruktionerna kring rollspelande i rollspelsböckerna, då dessa ofta är skrivna av människor 

som själva rollspelat, och kan antas bygga på hur de flesta spelare går till väga. Ytterligare en 

möjlighet är att människor generellt har en tendens att uppskatta vissa element av berättelser, 

och därför återskapar dem över olika medier. Att både rollspelsböckerna och 

skrivarhandböckerna tipsar om målande beskrivningar, relaterbara karaktärer, spännande 

intriger och traditionella dramaturgiska kurvor kanske kan attribueras till att samtliga författare, 

fristående från varandra, anser att de är recept på bra upplevelser. 

      Trots de många likheterna kategorierna emellan finns det även några betydande skillnader. 

Till dessa kan bland annat räknas att rollspelen, till skillnad från skrivarhandböckerna, fokuserar 

på grupparbete och problemlösning, samt föredrar konflikter av episka och storartade slag över 

det vardagsrealistiska, eller att skrivarhandböckerna, till skillnad från rollspelen, uppmuntrar 

användandet av metaforer, förespråkar olika tempus och berättarperspektiv samt påminner om 

vikten att skapa säljbara berättelser. Dessa skillnader kan bero på en rad olika saker – olikheter 
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i värderingar, mediernas delvis skilda traditioner och historia, berättelsernas marknad och 

målgrupper samt berättarformernas rent formbundna begränsningar.  
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