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Abstract
This study aims to investigate how individuals that have been playing pen and paper role-playing 

games since the 1990s to 2016 view their own experiences and the development of role-playing 

games. Six informants were interviewed  in-depth  about their experiences and how they view the 

change of roleplaying games and how society sees it. All the informants had been playing role-

playing games since the 1990s and are still playing. In the thematic analysis, five themes were 

identified: negative experiences, relationships, fantasy, development and normative change. This 

study  exemplifies the complexity of belonging to a stigmatized group and also how a cultural 

phenomenon can grow, change and become accepted. It also highlights the role the informants 

themselves played in that change.  Interestingly, it was found that the informants kept playing, 

despite the stigma around their hobby, because they found role-playing to be meaningful and 

stimulating and not for the reason that they identified themselves as role-players. Furthermore, all 

informants mention that thanks to role-playing they have developed a skill-set (e.g. creativity, 

problem-solving,understanding of group dynamics), which has become valuable to them later in 

life. The informants always believed that role-playing was something positive and meaningful, 

which also was confirmed once enough research had been done. 

Nyckelord: Rollspel,normativ förändring, stigma,ramteori, återförtrollning, tematisk analys, 

djupintervjuer. 

Keywords. Role-play, normative change, stigma, frame-analysis, re-enchantment, thematic analysis, 

in-depth.
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1.Inledning
1974 gav Gary Gygax ut den första utgåvan av rollspelet  Dungeons and Dragons i USA, det var 

också det första av de moderna rollspelen.1 Bakgrunden till rollspelsutveckling fanns inom olika 

former av krigsspel och strategispel där man kontrollerade stora arméer vid ett slagfält. Gygax tog 

utvecklingen  vidare  och  konstruerade  ett  spel  där  varje  individ  kontrollerade  en  karaktär  i  en 

spelvärld, samt där en person hade en berättande roll som kallades spelledare. Spelledaren byggde 

upp en levande berättelse tillsammans med spelarna. Spelet delade många drag med böcker som 

Sagan om ringen. Dess popularitet ökade och redan 1982 så hade spelet blivit översatt till 14 språk.2 

Samma  år  började  amerikansk  press  att  skriva  negativt  om  rollspel  och  med  stöd  av 

värdekonservativa  maktfaktorer,  som evangelister,  drevs  tesen  att  rollspel  var  kopplat  till  både 

mord, satanism och ockultism.3 I åtminstone två uppmärksammade fall pekade man ut rollspel som 

den  bakomliggande  anledningen  till  morden  på  två  ungdomar.4 Ungdomarna  hade  visserligen 

rollspel  som hobby men det  var  ingenting som hade med de  tragiska  dödsfallen att  göra.  Den 

negativa uppmärksamheten bidrog delvis till att rollspel utvecklades till att bli en egen subkultur.5 

Utvecklingen av rollspel i Sverige mötte snarlikt motstånd och utvecklingsprocessen liknade den i 

USA. I Sverige skedde det dock framförallt under 1990-talet och inte under 1980-talet som i USA.

När  rollspel  fick  sitt  genomslag  i  Sverige  på  1990-talet  så  uppstod  en  samhällsdebatt  och  ett 

polariserat samhällsklimat där faror associerade med rollspel lyftes fram. Rollspel har sedan 1990-

talet blivit alltmer accepterat inom samhället. I dagens samhälle beskrivs rollspel som en hobby, en 

metod för inlärning, ett medel för personlig utveckling samt ett sätt att gestalta svåra saker inom 

olika  former  av  utbildningar,  som exempelvis  att  träna  sig  på  konflikthantering  genom fiktiva 

scenarion.6 De  individer  som  varit  med  om  den  här  utveckling  har  varit  med  om  ett 

samhällsfenomen som från  början  mötes  av  ett  kraftigt  motstånd för  att  sedan accepteras.  Hur 

upplever de individer att rollspel har förändrats och hur ser de på sina egen erfarenheter av rollspel 

från  1990-talet  fram till  2016?  Varför  fortsatte  de  med  en  hobby som blev  starkt  kritiserad  i 

samhället  och  kopplades  till  bland  annat  mord?  Vad  har  dessa  erfarenheter  bidragit  med  i 

rollspelares liv? Deras erfarenheter och synen på rollspelsutveckling blir sociologiskt intressant då 

den belyser hur individer dels har varit delaktiga i denna process men också hur den processen har 

1 Lundell. 2014. s.56
2 Ibid. 2014. s.56
3 Ibid. 2014. s.56-57
4 Linder Krauklis & Linder Krauklis. 2015. s.106-107
5 Lundell. 2014. s.56
6 Nilsson & Waldermarson. 2011. s.5-6.
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påverkat dem som individer. 

1.1 Problemformulering och syfte
Att undersöka hur informanterna upplever att rollspel har förändrats och hur det har påverkat deras 

utveckling som individer. Vidare är det sociologiskt intressant att studera hur de som individer har 

varit en del av denna process då det även kan appliceras på andra former av kulturella uttryck som 

vid en etablering möter ett kraftigt motstånd. Informanternas erfarenheter och upplevelser blir också 

sociologiskt intressanta för att förstå vad som motiverar en individ att fortsätta med en hobby då den 

bemöts av ett starkt motstånd. 

Syftet  med  uppsatsen  är  att  undersöka  hur  individer  som  varit  aktiva  rollspelare  ser  på  sina 

erfarenheter och den utveckling som har skett gällande rollspel från 1990-talet fram till 2016.

1.2 Bakgrunden till rollspel i Sverige
Det första rollspelet som publicerades på svenska hette Drakar och Demoner och publicerades 1982 

av Äventyrsspel.7 Skaparna ville anknyta till det amerikanska spelet Dungeons and Dragons men då 

det inte var en direkt översättning av spelet utan en egen skapelse, ville skaparna att det skulle ha ett 

annat  namn.8 Spelet  sålde  inte  särskilt  bra  utan  skaparna  var  tvungna  att  slänga  de  sista  500 

exemplaren och arbetade istället fram en ny version som släpptes 1984.9 Under 1980-talet släpptes 

fyra utgåvor av rollspelet Drakar och Demoner. Äventyrsspel utvecklade flertalet andra titlar under 

1980-talet:  Mutant,  Chock, ett  rollspel  baserat  på  Sagan  om  ringen-boken  och  ett  annat  på 

Stjärnornas krig-filmerna. I början av 1990-talet släppte Äventyrsspel sitt mest kontroversiella spel, 

Kult, som kom att vara en av de starkt bidragande faktorerna till den syn på rollspel som rådde 

under 1990-talet. Kult var ett skräckspel, bland annat baserat på författaren Clive Barkers verk,  där 

istället för att spela i en fantasivärld så spelade individerna karaktärer i en dystopisk samtid av vår 

egen värld.10 

1.3 Samhällets syn på rollspel under 1990-talet
I boken Finna dolda ting har författarna Anna-Karin och Daniel Linder Krauklis beskrivit synen på 

rollspel under 1990-talet tämligen illustrativt med bland annat flertalet tidningsartiklar från dags- 

7 Säfström & Wilhelmsson. 2015. s.8-9
8 Ibid. 2015. s.10-11.
9 Ibid. 2015. s.11
10 Ibid. 2015. s.172
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och kvällspressen. När rollspelet Kult publicerades 1991 blev det relativt omgående kritiserat, bland 

annat  kom det  direkt  kritik  från värdekonservativ  rörelser  som Livets ord i  media.11 Det  är  ett 

mönster  som  går  att  känna  igen  från  USA  under  1980-talet.  Tidningen  Dagen,  som  är 

värdekonservativ  och kristen,  beskriver  bland annat  i  en  artikel  från  1994 hur  ”Statliga  bidrag 

finansierar rollspel om satanism och droger”.12 Även mer etablerade tidningar som Expressen skrev 

om det farliga med rollspel. I samband med ett mord i Bjuv 1994 så uttalade sig Lars Lindberg 

professor i rättspsykiatri för Expressen ”rollspel attraherar jagsvagapersoner med dålig identitet” 

och han menade vidare att det finns en koppling mellan våldsbrott och rollspel.13 Under 1990-talet 

fanns det också samhällsdebattörer som Allan Rubin som uttalade sig om det farliga med rollspel i 

Aftonbladet och Jönköpingsposten och gjorde kopplingar mellan drogmissbruk och rollspel.14 Även 

i  tidningen Svensk polis  publicerades  1996 en  artikel  om hur  rollspel  ledde  till  ett  ökande av 

våldsbrott.15 Vidare publicerade Pär Lindqvist  en artikel  i  Läkartidningen om att  rollspel  kunde 

utlösa våld.16 Lindqvist beskriver samhällssynen på rollspel som rådde 1996 och påvisar att  det 

fanns  kritik  i  olika  former  mot  rollspel  i  samhället.17 Han menar  dock i  artikeln  att  tillräcklig 

forskning inte har genomförts för att fastslå om det faktiskt är farligt eller inte. Dock finns det vissa 

negativa undertoner och Lindqvist avslutar sin artikel med följande citat: 

Det finns skäl att undersöka om rollspel kan utgöra en riskfaktor för vissa individer, vilket vi nu planerar att göra.  

I  förlängningen kan det  visa sig vara adekvat  att  tillämpa ett  förhållningssätt  som vid annan skadepreventiv 

verksamhet, exempelvis hastighetsbegränsningar, vapenlicensinnehav och knivförbud på allmän plats. 18

Citatet kan tolkas som att det fanns viss kritik från Lindqvists sida mot rollspel och hans syn på 

rollspel  förefaller  tämligen negativ.  Det  är  även talande att  trots  att  det vid denna tidpunkt har 

genomförts en del forskning i USA, som visserligen Lindqvist lyfter fram, ansåg han samtidigt att 

det  krävdes mer forskning.

Erika Lundell beskriver i inledning av sin avhandling  Förkroppsligad fiktion och fiktionaliserade 

kroppar kritiken som framfördes mot rollspel som en form av moralpanik.19 Lundells avhandling är 

inte fokuserad på den moralpaniken utan beskriver det kortfattat i inledning, varav den presenteras 

11 Linder Krauklis & Linder Krauklis. 2015. s.176
12 Ibid. 2015. s.108
13 Ibid. 2015. s.110
14 Ibid. 2015. s.118-120.
15 Ibid. 2015. s.126
16 Lindqvist. 1996. s.1
17 Ibid. 1996. s.3
18 Ibid. 1996. s.3
19 Lundell. 2014. s.57
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under detta avsnitt snarare än under tidigare forskningsavsnittet. Fokus i hennes avhandling handlar 

som titel beskriver mer om fiktion och fiktionaliserade kroppar. Inom spannet för denna moralpanik 

som Lundell beskriver innefattas också levande rollspel. Levande rollspel påminner om rollspel, 

deltagarna klär dock även ut sig och tar på så sätt inlevelsen ett steg längre än i de sedvanliga 

rollspelen. I samband med rollspel och levande rollspels utveckling under 1990-talet så gav Didi 

Örnstedt och Björn Sjöstedt 1997 ut en bok som heter  De övergivnas armé.20 I boken beskrivs 

farorna med rollspel ur flertalet olika perspektiv. Ett av de mer belysande citaten som Lundell lyfter  

fram är:  "En förändrad  inställning  till  moralbegrepp och samhällssyn  skulle  kunna leda  till  att 

rollspelshobbyn  plötsligt  byter  skepnad  och  förvandlas  till  en  militant,  politisk  rörelse."21 En 

beskrivning som speglar den negativa bild som fanns om rollspel och antyder att det är något farligt 

och främmande inom den svenska samtiden. Samma år publicerade Ungdomsstyrelsen en rapport 

som lyfter fram de positiva effekterna med levande rollspel.22 En rapport som delvis hamnade i 

skuggan av boken De övergivnas armé.23 Författarna till  De övergivnas armé bjöds bland annat in 

av Röda korset för att tala om rollspel och ungdomskultur och då deras syn var tämligen kritisk är 

det tydligt att den sidan tilläts styra den mediala debatten i samhället.24

Den rådande samhällssynen, där rollspel framstod som farligt, ledde bland annat till att leksakskedja 

Stor och liten slutade sälja rollspel 1992 och att Åhléns gjorde detsamma 1994.25 1997 lämnade 

Socialdemokratiska  rikspolitiker  in  en  motion  om  att  minska  bidraget  till  Sverige  roll-  och 

konfliktsspelsförbund (SVEROK) där de menade att det fanns en tydlig koppling mellan rollspel 

och mord som hade skett.26

Synen på hur rollspel mottogs i Sverige och USA har många likheter men det finns också viktiga 

skillnader. I Sverige fanns det krafter som såg mer progressivt på rollspel,  exempelvis Svenska 

kyrkan  som i  Västerås  stift  började  anordna  levande  rollspel  i  sin  konfirmationsutbildning  för 

ungdomar.27 Dock var generellt den samhälleliga debatten i Sverige präglad av en negativ syn på 

rollspel, vilket bland annat gjorde att försäljningen av rollspel stoppades i större butiker. På samma 

sätt som i USA drevs rollspelandet till att bli en subkultur. Den negativa synen på rollspel och den 

negativa  kritiken  fortsatte  i  början  av  2000-talet  men  ebbade  sedan av  i  mitten  av  2000-talet.  

20 Ibid. 2014. s.66-67
21 Ibid. 2014. s.67
22 Linder Krauklis & Linder Krauklis. 2015. s.134
23 Lundell. 2014. s.67
24 Linder Krauklis & Linder Krauklis. 2015. s.132
25 Ibid. 2015. s.118
26 Ibid. 2015. s.134
27 Ibid. 2015. s.119-120
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Framförallt för att det framåt 2000 publicerades alltmer forskning och uppsatser om rollspel. Det 

fanns  även  forskning  genomförd  i  USA  under  1990-talet  som  handlade  om  rollspel.  Den 

forskningen visade på att rollspel var ofarligt, men den fick inte utrymme i svenska media på 1990-

talet.  

1.4 Begreppsdefinition
Rollspel kan delas in i två spelformer, rollspel och levande rollspel. I informanternas upplevelser 

från 1990-talet använts rollspel generellt som ett samlingsbegrepp för både rollspel och levande 

rollspel. Spelformerna skiljer sig dock  åt.  Nedan förklaras skillnaden i spelformer. 

1.4.1 Rollspel
Rollspel  är  ett  spel  där  varje  spelare  gestaltar  en  karaktär,  förutom den  som antar  rollen  som 

spelledare. Spelledaren berättar om miljön, styr alla karaktärer utom spelarnas egna och fungerar 

som den sammanhållande historieberättaren i sällskapet. De andra individerna är spelare och de 

kontrollerar  sin  egen karaktär  i  den  muntliga  historia  som spelledare  berättar  tillsammans  med 

spelarna. I traditionella rollspel avgörs olika kampmoment och handlingar av tärningsslag. I rollspel 

berättar man ofta om sin karaktär i tredje person, medan man i levande rollspel gestaltar karaktären 

i första person.28

1.4.2 Levande rollspel
I levande rollspel, eller lajv, gestaltar individerna en karaktär i första person, komplett med den 

rekvisita som krävs för att göra karaktären levande. Lajv utspelar sig ofta på ett område eller i en 

lokal som under det levande rollspelet inte är öppet för allmänhet och där även miljön man befinner 

sig i är iordningställd för att vara i linje med den scen och värld man gestaltar sin karaktär i. 29 

Spelledarrollen ersätts av en arrangör som har skrivit historien, scenerna och karaktärer till spelarna. 

De förberedelser utgör ramarna som sedan spelarna spelar ut sina karaktärer i. Det som spelaren 

upplever med sin karaktär är också det som individen upplever och det finns ingen som berättar om 

det utan det är en upplevelsebaserad gestaltning.

1.5 Disposition
I den kommande del av uppsatsen  presenteras tidigare forskning utifrån studier inom fyra teman: 

28 Lundell. 2014. s.58
29 Ibid. 2014. s.58-59
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rollspel, återförtrollning av spel, stigma, samt normativ förändring. I avsnittet rollspel presenteras 

forskning om rollspel utifrån tre perspektiv, det första är studier om rollspel är farligt eller inte. Det 

andra varför de mötte ett sådant kraftigt motstånd och det tredje för att se vad rollspel utvecklar för 

egenskaper hos dess utövare. Avsnittet återförtrollning av spel visar på hur man kan se teman av 

återförtrollning inom spel. Inom stigma  presenteras andra specialintressen som utsatts för stigma 

för att visa på likheterna som finns till rollspel. I normativ förändring lyfts tatueringar och musik 

fram som exempel  på  kulturella  fenomen  som har  genomgått  en  normativ  förändring,  vilket  i 

analysen sedan relateras till rollspel. I efterföljande teoridel följer en genomgång av återförtrollning 

som  är  baserad  på  Webers  avtrollningsteori  samt  Goffmans  stigmateori  och  ramteori.  I 

metodavsnittet  förklaras  hur  intervjuerna  har  genomförts  och  tematiskt  analyserats  utifrån 

framförallt  Creswells  metodlogiska  bok.  Analysdelen  presenterar  fem  stycken  tema  som  är: 

negativa upplevelser, relationer, fantasi, utveckling samt normativ förändring. I diskussionsavsnittet 

presenteras slutsatserna  utifrån syftet samt en diskussion och förslag till vidare forskning. 

2.Tidigare forskning
I denna del presenteras tidigare forskning, avsnittet är uppdelat i fyra delar. I den första delen 

presenteras forskning om rollspel. I den andra delen presenteras en kort studie om återförtrollning 

inom spel, återförtrollningsteori kommer att förklaras i det teoretiska avsnittet efter tidigare 

forskning. I den tredje delen presenteras forskning om stigma, specifikt att ha olika specialintressen 

som är förenat med stigma. I den avslutade delen av tidigare forskningsavsnittet presenteras 

forskning om kulturella fenomen som har genomgått en normativ förändring. 

För  att  finna källor  om tidigare forskningar  har  sökningar  genomförts  i  google  scholar  och de 

databaser som finns tillgängliga via Umeå Universitetsbibliotek. De databaser som har genomsökts 

är primärt Web of Science och Scopus. Sökord som har använts är role-playing games, moral panic, 

stigma, normative change och Gary Fine. 

2.1 Rollspel
Forskning om rollspel delas i den här uppsatsen in i tre avsnitt som presenteras kort nedan. Under 

1990-talet var fokus på forskningen om rollspel var farligt eller inte. Efter 1990-talet så har fokus på 

forskningen  varit  tudelad:  att  undersköka  vad rollspel  kan  ha  för  positiva  egenskaper  samt  att 

försöka förklara varför rollspel möttes av ett sådant kraftigt motstånd. För att belysa informanterna 
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upplevelser i analysen kommer forskning ur alla tre av de kategorier att presenteras. 

I inledningen av uppsatsen har samhällets syn på rollspel under 1990-talet presenterats och det var 

med den normativa synen som den första forskning om rollspel bedrevs. Den tidiga forskningen om 

rollspel utgick även från samhällets rådande normsystemet. Fokuset låg därför på att undersöka om 

rollspel var farligt, kopplat till satanism och ockultism eller till annat socialt nedbrytande beteende 

som självmord. Flera studier visade att rollspel inte är kopplat till självmord, snarare tvärtom att det 

kan bidra till att utveckla en positiv psykisk hälsa.3031 Även i relation till barns utveckling så fastslår 

Martin och Fine i en studie att det kan vara positivt för barn att spela rollspel då det leder till att  

utveckla ett högre IQ.32 

Forskningen  om rollspel  var  farligt  för  människor  avtog i  samband med att  samhället  i  större 

utsträckning började acceptera rollspel och under 2000-talet genomfördes studier av både Laycock 

samt  Williams,  Hendricks  och  Winkler  för  att  försöka  förklara  varför  rollspel  möttes  av  det 

motstånd som det gjorde.3334 Laycocks förklaring till att rollspel blev kritiserat av kristna grupper 

var att  det innehöll  likartade teman som religion.35 I  sin förklaring till  varför rollspel har blivit 

accepterat menar Laycock att det kom andra fenomen att rikta sin kritik mot, som datorspel.36 I 

Willams, Hendricks och Winklers antologi om spelkultur vid namn Gaming as culture menar de att 

rollspel möttes av den starka kritiken för att de var en subkultur och inte accepterades i samhället. 37 

I  Gaming as  culture   beskriver  de tre  större  förändring som bidrog till  rollspels  acceptans.  De 

påpekar att de tre förändringar inom vårt samhälle som har ledde till att fantasyspel och rollspel  

gick från att vara en subkultur till att bli en accepterad kulturform var följande: 1) nya spelgenre, 

datorspel  som  bland  annat  öppnat  upp  för  fler  individer  att  testa  rollspel;  2)  teknologin  och 

tillgången  till  information  har  gjort  att  man  dels  kan  marknadsföra  sig  bättre  men  också  att 

människor kan få kontakta med varandra över internet; 3) framgången och populariteten för olika 

fantasyserier, tv-serier och filmer, som Sagan och ringen och Harry Potter.38 

I den tredje och avslutande delen av tidigare forskning om rollspel så presenteras de studier som 

30 Lancaster. 1994. s.67
31 Martin & Fine. 1991. s.119-120
32 Ibid. 1991. s.122
33 Laycock. 2015 s.5-6
34 Willams, Hendricks & Winkler(red). 2006. s.1
35 Laycock. 2015 s.5-6
36 Ibid. 2015. s.10
37 Willams, Hendricks & Winkler(red). 2006. s.2
38 Ibid. 2006. s.2
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visar till individers positiva utveckling kopplat till rollspel. I dessa studier har man funnit att rollspel 

bidrar till  att utveckla kreativitet och empati hos individer. I en studie genomförd av Tsusi-shan 

Chung påvisar  han  att  rollspelare  är  mer  kreativa  än  de  båda  andra  kontrollgrupperna  och att 

rollspel har positiva effekter även på andra närliggande mentala egenskaper.39 I slutsatsen fastslår 

författaren att rollspel både är en billig och tillgänglig hobby som har god inverkan på individers 

kreativitet. I en studie genomförd av River, Wickramsekera, Pekla och Rivers  indikerade resultaten 

att  rollspelare uppvisade en högre form av empati,  enligt  den testskala som de använde sig av, 

jämfört med andra kontrollgrupper.40 De menar att även egenskaper som är relaterade till att man är 

kognitivt  flexibel  kan  tränas  via  rollspel,  exempel  på  sådana  egenskaper  är  diplomati, 

kommunikation  men  också  att  lära  individer  att  hantera  en  krissituation  eller  andra  komplexa 

situationer.41

2.2 Återförtrollning av spel
I en analys av återförtrollning i spel beskriver Norberg och Lundblad fyra nyckelord som anses vara 

viktiga för återförtrollning i spel: medeltiden, magi, moral och narrativ.42 Med begreppet medeltid 

menar Norberg och Lundblad att det handlar om en romantiserad bild av en mer mystisk, eller 

alternativ värld.43  Norberg och Lundblad menar att  magi symboliserar transcendens som också 

återfinns inom religion och att moralen är det som avgör om saker och ting är onda eller goda. I vår 

vanliga värld menar Norberg och Lundblad att moralen ofta består av en gråskala. Dock menar de 

att både inom religion och spel presenteras moral som uppdelat mellan gott och ont, svart och vitt. 44 

Narrativ beskriver Norberg och Lundblad som ett  amplifieringsbegrepp, som en förstärkning av 

effekterna  av  de  andra  tre  begreppen,  medeltid,  magi  och  moral.  Inom både  spel  och  religion 

beskriver Norberg och Lundblad att det finns ett tydligt narrativ. Narrativet  är också viktigt både 

för spel och religion och det som först förstörs i avtrollning, att världen känns meningslöst och 

chansartad.  Norberg och Lundblad menar vidare att spel och new-age fenomen är liknande i hur de 

konstrueras och formeras för att inkorporera dessa begrepp.45

2.3 Stigmatisering
I  den  här  delen  av  tidigare  forskning redovisas  studier  om individer  som har  blivit  utsatta  för 

39 Chung. 2012. s.69
40 Rivers, Wickramsekera, Pekala & Rivers. 2016. s.289
41 Ibid. 2016. s.292
42 Norberg & Lundblad. 2001. s355
43 Ibid. 2001.356
44 Ibid. 2001. s.357-358
45 Ibid. 2001. s.359

12



stigmatiserande behandling. Det centrala är inte varför dessa individer har blivit stigmatiserad, utan 

hur  det  har  skett  och  deras  upplevelser  av  stigmatiserande  behandling  från  andra  individer.  I 

avsnittet presenteras tre studier, två som berör specialintressen och en som berör spel för att belysa 

hur stigmateorins mekanismer verkar. Dessa intressen är nära besläktade med rollspel och bedöms 

därav vara relevanta. 

Informanterna i  två studier  om stigma beskriver det problematiska med att  vara öppna med en 

avvikande hobby, att det medför att de blir stigmatiserade. Den ena studien är gjord av Khanolkar 

och  McLean  och  handlar  om  individer  som  spelar  våldsamma  tv-spel,  medan  den  andra  är 

genomförd av Cusack, Jack och Kavanagh och handlar om individer som har Star Trek som hobby. 

I båda studierna framför forskarna att identitet är viktig för informanterna och att identifiera sig med 

den grupp man tillhör är centralt.46 Forskarna i dessa två studier beskriver att det finns tre primära 

instrument för att försöka kringgå stigmatiseringen, humor, självövervakning samt att beskriva sin 

hobby i positiva ordalag. I studien om våldsamma tv-spel försökte informanterna studie kringgå 

stigmat genom att benämna att de bara spelade sportspel, eller vara noga med att påpeka att de inte 

spelade ett spel som var belagt med en negativ bild.47 På liknande sätt kunde informanterna som 

hade Star Trek som intresse beskriva att de samlade på film istället för att direkt prata om Star 

Trek.48 Att  de pratade  positivt  om intresset  och att  de förklarade  varför  de  spelade  spel  ansåg 

forskarna var ett sätt att hantera stigmat som var associerat med det.49 Informanterna försökte också 

indirekt bemöta de negativa förställningarna som fanns kring deras hobby bland annat påpekade 

nästan alla informanter att  det var en social  aktivitet  att  spela tv-spel,  fast den rådande normen 

påvisar  att  det  är  tvärtom.50 Informanterna beskrev hur  människor  i  deras närhet  skämtade och 

förlöjligade inte bara deras hobby utan också dem som individer.51 Dock var de tydliga med att det 

finns olika former av humor, både skämt som inkluderar dem och deras intressen och skämt som 

exkluderar dem, där de ser den ena formen som positiv och den andra som negativ.52 Gällande 

självövervakande beskrev informanterna att de korrigerade sitt beteende som om de var övervakade 

och de blev således sina egna övervakare.53  

Medias syn på en stigmatiserad hobby beskriver forskarna i alla tre studier som ett bekymmer för 

46 Cusack, Jack, Kavanagh. 2003. s. 295
47 Khanolkar & McLean. 2012. s.968
48 Cusack, Jack, Kavanagh. 2003. s. 308
49 Khanolkar & McLean. 2012. s.969
50 Ibid. 2012. s.971-972
51 Cusack, Jack, Kavanagh. 2003. s. 301
52 Ibid. 2003. s.299
53 Ibid. 2003. s.300
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informanterna.  Informanterna  upplevde  att  medias  syn  på  deras  specialintresse  bidrog  till 

stigmatiserande.  Tydligast fastslås det i  Cohen, Atwell  Seate,  Anderson och Tindages studie om 

specialintressen  att  media  och  medias  rapportering  har  inverkan  på  individers  liv  och  sociala 

välmående.54 Forskarna menar att det är kopplade till att de måste förhålla sig till ett specialintresse 

som i samhällets syn är belagt med ett stigma, vilket bland annat leder till att de inte kan vara öppna 

med sitt intresse.

2.4 Normativ förändring
Forskningen om rollspel har inte varit fokuserade på kulturell liberalisering, även om Laycock samt 

Gaming as culture nämner ett par teorier om varför rollspel har accepterats. Dock finns det flertalet 

forskare  som  har  studerat  normativa  förändringar  och  kulturell  liberalisering  kring  andra 

subkulturella fenomen. För att belysa hur normativ förändring kan ske kommer nedan studier om 

musik och tatueringar att redovisas för att belysa processen av normativ förändring. En distinktion 

som är viktigt att göra är att i detta forskningsavsnitt om normativ förändring så är studierna om 

medias rapportering fokuserade på deras vikt för en kulturell liberalisering. Medias rapportering om 

individer  med  stigmatiserat  intresse  i  föregående  avsnitt  fokuserade  på  det  utifrån  vad  den 

rapporteringen gjorde med enskilda individer.  Varav medias inverkan presenteras både ovan om 

stigma men även i detta avsnitt om normativa förändringar.

Tatueringar är en av de kulturella fenomen som har genomgått en normativ förändring och det finns 

gemensamma nämnare med rollspel för hur den förändringen har skett. Roberts genomförde en stor 

studie  på  den  kulturella  liberaliseringen  av  tatueringar.  Han  menar  att  procentandelen  av 

befolkningen som skaffar en tatuering ökar och han kunde i sin studie se att många studenter vid 

universitet skaffa tatueringar, ett faktum som motverkar en av de negativa normerna som tidigare 

funnits om tatueringar. Det är också den slutsatsen som han presenterar, att om fler högutbildade, 

skickliga  individer  bryter  mot  en  negativa  norm  så  bidrar  det  till  en  normativ  förändring.55 

Kategoriseringen av vad tatueringar är och hur man ser på det menar Kosut är viktig för att förstå 

förändringen  som  har  skett.  Kosut  menar  att  efter  att  tatueringar  blev  kategoriserat  som  en 

konstform så skedde ett  institutionellt  erkännande.56 Ett  av de första  erkännanden menar  Kosut 

skedde 1995 när en utställning om tatueringar presenterades som konst i New York. Enligt henne 

var det grindvakterna som då började acceptera tatueringskulturen som en form av konst.57 Med 

54 Cohen, Atwell Seate, Anderson & Tindage. 2015. s.12
55 Roberts. 2012. s.164
56 Kosut. 2006. s.79
57 Ibid. 2006. s.88
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grindvakter menar Kosut viktiga samhällsinstitutioner och benämner också media som en viktig 

sådan.  Omdefinitionen  av  tatueringar  till  att  vara  konst  medförde  att  en  acceptans  skedde  i 

samhället.58 Kosut  beskriver  det  fenomenet  som ett  av  de  viktigaste  för  att  skapa  acceptans  i 

samhället.

I  studier  om  musik  går  det  att  se  att  flertalet  musikstilar  i  perioder  har  setts  som  normativt 

avvikande. För att en kulturell liberalisering och normativ förändring ska kunna ske menar Lopes 

att en avgörande faktor är hur det presenteras i andra kulturella uttryck, som böcker och filmer.59 

Framgångsfaktorerna som han identifierar  för  den normativa förändringen är  en acceptans  från 

individer i högre samhällsklasser i form av utövande men också i form av synen på musikstilen som 

fenomen.  Där  blir  en  viktig  skillnad  mot  Roberts  slutsats,  att  även  inställningen  från  högre 

samhällsklasser blir viktig och inte bara utövandet. Slutsatsen om andra kulturella fenomen, som 

böcker och filmer, delar även Koreman i sin studie om olika musikstilar. En viktig distinktion som 

Koreman dock gör är att det finns primärt två sätt för media att möjliggöra en etablering, genom att 

men betraktar ett fenomen som antingen populärt eller konst.60 Resonemanget är att antingen blir 

något etablerat genom att vara populärt eller genom att vara beaktat som konst. Hon fastslår i sin 

analys att mängden rapportering i media är viktig för att fenomen skall få en kulturell acceptans. 61 

Dock är också kvalitén på rapporteringen av vikt,  hon kan direkt  se  en korrelation mellan hur 

acceptansen  för  musikstilar  har  gått  framåt  i  samband  med  mängden  rapportering  men  också 

kvalitén på rapporteringen, i termer om vilken form av media det undersökts i. Vad kritiker och 

media anser om något menar Koreman är viktigt för att det skall få en legitimitet i samhället, dock  

menar hon samtidigt att media ofta uppmärksammar fenomen som av olika anledningar är populära. 

På det viset är förändringen och acceptansen en tudelad process mellan media och samhället.62 

3. Teoretiska utgångspunkter
I den teoretiska delen av uppsatsen beskrivs tre teorier  som sedan används till att göra en teoretisk  

analys  av  den insamlade empirin.  Dessa tre  teorier  är  återförtrollning samt  Goffmans teori  om 

stigma  och  ramteori.  Återförtrollning  bygger  på  Webers  avförtrollningsteori  men  har 

vidareutvecklats av flertalet teoretiker, bland annat Partridge. Återförtrollning blir användbar för att 

förklara olika meningsskapande aktiviteter i det sekulariserade samhället. Goffmans teori om stigma 

58 Ibid. 2006. s.89
59 Lopes. 2005. s.1471
60 Koreman. 2014. s.505
61 Ibid. 2014. s.513
62 Ibid. 2014. s.515
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är relevant som verktyg för att  förklara hur individer som är normativt avvikande upplever sig 

bemötta, både av andra individer men också av samhället. Då rollspel utsattes för en del motstånd 

under  1990-talet  blir  stigma  relevant  för  att  analysera  informanternas  upplevelser  under  den 

tidsperioden. Ramteori används för att organisera upplevelser både på individ- och gruppnivå,varav 

det blir användbart för att analysera det kollektiva upplevelserna som är en av grunderna i rollspel. 

3.1 Återförtrollning 
I Max Webers teorier om religion och det moderna samhället förekommer två centrala termer, 

förtrollning och avtrollning. Teorin behandlar ett kronologiskt och historiskt perspektiv, då Weber 

menar att samhällen som fanns tidigare i historien var mer uppbyggda på förtrollning medan det 

moderna västerländska samhället är en produkt av avtrollning. Weber menar att världen en gång var 

förtrollad, då mysticism och spiritualitet hade en större roll  i samhället. I det samhället påpekar 

Weber att fokus låg på andra aspekter än i dagens samhälle och att tro bland annat var högre 

värderade än i dag. Historiskt sett beskriver Weber att prästerskapet och prästers karisma var en 

viktig faktor för att bibehålla den förtrollning som religionen och spiritualitet skapade i samhället.63 

Weber menar att i det sekulariserade samhället så har religion fått mindre inverkan och makt. 

Sekulariseringsprocessen i samhället leder i sin tur till den andra centrala termen i Webers teori, 

avtrollning.64 Med termen beskriver Weber att världen blir mindre mystisk och mer välorganiserad 

och att det är en process som förändrar samhället och synen på både religion och spiritualitet. 

Webers beskrivning av den sekulariserade världen är att den är mer fokuserade på rationella mål, 

evidensbaserad forskning och mindre mystisk. Weber beskriver processen som tudelad, det finns 

både positiva och negativa aspekter med den, som att världen blir mer strukturerad och förutsägbar 

men att mystiken också avtar. 

Flertalet sociologer har vidareutvecklat Webers teori och utvecklat teorin återförtrollning. En av de 

mest framstående i utveckling av återförtrollning har varit Christopher Partridge. Återförtrollning 

innebär att samhället får en ökning av individer som söker sig till andlighet och meningsskapande 

aktiviteter. När samhället blev mer sekulariserat så lämnade det ett tomrum efter sig hos individer. 

Tillströmningen har dock inte skett till organiserade religiösa samfund utan tagit sig uttryck inom 

new-age rörelsen men också inom andra meningsskapande aktiviteter som musik men även spel.65 

Både  spel  och  musik  är  adekvata  uttryck  för  återförtrollning.66 Anledningen  till  att  denna 

63 Weber. 1993. s.29
64 Calhoun, C (mfl.). 2013. s.269
65 Moberg. 2009. s.110
66 Aupers. 2008. s.250
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återförtrollning sker  är  framförallt  för  att  individer  söker  sig  till  meningsfulla  och  spirituella 

aktiviteter för att det är vad som saknas i det moderna samhället. Återförtrollning beskrivs som en 

processen och motreaktion mot avtrollning och att de processer är ”två sidor av samma mynt”.67 I 

sin  beskrivning  av  återförtrollning  i  västvärlden  har  Partridge  skapat  en  kategori  av  religiösa, 

spirituella  och  existentiella  tankar  som  han  benämner  som  ockult-kultur.68 Inom  denna  kultur 

inkluderar Partridge olika former av kulturer uttryck, som musik, kost och annat som berör dessa 

teman. Inom termen ockult-kultur, inryms också de teman och idéer som rollspel i flertalet  fall  

berör. Han argumenterar för att i det sekulariserade samhället skapas en ny area för att utforska de 

idéer som tidigare utforskades inom ramen för religion.69 Enligt Patridge tillåts inom den här arena 

en utforskning av mer mörka teman, som är relaterade till hedonism, mörk ockultism men även 

fantasivarelser som demoner, djävlar och vampyrer.70 De temana finner man också inom hårdrock 

och dess musikgenrer där de även blir en form av återförtrollning .71 

Rollspel, precis som musik och andra former av kultur med de teman som Partridge beskriver, blir  

en  form av  utforskning  av  religiösa  idéer  i  det  sekulariserade  samhället.  På  ett  sätt  kan  man 

argumentera för att rollspelets återfötrtrollningsvärde blir högre då man går djupare in i att utforska 

de  aspekterna  än  vad  man  exempelvis  gör  genom  att  lyssna  på  musik.  De  uttrycken  för 

återförtrollning blir  också  en  process  där  man  förflyttar  Webers  makroperspektiv  till  ett 

mikroperspektiv.  Weber  beskriver  det  moderna samhälle  som en produkt  av avtrollning, medan 

återförtrollningsteorin menar att individerna söker sig till individuella uttryck för spiritualitet och 

meningsskapande aktiviteter när samhället förändras.  Webers teori om förtrollning och avtrollning 

blir ett sätt att förklara samhället och dess förändring medan återförtrollning snarare blir ett sätt att 

belysa att individer fortfarande har en strävan efter spiritualitet och meningsfullhet i sina liv men att 

de i dagens samhälle är mer individfokuserat. 

3.2 Stigma
Goffmans  stigmateorin  blir  relevant  för  att  förklara  hur  individer  kan  leva  med  ett  normativt 

avvikande och hur det  påverkar dem. Stigma kan berör  allting ifrån fysiska handikapp, sexuell 

läggning  till  fritidsintressen  och  Goffman  menar  att  stigma  mekanismerna  blir  detsamma  för 

individer som lider av ett stigma. Fokus i avsnittet kommer vara det som relatera till fritidsintressen 

67 Jenkins. 2000. s.11
68 Partridge. 2004. s.80-82
69 Ibid. 2004. s.84
70 Partridge. 2005. s.207
71 Moberg. 2009. s.115-116
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men teorin kommer nedan att presenteras i ett helhetsperspektiv för att ge en ökad förståelse. 

Goffman förklarar att när vi för första gången möter en individ så försöker vi kategorisera personen 

utifrån olika socialt konstruerade kategorier.72 Individen tillskrivs olika egenskaper till sin sociala 

identitet,  ibland  stämmer  dessa  väl  överens  med  verkligheten,  men  ibland  tillskrivs  en  individ 

egenskaper som personen inte har. Det uppstår en avvikelse mellan verkligheten och den socialt 

konstruerande  identiteten,  att  i  det  här  fallet  misskreditera  och  tillskriva  en  individ  negativa 

egenskaper är att stigmatisera individen.73 En del av stigmatiseringen blir att individen själv i vissa 

fall  antar egenskaper som den tillskrivs och på så sätt  upprätthåller  stigmat. Goffman beskriver 

primärt tre olika stigma: fysiska, viljesvaghet samt grupptillhörighet. Med fysiska menar Goffman 

saker som kan kopplas till vår fysik, med viljesvaghet saker som kan kopplas till vår personlighet,  

samt grupptillhörighet som inkluderar etniska grupper eller andra socialgrupper som kan medföra 

att  en  individ  blir  tillskriven  ett  stigma.74 Rollspel  kan  kategoriseras  som  ett 

grupptillhörighetsstigma. Som individer i ett samhälle så händer det ibland att vi inte uppfyller de 

normer som tillskrivs oss, exempelvis kanske det finns en förväntning att en individ skall vara gift, 

ha barn eller äga en lägenhet vid en viss ålder. Goffman menar att även detta icke uppfyllande av 

samhälleliga normer kan vara problematisk för en individ.75 Eftersom det utgör ett stigma och alla 

människor  i  dagens samhälle  måste  förhålla  sig  till  att  kunna bli  en  avvikare  från  normerna. 76 

Samhället är föränderlig och i vissa situationer utsätts individer för en stigmatiserande behandling 

för att de inte uppfyller de rådande normerna i en specifik situation. Goffman menar därav att vi 

måste förhålla oss till att stigma är en del av samhället.77 Alla stigma är trots allt inte permanenta 

och kan uppstå i olika former av situationer men det är också något att förhålla sig till.  För att  

anknyta till uppsatsens huvudtema så kan det i situationer på 1990-talet ha varit stigmatiserade att 

tala om rollspel och det kan måhända fortfarande vara det, men det är inte ett permanent stigma på 

samma sätt som exempelvis en permanent synskada.

Genom  stigmatiseringen  så  bekräftar  vi  en  annan  individs  underlägsenhet  och  begränsar  den 

individens möjligheter att delta i samhället på samma villkor som andra individer.78 Det kan vara att 

vi övertygar oss om att en kriminell är opålitlig, eller att personen med kol är smittsam eller att en  

72 Goffman. 2015. s.10
73 Ibid. 2015. s.11
74 Ibid. 2015. s.12
75 Ibid. 2015.  s.139
76 Ibid. 2015. s.140
77 Ibid. 2015. s.141-142
78 Ibid. 2015. s.13
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individ med en psykiatrisk diagnos är farlig för oss. För att anknyta till ett samhällsperspektiv så 

menar Goffman att det finns grupper som förhåller sig till sitt stigma genom att bilda föreningar där 

stigmat  blir  centralt.79 Goffman ger exempel som Anonyma Alkoholister.  Ser vi  på det svenska 

samhället  kan  vi  också  se  organisationer  som  Kriminellas  revansch  i  samhället,  där  den 

gemensamma gruppidentiteten utgörs av att man har varit kriminell. Grupperna blir tematiserade 

kring  sitt  stigma,  om det  är  så  att  vi  inte  kan  se  stigmat  så  kan  gruppen  befästa  det  genom 

exempelvis social information.80 Social information, menar Goffman, kan vara symboler, märken, 

eller andra saker som vi kan uppfatta med våra sinnesintryck.81 Om en individ går på gatan kan vi 

omöjligen veta om individen exempelvis är  psykiskt sjuk eller  kriminell,  men om personer  bär 

Kriminellas revansch i samhället-symbolen så kan vi se stigmat och förhålla oss till det på gatan. 

Goffman beskriver  det  som ett  sätt  som individer  måste  förhålla  sig  mellan  visuell  och social  

identitet.82 I vanliga fall har en del individer möjlighet att välja om de vill berätta om eventuella 

stigma eller inte, men bär man synliga symboler blir det uppenbart.83 En alkoholist har i flertalet 

olika situationer valet att hemlighålla sitt stigma och behöver oftast inte konfronteras med det själv 

om inte individen väljer att delge sin omgivning. Enligt Goffman kan en symbol exempelvis både 

var en statussymbol eller en stigmasymbol, genom att den förmedlar oss information.84 

Goffman menar dock att det inte alltid är enkelt att välja mellan att hålla ett stigma dolt eller inte 

och att det finns flertalet underliggande mekanismer i oss som människor som måste vägas in. Vi 

som individer har enligt Goffman en personlig identitet och om vi har valet att dölja vårt stigma och 

manövrera runt det så kan vi göra det, men det påverkar våra relationer. Förmodligen kommer inte 

en nära vän att bry sig om stigmat, men andra individer i samhället kan göra det.85 Individen måste 

då förhålla sig till sin egen ängslan, vad händer om en person får reda på stigmat? Har relationen 

utvecklats tillräckligt för att individen skall bortse ifrån stigmat när det framkommer eller blir det en 

stigmatiserande behandling från någon som var på väg att bli en vän? Det är faktorer som individen 

måste  förhålla  sig  till.  Den ängslan blir  problematisk,  något  som Goffman också framför  i  sin 

teori.86 Det kan bli  som ett  dubbelliv där man håller det hemligt och således måste hålla andra 

individer ifrån sig för att man är rädd för vad som sker när stigmat framkommer.87 Att hemlighålla 

79 Ibid. 2015. s.30-31
80 Ibid. 2015. s.47
81 Ibid. 2015. s.51
82 Ibid. 2015. s.50
83 Ibid. 2015.  s.50
84 Ibid. 2015. s.52
85 Ibid. 2015. s.60
86 Ibid. 2015. s.97
87 Ibid. 2015. s.83-86
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att man har ett stigma för en individ på stan är relativt oproblematiskt, men att göra det för någon 

man  romantiskt  uppvaktar  eller  en  bekant  som  närmar  sig  att  bli  en  vän  kan  bli  väldigt 

problematiskt för den enskilda individen. 

Vidare skall biografiproblemet presenteras. Det innebär i korthet att människor har en biografi som 

andra individer kan vara intresserade av. Om det då finns stigmatiserade information i vår bakgrund 

så kan den komma fram. Att den kommer fram kan således bli ett problem för individen.88 Andra 

individer kan också tänkas vara intresserade av andras biografi för att bilda sig en uppfattning om 

den personen. Det finns också en faktor som Goffman kallar desidentifikator, som är ett begrepp 

som  Goffman  menar  försvårar  för  stigmat  att  kvarstå.  Goffmans  exempel  är  en  smula 

gammalmodiga, men han menar att personer som tillhör olika invandrargrupper och talar med en 

perfekt engelsk accent eller dylikt kan vara en sådan faktor.89 I exemplet menar Goffman att vi inte 

förväntar oss att en invandrare från en viss kultur skall tala engelska med en perfekt engelsk accent.  

Det finns så klart ytterligare exempel man kan använda sig av, som att komma från en region med 

låg utbildningsnivå och själv ha en högre akademisk utbildning. 

I  sin  teori  så  återkommer Goffman hur  vi  förhåller  oss  till  grupper  med våra olika  identiteter. 

Goffman menar att vi måste förhålla oss till grupptillhörighet och att vi har en jag-identitet och en 

personlig identiteten. Den personliga identiteten kommer att leva kvar även efter våra liv och lämna 

fotspår i samhället och det är också den identitet som blir relevant för grupptillhörigheter. 90 Alias 

och olika identiteter menar Goffman är en mekanism för att lösgöra sig från jag-identiteten och 

tillhör  den personliga identitet.  De kan användas  i  relation  med andra  när  en individ  bara  vill  

förhålla sig till dennes personliga identiteten.91 Goffman menar att de identiteter samspelar och att 

jag-identiteten upplever känslor och måste förhålla sig till den personliga identiteten. Han beskriver 

att ambivalens kan vara en av dessa känsloyttringar och beskriver en problematik som kan leda till 

skam.  Goffman  skildrar  det  kärnfullt  i  följande  mening:  ”Det  har  gjorts  gällande  att  den 

stigmatiserade individen betraktar sig själv som vilken annan människa som helst, medan samtidigt 

både han och hans omgivning betraktar honom som i viss mån annorlunda”.92 Stigmat gör att både 

individen och omgivningen betraktar  personen som annorlunda,  något  som både individen och 

omgivningen också måste förhålla sig till. Om det i en arbetsgrupp finns en individ som har en 

kronisk sjukdom gör det att individen kan få förväntningar på sig att vara sjuk oftare. Något som 

88 Ibid. 2015. s.72-73
89 Ibid. 2015.  s.52
90 Ibid. 2015. s.117
91 Ibid. 2015. s.117
92 Ibid. 2015. s.120
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kan påverkar hur dennes kollegor planerar sina dagar utifrån att arbeta ihop med den individen. 

Goffman talar också om att tillhöra en stigmatiserad grupp och att man både måste förhålla sig till  

den gruppen men också till den etablerade gruppen och hur förväntningar från de två grupperna kan 

skilja sig.93 Att göra ett försök att lämna den stigmatiserade gruppen och närma sig den normativa 

gruppen kan vara problematiskt för att man vänder den stigmatiserade gruppen ryggen. Samtidigt 

som den etablerade gruppen fortfarande riskerar att beakta en utifrån ens stigma.94 Positioneringen 

mellan olika grupper blir problematisk i sådana fall. Att förhålla sig till båda dessa grupper och i  

någon mån välja är något som Goffman själv tillstår är ytterst problematiskt.95 Denna positionering 

blir också ett problem för jag-identitet kontra den personliga identiteten. 

3.3 Ramteori
Ramteorin är en teori framtagen av Goffman för att förklara och organisera vår verklighet och 

erfarenheter. Teorins grunder bygger på att organisera både våra objektiva och subjektiva 

upplevelser inom olika former av ramar. Dessa ramar utgör sedan grunderna för hur vi organiserar 

våra upplevelser och det vi möter i världen. Våra erfarenheter bidrar till att skapa och utveckla dessa 

ramar. Ramarna är ständigt under utveckling, nya intryck ger förändringarna i ramarna vilket gör 

det till en dynamisk och utvecklingsorienterad teori. Ramteorin är användbar för att analysera 

kollektiva upplevelser där flera individer gör något tillsammans, varav det är en användbar teori för 

att analysera rollspel.96 

Goffman gör två viktiga uppdelningar av ramverk. Han menar att det finns två olika former av 

primära ramar, naturliga och sociala. Naturliga ramar menar Goffman är vad som styrs av naturliga 

förekomster, Goffman använder väder som ett exempel på naturliga ramar. Sociala ramar är saker 

som delvis styrs av vår vilja och där vi som individer blir aktörer och är således mer en del av vår 

subjektiva verklighet. Goffman beskriver ramteorin som en form av ramar som vi har kring oss i 

livet och som vi kollektivt använder som grupp för att förstå vår verklighet.97 Ramteorin menar 

Goffman ger svar på frågan: vad är det som sker här?.98 Därav blir det även relevant för att förstå 

kollektiva upplevelser, där en grupp människor delar en upplevelse tillsammans. Goffman beskriver 

att vi som individer är aktörer och styrs av olika fenomen som beskrivs som guidade handlingar.99 

93 Ibid. 2015. s.123
94 Ibid. 2015. s.125
95 Ibid. 2015. s.135-136
96 Fine. 1983. s.182
97 Goffman. 1974. s.20
98 Ibid. 1974 s.25
99 Ibid. 1974 s.22
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Ett exempel som Goffman lyfter fram som en guidad handling är smak, men också andra 

sinnesintryck eller social information. Ramteorin medför att vår verklighet kan komma att förändras 

då vi som aktörer får ny information eller omvärdera våra ställningstagande. Ramarna förändras 

med andra ord när vi får ny information och i interaktion med andra. Ett exempel på hur man 

förändrar ramar som ett kollektiv är rollspel, där måste man kollektivt förhålla sig till samma ramar 

för att de skall vara adekvata. Historien i ett rollspel har en progression och alla spelarna måste vara 

delaktiga för att ramen skall kunna förändras. En spelare kan inte uppleva att karaktärerna sitter på 

ett värdshus och en annan att de är i strid, då delas inte ramen av alla deltagare. En guidad handling 

i rollspelskontexten skulle kunna vara teman, exempelvis om spelare föredrar en science fiction 

berättelse framför en om 1200-talets England. Det är då viktigt att gruppen delar samma ram om 

guidad handling och vad man föredrar för att man skall kunna spela tillsammans. För att förklara 

förändringar har Goffman framarbetat två processer som förklarar förändringar av de primär 

ramarna. 

De två processförändringar av primära ramverk är fabrikationer och nyansförskjutningar, som 

Goffmans gett samlingsnamnet sekundära ramar. Fabrikationer är en form av process där en individ 

inte är medveten om förändringen av ett ramverk, ett exempel på det skulle kunna vara när någon 

blir utsatt för ett spratt eller deltar i en lek som man inte känner till är en lek. Nyansförskjutningar är 

istället en förändring av ett ramverk där alla är medvetna om förändringen, som exempelvis att alla 

individer kring ett bord är överens om att man nu spelar ett rollspel och således i fantasin befinner 

sig i en separat värld. De sekundära ramarna blir processer för att förändra de primära ramarna. 

Goffman beskriver också att om man omfattas av ramar så kan man genom att röra sig uppåt i olika 

nivåer av nyansförskjutningar gör saker och ting mer komplexa samtidigt som man genom att röra 

sig neråt kan förenkla.100 Goffman benämner det som en uppgraderad nyansförskjutning samt en 

nedgraderad nyansförskjutning. En uppgraderad nyansförskjutningar innebär att man tar konceptet 

längre från verklighet. Ett rån som av vissa blir betraktat som skämt är en form av uppgraderad 

nyansförskjutningar. Medan ett skämt som blir sett som en misshandel vore en nedgraderad 

nyansförskjutningar.101 På samma sätt kan man se rollspel och olika teman inom det som en form av 

nyansförskjutning. Det rör sig om olika former av fantasiramar beroende på om man spelar ett spel i 

en påhittad fantasyvärld eller om man spelar i en dystopisk framtidsversion av vårt egen värld. 

Även om en dystopisk framtidsversion ligger närmare verkligheten än en påhittad fantasyvärld så 

kan det röra sig om betydligt mer komplexa teman än i fantasyvärlden, som exempelvis 

100Ibid. 1974 s.24
101Linderoth. 2012. s.477-478
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miljöförstöring och ett tredje världskrig. Där teman i en fantasyvärld istället kan vara att rädda 

prinsessor eller hitta skatter.

Fine har använt Goffmans ramteori för att förklara rollspel i Shared Fantasy. Där beskriver han att 

ramarna  kring  rollspel  är  tre  och  består  i  det  som Goffman skulle  beskriva  som en laminerad 

ramnivå.102103. Laminerad ramnivå beskriver Goffman är en situation där det finns flertalet olika 

ramar som samexisterar. De olika ramarna som Fine beskriver är relaterade till rollspel består bland 

annat av att förhålla sig till spelvärldens regler, som han menar är en ram, den fantasistyrda delen av 

historien, själva berättelsen, som han menar är en annan ram, samt att man fysiskt sitter på en plats 

tillsammans som är en annan ram. Fine beskriver att man rör sig mellan olika ramar och också 

uppgraderar och nedgraderar ramarna beroende på vad man samtalar om och i vilken kontext. I 

Fines  analys  av  rollspel  menar  han  att  man  kan  röra  sig  bland  flera  olika  ramar  beroende  på 

situation,  som att  man plötsligt  har  en diskussion om spelets  regler  för att  sedan återgå till  att  

beskriva värdshuset där karaktärerna befinner sig.104

4.Metod
4.1Val av metod
En intervjustudie med tematisk analys valdes för att studera informanterna och deras upplevelser för 

att på ett adekvat sätt spegla uppsatsens syfte.105  Att välja att göra en intervjustudie som fokuserade 

på få individer och deras respektive upplevelse var för att på djupet studera deras upplevelser och 

erfarenheter kring rollspel.  Dessa intervjuerna fokuserade på att  få informanterna att berätta sin 

historia och sedan analysera teman utifrån hur den berättats.106 Kodningen och tematisering har 

gjorts efter hur Creswell beskriver det och därav har valet gjorts att inte räkna antalet koder innan 

tematiseringen.107  Eftersom informanterna beskriver sina erfarenheter löpande under en period av 

tjugo år  blir  intervjuer  ett  adekvat  redskap enligt  Monrad.108 Metoden har  tillämpats  i  form av 

intervjuer där informanterna har fått berätta om sina erfarenheter av rollspel och den utveckling som 

skett  med  rollspel.  Dessa  elementen  har  insamlats  med  stöd  av  intervjuer  och  viss 

textkommunikation via e-post utanför intervjutillfällen. 

102Fine. 1983. s.181-183
103Linderoth. 2012. s.477
104Fine. 1983. s.182
105Starrin & Svensson(red). 2006. s.25-26
106Monrad. 2013. s.352
107 Creswell. 2013. s.189-190
108Monrad. 2013. s.353
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Ytterligare  en  faktor  som  beaktats  inför  valet  av  kvalitativa  metoder  var  min  skicklighet  i 

intervjusituationer.  Då  jag  besitter  både  sakkunskap  och  utbildning  i  olika  former  av 

samtalsmetodik, bland annat motiverande intervjuer, ansågs valet av kvalitativa metod vara adekvat. 

Kvale  beskriver  tydligt  i  sin  bok  att  det  är  framgångsrikt  att  ha  kvalitet  i  de  intervjuer  som 

genomförs  och  göra  de  bra  snarare  än  att  göra  fler,  av  den  anledningen  valdes  sex  stycken 

informanter ut.109 Haraway beskriver att vi har guds perspektiv om vi inte gör klart vilken position 

vi talar utifrån i forskning, därav vill även jag klargöra min position.110 Jag har själv varit en aktiv 

rollspelare och den insynen har bidragit till grundläggande förståelse. Förståelse gör att jag både 

kan se nyanser i informanternas berättelse som annars kan missuppfattas eller inte fångas upp, men 

det  gör  också  att  jag  förstår  deras  berättelser  på  djupet.  Dock  har  jag  haft  ett  professionellt  

förhållningssätt  till  studien  och  förhållit  mig  till  informanterna  utan  att  blanda  in  mina  egna 

personliga  upplevelser  i  datainsamlingen och analysen.  Min förståelse har  dock bidragit  till  att 

diskutera  vissa  specifika  händelser  med informanterna,  som de så kallade rollspelsmorden som 

skedde under 1990-talet. Dock har det inte använts som ett sätt för att driva en bestämd tes, snarare 

som ett  medel  för  att  möjliggöra  ett  utforskande  som en annan  författare  utan  den förståelsen 

måhända hade missat. 

4.2 Tillvägagångssätt
4.2.1 Urval
Informanterna valdes utifrån kriterierna att de skall ha varit aktiva rollspelare från 1990-talet och 

fortfarande  är  det  2016.  Urvalet  genomfördes  delvis  utifrån  tillgänglighet.111 De  praktiska 

aspekterna av urvalet inbegrep att jag kontaktade individer som jag kände sedan tidigare och bad 

dem föreslå  informanter  som uppfyllde  de  ovannämnda  kriterierna.  Genom e-post  kontaktades 

informanter för att beskriva studien och fråga om de ville deltaga och om de hade förslag på fler 

personer som passade syftet till uppsatsen. Genom det valdes sex personer ut. Intervjupersonerna 

var mellan 33 och 40 år och båda könen fanns representerade bland informanterna. Det var fem män 

och en kvinna. Informanterna som deltog i studien är alla aktiva rollspelare sedan 1990-talet.

4.2.2 Intervjutillfälle 
Intervjuerna genomfördes i Uppsala och Gävle under mars 2016. Informanterna fick själva välja 

stad  beroende  på  tillgänglighet.  Då  informanterna  inte  skulle  intervjuas  inom  ramen  för  en 

109 Kvale. 1997. s.99
110Haraway. 1988. s. 582
111Kvale. 1997. s.210
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professionell  yrkesroll  så skickades  inte ett  formellt  missivbrev ut.  När sex informanterna hade 

tackat  ja  till  studien  så avslutades  arbetet  med att  kontakta  informanterna  och intervjutillfällen 

bokades in. Vid varje intervjutillfälle informerades varje enskild informant om etiska riktlinjer och 

fick  ta  del  av  information  om  studien  både  muntligen  och  skriftligen.112 Utöver  att  intervjun 

spelades in med hjälp av en LG G3 mobiltelefon så fördes också anteckningar under intervjun för 

att markera ut känsloyttringar och citat som var extra viktiga att uppmärksamma. 

4.2.3 Etiska riktlinjer
De  etiska  riktlinjer  som  konfidentialitet,  samtycke,  information  om  studies  syfte  samt  vad 

information skall används till har beaktas utifrån flertalet variabler. Inför intervjuerna meddelandes 

informanterna om de etiska riktlinjerna skriftligen och de fick ta del av syfte, bestämmelser kring 

samtycke och dylikt. Detta kallas informerat samtycke.113 Med ett par av informanterna har vissa 

svar  diskuterats  efter  transkribering för att  klargöra enstaka detaljer.  De har  vid dessa tillfällen 

uppvisat  fortsatt  samtycke.  Vidare  informerades  även informanterna  om konfidentialitet  och  att 

deras namn inte skulle förekomma, den information som skulle bli relevant var ålder samt det som 

påtalades  vid intervjutillfällena.114 Alla  informanter  har  i  dataanalysen fått  fingerade namn som 

speglar  deras  etniska  tillhörighet  och  kön  men  inget  vidare  som  kan  identifiera  dem.  Då 

forskningsämnet i sig inte medför några direkta konsekvenser, även om informanterna skulle berätta 

om vad som sades i intervjun, så fäste inte informanterna så stor vikt vid det konfidentiella utan  

nämner ibland vänners namn i intervjuerna. De har dock tagits bort under dataanalysen och ersatts  

med  avkodade  förkortningar  eller  fingerade  namn  då  citaten  är  relevanta.  Citaten  har  även 

bearbetats och omformulerats från talspråk till skriftspråk, där i har också vissa delar tagits bort  

som har bedöms vara irrelevanta. 

Vid intervjutillfällen klargjordes också att ingen ekonomisk kompensation skulle erbjudas och att de 

även efter intervjun hade möjlighet att avbryta sitt samtycke. De har alla fått kontaktuppgifter och 

möjlighet att avbryta sitt samtycke efter intervjuerna. Samtliga informanter meddelades också att de 

kunde läsa mer om etiska riktlinjer på vetenskapsrådets hemsida. 

112Vetenskapsrådet. 2002. s.7-10 
113 Kvale. 1997. s.107
114 Ibid. 1997. s.109
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4.3 Tematisk analys
4.3.1 Analysprocessen
Det första steget i analysprocessen var att transkribera varje intervju enskilt. När intervjuerna var  

transkriberade så gjordes flertalet genomgångar av intervjuerna där materialet kodades för att sedan 

kategoriseras och slutligen organiseras i teman i det format som Creswell föreslår.115  

Att intervjuerna var kronlogiskt berättade, från 1990-talet fram till 2016, underlättade mycket vid 

analysen då det blev en linjär historia över teman. Detta var medvetet utifrån vad Creswell framför i 

sin  bok och i  efterhand var  det  också något  som underlättade vid själva tematiska analysen.116 

Creswell  beskriver  analysprocessen  som  en  spiral  där  man  organiserar,  läser,  beskriver,  och 

representerar  data  i  olika  stadier.  I  analysprocessen  har  materialet  utsatts  för  flertalet  olika 

genomgångar och av de teman som har valts ut är det de som bäst representerar informanternas 

berättelser.117 Analysprocessen  genomfördes  först  enskilt  på  varje  intervju  för  att  sedan  föras 

samman till de fem teman som presenteras nedan i analysen. Texterna bearbetades en och en och de 

delar  som  var  relevanta  för  studien  kodades.  Koderna  bestod  av  enskilda  citat  eller  längre 

sammanhängande stycken i informanternas historier. Därefter sorterades koderna till kategorier. Till 

en början identifierades närmare trettio olika kategorier som var gemensamma i informanternas 

olika  berättelser.  De  kategorierna  sammanfogades  till  fem  teman  som  var  centrala  i  alla 

informanternas berättelse. Nedan presenteras några exempel ur analysprocessen:

Tabell 1. Analysprocess – exempel på kod, kategorier och teman

Utdrag Kod Kategori Tema
Mamma tag på den och läste igenom den. Varav hon 

förbjöd att vi fick fortsätt att spela kult hemma hos 

honom.

Förbjud  att  spela 
rollspel

Negativt bemötande 
från närstående

Negativa 
upplevelser

Jag var ett vanligt mobbingoffer och det ledde till att 

man gärna hamnade i svåra situationer. 

Bemötande  inom 
skolans värld

Negativt bemötande 
från skolkamrater

Negativa 
upplevelser

Jag  tycker  man  har  upplevt  så  många  konstiga 

situationer  när  man har  spelat  rollspel  när  man 

faktiskt  fått  tänka  till  intellektuellt,  etiskt,  vad 

som  helst  och  ibland  ska  det  vara  snabbt  och 

sedan får man ta konsekvenserna av sitt agerande

Intellektuell utveckling Personlig 
utveckling

Utveckling

115 Creswell. 2013. s.189-190
116 Ibid.  2013. s.190
117 Ibid. 2013. s.183
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Temana valdes primärt ut genom två kriterier, det första var att det förekom i alla informanternas 

intervjuer, det andra att de var de mest centrala temana i deras berättelser. Alla de utvalda teman 

förekommer i alla sex intervjuerna och alla dessa tema är centrala i intervjuerna. Det fanns flertalet 

teman som var fascinerade men som inte förekom i alla informanternas historier och därför valdes 

bort. Processen gick till så att jag gick fram och tillbaka i textanalysen och vissa teman som i början 

kändes  självklara  valdes  slutligen  bort  då  alla  intervjuer  sammanställdes.  När  väl  temana  var 

identifierade analyserades återigen texterna men i det här fallet utifrån de teoretiska ramverken som 

valts ut. Temana analyserades sedan genom teorierna för att söka förklaring till innehållet och ge en 

teoretisk  förståelse  till  de  teman  som  informanterna  tog  upp.  Slutligen  applicerades  även  de 

perspektiv som lyfts  fram från tidigare forskning för att tillsammans med teorin,  ge empirin en 

tredelad förklaring till de upplevelser och historier som informanterna berättade. 

5. Analys
De teman som valdes ut förekom i samtliga informanters intervjuer. Dessa fem temana är: negativa 

upplevelser, relationer, fantasi, utveckling samt normativ förändring. Negativa upplevelser redogör 

för  informanternas  upplevelser  av  att  vara  rollspelare,  primärt  på  1990-talet.  Temat  relationer 

beskriver en av de primära anledningarna som informanterna hade att börja med rollspel samt att  

fortsätta med det. Fantasi blir ett annat tema i informanternas upplevelser om vad som var lockande 

med rollspel  och  vad det  fyllde  för  behov  hos  dem.  Utveckling  beskriver  den  utveckling  som 

informanterna upplever  att  rollspel  har  genomgått  men också deras egen personliga utveckling. 

Normativ förändring redogör för hur informanter anser att rollspel har normativt förändrats men 

också deras egen del i denna etablering och acceptans. 

5.1 Negativa upplevelser
Samtliga  informanter  berättar  att  de  har  mötts  av  negativa  upplevelser  på  grund  av  sitt 

rollspelsintresse. Framförallt beskriver de den negativa synen på rollspel som samhället var präglat 

av på 1990-talet och att under den tiden var större samhällsaktörer som exempelvis media negativt 

inställda  till  rollspel.  Informanterna  beskriver  också  att  bemötandet  från  enskilda  individer  var 

negativt  och  att  deras  rollspelsintresse  medförde  negativa  konsekvenser.  Den  negativa 

samhällssynen  bestod  enligt  informanterna  av  primärt  tre  negativa  normer:  att  rollspel  var 

sammankopplade med satanism, psykisk ohälsa och att media beskrev en del våldsbrott, bland annat 

mord, kopplade till rollspel. Den normativa syn som informanterna beskriver att samhället hade på 
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rollspel, var att rollspel var kopplade till dessa negativa föreställningar, är densamma som Martin 

och Fine samt Laycock skildrar.118. Flertalet av informanternas upplevde att de var tvungen att vara 

försiktiga  i  hur  de  pratade  om  rollspel  eftersom  samhällets  syn  var  kopplat  till  de  negativa 

föreställningarna om rollspel. En bidragande orsak till att dessa normer spreds och fick spridning 

beskriver informanterna var kopplat till medias bild av rollspel. Vikten av medias bild för formering 

av normer är återkommande i tidigare forskning, i Cohens, Atwell, Seate, Andersons och Tindage 

samt  Lopes  studie  är  det  tydligt  att  medias  bild  av  något  är  viktigt  i  ett  normskapande 

sammanhang.119120  Karin beskriver det på följande sätt i sin intervju: 

På 90-talet fick man vara lite försiktig med att berätta sånt. Det fanns en hel del åsikter om att det var 

förknippat med satanism och personlighetsklyvningar och att man fastnade i roll och det fanns ju de här 

berömda självmorden på grund av rollspel och mord på grund av rollspel och Didi och Björn,121 inte att 

förglömma, som var väldigt anti-rollspel och det påverkade naturligtvis.

Som Karins citat belyser så beskriver informanterna att de fick vara försiktiga med hur de pratade 

om rollspel  och vem de pratade med det  om. Informanterna upplevde medias bild som väldigt 

negativ  och upplevde att  de antingen fick  undvika att  prata  om rollspel,  försvara  rollspel  eller 

försöka  förklara  det.  I  Goffmans  teori  kan  det  ses  som att  det  blev  en  diskrepans  mellan  den 

personliga  identitet  och  jag-identiteten.122 Det  innebar  att  informanterna  fick  göra  ett  val,  att 

antingen tala om rollspel och riskera att bli stigmatiserad utifrån det eller välja att inte tala om det 

och istället leva med ett dolt stigma. Informanterna vet precis som informanterna i Cusack, Jack och 

Kavanaghs studie  att  deras  specialintresse är  avvikande och de fick därför  ägna  sig åt  en viss 

självbevakning för att undvika att  hamnade i situationer där de kunde bli negativt stämplade.123 

Informanten Martin beskriver de negativa upplevelserna relaterat till  den personlig identitet och 

självövervakning på följande sätt: ”Man var rädd för vad alla andra skulle säga om en. Man var rädd 

för att bli stämplad på något sätt. Man var töntig, så därför så kanske det blev mer av en subkultur, 

för man var ett litet gäng”.

I  tidigare forskning avsnittet  om specialintressen redogör både informanterna i   Khanolkar  och 

McLea samt i Cusack, Jack och Kavanaghs studie för det problematiska med att vara öppen med sitt 

118Laycock. 2015. s.5
119Cohen, Atwell Seate, Anderson & Tindage. 2015. s.1
120Lopes. 2005. s.1468
121Med Didi och Björn menar Karin – De övergivnas armé, en bok om rollspelare
122Goffman. 2015. s.50
123Cusack, Jack, Kavanagh. 2003. s. 300
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stigmatiserade  fritidsintresse.124125 Deras  informanter  och  informantens  Martin  upplevelser  är 

snarlika och belyser problematiken med att leva med ett stigmatiserat intresse. Goffmans stigma-

teori beskriver att det finns flertalet underliggande mekanismer som vi som individer måste förhålla 

oss till om vi väljer att dölja ett stigma. Rädslan för att stigmat skall upptäckas kan vara värre än att 

avslöja det själv.126 Det leder oss in i biografiproblemet, flertalet av informanterna beskriver hur de 

spelade  rollspel  med  några  få  vänner  och  hade  en  annan  grupp  vänner  som de  gjorde  andra 

aktiviteter  med  eller  hur  deras  vänskapskrets  sanerades  ifrån  människor  som såg  rollspel  som 

avvikande. I både fallen så ledde deras stigma till att de antingen dolde rollspelsintresset eller att det 

fanns negativa konsekvenser av att avslöja det.  Andreas beskriver sina upplevelser om medias syn 

på följande sätt: ”Mediasbild, samhälletsbild, största delen av samhället var väldigt kritiska i sin syn 

på  rollspel”.  Normen  innebar  att  rollspel  var  avvikande  och  de  individer  som  hade  det  som 

specialintresse var därför avvikande från samhällets norm och måste således förhålla sig till  det 

stigmat. Informanterna upplevde samhällets syn som betungande. Det går också att dra paralleller 

till  det  som Weber  beskriver  om hur  ett  samhälle  blivit  avförtrollat.  I  ett  avförtrollat  samhälle 

strävar  man snarare  efter  rationell  mål  än  mot  meningsskapande aktiviteter.127 I  informanternas 

berättelse så förklarar flertalet av dem att människor i deras närhet upplevde att de borde göra något 

annat än att spela rollspel, som att sysselsätta sig med sport eller andra aktiviteter som upplevdes 

som mer rationella. 

Dilemmat mellan att vara öppen med stigmat eller dölja det gestaltas allra tydligast av Andreas 

och  Henriks  upplevelser.  Informanten  Andreas  var  den  som  tydligast  upplevde  negativa 

sanktioner på grund av sitt rollspelande. Han och hans kamrater fick inte spela rollspelet  Kult  

hemma hos en av spelarna och spelaren förbjöds helt att spela spelet då dennes moder hade läst i 

tidningen att det var farligt. Han beskriver att de negativa upplevelser som han upplevde var 

specifikt kopplat till ett spel: ”Hans mamma förbjöd honom att spela Kult hemma hos honom. En 

utav anledningarna att hon förbjöd det var att hon hade läst något negativt i tidningarna om det”. 

Att  vara  öppen med rollspelande,  även inom familjen,  ledde  till  negativa sanktioner.  Henrik 

beskriver att han kunde se och höra hur folk pratade om de var rollspelare eller inte. Det fanns 

ord och symboler som enligt Henrik blev som koder och de koderna beskriver han bland annat i 

följande citat:  ”Då var det  koder,  någon kanske hade en t-shirt..  de man träffade var i  vissa 

butiker, vissa butiker sålde rollspel och där kunde man träffa någon som stod och läste en sådan 

124Ibid. 2003. s. 298
125Khanolkar & McLean. 2012. s.968
126Goffman. 2015. s.52
127Weber. 1993. s.29
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bok. Då visste man direkt. Det var en rollspelare. ” Han berättar vidare att vara öppen var ett sätt  

att träffa nya spelare och spela nya spel tillsammans. Den typen av symbol som Henrik beskriver  

är enligt Goffman en stigma-symbol, en symbol som i samhället förmedlar ett stigma men för 

Henrik informerade  den också om att  individen delade  hans  hobby.128 Valet  att  inte  tala  om 

stigmat  medförde  att  det  var  svårt  att  möta  nya  spelare  och således  sysselsätta  sig  med  en 

aktivitet som informanterna uppskattade.  Enligt Goffmans stigmateori kan man se rollspelandet 

som ett stigma kopplat till grupptillhörighet, att ha rollspel som hobby medför att man tillhörde 

gruppen rollspelare.129 Om de var öppna med det så riskerade de att stigmatiseras, alternativet var 

att leva med det och den ängslan som ett dolt stigma medför. Henriks upplevelser gestaltar också 

en  positioneringsproblematik  som  Goffman  framför  som  ytterst  problematisk.130 Goffman 

beskriver att  man måste välja mellan den stigmatiserade gruppen och den etablerade.  För att 

belysa det kan man se följande citat av informanten Martin: 

Och mina vänner som jag spelade fotboll med eller andra klasskompisar tyckte att det här var skumt. De tyckte 

att det var märkligt att man satt och gjorde gubbar och fantiserade och gjorde någon fantasivärld, det låter  

väldigt knepigt när man beskriver det. De som inte spelade rollspel tyckte att det var töntigt och dem som 

spelar rollspel tyckte att det var roligt

I Martins citat kan man se rollspelarna som den stigmatiserade gruppen och fotbollsvännerna 

som de etablerade.  Goffman menar att  det inte handlar om ett  simpelt  val,  utan att  hur man 

positionerar sig mellan de olika grupperna är problematiskt. Utifrån att väljer man att vända den 

stigmatiserade gruppen ryggen och istället söka sig till den etablerade gruppen riskerar man ändå 

att  bemötas utifrån sitt stigma.131 Det innebär då att man riskerar att förlora både gruppen med 

vänner och bemötas utifrån sitt stigma. Martins citat och dylika beskrivningar återfinns i flertalet 

av informanternas berättelser.  Hur olika grupper såg olika på rollspel och hur man tvingades 

välja.  Vidare  resonerar  Martin  om  hur  han  valde  att  dölja  stigmat  för  en  del  av  sina 

fotbollskompisar och undvek att beskriva vad han skulle göra vissa kvällar: 

Vi hade en innersta cirkel, av folk som visste att man spelade rollspel. Det var vi  kompisar och min bror som 

kände till att jag spelade rollspel. Men man höll det gärna för sig själv, man skämdes nog. Man tyckte väl att 

det var lite töntigt, det var ju kul men det var ju lite töntigt, lite nördigt. Det förknippades mycket med att man 

vara en tönt, man vill gärna hålla ifrån klasskompisar och dom som man spelade fotboll med, dom vill man 

inte gärna berätta att man "varför kan inte komma och träna nu på fredag till exempel" nä, jag ska spela 

128Goffman. 2015  s.51
129Ibid. 2015. s.125
130Ibid. 2015. s.145-146.
131Ibid. 2015. s.125
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rollspel var inte det första man sa. Utan det var mera att nu..  "nää, jag är uppbokad, jag har någonting annat 

för mig". 

Alla informanterna i studien valde att bibehålla sin grupptillhörighet som rollspelare, men de 

beskriver hur de i vissa sammanhang inte nämnde att de var rollspelare för att undvika att framstå 

som avvikande. Med andra ord valde ingen av informanterna bort den stigmatiserade gruppen.132 

Det sättet att förhålla sig till stigma beskriver informanterna i Cusack, Jack och Kavanagh blir 

som en dans. Genom olika former av strategier förhåller man sig till sitt stigma för att man i 

samhällets  ögon  inte  skall  ses  som  avvikande.133 Informanterna  fick  möta  motstånd  från 

samhället eftersom samhällets bild av det nya fenomenet var kritiskt, även om informanterna 

upplevde det som påfrestande så beskriver de samtidigt ett behov av detta rollspelande och denna 

form  av  umgänge.  I  nästkommande  tema  presenteras  en  vidare  analys  om  innebörden  av 

relationer för informanterna.

5.2 Relationer
Informanterna  beskriver  i  intervjuarna  betydelsen  av  relationer  för  deras  rollspelande  och  att 

rollspelandet som hobby har bidragit till att de har vänner som de upplever att de har en väldigt nära 

relation till. Den kollektiva erfarenheten bland informanterna är ett tydligt tema genom analysen. 

Även om informanterna upplever att rollspel utsattes för ett stigma, som presenterades ovan, så 

upplever de samtidigt fördelar med rollspel. De beskriver att rollspel är en kollektivt umgängesform 

och att man är beroende av sin rollspelsgrupp för att utöva sitt intresse, vilket medförde att man var 

försiktiga med vilka man bjöd in och samtidigt bibehöll dessa relationer. En annan aspekt är att man 

fick en utvidgad vänskapskrets. Ett exempel på det positiva med sina rollspels-relationer beskriver 

informanten Martin det på följande sätt: 

Jag fick en mycket bredare kompiskrets genom att jag spelade rollspel. Jag fick lära känna mer folk. Jag 

blev engagerad och intresserad inom någonting, och jag blev bättre på att läsa och skriva och fantisera och 

spela teater blev jag mycket bättre på också. I yrkesrollen så tror jag att det, det har nog hjälpt mig,  jag 

försöker att tänka in i hur andra människor tänker. Jag tror man har fått lite mera emotionell intelligens, 

man förstår andra på ett annat sätt och man vågar sätta sig in i hur de tänker .

Martin beskriver hur han lärde känna andra individer än genom exempelvis sport och hur deras 

gemensamma intresse ledde till en annan form av umgänge än inom idrotten. Martin resonerar att 

132Ibid. 2015. s.126
133Cusack, Jack, Kavanagh. 2003. s. 296
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det hade varit enklare att välja det umgänget som han hade genom sporten men att det fanns vinster 

med rollspelandet  som han beskriver  i  citatet  ovan.  Martins resonemang blir  här  belysande för 

Goffmans  positioneringsproblematik,  där  man  väljer  mellan  två  olika  grupper.134 Informanterna 

lyfter  fram det  positiva  med  relationerna  i  rollspelet  samt  det  stimulerande  med  hobbyn  som 

medförde att  de fortsatte att  spela.  Det positiva med deras rollspelande och relationerna mellan 

informanterna  och  deras  rollspelgrupper  var  värdefullt  annars  hade  informanterna  slutat  med 

rollspel och sysselsatt sig med annat. Individerna och dess relationer var viktiga men det framstår 

också som tydligt att en del av belöningen även härstammar från rollspel som hobby i sig självt och 

inte enbart i de relationer som fanns till andra rollspelare. I Chungs artikel om empatisk utveckling 

som skett genom rollspelandet så trycker författaren på de positiva egenskaperna som utvecklats 

genom rollspel.135  Informanterna beskriver att det viktiga för deras fortsatta rollspel var relationerna 

och själva rollspelsintresset i sig. De kan i efterhand reflektera över att det har givit dem positiva 

egenskaper men menar att det inte var därför som de spelade rollspel. Det är dessutom osannolikt 

att  informanterna  skulle  sysselsätta  sig  med  en  hobby  för  att  det  skulle  kunna  ge  positiva 

egenskaper på sikt.

Flertalet av informanterna beskriver relationer och det komplexa med att hantera två eller flera olika 

former av grupper och sin egen identitet. Tydligt är att informanterna upplever att rollspel breddade 

deras umgänge men det fanns också  aspekter av att försöka passa in i flera olika umgängeskretsar. 

Informanten Henrik resonerar att sport gav honom ett annat umgänge och diskuterade att det fanns 

olika förväntningar och förståelse i olika grupper: 

Jag lyckades passa in ganska bra i två världar kände jag, jag kunde umgås med de här killarna som spelade 

amerikansk fotboll som aldrig skulle kunna tänka sig att spela rollspel. Sedan kunde jag hänga med mina 

rollspels kompisar också.

Henrik resonerar vidare att det är ett problem att andra relaterade rollspel till stigma, något som 

även de andra informanterna instämmer i. De formerade sig inte kring stigmat, utan försökte snarare 

att undvika att uppfylla de normer som tillskrevs rollspelare. Den tidigare forskning som presenteras 

om fantasy-fans och trekkies pekar på att de formerade sig kring ett stigma som informanterna i  

uppsatsens studie inte gör.136137 Med andra ord blev det centrala i deras relation inte att formeras 

134Goffman. 2015. s.125
135Chung. 2012. s.60
136Cusack, Jack, Kavanagh. 2003. s. 308
137Med Trekkies menas Star-Trek fans. 
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kring ett  stigma och acceptera ett  avvikande utan snarare blev stigmat  relaterat  till  rollspel  ett 

problem för informanterna. Informanten Jonas sysslade med mycket sport men också med rollspel 

och han beskriver det dubble med det på följande vis; ”Sportkillar och sådana där kanske tyckte att 

det var lite nördigt och lite sådär märkligt, man förstår inte riktigt. Antingen ville man veta mer eller 

så dömde man ut det bara.”. Han upplevde inte att hans identitet som rollspelare var viktig för 

honom, även om andra hade åsikter om rollspel. Stigmat blev inte det som förenade informanterna 

kring  rollspelandet  utan  relationerna  blev  en  viktig  del.  Alla  sex  informanterna  bibehöll  sina 

relationer inom rollspelandet och fortsatt med hobbyn med sina vänner trots det motstånd som fanns 

på 1990-talet. Samtliga upplever att det var under 1990-talet som deras rollspelsintresse var som 

mest ifrågasatt och de upplevde att de under den tidsperioden var tvungna att göra ett aktivt val att 

fortsätta med rollspel. 

I Goffmans ramteori så beskriver han hur vi kollektivt har vissa ramar att förhålla oss till. I Fines  

beskrivning av rollspel så menar han att vi i rollspel har tre ramar att förhålla oss till, en så kallad 

laminerad  ramnivå.138 Alla  informanterna  beskriver  varför  de  tycker  att  rollspel  är  intressant 

samtidigt är  de också beroende av en grupp för att  kunna spela  rollspel  och upprätthålla dessa 

ramar.139 I Goffmans beskrivning om nyansförskjutningar av ramar och att uppgradera dessa till att 

komma längre från verkligheten så blir vi beroende av individer runt oss. Goffmans ramteori är en 

kollektiv process som svara på frågan: vad är det som sker här?140 I rollspel blir det särskilt viktigt 

att  förstå,  då  vad  som sker  här  inom fantasi-ramen  är  icke-fysiskt  och  skapat  tillsammans  av 

spelgruppen i form av muntliga historier. För att informanterna skall ha möjlighet att fortsätta med 

rollspel så är de således beroende av andra spelare, men inte bara det, de är ofta beroende av samma 

spelare. I ett vanligt sällskapsspel kan man byta ut en spelare mellan spelomgångar men det är inte 

alltid  möjligt  i  ett  rollspel  då  spelarna  fortsätter  att  spela  samma  karaktärer  över  flertalet 

spelomgångar. Det är att likna med att en skådespelare väljer att sluta i en pågående tv-serie, man 

måste skriva om manus för att en skådespelare väljer att sluta. Därav beskriver informanterna vikten 

av  spelgruppen  och  dess  kollektiva  utveckling  som  vi  kan  förstå  genom  Goffmans  ramteori. 

Informanten beskriver det på olika sätt, men de beskriver alla en utveckling av dessa ramar, både 

speltekniskt men även i den ram som berör den kollektiva fantasin i gruppen. Henrik beskriver hur 

fantasi-ramarna i hans  rollspelsgrupp utvecklades på följande sätt: 

De var mer vuxna teman. Man tänker de här klassiska drakar och demoner, det är ju mer sagan om ringen, 

138Fine. 1983. s.182
139Goffman. 1974. s.24
140Ibid. 1974. s.25
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man går ut, man är god, man räddar världen. Men Kult, det var ju väldigt speciellt bara få vara med och 

testa Kult, för man visste att det var någonting.. vad ska man säga, inte farligt men ett snäpp högre helt 

enkelt. Även bland rollspelare och de jag hade hört som spelat mycket Kult pratade om att man var rädd 

ibland när man spelade, för det var som att vara med i en skräckfilm.

Henrik beskriver i sin berättelse hur man med sina vänner utvecklades tillsammans, genom att spela 

ihop och på så sätt fortsatte att uppgradera ramarna av sin fantasi så skedde en konstant utveckling. 

En utveckling där man var beroende av att ha en spelgrupp som man visste att man var trygg med  

för att kunna utforska dessa teman tillsammans. Risken är annars att det skulle lett till vad Goffman 

skulle  beskriva  som  fabrikationer,  att  någon  inte  skulle  vara  med  på  nyansförskjutningen  av 

ramarna och således förstöra för de andra spelarna.141 Detta beroende av en gemensamma förståelse 

och att man utvecklades tillsammans medför att informanterna ibland var tveksamma till vilka de 

bjöd in och spelade rollspel med. Informanten Martin beskriver problematiken på följande sätt: 

”Man släppte  inte in folk i rollspelsgruppen för att man inte tyckte att de verkade vara seriösa.” 

Rädslan över att någon skulle förstöra de ramar som man hade byggt upp kring rollspelandet gjorde 

att man var beroende av sin grupp och således kunde lita på gruppen och de relationer man hade 

inom gruppen.  Den tilliten  beskriver  informanterna  byggdes  över  tid  och  genom ett  kollektivt 

umgänge. Processen för flera av informanterna var att man höll sig inom en eller flera grupper som 

man kunde lita på och samtidigt var som Martin beskriver, rädd för att introducera nya spelare. Det 

räckte trots allt med en ny spelare som inte delade fantasi-ramen för att enligt Goffmans ramteori 

skapa en fabrikation.142 I  rollspel hade det varit förödande för gruppens kollektiva ramar om en 

individ  inte  delade  dessa,  då  det  skulle  skapa  en  dissonans  inom gruppen,  så  det  fanns  bland 

informanterna en dubbel rädsla från att introducera nya individer till spelgruppen. Den ena delen 

var att blotta sitt stigma för en annan person och den andra var att riskera att få sin fantasi-ram 

raserad av en  utomstående.  Den gemensamma förståelsen som skapades  via  rollspel  och dessa 

relationer  blev  viktigt  för  informanterna  och  man  vill  inte  riskera  att  förstöra  det  genom  en 

fabrikation. När Martin uttrycker att han var rädd för att släppa in folk som inte är seriösa, så är det  

risken för en fabrikation som han beskriver.143 

Den  kollektiva  processen  av  att  skapa  fantasi-ramar  går  också  att  koppla  till  utveckling  av 

egenskaper som Chung framför i sin artikel.144 Chung menar att empati och snarlika egenskaper 

utvecklas av rollspel,  för informanterna så har den här utvecklingen skett  kollektivt  med andra 

141Ibid. 1974. s. 43
142Ibid. 1974. s. 24
143Ibid. 1974. s.25
144Chung. 2012. s.60
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individer  i  gruppform.  I  grupper  som  de  har  varit  väldigt  mån  om  och  samtidigt  utvecklats 

tillsammans  med.  Dock  blir  det  vidare  tydligt  att  informanten,  förutom  relationerna,  även 

uppskattade  fantasin  och  dess  utveckling  i  rollspelandet.  Fantasin  och  dess  betydelse  för 

informanterna  redogörs för i nästa tema, fantasi.

5.3 Fantasi

I föregående tema framkom att relationerna hade betydelse för informanterna och deras erfarenheter 

av ett fortsatt rollspelande, det är tydligt att samtliga informanterna uppskattar de vänner som de 

spelade  rollspel  med.  Informanterna  är  dock  samstämmiga  i  är  att  deras  intresse  för  rollspel 

härstammar  i  att  det  är  en  meningsskapande  aktivitet  där  de  tillåts  utforska  sin  fantasi.  Enligt 

informanterna handlade det inte om en identitetsskapande aktivitet utan det rörde framförallt det 

meningsskapande med rollspel. Informanterna i Cusack, Jack, och Kavanagh studie uttrycker att det 

viktiga blev intresset och de identitetsskapande som skedde kring att identifiera sig som trekkie.145 I 

uppsatsens  studie  uttrycker  ingen  av  informanterna  att  de  strävade  efter  att  tillhör  en  grupp 

rollspelare eller identifiera sig som rollspelare och därför spelade rollspel. På det sättet uttrycker 

informanterna i uppsatsen att deras rollspelande inte skedde för att vara identitetsskapande utan det 

fanns annat som lockade med rollspelet. Informanten Jonas beskriver det på följande sätt: ”på ett 

meningsfullt  sätt  så  fick  man  tillsammans  med  andra  fantasistimulans,  utveckla  och  bevarar 

fantasin”.  Informanten Andreas beskriver sin upplevelse av det på följande vis: ”Man hade ju redan 

livlig fantasi när man var i den åldern och rollspelet var väl ett väldigt bra komplement. Man kom 

lite djupare i sin fantasi och fick sväva ut med den via rollspelet.” Flertalet informanter beskriver att 

det som fick dem att fortsätta med rollspel var det som var relaterat till deras fantasi och det som de  

upplever  som  meningsskapande  kring  att  kollektivt  berätta  en  historia.  Det  går  också  att  se 

informanterna berättelser om utforskande av fantasin som ett sätt att utforska teman som berörs av 

återförtrollning. De upplevde inte att det fanns utrymme att utforska sådana teman inom sport och 

andra fritidsintressen utan man blev beroende av rollspel för dessa meningsskapande aktiviteter. 

Partridge argument för att det i det sekulariserade samhället skapas nya arenor för att utforska dessa 

teman som tidigare omfattades av religion, ter sig som en rimlig förklaring till varför informanterna 

sysselsatte  sig  med  rollspel.146 Informanterna  beskriver  också  samma  tankar  som  Partridge 

presenterar  om  varför  individer  söker  sig  till  återförtrollning,  att  det  främst  handlar  om  ett 

utforskande av meningsfulla idéer inom en viss kontext.147 Idéer och tankar som tidigare utforskades 

inom ett religiöst sammanhang men nu kan utforskas inom bland annat rollspel. 

145Cusack, Jack, Kavanagh. 2003. s. 308
146Partridge. 2005. s.207
147 Partridge. 2004. s.84
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Vad som dock också enligt Nordberg och Lundblad finns inom spel är den uppdelade moralen.148 

Moralen kan inom spel oftast delas upp i svart och vitt, gott eller ont. Något som är förekommande 

inom religion men som också Nordberg och Lundblad beskriver är en av lockelserna i de spel som 

de undersökte.149 Informanten Jonas beskriver lockelsen av det moraliskt uppdelade på följande sätt: 

”Det blev, man kunde vara en hjälte, i en interaktiv saga som man själv var med och skapade. Så det 

betydde. Jag trodde att det gjorde väldigt mycket för behovet att använda fantasin och utveckla de 

bitarna”.  Det  återspeglar  också  det  som Norberg  och Lundblad  beskriver  i  sin  studie,  och  det 

anspelar på deras fyra nyckelord: medeltid, magi, moral och narrativ.150 Den interaktiva sagan består 

av en påhittad värld med magiska element och känslan av att vara en hjälte med den moraliska 

rätten, och att skapa en berättelse och ett narrativ var väldigt glädjande för honom. Att både fantasi 

och berättande utvecklades är samtliga informanter överens om, både regelsystem och berättelse 

utvecklades  tillsammans i  grupperna.  En av dessa  former  av  utveckling  som också  finns  inom 

återförtrollning är enligt Partridge det mörka inom mänsklighetens kultur. Partridge beskriver bland 

annat  utforskande av existentiella  tankar  som kopplade till  en mörk form av ockult-kultur  som 

beskriver bland annat demoner och djävlar.151 Detta mörker och dessa existentiella tankar är något 

som informanterna  beskriver  som ett  av de centrala  temana i  flera  spel.  I  spelet  Kult  som var 

populärt på 1990-talet så var det centrala temat i rollspelen att utforska dessa mörka teman. Andreas 

som spelade Kult, beskriver utforskandet av dessa mörka teman på följande sätt: 

 Enligt tidningar var det ju att man fick poäng om man offrade barn och blod. Det stämmer ju inte riktigt. 

Utan mer att vi människor var fängslade och att vi människor som blev kallade galna var de som såg 

igenom verkligheten och bland oss så fanns det fängelseväktare, väktare som egentligen var demoniska 

väsen. För att komma igenom till verkligheten så behövde man kanske göra rätt drastiska saker. Vilket 

kanske förklarades av att man hade ihjäl oskyldiga människor som egentligen var demoniska väsen. Att 

gud var försvunnen och det var djävulen som härskade. 

Andreas exemplifierar något som finns i informanternas berättelse och berör utforskade av dessa 

teman  som kan  återfinnas  inom återförtrollade  aktiviteter.  Informanterna  utforskade  i  Kult hur 

verkligheten såg ut och kom i kontakt med väsen som vanligtvis  finns inom religionen, änglar,  

demoner och även gud och djävulen. På det sättet blir rollspel ett adekvat sätt att utforska dessa 

teman och dessutom utforska de på ett annat sätt än vad man exempelvis gör genom att lyssna på 

148Norberg & Lundblad. 2001. s356
149Ibid. 2001. s355
150Ibid. 2001. s355
151Partridge. 2005. s.207
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musik. Det var också tämligen djupa teman, som Andreas citat ovan belyser, att gud är försvunnen 

och att djävulen härskade över vår värld och att bara vissa individer har sett sanningen. Andreas 

citat blir ett tydligt exempel på de komplexa teman som finns inom rollspel.  På det sättet blir det 

också ett exempel på nyansförskjutningar av ramar som Goffman beskriver i sin ramteori.152 Denna 

utveckling och behovet av att utvecklas inom fantasin är adekvat utifrån återförtrollningsteori.153 Då 

världen blev allt  mer  rationell  och avförtrollad så söker människor  nya sätt  att  finna mystik.154 

Rollspel blev för  informanterna ett sätt att utforska dessa teman. Vad man vidare kan se med stöd 

av ramteorin är att ramarna utvecklades. Spelen blev alltmer komplexa men också själva fantasi-

ramen,  på  ett  sätt  skulle  man  kunna  säga  att  rollspelet  kom  allt  närmare  verkligheten  men 

informanterna  beskriver  också att  det  berörde allt  mer  komplexa teman.  Istället  för  att  rollspel 

handlade om hjältar, skatter och drakar, så handlade de istället om att spela upp verkliga händelser i  

en parallell  verklighet  till  vår  egen.  Rollspelet  Kult utspelade t  ex i  vår  egen världen,  men en 

mörkare version av den, vilket på ett sätt gjorde att det kom närmare verkligheten men samtidigt  

ändock var mer komplext. Informanten Andreas beskriver behovet av utveckling såhär: 

Man vill ha karaktärsutveckling, att det skall finnas ett djup i karaktären man spelar, handlingen skall 

tillföra någonting och man vill gärna att det skall finnas sociala svårigheter inom spelgruppen som man 

inte alls hade tankar på tidigare. Att man försöker spela mer realistiskt och inte i en saga.

Om man skulle tolka det utifrån Goffmans ramteori skulle man säga att det är en nedgradering av 

nyansförskjutningar när Andreas beskriver hur de kommer närmare verkligheten.155 Utforskandet av 

teman blir centralt men skiljer sig också mellan informanterna. Informanten Martin beskriver det på 

följande vis: 

Rollspelet betydelse för mig var att ge struktur åt en vardag som saknade det. Umgänget och sådant var 

viktigt, men det fanns också saker i mitt liv som kändes meningslösa. Rollspelet blev för mig ett sätt att 

finna mening i en del situationer som jag tyckte saknades i vardagen. Ibland pratade vi också om saker, en 

vän till mig förlorade en i sin närhet och även om vi inte pratade så mycket om det utanför spelet så 

pratade vi om döden med våra karaktärer och de upplevde ju sådant i spelet. Utan att prata med honom om 

det så kan jag i efterhand via mitt yrkesval förstå att det var viktigt för honom då. Hade det hänt mig hade 

jag inte kunnat prata om det med mina fotbollskompisar, men det gick i rollspel.

Ingen av de andra informanterna blev på samma sätt som Martin berörda av döden, men temat är 

152Goffman. 1974. s.43
153Weber. 1993. s.29
154Jenkins. 2000. s.11
155Goffman. 1974. s.24
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återkommande i deras upplevelser. På flera sätt så blev rollspelet ett sätt att utforska saker som de 

annars  inte  hade  möjlighet  att  utforska,  eller  av  olika  anledningar  inte  vågade  utforska. 

Informanterna  beskriver  att  deras  rollspel  ibland  bestod  av  kampanjer  där  de  spelade  samma 

karaktärer under en lång tid, då denna karaktär emellanåt dog så blev det en form av sorg ibland. 

Även här kan man se döden som ett av de teman som Partridge menar att man i återförtrollning kan 

utforska i andra kontexter än inom religion.156 Även om informanterna inte uttryckligen beskriver 

att  de valde rollspel istället  för religion så är det tydligt att  det har fyllt  ett  behov hos dem att  

utforska  vissa  aspekter  av  meningsskapande,  som döden  och  hur  verkligheten  är  sammansatt. 

Flertalet informanter berättar att de har spelat flera olika rollspel som är en annan version av vår 

verklighet,  som  Kult  men  också  så  kallade  post-apokalyptiska  spel  där  mänskligheten  förstört 

planeten jorden. De rollspelen kanske utspelar sig i vår samtid och på samma plats men ändock i en  

värld som bara delvis är baserad på vår egen. 

Informanterna beskriver också att i rollspel blev rollspelandet och fantasin det viktiga och inte vem 

man var utanför spelet. Fokuset blev historien och rollspelandet, inte vad man hade eller inte hade 

för status i samhället. Informanten John ger ord till det på följande sätt: 

Jag ser att en av de viktiga sakerna med rollspel är väl att det inte spelar någon roll ålder, kön, eller var 

du har för yrke eller var du kommer ifrån, utan något man samlas gemensamt, man glömmer bort alla 

bort alla de där titlar och etiketter.

I rollspelet blir rollen det viktiga och inte den individ som man är utanför rollspelet, vilket medför 

att  fantasi  blir  en  viktigare  ram än  exempelvis  status  på  grund  av  inkomst  eller  jobb.  Enligt 

Goffmans ramteori och Fines analys av rollspel så gör det att andra ramar blir viktigare i kontexten 

av rollspel.157 Istället för att fokus hamnar på vem man är i verkliga livet så får fantasiramen ett 

större utrymme och vem man är inom den ramen blir viktigare.158 När man samtidigt berörs av flera 

ramar så beskriver Goffman det som att man befinner sig en laminerad ramnivå.159 I rollspel menade 

Fine att finns flera ramar, en som berör regler, en som berör fantasin och en är den fysiska platsen 

där man spelar rollspel.160 Den laminerade ramnivån gör att man kan fokusera på den gemensamma 

berättelse  istället  för  andra  parametrar,  fantasin  blir  det  centrala  i  umgänget  istället  för  andra 

aspekter i livet. Andra ramar får andra värden i rollspel och det är tydligt för informanterna att 

156Partridge. 2004. s.80-82
157Goffman. 1974. s.25
158Fine. 1983. s. 181
159Goffman. 1974. s.20
160Fine. 1983. s.182
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fantasin blir ett centralt tema för att förstå varför informanterna spelade rollspel. Det är tydligt att  

fantasi  är en viktig komponent för informanterna och deras rollspelande. I nästkommande tema 

presenteras utvecklingen som informanterna upplever att de själva som individer har upplevt, men 

också hur de ser på utvecklingen kring rollspel. 

5.4 Utveckling
Under utvecklingstemat beskriver dels informanterna hur rollspel har utvecklat de som individer 

men  också  hur  rollspel  har  utvecklats.  Samtliga  informanter  beskriver  att  rollspel  har  varit 

utvecklande och lärorikt på två sätt för de som individer. Primärt beskriver informanterna att de 

på individnivå har utvecklat egenskaper som kan kategoriseras i två olika kategorier 1) mentala 

egenskaper samt 2) sociala egenskaper. Alla informanterna beskriver att det har varit utvecklande 

enligt minst en av de två kategorierna, flertalet belyser att de har utvecklats inom båda. Till de 

mentala egenskaperna nämner informanterna: empati,  kreativitet,  etik,  fantasi,  problembaserat 

och konsekvensbaserat tänk. Angående sociala egenskaper så beskriver informanterna följande 

egenskaper:  förståelse om gruppdynamik, utveckling av sociala färdigheter, ett mer nyanserat 

språk och att samarbeta. Informanterna beskriver också att rollspel har utvecklats, framförallt 

berör  rollspel  alltmer  komplexa  teman  och  handlar  om andra  saker  än  vad  de  gjorde  i  sin 

begynnelse. Under utvecklingstemat beskriver informanterna den utveckling som har skett med 

rollspel  i  ett  större  sammanhang.  Sin  egen  utveckling  av  sin  fantasi  och  deras  individuella 

sökande  efter  uppgraderad  nyansförskjutning  presenterades  under  föregående  tema,  fantasi. 

Vidare  belyser  informanterna  också  att  rollspelregler  har  utvecklats,  men  det  kommer  inte 

analyseras i uppsatsen. Henrik beskriver den personliga utvecklingen på följande sätt och täcker 

in både mentala och sociala egenskaper: 

Jag tycker alla människor ska prova spela rollspel. För att det man gör är att går igenom alltså, man går igenom 

scenarier. Precis som polisen gör, massa olika yrken, arbetsintervjuer, vad som helst. Jag tycker man har upplevt 

så många konstiga situationer när man har spelat rollspel när man faktiskt fått tänka till intellektuellt, etiskt, vad 

som helst och ibland ska det vara snabbt och sedan får man ta konsekvenserna av sitt agerande. Det har man 

gjort flera timmar varje vecka sedan man var 8 år med andra människor så tycker jag att man fått mycket gratis, 

inte social kompetens men vad säger man, att föra sig med människor. I konstiga situationer.

Det informanterna i  uppsatsen och informanterna i  den tidigare forskning nämner kring vad 

rollspel  utvecklare  hos  individer  är  väldigt  snarlik.161 Informanternas  syn  på  rollspel  som 

utvecklander,  bekräftas både av informanterna i Chungs studie men också av informanterna i 

161Rivers, Wickramsekera, Pekala & Rivers. 2016. s.289
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Empathic Features and Absorption in Fantasy Role-playing162.  Det är tydligt att utvecklingen 

som  sker  via  rollspel  är  utvecklandet  av  både  empati  och  kreativitet  samt  närliggande 

egenskaper,  som  diplomati  och  kommunikation.163 I  Empathic  Features  and  Absorption  in  

Fantasy Role-playing framförs också resultatet att informanterna har lärt sig hur man hanterar 

kriser och komplexa situationer som en konsekvens av sitt rollspelande. Det är också något som 

informanterna i uppsatsen upplever är mycket viktigt och flertalet av dem beskriver olika svåra 

situationer där de kan korrelera sitt rollspelande till hur de agerade i krissituationer. Informanten 

Henrik beskriver en krissituation som han råkade utför såhär:

Det började brinna i papperskorgen och alla reagerade som vid kris. Jag är van vid kriser från mitt rollspelande.  

Så jag identifierade var det brann, gick lugnt och samlat och hämtade brandsläckare och släkte branden. En av 

mina kollegor hade blivit så stressad att hon slog sönder handen genom en glasdörr och var tvungen att gå ner till 

akuten för att plåstras om. 

Henriks  citat  är  belysande för  att  det  visar  på det  som både forskningen och informanterna 

beskriver, att rollspel har bidragit till en personlig utveckling. Vad som blir vidare intressant är 

att  Henrik arbetar  på ett  sjukhus där  ändock kriser och akuta situationer  är  en del  av deras 

vardag.  I  River,  Wickramsekera,  Pekla  och  Rivers  studie  beskriver  de  att  rollspel  utvecklar 

förmågan att hantera krissituationer, vilket även är samstämmig med Henriks upplevelser.164

Informanterna menar också att det har skett en utveckling med rollspelen som spelform. Alla 

informanter beskriver att hur de spelar rollspel är detsamma som på 1990-talet, sättet har inte 

förändrats. Informanterna beskriver dock utveckling på två sätt, dels de teman som rollspel berör 

men  också  hur  rollspel  har  utvecklats  med  tekniker  och  regler.  Vad  som  blir  relevant  för 

uppsatsen  är  dock  hur  teman  har  utvecklas.  Som  exempel  på  den  utvecklingen  beskriver 

informanten Karin det på följande sätt: 

Så jag tror det risker man pratade om på 90-talet har vi idag fast vi inte hade de på 90-talet. Men vi pratar 

inte lika mycket om det idag, inte på det sättet i alla fall. Det finns en viss medvetenheten men det finns 

också större risker med i och med.. att man bryter mark genom att skapa arrangemang som berör väldigt  

väldigt tunga saker så ökar risken för att oerfarna arrangörerna klampar in på områden där dom rör upp  

känslor som arrangemanget och arrangörerna som inte riktigt klara av att hantera hos deltagarna. 

162Ibid. 2016.289
163Chung. 2012. s.60
164Rivers, Wickramsekera, Pekala & Rivers. 2016. s.289
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Karin beskriver det mest illustrativt men flertalet av informanterna beskriver hur rollspel idag 

berör  andra  teman.  Där  teman  har  gått  ifrån  klassiska  svartvita  sagor  till  att  beröra  mer 

komplicerade  och  mångfacetterade  koncept.  På  ett  sätt  kan  vi  förstå  det  genom  Goffmans 

nyansförskjutningar inom ramteorin, att utvecklingen sker tillsammans och kollektivt. Vad som 

också blir  tydligt  i  enlighet  med Goffmans  teori  är  att  det  finns  en  risk  för  att  hamna i  en 

fabrikation.165 Om en person inte är med på att ramarna nyansförskjuts och ser leken som allvar 

kan  det  trots  allt  få  allvarliga  konsekvenser  och det  är  också den problematiken som Karin 

beskriver med sitt citat.  Samtidigt som det finns ett behov av att utforska dessa teman enligt 

återförtrollningsteori, så är rollspel också ett kraftfullt verktyg som kan användas av individer för 

att försätta sig i fantasier som de inte är redo för. Karin beskriver detta på följande sätt: 

Därför att när vi gör, handlar om mänskligt slaveri, som handlar om väldigt väldigt tunga och traumatiska 

saker så där folk folk blir väldigt upprörda och ledsna. Eftersom det är ett sådant kraftfullt verktyg för att 

utveckla folk så kan man också må väldigt dåligt av det.

Behovet  av  att  utveckla  sin  fantasi  och  att  sträva  framåt  kan  också  bli  komplicerat  enligt 

informanterna. Informanterna menar att rollspel är ett väldigt kraftfullt pedagogiskt verktyg och 

att fler människor borde få uppleva det och utveckla sin fantasi. Utvecklingen av spelformen och 

hur man spelar rollspel är med andra ord tudelat enligt informanterna, samtidigt som de själva 

söker efter nya teman så kan de uppleva att det även finns risker med det. Informanterna kan 

själva se hur de har varit en del av den utveckling, hur de själv söker en utveckling av sin fantasi.  

På samma sätt kan det förstås via Goffmans ramteori,  att det sker en kollektiv utveckling av 

fantasi-ramen, något som presenterades under temat  fantasi.166 Dock menar informanterna att 

samtidigt som man utvecklar dessa teman och söker efter nya saker att utforska så behöver man 

också ha en diskussion kring det för att folk kan fara illa. 

Utvecklingen menar informanterna har skett på två sätt, dels en utveckling av sig själva som 

individer men också en utveckling av rollspel som spelform. Informanterna menar också att det 

finns  en  acceptans  som har  skett  med  rollspel  i  samhället  och  i  det  nästkommande  temat, 

normativ förändring, analyseras samhällets syn att  utifrån informanternas upplevelser. 

165Goffman. 1974. s.24
166Ibid. 1974. s.24
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5.5 Normativ förändring 
I det tidigare temat berörde informanterna utvecklingen av egenskaper som de upplever att de själva 

har tillskansat sig samt hur rollspel som spelfenomen har utvecklats. I detta tema presenteras den 

normativa synen och förändring som har skett kring rollspel. Samtliga informanter beskriver att 

deras upplevelse är att de har blivit mer accepterade som rollspelare under 2010-talet än vad de var 

under 1990-talet. De beskriver att de bemötande som de möts av och hur de upplever att samhällets 

syn  på  rollspel  har  förändrats  beror  på  att  rollspel  har  genomgått  en  normativ  förändring. 

Informanternas upplevelser kring varför denna normativa förändringar har skett kan primärt delas in 

i två kategorier: 1) Att media och samhället har accepterat rollspel, 2) Att rollspelarna har blivit en 

mer  integrerad  del  av  samhället.  Deras  upplevelse  av  detta  är  en  lättnad  och  en  känsla  av 

upprättelse, att deras specialintresse inte var farligt,  utan snarare var något positivt.  I  många av 

informanternas upplevelser finns liknande erfarenheter i hur man pratar om rollspelandet, att det har 

skett en acceptans. Informanten Henrik berör de två kategorierna med följande citat: 

Vi som spelade på 90-talet har ju vuxit upp och alla är ju nu ute i sin karriär och väldigt många har tagit med sig 

det här så att som jag sa till mina kompisar, vi är ju ute och påverkar människor och på helgen så träffas vi och 

spelar rollspel. Det här smittar ju av sig, det genomsyrar ju just det här, folk startar företag, kickstarter, man är 

öppen, man har visioner och folk lägger ner väldigt mycket tid på att skapa nya grejer. Människor idag 

uppskattar ju när folk tar sig tid och gör någonting som de bryr sig om. Tidningen för någon månad sedan som 

hade sex sidor speciell om rollspel, det finns ju hur mycket intresse som helst och när dagstidningar skriver om 

rollspel då är det nog ganska normalt.

Att media har  accepterat  rollspel  var viktigt  för att  skapa en normativ förändring och kulturell 

liberalisering  Medias förändrade bild är också viktig i stort för kulturell liberalisering av normer. 

Kosut  menar  att  media,  tillsammans  med  andra  viktiga  samhällsinstitutioner  är  grindvakter.167 

Medias betydelse är av yttersta vikt och både Lopes studie om den kulturella acceptansen av jazz 

samt  Koremans  studie  av  legitimering  av  musikstilar  beskriver  att  kvalitén  och  frekvensen  av 

medias  rapportering  är  avgörande  för  att  ge  det  legitimitet  i  samhället.168169 Tillgången  till 

information är också en faktor som Williams, Hendricks och Winkler framför i sin antologi om 

rollspel.170 Att tillgången och möjlighet till att få tag på information är större och således blir det 

enklare att  undersöka saker.  Media tillsammans med tillgången till  information bör ses som en 

viktig faktor. Henriks citat om tidningsreportaget om rollspel blir ett synliggörande av denna syn. 

167Kosut. 2006. s.88
168Koreman. 2014. s.514
169Lopes. 2005. s.1470
170Willams, Hendricks & Winkler(red). 2006. s.2
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När dessa grindvakter accepterar någonting och börjar beskriva det i positiva ordalag så påbörjas 

också en normativ förändring i stort. En annan viktig grindvakt blir belyst av Jonas citat: 

Jag tycker att det är fascinerade från att det liksom var ganska smutsigt på 90-talet, rollspelsrelaterade mord,  

satanism och allt möjligt till att de faktiskt kommit in i finrummet. Både i skolan och i sådana här institutionen 

som Dramaten skall  sätt  upp rollspelsrelaterade föreställningar tycker jag är  jättehäftigt.  Det  är  som att  det  

mystiska och förbjudna har blivit renare. 

Jonas beskriver en annan grindvakt än media, i det här fallet Dramaten, som har lett till en viktig 

förändring för rollspel och bidragit med att göra det mer accepterat. Som Kosut framför så finns det  

olika former av grindvakter och Dramaten och dess kulturella signifikans är definitivt att betrakta 

som en grindvakt.171 Varav signifikansen i att Dramaten tar ställning för rollspel blir viktigt både för 

rollspelarna men också för andra individer i samhället eftersom det är en viktig signal. 

Den andra faktorn som informanterna lyfter fram är att de själva har blivit etablerade i samhället. 

Deras egen utveckling har bidragit till  att få rollspel accepterat,  genom exempelvis arbete,  men 

också genom att de har blivit etablerade samhällsmedborgare. Som Henrik beskrev det ovan i ett 

citat, så träffade de folk och påverkade folk genom att inte uppfylla de negativa stereotyper som 

fanns  om rollspelare.  I  vissa  fall  handlar  det  om att  de  blivit  äldre  och  upplever  att  de  med 

erfarenhet har en större pondus. Informanten Karin beskriver det på följande sätt:

När jag som tjugoåring berättade om det för fyrtioåriga kollegor så var det väldigt lätt att avfärda. När jag 

som fyrtioåring berättar om det för fyrtioåriga kollegor då har det en annan tyngd. Men ja, det finns definitiv 

en annan attityd mot rollspel idag än vad det gjorde på 90-talet. 

Överlag upplever informanterna att de själva har varit en del i denna etablering. Deras etablering 

blir också en desidentifikator.172 Då de genom sin etablering avviker från de negativa normer som 

fanns om rollspel så blir det svårare för normerna att hänga kvar. Det är också en bild som bekräftas 

av Roberts studie, att individerna som har ett stigma bidrar till att förändra det stigmat när de blir 

alltmer  etablerade  och framgångsrika,  vilket  informanterna  i  denna studie  har  blivit.173 Det  går 

också att förklaras med Goffmans ramteori, då inte gällande rollspel i sig men hur individer via 

social  information  omformulerar  sina  ramar  och  således  sin  sociala  information.  I  ramteori 

beskriver  Goffman  att  exempelvis  smak  är  en  guidad  handling,  och  att  det  är  något  som kan 

171Kosut. 2006. s.88-89
172Goffman. 2015. s.50
173Roberts. 2012. s.163
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förändras.  På  samma  sätt  är  synen  på  rollspel  som fenomen  en  guidad  handling  och  med  ny 

information, som kommit via både media men också från rollspelarna själva, så förändrar andra 

individer sin uppfattning om rollspel.174 Den sociala informationen som kommit till icke-rollspelare 

i samhället har delvis kommit från rollspelarna själva, genom att de har bidragit med att vara en  

desidentifikator, men också genom att media har rapporterat positivt om rollspel. Upplevelserna hos 

informanterna är också här att de har en känsla av upprättelse, att samhället belyste de positiva 

faktorerna  med  rollspel,  istället  för  att  tillskriva  det  negativa  egenskaper  som rollspelarna  inte 

känner igen sig i. Martin förklarar det på följande sätt: 

Jag tror att man har haft en generation som har växt upp med rollspel och de har klarat de här väldigt väldigt 

bra. Man har ett fast jobb, man har klarat sig i livet rent generellt och det har inte varit någonting, man har 

inte sett någonting några större negativa konsekvenserna av rollspel. Jag tror att det i forskning är liknande, 

man kanske inte ser att det finns några negativa saker av att man spelar själva spelet rollspel. 

Martins  citat  belyser  en  upplevelse  som  delas  av  samtliga  informanter,  att  deras  egen 

etablering har bidragit till att förändra negativa normer som funnits om rollspel och bidragit 

till  en normativ förändring.  Dessa två separata  processer  har  bidragit  till  att  göra rollspel 

alltmer accepterat  och bidragit  till  en normativ förändring. Etableringen av rollspelare har 

med andra ord gjort att andra samhällsmedborgare måste ta hänsyn till den nya informationen 

och det leder till en ökad acceptans.

6. Slutdiskussion
Syftet med uppsatsen var att undersöka hur individer som varit aktiva rollspelare ser på sina 

erfarenheter och den utveckling som har skett gällande rollspel från 1990-talet fram till 2016. Därav 

har sex informanter intervjuats i en kvalitativ studie om sina upplevelser och erfarenheter av att 

vara rollspelare från 1990-talet till 2016. I analysen presenterades fem teman: negativa upplevelser, 

relationer, fantasi, utveckling och normativ förändring. 

Informanternas  upplevelser  är  att  de  under  1990-talet  möttes  av  negativa  upplevelser  från 

människor i sitt nätverk och samhället. I det beskriver informanterna att de for illa, möttes av  

negativa konsekvenser från sin omgivning och fick i stor utsträckning dölja sitt rollspelsintresse. 

De  blev  av  med  vänner,  drabbades  av  förbud  och  var  tvungen  att  stundtals  ljuga  för  sin 

omgivning om vad de sysselsatte sig med. Dessa individer levde under 1990-talet med ett uttalat 

174Goffman. 1974. s.22

44



stigma och trots det fattade de ett aktivt val att fortsätta med rollspel. Alla informanterna valde 

att  fortsätta  med  rollspel  och  stannade  kvar  i  den  stigmatiserade  gruppen.  Informanternas 

identitet  som  rollspelare  var  dock  inte  det  primära  för  att  fortsätta  med  rollspel.  Där  har 

informanterna i  uppsatsens studie en annan upplevelse än informanterna i Cusack, Jack,  och 

Kavanagh studie som visade på att det var viktigt att identifiera sig utifrån ens specialintresse.175 

Informanterna valde att dölja sin identitet som rollspelare och levde med ett dolt stigma för att  

värdet av rollspelandet var viktigt för dem, trots  de svårigheter som skam och skuld som är  

associerat med att leva med ett dolt stigma.176 Det som blir intressant är att informanterna väljer 

att  sysselsätta  sig  med  ett  fritidsintresse,  inte  utifrån  identitetsskapande,  utanför  att  rollspel 

uppfyller ett annat behov hos dem. Det behovet går till en viss del att förstå via återförtrollning, 

där informanterna upplever att de kan utforska meningsskapande teman och komplicerade teman 

med hjälp av rollspel.177 

Det centrala för informanterna med rollspelet var fantasi och de relationer som de skapade i sina 

respektive rollspelsgrupper. Informanterna beskriver hur de var beroende av sina spelgrupper för 

att utvecklas inom fantasin och de teman som de utforskade via rollspelet, vilket medförde att 

relationer som de byggde upp blev väldigt viktiga. Informanterna belyser också problematiken 

med att släppa in nya spelare i gruppen och att spelgrupperna blev som slutna sammanhang där 

man  tillsammans  utvecklandes  både  som  individer  men  också  inom  rollspelet.  Ramteorin 

förklarar  den  processen  genom  att  man  tillsammans  bygger  en  social  ram  där  alla  i 

sammanhanget  måste  vara  överens  om  hur  ramen  ser  ut  för  annars  kan  det  uppstå 

fabrikationer.178 Den processen, att skapa en liten grupp och att värna om den mindre gruppen 

bidrog också till ett behov av att utveckla fantasin då de inte kom in så mycket stimuli från nya 

individer. För informanterna blev det utforskande och den nyansförskjutningen av fantasi, som vi 

finner i Goffmans ramteori, en viktig form av utveckling.179 Samtidigt utforskar informanterna 

alltmer komplicerade och mörka teman som Partridge beskriver i ockult-kultur begreppet är en 

naturlig följd av återförtrollning.180 Informanterna ser det som ett sätt att beröra komplicerade 

saker,  som döden.  Rollspel  blev  ett  forum och  är  ett  forum att  utforska  svåra  saker,  både 

individuella dödsfall men även för att utforska teman som mänskligt slaveri. Informanterna är 

överens om att rollspel är ett kraftfullt verktyg för att utforska dessa teman på. Samtidigt kan de 

175Cusack, Jack, Kavanagh. 2003. s. 308
176Goffman 2015. s.60
177Moberg. 2009. s.110
178Goffman 1974 s.24-25
179Ibid. 1974. s.24
180Partridge. 2004. s.80-82
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beskriva utforskande av dessa teman i nutid något som rollspelare borde prata mer om, då det  

finns en risk att människor försätter sig i en fantasi som blir jobbiga att hantera. Dock framstår  

rollspel  samtidigt  som ett  kraftfullt  verktyg för  att  utveckla  människor  samt  för  att  lära  sig 

hantera komplicerade situationer som uppkommer i livet, varav det också har börjat etablerat sig 

inom olika utbildningar.181

Informanterna i studier upplever att de har utvecklat egenskaper som att hantera krissituationer 

och utökad empati tack vare rollspel. Som både Chungs och River, Wickramsekera, Pekla och 

Rivers studier visar på, att empati och hanterandet av kriser utvecklas av rollspel.182183 Den form 

av utveckling av egenskaper och att lära sig hantera kriser är centrala för informanterna när de 

ser vad rollspel givit dem i efterhand, ett lärande som informanterna upplever har hjälpt dem 

både  professionellt  och  privat.  Som informanten  Henrik  beskriver  när  han  släcker  branden, 

upplever han att utan rollspel hade han inte agerat på det sättet. I det så korrelerar upplevelserna 

hos informanterna i uppsatsen med de i tidigare forskning, rollspel utvecklare egenskaper som 

människor har nytta av. 

Informanterna upplever att rollspel har accepteras av samhället och menar att denna acceptans 

har skett av två anledningar, samhällets acceptans och deras egen roll i den acceptansen. Deras 

upplevelser är att rollspel har blivit normativt accepterat av samhället och menar att media var en 

viktig  del  i  den  processen.  Det  är  också  en  central  slutsats  i  Kosut,  Lopes  och  Koreman 

respektive  studier,  att  medias  rapportering  om ett  fenomen  bidrar  till  att  skapa  en  normativ 

acceptans.184185186 Kritiken  som  framfördes  mot  rollspel  var  enligt  både  informanterna  och 

bakgrunden först och främst från kristna grupper.187 Laycock drar slutsatsen för att rollspel berör 

samma teman som religion och det vi även kan se via återförtrollning är att rollspel blir på sätt  

och  vis  konkurrerande  i  att  utforska  snarlika  tema  som  religionen  gör.188 Vidare  upplever 

informanterna  att  även  andra  samhällsviktiga  institutioner,  som  Dramaten,  har  accepterat 

rollspel. Dessa institutioner benämner Mary Kosut som grindvakter.189 Kosut framför också att 

när  grindvakterna  accepterar  ett  fenomen  så  leder  det  till  en  normativ  förändring  och 

181Nilsson & Waldermarson. 2011. s.5-6.
182Chung. 2012. s.69
183Rivers, Wickramsekera, Pekala & Rivers. 2016. s.289
184Koreman. 2014. s.505
185Lopes. 2005. s.1471
186Kosut. 2006. s.82
187Laycock. 2015 s.5-6
188Jenkins. 2000. s.11
189Kosut. 2006. s.79
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acceptans.190

Informanternas  egen  roll  i  etableringen  menar  de  har  att  göra  med  att  deras  egen  status  i  

samhället har förändrats. Rollspelarna uttrycker att de inte uppfyller de avvikande normer som 

finns om rollspel och således blir det svårt för dessa tillskrivna värderingar att få fäste. Goffman 

beskriver  detta  som  desidentifikator  och  i  uppsatsens  studie  bidrar  informanterna  med 

desidentifikatorer genom att etablera sig och inte uppfylla de avvikande normerna.191 En slutsats 

som även Roberts visar på i sin studie gällande acceptans av tatueringar, att framgångsrika och 

etablerade  individer  bidrar  till  en  normativ  förändring.192 Dessa  processer  har  har  enligt 

informanterna medfört att de upplever att rollspel har blivit accepterat i det svenska samhället 

och att de själva har varit delaktiga i den processen. Informanterna upplever en lättad och glädje 

över att rollspel har accepteras och ser det som att samhället och andra människor slutligen fick 

förståelse för deras intresse och inte längre såg det som konstigt. I det upplever informanterna att  

de har varit en stor del i att få rollspel etablerat, de och de rollspelare som de kände valde att 

både fortsätta med sin hobby men också att inte låta de negativa normerna som fanns tillskrivas 

till dem. Denna etablering både av informanterna i samhället men också att ha modet att våga  

vara öppen med sitt intresse för att få till en förändring har bidragit med en acceptans. 

Resultaten av uppsatsen blir relevanta för fler individer än de informanter som har intervjuats i 

studien.  Dels  för  att  den  skapar  förståelse  till  varför  individer  sysselsätter  sig  med  ett 

fritidsintresse där de har mött ett kraftigt normativt motstånd. Det kan också skapa förståelse till 

hur andra individer som sysselsätter sig med fritidsintressen belagda med ett kraftigt stigma kan 

resonera.  Studien  blir  relevant  då  den  inte  bekräftar  den  bilden  som  redovisas  i  tidigare 

forskningen,  utan  visar  på att  man kan sysselsätta  sig  med stigmatiserade  fritidsintressen av 

andra anledningar än som en form av identitetsskapande. Intervjuerna beskriver det komplexa 

med deras fritidsintresse men också möjlighet att bearbeta svåra saker och utforska komplicerade 

teman i en miljö som de var trygga i. Uppsatsen belyser också informanternas upplevelser av hur 

den normativa förändringen har skett och hur de själva har varit delaktiga i den förändringen.

6.1 Slutsats 
Informanternas upplevelser blir sociologiskt intressanta då det kan tänkas skapa förståelse inför 

190Ibid. 2006. s.89
191Goffman. 2015.  s.52
192Roberts. 2012. s.163
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andra former av kulturella uttryck som möter samma motstånd som rollspel gjorde. Vad som blir 

relevant för andra kulturella uttryck som kan möta ett liknande motstånd så är det vikten av en 

acceptans från samhällets sida eller åtminstone med att vänta med att döma. Hade rollspel varit  

farligt och kopplat till de negativa normer som mord och psykiska ohälsa, så är det klart att man 

inte borde ha sysselsatte sig med det. Dock var det inte så och genom att tillskriva dessa negativa 

normer om rollspel till rollspel så medförde det att människor faktiskt for illa. På samma sätt kan  

nya  kulturella  uttryck framstå som märkliga innan de har  accepterats,  men att  istället  ha ett 

nyfiket utforskande om nya fenomen och nya intressen borde vara rimligare för att lära sig mer 

om dessa. Om inte annat för att skona utövarna av de nya fenomenet obehagliga upplevelser. 

Rollspelarna strävade inte heller efter att ha en identitet som rollspelare, utan snarare att det var 

något som de fick med sig för att de sysslade med rollspel. Vilket blir intressant eftersom det 

sätter fokus på att det viktiga för informanterna inte var att betraktas som rollspelare, utan att 

faktiskt spela rollspel. Identiteten blev oviktig eller till och med något negativt för dem, en ansats 

som det vore intressant att se på när man studerade andra specialintressen. Om det är viktigt att  

ha identitet som något, eller om det är själva specialintresset som är intressant? 

Det är också intressant att ta del av deras upplevelser och hur de både fått positiva egenskaper av 

rollspel  samtidigt  som  de  också  mötts  av  negativa  upplevelser,  allting  på  grund  av  ett 

fritidsintresse som de fann stimulerande. En bidragande orsak till att de bemöttes av negativa 

upplevelser kring sitt rollspelsintresse skulle kunna vara korrelerat till hur man spelar rollspel. 

För att få insyn i rollspel behöver man själv deltaga och informanterna beskriver att de var rädda 

för att släppa in nya spelare då de kunde vara oseriösa. Det skapade mindre insyn än i andra 

former av specialintressen som man kan beakta utifrån, som datorspelande eller olika former av 

sällskapsspel. Det i kombination med medias bild av rollspel gjorde det svårt att få insyn i vad 

rollspel handlade om och vad egentligen det var rollspelare sysslade med. På ett sätt skulle man 

kunna se rollspelarnas berättelser, att de nästan tycker att det var märkligt hur folk kunde se 

rollspel som farligt, som att det är en del i processen som gör det farligt. Bristen på insyn och 

svårigheten att deltaga i rollspel bidrog nog i allra högsta grad till det, samt i informanternas 

ovilja att släppa in nya spelare då de var rädda att riskera vad de tillsammans hade byggt upp.

Sammanfattningsvis ger uppsatsen nya sociologiska perspektiv på vad som gör att  man man 

kvarstår  vid  ett  specialintresse  som  möter  ett  kraftigt  motstånd.  Att  det  kan  vara  det 

instrumentella i det man gör, snarare än identitet kopplat till det man gör, som blir det viktiga. Att 

informanternas  egen roll  som desidentifikator  vid etableringen medför  att  de både spelar  en 
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viktig roll vid etableringen men också vikten av att stå fast i det och tillåta sig att bli tillskriven 

negativa egenskaper  blir  även det  sociologiskt  viktigt.  Vidare under  den avslutande rubriken 

presenteras förslag till vidare forskning.

6.2 Förslag till vidare forskningar
Det finns primärt fyra saker som skulle vara värda att forska vidare på: 1) Om andra former av  

kulturella nyetableringar som möts av samma motstånd genomgår samma processer och varför 

dessa processer i sådant fall återupprepas. 2) Att studera varför individer sysselsätter sig med 

stigmatiserade intressen, att utforska om det finns andra faktorer än identitetsskapande och exakt 

vilka  dessa  faktorer  är.  3)  I  tidigare  forskningsavsnittet  framför  flertalet  forskare  att  rollspel 

utvecklar  vissa  färdigheter  hos  människor,  det  vore  fascinerade  att  se  på  om det  är  själva 

rollspelandet eller att kollektivt fantisera och berätta sagor tillsammans som är utvecklande. För i 

stort så har den muntliga sagoberättarkulturen i samhället alltmer ersatts av digital underhållning. 

Rollspel skulle kunna betraktas som en av de få moderna former av sagoberättande som finns 

kvar i det västerländska samhället på 2000-talet. Att fortsätta utforska om det är rollspel eller 

kollektivt fantiserade som är utvecklande vore relevant. 4) Som en av informanterna lyfter fram i 

studien, på 90-talet fanns det negativa normer om att rollspel var farligt men numera utövar man 

rollspel som berör svåra teman som mänskligt slaveri och dylikt, vad gör det med människor att  

försättas i en situation där de simuleras till att genomgå något hemskt? Liknar det skådespelare 

som spelar en pjäs eller blir det djupare då man ibland spelar sin roll flera dagar? 
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Bilaga 1

Intervjuguide

Metod
I uppsatsen kommer 5-6 respondenter att intervjuas. Då samtliga intervjuer kommer att beröra dessa 
individers privatliv och inte deras professionella yrkesroll kommer inget missivbrev att skickas ut. 
Istället kommer samtliga respondenter att informeras om de etiska riktlinjerna muntligen, vid 
efterfrågan kan de också få informationen skriftligen i form av detta dokument. 

Varje intervju kommer att spelas in med hjälp av en andriod smartelefon av märke LG G3 och 
kompletterade anteckningar kommer föras för hand. 

Intervjuguide

Hej! Jag heter Daniel Öhman Mägi och är en student vid Umeå Universitet där jag skriver min 
uppsats i sociologi om de normativa förändringarna som har skett kring rollspel sedan 1990-talet 
och nu. Uppsatsen behandlar en övergripande frågeställning av fyra frågor, som berör både rollspel 
på 1990-talet men också idag. Intervjun kommer att ta mellan 45minuter och 75minuter och den 
kommer att spelas in. 

De etiska riktlinjerna som berör uppsatsen är viktiga att känna till. Du deltar som en av 5-6 
respondenter i studien och vi kommer prata om rollspel. Den metodik som intervju genomförs 
igenom är en kvalitativt narrativtperspektiv. Om du väljer att delta i studien så skall du känna till att 
den är helt frivillig och du kan när som helst avbryta intervjun eller kontakta mig eftertrått och säga 
att du inte vill deltaga. Du kan fritt välja om du vill besvara alla frågor eller inte och skulle du efter 
intervjun känna dig obekväm med ditt deltagande så är det fritt att kontakta mig och påtala att du 
inte vill deltaga. Intervjun kommer spelas in och transkriberas och analyseras av mig. Efter analysen 
är klar kommer ljudfilerna att tas bort. Ingen ekonomisk kompensation kommer att erbjudas. 

Ditt namn och personliga information kommer hanteras med konfidentiellt och inga personliga 
detaljer om dig kommer att avslöjas i uppsatsen, annat än ett figurerat namn och ålder. Jag kommer 
senare under studien att kontakta dig för att verifiera att informationen som jag har fått vid 
intervjutillfället även uppfattas som korrekt av dig.

Om du önskar läsa mer om forskningsetik så är vetenskapsrådets hemsida bra att gå in på. 

Samtycker du till att ta del av studien? Samtycket kan också vid senare tillfälle tas tillbaka, kontakta 
då mig.  

Frågor

I intervjuguiden kommer jag följa en semi-strukturerad intervjuguide som Kvale beskriver  i Den 
kvalitativa forskningsintervjun.193 Frågorna är strukturerade under respektive fråga i frågeställning 
och då undersökningen är fokuserade på ett narrativt perspektiv så är det osannolikt att alla frågor 
kommer ställas. Förhoppningen finns att respondenterna skall påbörja sin historia och enkelt 
vägledas genom de olika ämnena med följdfrågor. Om så dock inte sker, eller någon respondent blir 
låst finns det förberedda frågor som kopplar till var och en av forskningsfrågorna. 

193Kvale, s.121-122
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Namn:
Ålder:

Hur såg det svenska samhället på rollspel under 1990-talet? 

När kom du i kontakt med rollspel första gången? 
Hur såg dina föräldrar på rollspel som hobby när du började? 
Vad betydde rollspel för dig på 1990-talet?
Hur såg dina vänner på rollspel?
Hur såg en typisk rollspelsträff ut när ni spelade? 
Vilka spelade du med som ung? 
Kände andra personer i ditt nätverk till din hobby?
Fick du några reaktioner från andra vuxna i ditt nätverk? Exempelvis lärare eller släktingar? 
Vilka rollspel spelade du under 1990-talet? 
Differentierade synen från olika spel eller fanns det en generell syn på rollspel? 

Hur ser det svenska samhället på rollspel 2016?
Hur ser du på rollspel idag? 
Hur ser dina föräldrar på rollspel som hobby nu?
Hur ser dina vänner på rollspel idag? 
Hur ser en typisk rollspelsträff ut när ni träffas? 
Har du flera vänner som spelar rollspel? 
Vet dina arbetskamrater om att du spelar rollspel? 
Hur ser de på det idag? 

Vad används rollspel till idag?
Hur har rollspel påverkat dig, både professionellt och privat? 
Hur ser du på rollspel idag? En hobby eller ett professionellt verktyg? 
Hur ser du på att rollspel används inom bland annat pedagogik? 

Hur ser individer som levt med rollspel som hobby från 1990-talet till 2016 på den normativa 
förändring som har skett? 
Hur skiljer sig din syn på rollspel på 1990-talet till 2016? 
Hur anser du att rollspel har förändrats sedan 1990-talet? 
Finns det någon skillnad i hur samhället ser på rollspel idag kontra på 1990-talet? Hur då? 
Upplever du att det har skett en normativ förändring kring rollspel de senaste 20 år? Varför?

55


