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Sammanfattning 

Rollspel är en fritidssysselsättning som lockar många ungdomar att börja spela. Det kan 

dock anses som mer än en hobby för många, då det kan bidra till utvecklat socialliv, stärkt 

självkänsla och allmänbildning. Det råder dock blandade föreställningar om vad rollspel 

egentligen innebär. Studiens syfte  är att beskriva och analysera rollspelares egna upplevelser 

av de sociala effekterna av spelandet. Frågeställningarna är: Vad är rollspelarnas egna 

upplevelser av negativa konsekvenser av spelandet?Vad ser rollspelarna som självupplevda 

positiva fördelar av spelandet? Hur ser rollspelarna själva på forskning som menar att rollspel 

är stärkande för individens identitet, utifrån sina egna erfarenheter? Resultaten visar på att 

rollspelarna själva upplever att de fått ett utökat socialliv, bättre välmående, minskad psykisk 

ohälsa och att rollspelet gett tillfykt i vardagen när de behövt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: rollspel, ungdomar, självkänsla, rollteori 



 
 

 

 
 

Innehållsförteckning 
1. Bakgrund.......................................................................................................................................... 1 

1.1 Syfte .............................................................................................................................................. 3 

1.2 Frågeställning ................................................................................................................................ 3 

1.3 Definitioner ................................................................................................................................ 3 

2. Kunskapsöversikt ............................................................................................................................. 3 

2.1. Rollspel i praktiken ................................................................................................................... 3 

2.2. Rollspelets snabba framväxt ..................................................................................................... 4 

2.3. Forskning om rollspelets positiva aspekter .............................................................................. 4 

2.4 Kritik mot rollspel ..................................................................................................................... 5 

3. Teori ................................................................................................................................................. 7 

3.1 Val av teorier.............................................................................................................................. 7 

3.2  Symbolisk interaktionism ......................................................................................................... 7 

3.3 Primärgrupp ............................................................................................................................... 7 

3.4. Identitetsskapande och rollteori ................................................................................................ 8 

3.5. Spegeljaget ............................................................................................................................... 8 

4. Metod .............................................................................................................................................. 9 

4.1 Val av metod .............................................................................................................................. 9 

5.  Tillvägagångssätt ............................................................................................................................ 9 

5.1 Kunskapsöversikt ....................................................................................................................... 9 

5.2 Urval ........................................................................................................................................... 9 

5.3 Intervjuer ................................................................................................................................. 10 

5.4 Analysprocessen ...................................................................................................................... 11 

5.5 Etiska principer och lagstiftning .............................................................................................. 12 

5.6 Trovärdighet, tillförlitlighet, generaliserbarhet ....................................................................... 12 

7. Resultat och analys ........................................................................................................................ 13 

7.1 Intervjupersonerna .................................................................................................................. 13 

7.2 Empirins innehåll ..................................................................................................................... 13 



 
 

 

 
 

7.3 Socialliv .................................................................................................................................... 13 

7.3 Verklighetsflykt ........................................................................................................................ 15 

7.4 Frustration ............................................................................................................................... 17 

7.5 Utveckling ................................................................................................................................ 19 

7.6 Stigma ...................................................................................................................................... 21 

8. Avslutning ...................................................................................................................................... 23 

Referenser: ........................................................................................................................................ 26 

Elektroniska referenser: ................................................................................................................. 27 

Lagstiftningar: ................................................................................................................................ 27 

 

 

 

 



 
 

 

1 
 

1. Bakgrund  
Rollspel är en form av underhållning som förekommer i många former. Det karaktäriseras av 

att spelaren tar på sig en roll och utför handlingar såsom om den vore denna karaktär. 

Karaktären kan interagera med andra personer som spelas av andra rollspelare. Detta kan ske 

via internet i form av onlinespel eller via det denna uppsats kommer att handla om, 

bordsrollspel. Bordsrollspel karaktäriseras av flera spelare som träffas på plats och får ett spel 

styrt av en spelledare.  Deltagarna har en skapad karaktär som är skriven på ett 

karaktärsformulär, med värden  i olika egenskaper såsom styrka, tålighet, intelligens och vilja. 

Dessa formulär skapas till viss del av spelarens egna vilja men vissa egenskaper slumpas fram 

av tärning. Spelledaren berättar under rollspelets gång fram en miljö och situation, och 

spelarna får i form av sina karaktärer skapa handlingen. Vid situationer där spelaren använder 

sina värden, eller stats, får ett tärningskast oftast avgöra om karaktären klarar handlingen eller 

inte. Detta kan till exempel behöva användas om karaktären ska öppna en dörr, och 

tärningskastet jämfört med värdet i styrka ställs mot varandra för att se ifall karaktären klarar 

av uppgiften. Rollspelssessionen går ut på att från början till start uppleva en av spelledaren 

påhittad händelse och agera såsom man tror sin karaktär skulle ha gjort.  

 

 

Bordsrollspel har funnits i Sverige sedan 1970-talet och fick från sin introduktion ta emot 

mycket kritik. Hobbyn fick både ris och ros men kraftig negativ kritik från författarna 

Örnstedt och Sjöstedt i repotageboken De övergivnas armé (1997). Författarna menar att 

spelhobbyn har ockulta och våldsamma inslag som förvrider spelarna till extrema handlingar i 

verkliga livet, såsom terrorism och nazism. Rollspel ökar enligt dem också risken för psykiska 

trauman och avtrubbning inför våld tränar spelarna i överlevnadstaktik och vapenhantering. 

Spelandet menar de alltså skapar farliga individer som tillsammans bildar ett nätverk som kan 

skada samhället. De övergivnas armé har bemötts med stor kritik (Expressen, 1997-08-12, 

Dagens Nyheter, 1997-08-22), men visar ändå på att spelhobbyn fick ett skeptiskt mottagande 

av vissa grupperingar i Sverige. 

 

Det finns mycket forskning (Fine, 1983, Snow, 2008) som finner rollspel som en utvecklande 

hobby som stärker individer. Rollspel har fått mycket utrymme på universitet och 

arbetsplatser för att förändra negativa maktstrukturer och skapa empati mellan personer. Det 

används även som medel i undervisning på polisutbildningar (Bergman m.fl.). När det gäller 

bordsrollspel så har det blivit mer accepterat som stärkande medel för ungdomar att hitta sig 

själv och skapa en tryggare plats i sociallivet. Men varför spelar allt fler och fler ungdomar 

rollspel? Vad är det som lockar tills spelhobbyn? 

 

Gary Alan Fine är en amerikansk forskare som specialiserat sig bland annat på bordsrollspel 

och dess sociala effekter. Amerikanskt bordsrollspel anses dock mer intensivt och 

uppslukande än europeiskt, med starka stereotyper om vad en rollspelare kännetecknas av. 

Fine har gjort litteraturstudier och har intervjuat rollspelarna själva för att få fram vad som 

lockar individen till karaktären och spelet. Eftersom rollspelarna har skapat denna egna 

karaktär, så utvecklas det en stark identifikation med denne. Spelarna kan enligt Fine bli 

såpass uppslukade av spelet och karaktären att de identifierar sig mer med denne än med sitt 

verkliga jag. Det blir en stark koppling mellan spelaren och karaktärens identitet, speciellt ju 

längre karaktären lyckas hålla sig i livet i spelvärlden.  

 

Mycket av Fines avhandling lägger fokus på de processer som gör att rollspelare skapar en 

mening och identitet i sitt liv. Rollspelaren får igenom rollspelets värld en tillflykt ifrån den 
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verkliga världen, men framförallt en utväg från det egna jagets begränsningar, både fysiskt 

och psykiskt. Det ges en möjlighet i spelvärlden att bryta sig lös från de sociala normerna och 

istället ge sig själv tillfälle att agera på ett annorlunda sätt. Detta agerande kan ge spelaren 

tillfälle att öva sig i sociala färdigheter som den inte besitter i verkliga livet, och på så sätt 

även förändra sitt verkliga jag. Förutom förändring av yttre strukturer bidrar rollspel till 

vänskap och sociala band inom rollspelsgruppen. En viktig kärna för spelaren är 

gemenskapen. Detta bidrar till den sociala utvecklingen och även utveckling av individuellt 

beslutsfattande, och om karaktären är skapad så, också ledarskap. Hela gruppens struktur och 

sammanhållning formar sig genom karaktärernas utveckling.  

 

Han menar också att stereotypen av rollspelare som psykotiska är missvisande, och att han 

finner rollspelare lätt kan skilja på verklighet och fantasi. De vet när de ska stänga av spelet 

och när de måste återgå till vardagen. Det finns alltid undantag inom alla hobbies och även 

rollspel har en risk för att spelaren ska allt för mycket fokusera på den fikitiva världen och sitt 

alter ego, i önskan om att vara någon annan någon annanstans (Fine 1983). 

 

I Ungdomsstyrelsens rapport om  rollspel (1997) diskuteras rollspelsfenomenet med kritiska 

ögon som diskuterar fördelarna och nackdelarna med spelandet. Rapporten tar också upp 

rollspel ur ett makroperspektiv. Den belyser det svenska samhällets förändring, och 

problematiserar att moderna kulturella utvecklingar lett till att ungdomar har större upplevelse 

av identitetskris nu jämfört med för trettio år sedan. I modern tid har vi en kulturell 

friställning, vilket innebär att vi inte automatiskt ärver religion eller yrken från våra föräldrar. 

Vi formar inte längre viktiga existentiella livsfrågor utifrån vår bakgrund, utan idag kan vi 

själva forma åsikter och trosuppfattningar. Det innebär nya möjligheter men också nya 

svårigheter som individen tidigare aldrig ställts inför i vårt samhälle. Det lägger en stor press 

på identitetsskapande, speciellt för ungdomar. Författaren menar att detta kan vara en 

anledning till varför unga söker sig till rollspel. Eftersom bordsrollspel kan bidra till social 

gemenskap och karaktärsutveckling kan det ses som en givande fritidssysselsättning för 

ungdomar. Den enorma genomslagskraften sedan rollspelens introduktion tyder på att det ger 

något mer för individen (Ungdomsstyrelsen, 1997).  

 

Det kan vara av värde för socionomer att känna till och lära sig mer om rollspel och dess 

effekter. Om rollspel kan verka som stärkande för självkänslan och fästa identiteten hos 

individen kan det vara ett ämne värt att presentera inom till exempel gruppbostäder för 

ungdomar, familjehem eller verksamheter som arbetar med ungdomar i behov av stöd. 

Rollspel anses generellt sett inom forskningen (Fine, 1983, Snow, 2008) som en stärkande, 

utvecklande och därför positiv hobby. Det ger ett spelrum i samhället för ungdomar där de 

känner sig trygga, behövda och unika. Till skillnad från onlinerollspel kan bordsrollspelet 

utveckla sociallivet och skapa gemenskap och vänskap. Rollspel kan därför eventuellt 

uppmärksammas som en preventiv åtgärd hos ungdomar som mår dåligt. Det kan belysas mer 

i samhället för att visas som en stärkande hobby, samtidigt som det behövs utredas om det 

finns negativa aspekter med rollspel, såsom nedbrytande beteende eller isolation (Örnstedt & 

Sjöstedt, 1997)  som vi behöver veta om.  

 

Det saknas modern forskning om ämnet bordsrollspel och det mesta som finns att läsa om 

ämnet sträcker sig tiotals år bakåt i tiden. Därför är det extra viktigt att inom socialt arbete 

studera  ämnet i nutid för att kunna få förståelse för området som kanske går att använda 

preventivt för ungdomar med låg självkänsla. 
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1.1 Syfte 
Syftet är att beskriva och analysera rollspelares självupplevda  sociala effekter av spelandet 

samt upplevelsen om att bordsrollspel har förändrat dem positivt eller negativt, med mål om 

att se ifall bordsrollspel lämpar sig som aktivitet inom socialt arbete med ungdomar. 

 

1.2 Frågeställning 
- Vad är rollspelarnas egna upplevelser av negativa konsekvenser och positiva effekter av 

spelandet? 

 

1.3 Definitioner 

Bordsrollspelare är den som själv definierar sig som det och spelar rollspel enligt stycke ett, 

1.0. 

 

2. Kunskapsöversikt 
 

2.1. Rollspel i praktiken 

Under en rollspelssession
1
  som jag fick observera träffades spelarna och spelledaren 

tillsammans hos en av spelarna. Spelledaren hade med sig utskrivna karaktärsblad som denne 

hjälpte spelarna fylla i efter en spelledarboks regler. Det som fylldes i efter egna val var 

karaktärens, som rollspelarna ville spela,  namn, personlighet, utseende, historia och mål. 

Fysiska egenskaper såsom till exempel styrka, uthållighet och  iakttagelseförmåga och fick de 

inte bestämma själv, utan dessa slumpade spelarna med tärning och skrev ned på formuläret. 

När dessa värden skrivits ut kunde de multipliceras efter regelbokens regler och sättas ut på 

andra olika manövrar som kommer att användas i spelet (till exempel räknas värdet för kasta 

ut genom att dividera styrka med två). Manövrarna var till exempel hoppa, klättra, kasta, 

matematik och läsa. 

När karaktärerna var gjorda satte sig spelarna till rätta i soffan och hade sina karaktärsblad på 

soffbordet. Spelledaren satt mittemot dem och hade fällt upp en så kallad spelledarskärm, där 

han kunde dölja sina anteckningar. Spelledaren började förklara var karaktärerna befann sig 

och beskrev målande miljön (i detta fall i ett värdshus) och tystnade sedan för att spelarna 

skulle komma till tals. Spelarna använde sig av ett jagperspektiv när de beskrev vad deras 

karaktär kände och gjorde. Exempelvis ”jag går fram till dvärgen vid baren och presenterar 

mig”. Sedan ändrades deras röstläge när de talade som sin karaktär. ”Hallå! Kan man få en öl 

på det här stället?”. Så interagerade spelarna med varandra tills spelledaren avbröt dem för att 

komma med ny information, eller agera som en så kallad spelledarperson. Spelledaren var på 

sådant sätt också med och spelade karaktärer, som de andra spelarna fick interagera med. 

Detta för att föra handlingen framåt och för att spelarna ska kunna möta andra personer än sig 

själva i spelet. Spelarna fick själva välja när de skulle förflytta sig till andra ställen genom att 

säga ”jag går ut ur värdshuset och kollar om det är någon därute på gatan.” Under spelets 

gång presenterade spelledaren dem för olika möten, faror, utmaningar och hinder som de 

tillsammans fick lösa på det sätt deras karaktärer skulle ha gjort. Spelandet varade i fyra 

timmar. Spelledaren berättade att när spelarna klarat av ett spel (som spelledaren själv skrivit 

ihop) kommer de att få experience points, alltså poäng, att sätta ut på sina manövrar. Detta för 
                                                           
1
 Bordsrollspel med fantasytema 
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att karaktären ska bli bättre tills nästa gång de spelar. På så sätt blir karaktären ständigt bättre 

och bättre, om den inte förolyckas i spelet och måste ersättas med en annan. 

2.2. Rollspelets snabba framväxt 

Rollspel har funnits i Sverige sedan slutet av 1970-talet, och intresset för det har ökat 

explosionsartat.  Idag finns det 135 000 medlemmar i Sverok, som är Sveriges rollspels- och 

konfliktförbund (Sverok, 2013). Det är en extremt stor ökning från 1995 då drygt 21 000 

svenskar spelade rollspel (Ungdomsstyrelsen, 1997). I Sverok kan man få ekonomiskt, årligt 

bidrag för sin spelförening, om man är inom åldern 6-26 år, varför många av medlemmarna är 

människor inom denna målgrupp. 1995 var andelen 13-15 år den mest representativa gruppen, 

och mest män spelade (Ungdomsstyrelsen, 1997), vilket så är fallet än idag (Sverok, 2013).  

2.3. Forskning om rollspelets positiva aspekter 

Sociologen Gary Alan Fine utförde under 70- och 80-talet studier koncentrerade på 

bordsrollspel. Han iakttog fyra rollspelssessioner, med fyra olika teman (spelen var Dungeons 

and Dragons, Chivalry & Sorcery, Traveller och Empire of the Petal Throne). Även om Fine 

finner rollspelskulturen sexistisk och ibland med våldsamma inslag menar han att det är ett 

stärkande intresse som bidrar till mer än bara en hobby för spelarna. Förutom att iaktta deras 

spelsessioner och dra slutsatser om deras beteende, fick han utföra kvalitativa intervjuer på en 

till tre timmar med 24 stycken spelare. Urvalet skedde inte randomiserat eller systematiskt 

utan var baserat på de spelare som fanns tillgängliga. Hans studie presenterade enligt honom 

flera anledningar till varför rollspelare finner rollspelet så attraktivt (Fine, 1983).  

 

Rollspelet gav spelarna utrymme att fly vardagen för att kunna finna mental avslappning. 

Ungdomarna hade väldigt olika vardagar och liv men i stort sett alla hade gemensamt att de 

fick utlopp för sin stress i rollspelsvärlden. Där upplevde de att de kunde finna ro. Spelandet 

gav en större känsla av kontroll, över världen och möjligheter till eget handlande. I 

rollspelsvärlden fanns möjlighet att överskrida normer och förväntande beteenden och istället 

få prova andra tillvägagångssätt än vad de vanligen hade gjort i olika situationer. Förutom 

detta bidrog också rollspel till spelarnas sociala utveckling på så sätt att de fick tillfälle att 

umgås med nya människor och ständigt möta nya roller. Rollspelarna upplevde att de 

utvecklade sin verbala förmåga, sin tankeförmåga och sin kulturella förståelse för nya 

individer. Vänskapsbanden som knöts inom rollspelsgruppen var också i fokus; det gav en 

gemenskap många inte hade upplevt förut (Ibid).  

 

Snow (2008) vill föra fram vikten av färdighetsträning och kunskapsinhämtning som sker via 

andra sätt än genom skolgång. Han vill poängtera det positiva med att göra rollspelslitteratur 

tillgängligt på stadsbibliotek och skolbibliotek, och lyfter fram de pedagogiska fördelarna 

med den slags litteratur. Till exempel har många rollspelsvärldar och regler inspirerats av 

verkliga myter från vår omvärld, och även kulturer och religioner har influerat spelskaparna. 

Vanliga inspirationskällor är den grekiska kulturen, men också romersk, asiatisk och keltiska 

myter har fått stå som grund för spelvärlden. Snow poängterar hur ungdomars intresse till 

vidare läsning kan väckas genom att bidra med lätttillgänglig spellitteratur. Han menar också 

att rollspel främjar socialliv och gruppgemenskap, och är ett enkelt steg i riktningen mot 

asocial till social då man ständigt spelar i samma grupp med människor. Den gruppen 

utvecklar ofta en vänskap även utanför spelsessionerna.  
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Lancaster (1994) problematiserar rollspel och dess påstådda negativa konsekvenser. Han 

ifrågasätter påståendena om att spelandet ska leda till satanism, droger och självmord som han 

åsyftar att kritiker mot hobbyn hävdar. Genom att studera flera amerikanska organisationer 

mot rollspel, vilka menar att rollspel ökar risken för självmord och medvetenhet om satanism, 

uttrycker han sina slutsatser i Journal of Popular Culture. Han menar att rollspelsvärlden, the 

imaginary world, är strikt skild från verkligheten för spelarna. Att spelarna skulle tillbe satan 

för att de ägnar sig åt rollspel jämför han med att litteraturläsare skulle bli satansdyrkare av att 

läsa Dantes Inferno, något han påpekar som föga  troligt. Lancaster beskriver att det inte är 

omöjligt att det finns kopplingar mellan självmord, misshandel,  kriminella handlingar och 

rollspel, men menar att det inte är någonting som utlösts av rollspelandet som handling utan i 

sådana fall härstammar från spelarnas psykiska bakgrund redan innan själva spelandet. 

Sådana emotionella störningar tror han härstammar från vår verkliga värld och inte är något 

som väckts till liv av rollspelskulturen (Ibid). 

 

2.4 Kritik mot rollspel 

Rollspel fick under dess införande ett kontroversiellt mottagande. De intresserade, blivande 

spelarna gladde sig åt Dungeons and Dragons öppna spelvärld med alla dess möjligheter, 

medan det mottogs av stark skepticism av 1970-talets övriga åskådare (Fine, 1983). Kristna 

fundamentalister och psykologer ifrågasatte rollspelens innehåll och oroade sig över vad som 

ansågs vara ockulta inslag. Uppmärksammade kriminalbrott påstods vara en konsekvens av 

att gärningspersonen varit rollspelare (Lindqvist, 1996). Både Sjöstedt och Örnstedt (1997) 

och Lindqvist uttrycker oro för rollspelens innehåll, och då information om droger, olika sätt 

att döda och sprängmedel som tillhandahålls. Lindqvist (1996)  tycker att rollspel inte bara är 

sällskapsspel för ungdomar att ägna sig åt som hobby, utan menar att det finns outforskade 

aspekter av rollspel som bör undersökas vetenskapligt. Kritiken som Lindqvist menar finns 

mot rollspel bör tas på allvar och kan inte lämnas i glömska. Enligt honom har det länge 

pågått en debatt om huruvida rollspel (och även video och tevespel) påverkar ungdomarna till 

våldshandlingar. Dock har det varit svårt att hitta vetenskaplig bekräftelse på om rollspel 

faktiskt påverkar kriminalitet. Spelens innehåll menar han varierar, från faktiskt lärorika och 

stimulerande, kreativa rollspel med historiska inslag till bloddrypande fantasilöshet. Han tar 

upp vad han menar är en generell åsikt i samhället, nämligen att spelen är cynisk kommersiell 

exploatering av ungdomar, med sammanslagning av svart magi, människoförakt och elitism. 

Lindqvist refererar till några studier som visar att det inte finns någon korrelation mellan 

rollspel och kriminalitet (Abyeta & Forest, 1991) men är ändå skeptisk inför området då han 

menar att det inte är nog studier gjorda för en ordentlig slutsats (Lindqvist, 1996). 

 

Sjöstedt och Örnstedt (1997) är författare mest kända för sin reportagebok De Övergivnas 

Armé, som inom spelvärlden är en bok som många känner till på grund av sin hårda kritik mot 

spelandet. I den redogör författarna vad bordsrollspel och lajv (levande rollspel
2
) innebär och 

framför kritik till dessa två hobbies. Kritiken ligger mestadels på den mängd våld som 

Örnstedt och Sjöstedt säger finns i rollspelsvärlden. De menar att rollspelens första grund 

                                                           
2
 Levande rollspel (också kallat lajv, från engelskans live)  är rollspel, men levande på så sätt att karaktärerna får 

chans att ”finnas på riktigt”. Det är en slags fysisk improvisationsteater där rekvisita och kläder används, och det 

utspelar sig på en plats som ska likna den önskade (Käll, 1998). 



 
 

 

6 
 

finns i de rollspel 1930-talets tyska nazister fick som soldatträning. Där fick nazisterna lära 

sig att koppla bort känslorna för att kunna döda och tortera, för att till slut kunna finna ett 

sadistiskt nöje i blodigheterna. På samma sätt menar de att rollspelare idag agerar, med 

bortkoppling av emotioner och logik i syfte att långsamt bygga upp ett  nöje i mord.  

 

Då alla källor som de använder sig av är anonyma är det svårt att veta reabiliteten i de 

fältstudier som författarna menar sig ha gjort. Deras informanter ska ha berättat om hur en 

rollspelssession ser ut, och en namnlös spelare ska ha gett följande beskrivning av 

omgivningen som rollspelarna arrangerat till  sin rollspelskväll: 

 

”Spellokalens kala väggar pryds endast av några bilder av den schweiziske konstnären Hans-

Ruedi Giger föreställande en ormliknande satan i sexualakt med vita kvinnokroppar mot 

futuristisk teknobakgrund. Svarta och röda ljus pryder altaret, till hälften klätt med 

sammetsduk. På bordets andra hälft är en moderkaka placerad med en skål fostervatten och 

vid sidan av denna ligger en dolkliknande järnkniv. Moderkakan är i själva verket djurinälvor 

som ska symbolisera moderkakan i besvärjelsen Fosterförvridning.” (s. 71, De Övergivnas 

armé). 

 

Förutom den höga mängd av våld och mordinstruktioner som författarna oroar sig för 

framställs också ockultismen och satanismen som stora problem i hobbyn. Rollspelen 

framstår som sessioner där man snarare dyrkar djävulen och djävulska varelser än ägnar sig åt 

den karaktärsutveckling som Fine (1983) har beskrivit.  Rollspelsvärldarna har ofta raser 

såsom dvärg, alv, vampyr eller andra sagoväsen, och emellan dem uppstår en stark rasism 

menar författarparet. Örnstedt och Sjöstedt drar paralleller till nynazism och hatbrott av 

rollspel och Tolkiens sagovärld. De menar att rollspel hjärntvättar spelaren, och kan orsaka 

skolkning och ett socialt undandragande för spelaren. Det finns spelare som faller djupt in i 

hobbyn och lever parallellt med sitt alterego tillsammans med sin verkliga identitet, och 

försvinner in i fantasivärlden på ett sjukligt sätt (Örnstedt och Sjöstedt, 1997). Mer extrema 

slutsatser förekommer också i vad författarna kallar för sin studie. De drar in korrelation 

mellan rollspelare och djurplågerier, ritualer med djurblod på nakna människokroppar, 

gravskändning och självmordssekter (Ibid). 

 

Flera kritiker hävdar att rollspel ökar risken för självmord då det uttnyttjar ungdomars 

psykiska ohälsa. Genom psykisk avtrubbning inför våld kan spelet förvrida unga människor 

till att begå handlingar, såsom självmord, då spelet skapar en situation då de inte är vid sina 

sinnens fulla bruk (Dempsey, Dempsey & Pulling, 1983). 1985 valde The New York Times 

(Hamilton, 1985) att publicera en artikel om bordsrollspel, med fokusering på Dungeons and 

Dragons, efter att en 13-årig pojke vid namn Roland Cartier i Connecticut  tagit sitt liv. I 

artikeln uttalar sig psykiatrikern Creme i en intervju och hävdar att rollspelet bidragit till 

självmordet. Han beskriver Dungeons and Dragons som våldsglorifierande och avtrubbande 

inför våld, död, självmord och även mord. Det skulle till och med kunna uppmuntra självmord 

då spelet har regler som tillåter spelare att bli återuppväckta eller reinkarnerade. Rolands 

självmord ledde till att Putnam Library beslutade att göra sig av med all rollspelslitteratur, då 

det var därifrån pojken fått tillgång till materialet (Ibid). Efter självmordet ledde en lång 

kontrovers huruvida rollspel skulle totalförbjudas hos Putnam High School. Efter en sex 
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månader lång dispyt, och 500 namninsamlingar mot rollspel, beslutade skolan att införa 

förbudet (AP, 1985). 

 

3. Teori 

3.1 Val av teorier 

Symbolisk interaktionism är ett brett forskningsområde som rymmer många intressanta teorier 

relevanta för denna studie. Under intervjuerna och vid transkriberingsarbetet framgick den 

sociala aspekten i informanternas svar. Symbolisk interaktionism kan ge  kunskap om 

intervjupersonernas val till att börja med rollspel och varför de valt att fortsätta med hobbyn. 

Inom symbolisk interaktionism ryms  många andra intressanta teorier som kan vara 

applicerbara på informanternas upplysningar. Det mest passande är primärgrupper, spegeljaget 

och rollteori. 

3.2  Symbolisk interaktionism 

Symbolisk interaktionism enligt Berg, Boglind, Leissner, Månsson och Värnlund (1975) 

handlar om den sociala interaktionens betydelse.Trost och Levin (2010) beskriver teorin som 

en förståelse för hur mänsklig social interaktion sker  med inlärda och även ickemedvetna 

symboler, såsom kroppsspråk och språk. De menar att som samhällsforskare är det viktigt att 

förstå samhället vi lever i och studerar, vilket man kan göra med redskapet symbolisk 

interaktionism. Ur ett socialpsykologiskt perspektiv kan vi se teorin som en 

socialisationsprocess, där människan lär sig hur hon ska agera och vara för att bli socialt 

accepterad. 

Mead (1976) menar att i grunden är människan social. Den sociala människan handlar om den 

kognitiva förmågan, alltså förmågan att tänka, och det sätt det bygger upp relationer. Han 

beskriver hur social interaktion inte bara är ett muntligt samtal mellan två parter utan 

innefattar så mycket mer. Interaktion är något som han beskriver också sker med minspel, 

gester och ögonkontakt. Symbolisk interaktion omfattar också utövandet av tolkande av andra 

individers attityder. Själva medvetandet uppstår hos individen med de tankar som denne får 

vid kontakt med den sociala omgivningen. I Meads teori om identitet upptäcker barnet sig 

själv genom interaktion med andra omkring. Personlighetsutvecklingen i grunden innebär att 

se på hur individen relaterar sig till andra, och ser skillnad på sig själv och de. Individen 

upptäcker också sig själv utifrån andra, utifrån deras tolkning av denne. Andras bemötande 

påverkar sättet att se på jaget, genom att bli objekt för sig själv, såsom andra individer är 

objekt för mig, och anta de andra individernas attityder gentemot mig. 

 

3.3 Primärgrupp 
Ett begrepp inom symbolisk interaktionism som får extra fokus i denna uppsats är 

primärgrupp. Det finns flera sorters primärgrupper. Den vanligaste är familjen. Men även den 

nära kamratgruppen kan vara av primär vikt för en person. Dessa grupper är primära på det 

sättet att de är en slags känslomässig kontakt för personen, men också på det sättet att gruppen 

står för den norm av social interaktion och är den sociala omgivning i vilken personen skapar 

sina känslor. Gruppen måste vara av ansikte-mot-ansikte-karaktär och ha en emotionell 

bindning och gemenskap för personen i fråga. Gruppen kan också vara en primärgrupp just 

vid det tillfället och kanske inte vid en senare situation. Det är alltså inte en statisk grupp utan 
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en föränderlig (Trost och Levin, 2010). Mead (1976) beskriver viktiga personer i 

omgivningen som signifikanta andra, och samhället i övrigt som generaliserande andra.  

3.4. Identitetsskapande och rollteori 

För att kunna sätta oss in i andras situationer behöver människan kunna känna sympati. Med 

sympatisk introperspektion kan vi fortfarande vara oss själva men ändå sätta oss in i den 

andras sits. Vi introspektrar genom våra egna tankar och känslor för att se den andres 

synvinkel (Trost och Levin, 2010).  

 

Det finns flera slags roller som en individ kan behöva axla. Vissa är situationsbunda och redan 

kategoriserade av samhället, såsom könsroller, yrkesroller och åldersroller. En viss position 

kan medföra en roll. Rollerna har också förväntade beteenden och mönster för individen att 

axla. En kvinna anses inte bara vara kapabel att sköta om sitt barn, hon förväntas också att 

älska det (Berg m.fl. 1975). Enligt Trost och Levi fylls rollteori också med position, 

förväntningar och beteende. Positionen förutsätter att det finns andrapositioner i relation till 

den första som skapar rollen. Till exempel en mamma är en mamma just för att ett barn finns. 

Förväntningar innebär att rollen fylls med regler och normer i den positionen som rollen har. 

Det har likhet med beteendet, som också handlar om förväntan av rollen (2010). 

3.5. Spegeljaget 

För oss är inte andra människor bara en föreställning, utan de betyder mer än så. Cooley 

(1964) beskriver hur människor i sin tur har en föreställning om oss i vilken vi reflekterar oss 

själva. Vi får alltså en uppfattning om oss själva utifrån andras bemötande av oss. Han 

använder sig av begreppet spegeljag, för att förklara hur vårt uppfattade jag växer fram i 

social interaktion. Speglingen framgår i tre dimensioner. I den första dimensionen föreställer 

vi oss den bild vi tror andra har av oss. Vid den andra dimensionen föreställer vi oss ett 

omdöme av den bild vi har för oss, och i sista dimensionen erhåller vi slutligen en känsla från 

den bild som andra innehar av oss, exempelvis är det skam eller stolthet. Känslan varierar 

också under tid och är inte fast. Våra kommande handlingar styrs av hur andra människor 

reagerar mot oss, eller hur vi uppfattar att andra människor reagerar mot oss. Mycket av vår 

identidet skapas av den speglingen. Berg m.fl. (1975)  tar upp exemplet att de svarta i 

sydstaterna betraktade sig även länge efter befrielsen som underlägsna vita, på grund av det 

bemötande (och alltså den spegling) som de så länge mött av sig själva.  

Vi interagerar och utför handlingar som ger oss ett bemötande (Trost och Levin, 2010).  

Agerar vi på ett visst sätt, till exempel ilsket, mot en person och får ett negativt bemötande 

tillbaka, kanske då i form av hot om våld, så reagerar vi ytterligare. Vi kanske upplever rädsla 

och maktlöshet i den situationen. Speglingen av oss blir att vi är små och vanmäktiga. Känner 

vi oss skrattade åt och förlöjligade av våra klasskamrater kanske vi får en uppfattning av att vi 

har brister stora nog att lägga märke till. Vi skapar oss en uppfattning eller snaare en slags tro 

om vad de i vår omgivning tycker om oss (jmfr Ibid). Ur spegeljaget föds en självkänsla som 

kan vara positiv eller negativ beroende på hur vi bemöts. Spegeljaget är inte fast bestämt utan 

är föränderligt beroende på vilka vi möter och vilken situation vi befinner oss i. precis som vi 

alla har olika roller i livet kan vi också ha olika spegeljag (ibid).  
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4. Metod 

4.1 Val av metod 

I studier som fokuserar på människors upplevelser och livsvärldar kan det vara lämpligt att 

använda sig av kvalitativ forskningsmetod (jmfr Kvale, 1997). Då denna studie riktar sig till 

bordsrollspelares upplevelser och erfarenheter har kvalitativ metod valts för att kunna nå den 

latenta nivån i samtalet (Graneheim och Lundman, 2004). Det kvalitativa förhållningssättet är 

vad som kom att genomflöda arbetsprocessen, med fokus på intervjupersonernas egna 

uppfattningar om situationen och synsätt på omvärlden. Vissa frågor lämpar sig inte att mäta i 

siffror och statistik, och det är frågor som rör människors individuella uppfattningar. 

Upplevelser eller syn på verkligheten och jaget kan inte mätas utan måste tolkas. Intresset 

ligger i beskrivningen och förklaringen av fenomenet (Ahrne, 2011). Forskaren som utför 

intervjuerna använder sig själv som ett redskap för analys och tolkning av människor i 

närmiljö (Holme, Magne, Solvang, Krohn, 1991). 

5.  Tillvägagångssätt 

5.1 Kunskapsöversikt 
Ämnesområdet valdes utifrån personliga intressen. Första steget var att problematisera 

bordsrollspel och få en förförståelse inför ämnet.  I inledningen presenterades den första 

litteraturen som funnits för området. Information inom ämnet bordsrollspel söktes på 

universitetsbibliotekets katalog. Sökordet var ”rollspel”. Litteraturen som använts har varit 

både kurslitteratur och fristående böcker från magasinet. För att finna internationell forskning 

kring ämnet har databasen SocINDEX använts, med sökorden ”role play” ”role playing 

game” och ”dungeons and dragons”. 

5.2 Urval 

Genom ett bekvämlighetsurval tillvaratogs fördelen av att använda intervjupersoner som 

fanns tillgängliga. Bekvämlighetsurval går ut på att tillfråga den egna vänskapskretsen och 

människor man redan har kommit i kontakt med, men det kan också gå ut på att finna 

intervjupersoner som inte redan är kända för forskaren (Hartman, 2004). Det senare 

tillvägsgångssättet var mest tilltalande för denna intervju. Detta för att jag som intervjuare och 

analytiker inte skulle dra förutfattade slutsatser vilket lätt kan göras om man redan känner 

intervjupersonen sedan innan (Kvale, 1997). Därför eftersöktes bordsrollspelare som jag inte 

redan kände, med hjälp av ett utskick (bilaga 2) som gjorde att intressenter själva fick ta 

kontakt med mig, som är en tillvägagångsmetod under bekvämlighetsurvalet (Hartman, 2004).  

Rollspel erbjuder ingen lägre eller övre åldersgräns och därför behövs en avgränsning inom 

ålderskategorierna göras. För att rollspelarna ska ha kunnat spela rollspel en längre tid så 

länge att de hunnit uppleva positiva och negativa effekter väljs minimumåldern 18 år. 

Maxåldern begränsas till 30 år. Intervjupersonerna begränsades till åtta personer som är 

bosatta i Sverige. 

För att finna intervjupersoner skickades ett informationsblad om studien ut på Klossens 

anslagstavla och på internetforumet Vi Som Lajvar. Klossen är Studiefrämjandets lokalkontor 

som innehåller studierum, replokaler och föreningsrum. Varje onsdagkväll har temat Öppen 

spelkväll och är ett samarbete mellan Sverok och Midälvariket. De anordnar brädspel, rollspel 

och lajv samt brädspelscafé. Internetforumet Vi Som Lajvar finns på Facebook och hyser även 
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många bordsrollspelare. De intresserade fick skicka e-post till Tinah Ekwall för att kunna bli 

intervjuade.  

5.3 Intervjuer 

Intervjuerna skedde, om informanterna bodde i Umeå, på Ålidhems bibliotek, Umeå 

universitetsbiblioteks bokningsbara rum och på Klossen. Intresserade som bodde för långt 

bort för att kunna ta sig till Umeå blev intervjuade genom programmet Skype, där man kan 

samtala via internet med hjälp av mikrofon och webbkamera. Muntligen informerades vilka 

rättigheter intervjupersoner har under intervjun (Bryman, 2012). De blev informerade om att 

samtalet spelades in via mikrofon och antecknades under intervjun, för att transkriberingar 

och inspelningar sedan skulle raderas vid uppsatsens färdigställande (Kvale, 1997). Vid 

intervju på plats satt respondenterna mittemot intervjuaren, för att ge en känsla av ett 

avslappnat samtal. Intervjupersonerna blev bjudna på fika  för att ge ett bekvämt och kravlöst 

intryck av intervjun. Vid Skype-intervjun var det extra viktigt med ”småprat” och ”bekväma 

pauser” (jmfr Gillham, 2008) eftersom intervjun fick ett mindre avslappnat uttryck när det 

inte skedde på plats. Det krävdes extra lyhördhet av mig som intervjuare eftersom det inte lika 

lätt gick att tolka kroppspråk, sinnesstämning och känsla i samtalet när det skedde via internet 

(Bryman, 2012).  

Miljön som de fysiska intervjuerna ägde rum i var på mark som intervjupersonerna var vana 

vid (jmf Kvale), och valdes unikt för var och en av dem. Studenten fick plats på universitetets 

bokningsbara rum, den flitige rollspelaren på Ålidhem blev intervjuad på Klossen och den 

som inte hade anknytning till vare sig det ena eller det andra blev nöjd med att bli intervjuad 

på biblioteket där denne ofta är. Det var av vikt vid alla intervjutillfällena att intervjuerna ägde 

rum i avskildhet så inte obehöriga skulle höra själva intervjun, och för att intervjupersonen 

själv skulle slippa bli stressad av åhörare (Gillham, 2008). Som intervjuare reflekterade jag 

över mitt kroppspråk, mitt minspel och det lugn jag ville utstråla under intervjun. Jag ville ge 

en förståelse av vad de sade och samtidigt inte vara för professionell, genom att inte visa egna 

känslor och på så sätt kanske avskräcka intervjupersonen till att öppna sig själv (Bryman, 

2012). 

Intervjuerna skedde med  halvstrukturerad intervju som arbetssätt. En form av 

forskningsintervju som ligger inom den kvalitativa forskningen är den halvstruktureradade 

intervjun, som definieras som en intervju som ägnar sig åt att erhålla beskrivningar av 

informantens livsvärldar. På så sätt kan man tolka meningen i de framställda fenomenen. Det 

ligger en djupare innebörd i det intervjupersonen beskriver och det gäller som forskare att 

finna kärnan i samtalet (Kvale, 1997). Med hjälp av en halvstrukturerad intervju kan 

rollspelarens mening i fenomenet bordsrollspel fångas, ifrågasättas och på så sätt verifieras 

som viktigt eller oviktigt för intervjupersonen (jmfr Ibid). Under den halvstrukturerade 

intervjun användes ett PM som stöd vid intervjufrågorna. Meningen är att intervjupersonen 

skulle kunna svara fritt och själv associera vidare. Endast vid behov skulle uppföljningsfrågor 

användas. Målet är att få intervjun så lik ett vanligt samtal som möjligt, med mindre tydlig 

maktbalans och en bekväm situation där intervjupersonen kan känna sig fri. Fokus ligger på 

intervjupersonens uppfattning av frågorna och svaren, och dennes förståelse av händelser, 

beteenden, känslor och mönster (Ibid).  
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5.4 Analysprocessen 

Första steget i min analysprocess var att bearbeta empirin, alltså intervjuresultatet. 

Intervjuerna transkriberades en och en i olika dokument. Intervjupersonerna gavs fingerade 

namn. 

Jag valde att använda en induktiv ansats för att kunna bearbeta intervjumaterialet, med 

intention att kunna analysera transkriberingarna förutsättningslöst eftersom ingen fast teori är 

satt. Med induktiv forskningssyn genereras teorin på grundval av de praktiska 

forskningsresultaten (Bryman, 2012). I den induktiva ansatsen har analysen kunnat arbetas 

fram genom att transkriberingarna blivit uppdelat i meningskoncentreringar och senare 

meningskategorisering (Graneheim & Lundman, 2004).  

Efter en första naiv läsning av samtliga transkriberingar för att få en generell uppfattning om 

materialet,  lästes transkriberingarna sedan enskilt. Vid sista läsningen koncentrerades svaren 

till varje fråga, ned till ord, meningar eller citat som beskrev innehållet. Detta för att fånga 

innebörden av alla koncentreringar och enkelt samla dem för en förståelse (jmfr Kvale, 1997). 

För analys av det empiriska materialet för studien har Blom och Nygrens (2009) analysmetod 

1 använts. Enligt Blom och Nygren kan varje berättelse läsas enskilt. Ur berättelserna  

genererar olika antal koder som sedan leder till kategorisering. De tolkade helheterna 

tillsammans väger ihop till en aggregerad helheltstolkning, vilka som övergripande teman kan 

ge en gemensam förståelse (Ibid). Se tabell 1 nedan. 

 5.4.1 Tabell 1 

Socialliv Verklighets-

flykt 

Frustration Utveckling Stigma 

*Umgänge 

* Socialliv 

* Vänskap 

* Nya 

bekant- 

skaper  

* Gemen-

skap 

 

* Trygghet  

* Spela så-

länge som 

möjligt 

* Frihet 

* Stresslind-ring 

*Avslappning 

* Ta ut 

frustration 

* Rollspel före 

arbete 

 

* Flytt 

* Barn 

* Andra 

prioriteringar 

* Skola 

* Piggarna utåt 

* Stress  

* Mardrömmar 

* Makt  

* Ensamhet 

* Lågt 

Självförtroende 

*Självskade-

beteende 

 

 

* Mål 

* Förståelse 

* Kreativitet 

* Ta plats  

* Terapi  

* Självkänsla 

* Mindre 

nedvärdering 

*Allmänbild-

ning 

* Veta vem man 

är  

 

* Ensidig 

syn på 

rollspel 

* Nörd-

stämpel 

 

Kategorier 

 

Koder 
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5.5 Etiska principer och lagstiftning 
Denna studie behöver inte etikprövas då det inte klassades som forskning enligt Lag om 

etikprövning av forskning som avser människor. §2 definierar etikprövningsbar forskning som 

”vetenskapligt experiment eller teoretiskt arbete för att inhämta ny kunskap och 

utvecklingsarbete på vetenskaplig grund”. Studier på magisternivå innefattas inte av 

forskningsbegreppet enligt denna paragraf. Hade det varit en uppsats på nivå som inte skrivits 

av en student hade den inte behövt etikprövas då den inte handlar känsliga personuppgifter. 

Studien är inte av känslig natur då den inte handlar om ras, etniskt ursprung, politiska åsikter, 

religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller hälsa och sexualliv, vilka 

är kriterierna för att behöva etikprövas oavsett om samtycke hämtats av forskningspersonen 

eller inte (PUL, §13,  1998:204). 

De etiska principerna som krävs för just denna studie och dess genomförande av intervjuer är 

informationskravet, konfidentialitetskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet (Bryman, 

2012). Under intervjuns början nämndes dessa och vad de innebär för informanten. 

Principerna innebär att intervjupersonerna har rätt att veta om anonymiteten och sekretessen 

som intervjuaren har ansvar för. Materialet förvarades hemma hos intervjuaren på en dator 

som kräver lösenord, så ingen obehörig fick ta del av uppgifterna. Uppgifter som sparats som 

ljudfiler raderades efter transkriberingen. Transkriberingen kommer också att raderas när 

själva uppsatsen är färdigställd. Ville inte informanten svara på en viss fråga var den fri att 

avstå, även om studien inte var av särskilt känslig natur. Behövde informanten avbryta 

intervjun hade de rätt till det när de ville. Vidare informerades intervjupersonerna om att 

materialet som framkommer under intervjuns gång endast kommer att användas till denna 

studie och dess syfte som de blivit informerade om, och inte vidareanvändas i andra 

forskningsområden (Ibid). 

Då ämnet inte är av känslig natur enligt intervjupersonerna var inte många av  dem 

intresserade av att höra de olika etiska principerna, men informerades ändå för att förtydliga 

de rättigheter som de som intervjupersoner har. Forskarens roll är under intervjun också som 

informatör av information som intervjupersonerna har rätt till att veta (Kvale, 1997). 

5.6 Trovärdighet, tillförlitlighet, generaliserbarhet  

För att uppnå hög trovärdighet gäller det för forskaren att undersöka det han eller hon avser 

att undersöka (Olsson & Sörensen, 2007). Genom att mäta en slags giltighet i studien kan man 

se till validiteten. Som intervjuare avsedde jag att besvara mitt syfte och utformade därför 

frågorna efter detta, med möjlighet till följdfrågor och utökade svar för att öka validiteten. 

Genom att kontrollera att arbetet härrör till sitt syfte kan man främja en god validitet (Kvale, 

1997). Tillförlitlighet enligt Creswell (2009) handlar om i vilken grad en kvalitativ studie 

använder sig av ett tillvägagångssätt som anses tillförlitligt, alltså att lita på. Det behövs 

redogöras för vilken procedur som lett fram till resultaten. Jag har beskrivit tillvägagångssättet 

från början till slut, för att uppnå transparens i min studie.  Resultat som framkommit av 

intervjun stämmer väl överens med en del av den de resultat som Fine (1987) fått i sina 

studier om bordsrollspel. Mina resultat går alltså att återfinna i andra studier (jmrf Kvale, 

1997). Det kanske inte är resultat som överensstämmer med generaliserbarhet i kvantitativ 

mening (Bryman, 2012) men som  kan ge ökad förståelse för ämnet, vilket var min avsikt med 

studien. 
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7. Resultat och analys 

7.1 Intervjupersonerna  

Intervjupersonerna varierade från ålder arton år till trettio år. Vad rollspelarna ägnade sig åt 

för rollspel varierade, men  majoriteten  hade tidigare eller vid tillfället vid intervjun 

mestadels fokuserat sig på rollspel med fantasytema.  

7.2 Empirins innehåll 
Presentationen av empirin är uppdelad i de kategorier som uppstod ur analysprocessen (tabell 

1). I kategorierna presenteras de inom forskningsområdet mest relevanta beskrivningarna och 

citaten från transkriberingarna. Resultaten diskuteras och jämförs även med tidigare forskning 

och valda teorier. 

7.3 Socialliv 
Några av frågorna under intervjun berörde ämnet socialliv och alla informanterna beskriver på 

olika sätt hur rollspel har påverkat deras umgänge. Under detta avsnitt finns inte stora 

skillnader i hur rollspelarna upplever förändringarna, utan här återfinns störst gemensamma 

svar mellan intervjupersonerna. Rollspel beskrivs som en bra ”icebreaker” av flera, alltså som 

en situation där det är enkelt att lära känna nya människor. Genom att träffas på regelbundna 

tider upplevs det enklare att skapa goda relationer. Stegen från föreningsvänskap till 

fritidsvänskap känns enkla, eftersom det är vanligt att rollspelarna sitter kvar och umgås även 

när rollspelspasset är över. På så sätt flyter det sociala umgänget ut från den schemalagda 

rollspelstiden till annan tid. Rollspelet upplevs öppna nya möjligheter till sociala relationer. 

Många känner att de har lättare att träffa okända människor genom rollspelet, då man inte 

behöver fundera ut ämnen att samtala om  eftersom de mestadels umgås som andra karaktärer 

till en början. Två av informanterna beskriver hur deras rollspelskamrater genom spelandet 

har blivit deras bästa vänner. De började med att umgås regelbundet i sina grupper under 

rollspelssessionerna, för att sedan umgås även utanför rollspelstiden. Många av personerna 

upplever att de karaktärer som de spelar är väldigt nära vänner i gruppen, och det kan ha 

bidragit till att de har knutit vänskapsband även i verkligheten. De känner också att gruppen 

har klarat sig igenom många äventyr och utmaningar tillsammans och på så sätt fått minnen 

och internskämt de kan prata om även på övrig tid när de umgås. Det uttrycks en tro om att 

hade de inte spelat rollspel ihop på den tiden de ännu inte kände varandra, hade de inte haft 

gemensamma ämnen att prata om så pass tidigt. 

Jenny berättar hur hon nyinflyttad i staden inte hade något socialliv till en början. Via 

annonsering hittade hon sin spelgrupp.  

Vi kände inte varandra alls och vi var helt olika! hade inte ens personkemi ihop liksom. Men 

vi spelade en gång i veckan, det här var sex år sen då, och våra karaktärer blev så jävla goda 

vänner. Vilket ledde till att vi blev jättetighta rent off game
3
 också. (…) Så vänskapen vi 

utvecklade, och våra karaktärer, gjorde att vi fortsatte. Det var så jävla roligt, man skrattade 

så man grät ihop sen hade man ångest för att ens karaktär höll på att dö. 

 

                                                           
3
 ”Off game” hänvisar till tiden då man inte spelar sin karaktär.  
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Det beskrivs också enklare att träffa människor med gemensamma intressen via 

rollspelsgruppen, än vad det skulle göra genom att försöka umgås på fester, krogen och andra 

sociala event. En av intervjupersonerna beskriver rollspelet som ”en ingångsport till andra 

nördigheter”, och därmed en ingångsport till personer med liknande hobbies. Flera 

intervjupersoner upplever att rollspelare generellt har även andra intressen gemensamt. 

Exempel som nämns på dessa intressen är lajv, brädspel, intresset för fantasy och för historia.  

Alla informanterna uttrycker en viktig gruppgemenskap och ett socialliv som betytt mycket 

för dem. De enhetliga svaren visar vikten av rollspelet för att finna och upprätthålla 

vänskapsband. Gemensamt för många är att de säger sig ha träffat människor  genom rollspel 

som de aldrig skulle ha träffat om de inte spelade. Detta överensstämmer med de resultat 

Snow (2008) och sociologen Fine (1983) har visat i sin forskning vad gäller  rollspelets 

betydelse för sociallivet, och den gemenskap som rollspelet kan ge. Fines forskning om 

ungdomar och rollspelets sammankoppling med viktiga sociala relationer visade på att 

majoriteten av informanterna ansåg rollspel som en viktig del i sina socialliv. Resultatet på 

denna studie visar inte bara att majoriteten av svaren tyder så, utan att samtliga informanter 

ansåg starkt att rollspel påverkat sociallivet till det positiva för dem. Det ger tydliga signaler 

om rollspelets vikt för gemenskap. 

Louise känner sig trygg i rollspelsgruppen och tror det är en viktig del i hennes 

utvecklingsprocess.  Genom den återspegling hon fått i sina primärgrupper (Mead, 1976) får 

hon den bekräftelse hon behöver. När hon känner sig trygg i sin grupp vågar hon ta plats och 

låta sig vara sig själv. Hon behöver inte nedvärdera sig själv längre som hon gjorde förut. 

”Det känns som att man är nånting mer än den man var innan” säger hon. Rollspel kan 

fungera som en primärgrupp då rollspelsgruppen står för den viktigaste emotionella 

bindningen och uppfyller de viktigaste kontaktbehovet (Trost & Levin, 2010). 

Rollspelsgrupperna är också föränderliga, då de ibland dör ut eller ersätts med andra 

medlemmar. Precis som primärgruppen inte är statisk är alltså inte heller rollspelsgruppen det. 

Gruppen kan vara en primärgrupp just vid det tillfället den har syfte, men kanske inte vid en 

senare situation. Vilket fall upplevs rollspelandet erbjuda viktiga grupper där de positiva 

aspekterna är övervägande, även om gruppen skulle splittras. Ingen informant uttryckte oro 

eller saknad över gamla rollspelsgrupper, utan tycktes endast bära med sig glädjande minnen 

och erfarenheter från dessa. 

 

Inom sociallivet ryms inte endast positiva aspekter utan också negativa. Rollspelets givande 

gruppgemenskap har också delat tid med problem. Vissa informanter upplever att de icke-

spelande vänner som de har, tidsvis känt sig bortprioriterade, då intervjupersonen mestadels 

ägnat fritiden åt att spela rollspel eller umgås med rollspelande vänner. En informant, Louise, 

upplever också problem med att veta vilka som hon ska bjuda in till rollspel. 

Rollspelsgrupperna beskrivs lämpa sig bäst för tre till fyra spelare. Därför menar hon att det är 

svårt att bjuda vissa vänner utan att andra rollspelare känner sig bortvalda. ”Det är nästan 

exklusivt med rollspel ibland”, säger hon. Rollspel fungerar alltså inte så öppenhjärtligt och 

till för alla, som tidigare beskrivits ha varit fallet. Eftersom rollspelsgrupperna är relativt små 

och nya spelare ofta bjuds in innebär det att vissa blir lämnade utanför. Hon nämner att vissa 

spelare känner sig bortvalda, vilket är värt fokus även om inte just dessa informanter uttryckt 

sådana känslor.  
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7.3 Verklighetsflykt 
Intervjupersonerna har på olika sätt beskrivit en flykt ifrån vardagen som de kan finna genom 

att spela rollspel. Rollspelet har givit många av dem tid för andrum ifrån vardagens stress och 

påfrestningar. Genom att spela rollspel ges tillfälle att ”koppla bort allt” och ”bara vara”.  

Endast en av informanterna säger sig inte se någon verklighetsflykt i sitt spelande, medan 

övriga medhåller att det finns en flykt i hobbyn, och ett syfte att slippa hantera sin stress. 

Vivian säger att bara genom rollspel kan hon känna att det är okej att släppa allt. Tidigare 

studerade hon heltid, och lämnade avsiktligt tid till helgerna åt att kunna vara ledig. Trots det 

upplevde hon stress under helgerna inför vad hon skulle behöva ta itu med nästföljande 

vardag. Hon kunde bara uppleva fullständig ledighet genom rollspel, och den tiden gav henne 

mental avslappning och då också fysisk avslappning. Den fysiska avslappningen beskriver 

hon kom som en effekt av att hon kunde koppla av, och därför lindra eventuella 

matsmältningsproblem, sömnproblem och huvudvärk. Rollspel är alltså ett nödvändigt behov 

för att klara den vardagliga stressen som uppstår ur vårt samhälle.Ungdomsstyrelsen (1997) 

redogör för hur det moderna samhället har utvecklats och på så sätt skapat en kulturell 

friställning. Jämte nya möjligheter för individen har också nya kriser skapats. Flera av 

informanterna beskriver stress över vardagliga saker, såsom ekonomi och att inte veta hur 

arbetsmarknaden kommer att förändra sig. Ungdomsstyrelsen drar paralleller mellan det 

ökade rollspelandet bland ungdomar och de moderna kriser som ökar, vilket också dessa 

resultat visar. Rollspel anses av informanterna skapa utrymme för avslappning och vila som 

inte annars finns i vardagen. En av informanterna uttrycker ”jag förstår inte hur ni 

ickerollspelare pallar”, och antyder att vardagen för henne skulle vara mycket svårare att 

hantera om hon inte spelade rollspel. 

Verklighetsflykten har inte bara givit tillfälle att undvika sina problem, utan också tillfälle att 

helt byta karaktär och personlighet. Louise beskriver hur hon får vara någon annan än sig 

själv ett tag. Hon upplever att hon får ”komma bort ett tag men ändå inte resa någonstans”. 

Orden hon väljer när hon beskriver sig själv är ”the hero”, något som visar hur hon ser på sin 

karaktär i spelet. ”Jag ville fortsätta spela från början för att jag var the hero liksom, du fattar? 

Inte mig själv.” Hon beskriver känslan av att kunna vara mer än vad man är genom rollspel. 

Genom att göra storslagna saker som hon kanske inte själv skulle våga i verkligheten, eller 

ännu troligare, få tillfälle att göra med de begränsningar som riktiga världen utanför spelet 

har, kan hon uppleva känslan av att vara vad hon beskriver som en hjälte. Alla informanterna 

uttryckte i olika grad en stolthet i vad ens karaktär eller grupp åstadkommit i spelet. Med 

förtydligan om att de mycket väl kunde skilja på verklighet och fantasi så beskrev flera av 

dem en euforisk och samtidigt avslappnad känsla när deras karaktär klarade av någonting som 

de själva inte skulle vilja göra eller inte har möjlighet att göra.  

Flera av informanterna nämner ordet ”frihet” under intervjuerna. Rollspel innebär inga 

begränsningar annat än vad spelledaren sätter, men möjligheterna inom de ramarna är 

oändliga. Majoriteten av intervjupersonerna beskriver rollspel som en tillflykt utanför 

gränserna, där man får leka, vara fri och uppleva obegränsad fantasi. Emedan böcker och 

filmer har en förutsatt handling och ett obevekligt slut menar de att rollspel inte har det, och 

det är en av faktorerna som gör det så attraktivt. Karl känner att han kunde leka med vad han 

ville när han började med rollspel. Det var en slags kollektivt lekande.  

Man sitter i en grupp med kompisar men leker, det är lite det här barndomens… orörda frihet. 

Eller att man får göra vad man vill utan konsekvenser. Man får tänka på friheten.  
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En av informanterna, Jenny, säger att rollspelet fungerat som en flykt ifrån vardagen och sitt 

verkliga liv. Hon har haft en svår uppväxt och trivdes inte i sig själv. Hon berättar att hon 

vuxit upp i en problemfamilj som hon aldrig identifierat sig i. Hennes första rollspelskaraktär 

var en parodi på dem.  

Jag skapade karaktären som ett skämt. Hur jag skulle vara som kille. Och hur jag skulle vara 

om jag bråddes på min biologiska familj. Vi är helt olika, de är liksom… en problemfamilj, 

klädd i läder, gillar motorcyklar och stjäla saker (…) Jag gjorde en humoristisk person av 

det. Det var liksom på nåt sätt jag i den här världen, om jag skulle ha varit kille, och bråtts på 

dem. Det blev väldigt bra terapi. Utan den här karaktären är jag säker på att jag skulle vara 

helt annorlunda. 

 

Jenny känner en tyngd från hennes familj som hon själv inte upplever någon koppling till 

annat än biologiskt. Hon känner press om hur hon ska vara, inte bara som maskrosbarn i en 

dysfunktionell familj utan också som kvinna. Genom att prova skapa en roll, ”på skämt”, så 

fick hon utlopp för alla de normerna som förväntades ifrån henne. Hur skulle hon egentligen 

ha varit ifall hon inte tagit avstånd från familjen, utan blivit som dem? Hur skulle hon bete sig 

ifall hon fötts som man? Hon beskriver det som terapi och det är förståerligt, eftersom hon 

själv får beskriva sina tankar på ett nytt sätt och agera efter dem tack vare att axla en annan 

roll än förväntat (jmfr. Trost och Levin, 2010) 

Ordvalet ”terapi” som Jenny nämner i citatet ovan förekommer under flera av intervjuerna. 

Ordet är ett ganska kraftfullt ord som kan ge signaler om rollspelets vikt för den mentala 

hälsan hos många av informanterna och kan indelas under kategorin positiva aspekter av 

rollspel. Det går att koppla samman med copingmekanismer för att orka hantera verkligheten 

såsom individen upplever den. Rollspel är alltså inte bara en hobby för spelarna, utan också 

ett väsentligt behov för välbefinnande (jmfr Fine, 1983). 

Cissi är en informant som inte upplevde sig må bra tiden innan hon rollspelade. Anledningen 

är att hon led av depression och självskadebeteende i form av självskärelse. Självdestruktivitet 

innebar en stor del av hennes liv. Ungefär sex månader efter att hon börjat med rollspel avtog 

hennes behov till självskadebeteende. Hon säger själv att det beror på rollspelet och dess 

socialliv som följt med.  

Jag tror också det beror på att jag dels har fått en utökad umgängeskrets, dels att jag får "fly 

verkligheten" lite då och då och att jag har en ordentlig hobby som jag älskar, vilket jag inte 

hade innan jag började rollspela.  

 

Detta går emot Dempseys, Dempseys och Pullings kritik (1983) mot rollspel som hävdar att 

spelandet påverkar ungdomars psykiska ohälsa till det sämre. Den psykiska avtrubbningen 

som rollspelet ska bidra till ökar risken för  bland annat självmord. Spelet ska sätta 

ungdomarna i olika situationer som bidrar till att de inte är sig själva, eller vid sinna sinnes 

fulla bruk, och därmed förlorar förmågan att tänka klart. Cissis effekter av bordsrollspelande 

förändrade dock hennes psykiska ohälsa till det bättre, och hon berättar att hon  idag är 

självskadefri. Det är något hon tror beror på rollspelet och alla dess medföljande 

skyddsfaktorer. Att Cissi lyckades ta sig ur sin självdestruktivitet genom något som kan anses 

vara en vanlig hobby, indikerar just att det inte bara är en vanlig hobby. Cissis berättelse är 

viktig i studien då den lyfter fram ett ännu okänt område, nämligen rollspel som 
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självmedicinering och dess resultat. Varken Fine, (1983) eller Snow (2008) problematiserar 

kring ämnet och Fine har inte fått liknande resultat i sin forskning. Cissis svar går inte emot 

hans resultat, men liknande saknas i hans empiri.  

7.4 Frustration  
Det finns även känslor av vanmakt, ilska, besvikelse och allmän frustration hos de flesta av  

rollspelarna som hör ihop med själva spelandet. Kategorin har likheter med verklighetsflykt, 

men ändå väsentliga skillnader nog för att separera dem, eftersom vissa frustrationer lett till 

spelandet, och vissa uppstått utav det. Om det är det som lett till rollspel eller om det är en 

effekt av själva spelandet varierar i resultaten. 

Jenny trivdes inte i sin biologiska familj, sitt hem under uppväxttiden eller ens sin egen  

kropp. Hon berättar hur hon kände sig obekväm  i sig själv som person.  I skolan var hon  

utfryst och hemma hade hon många problem. Hon var inte heller säker på om hon  trivdes 

som tjej. Den första karaktären hon skapade var en man med liknande drag och personlighet 

som henne själv, och det upplever hon skapade trygghet och befästelse i vem hon egentligen 

är.  

 

Jag fick utforska och faktiskt få utlopp för den här tanken. Var jag en tjej? Eller en kille? Jag 

spelade honom i flera år, flera gånger i veckan (…) jag kunde mentaltransa (…) idag känner 

jag mig säker på att jag vill vara kvinna. Jag tycker inte illa om mig själv längre. (karaktärens 

namn) fick mig att förstå mina båda sidor. 

 

Jennys berättelse om hur hon kände sig vilse i sin kvinnliga kropp, och om hur hon blev 

bekväm  i den genom år av rollspel, är intressant ur ett socialt perspektiv. ”Jag fick utforska 

och få utlopp för den här tanken. Var jag en tjej? Eller en kille?”.  Jenny använder ett 

egenpåhittat uttryck, ”mentaltransa”, som beskrivning på hur hon upplevde rollen och 

rollspelet. Genom rollspelet erbjöds hon chans att utforska de olika sidorna av kvinnligt och 

manligt, att låtsas inneha en manlig kropp med allt som det hör till och fick bryta normerna 

med respons och resultat från rollspelsgruppen. Responsen hjälpte henne att stärka sin 

identitet utifrån andras spegling av henne (jmfr Cooley, 1964). Jenny fick verkligen prova att 

axla en annan roll (jmfrTrost och Levin, 2010) för att utveckla sig själv. Hon hade blivit 

tilldelad en roll sedan födeln, rollen som kvinna i vårt moderna västerländska samhälle, och 

fått ta de förväntningarna som medföljer dem. Genom att testa bryta dem genom rollspel fick 

hon en helt ny förståelse för sig själv. Det har också varit viktigt för många av de andra 

informanterna att kunna rollspela olika karaktärer för att hitta sig själva. Genom att undvika 

vissa roller och ta sig an andra fick de känna efter vad som tilltalade dem. Rollspel verkar inte 

bara ha bidragit till en socialisationsprocess för att lättare i verkligheten kunna socialisera med 

andra människor, utan också för att få en starkare position i sig själv.   

 

Frustrationen som rollspelarna ger uttryck för under intervjuerna kan också ha uppstått av 

rollspelandet som en konsekvens på all tid som det kan kräva. Cissi beskriver hur viktigt det 

är för henne med regelbundet spel, något som ibland inte är möjligt av olika skäl. Tidsbrist är 

ett av dem. När hon inte spelat på länge upplever hon stress och frustration. Dock väl under 

regelbundet spel blir hon distraherad och ägnar sig mindre åt studierna, även om de går bra 

ändå, tillägger hon.  
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Man blir ju distraherad. Man kanske tänker på fel saker när man borde fokusera på skola och 

jobb. Och man tar hem uppgifter men man gör dem inte, man spelar istället. 
 

 

Hon är inte ensam om att uppleva tidsbrist och önskan om att hinna med mer rollspel, 

samtidigt som paradoxen att rollspel tar tid från andra intressen och obligatoriska åtaganden. 

Rollspelarna tycks uppleva problematik med den begränsade tiden, och flera av dem uttrycker 

önskan om att veckorna ska vara längre eller dygnet ska ha fler timmar. Det kan vara tecken 

på att rollspel är en hobby som är lätt att isolera sig i, och en oroande faktor när det gäller 

ungdomar som redan har problem med att följa schemalagd tid. Informanterna är alla 

myndiga personer utan fastställd diagnos över psykisk ohälsa, emedan ungdomar inom 

kommunala serviceboenden och LVU-placeringar kan ha blandade sjukdomsdiagnoser och 

problematik. Rollspel kanske inte lämpar sig som en hobby ifall den lätt uppslukar spelaren 

och orsakar, om än små, problem med vardagsplaneringen. 

 

Två av informanterna, Louise och Jenny, upplever även stress över rollspelet när de sover. 

Louise beskriver hur hon ibland har intensivrollspelat i ett dygn och sedan slutat, för att 

efteråt somna djupt. Under sömnen har hon drömt mardrömmar om det som har skett i 

rollspelet. Hon upplever vid sådana tillfällen en orolig sömn. Ibland kan hon också ligga 

vaken efter rollspel och tänka på allt som har skett under spelet. Känslan hon har då beror på 

vad som skett under sessionen.  

 

Har man som jag på senaste blivit kidnappad kanske det inte är det roligaste att tänka på 

nästa gång man ska spela, men har det gått bra och man fått en armé på sin sida är man ju 

lyrisk. Nu senast blev jag en gudinna och jag är skitglad. (…) men ja, man måste fortfarande 

tänka på att det är en fiktiv värld. 

 

Jenny har på samma sätt som Louise upplevt en stressfull sömn efter rollspel, med inslag av 

mardrömmar. Hon säger att det beror helt på vad som hänt under rollspelet, ifall mycket tid 

har gått åt till strid eller flykt. Mardrömmarna är också en oroande faktor när det gäller 

rollspel för ungdomar inom särskilda boenden eller vid annat behov av stöd. Dock kan 

spelledaren själv anpassa spelet efter behov och önskningar, så det skulle inte vara omöjligt 

att skapa en fikitiv värld och karaktärer som inte hamnar inom samma ram som det spel 

Louise och Jenny har spelat. Det finns till och med en marknad för bordsrollspel anpassat 

speciellt för barn (Käll, 1998)  utan våld eller övernaturliga inslag, så att finna spel utan risk 

för mardrömmar och sömnstörningar kanske inte är ett problem över huvud taget. 

 

Gary Alan Fines studier (1983) om bordsrollspel resulterar i att rollspelarna väl kunde skilja 

på verklighet och rollspelstid. Hans resultat kolliderar med Louise och Jennys berättelser om 

mardrömmarna, eftersom de upplever oro även efter spelens slut. Rollspelarna i hans studie 

menade att de mycket väl visste när de skulle stänga av spelet, och att de hade förmågan att 

efterfölja det. Vad det är som gör att Louise och Jenny inte kan ”stänga av” framgår inte i 

deras intervju, medan ungdomarna Fine intervjuade kunde, är intressant och skulle vara värt 

vidare forskning. Det ger stöd till Lindqvist(1996) ställningsatagande om rollspel som innebär 

att vi behöver veta mer om ämnets effekter för att kunna dra ordentliga slutsatser huruvida 

rollspel är ett oroväckande område. 
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7.5 Utveckling 
Rollspel har i olika grad påverkat alla de olika informanterna inom olika områden. Flera av 

intervjupersonerna uttrycker en ökad allmänbildning sedan de började spela rollspel. Detta 

tror de beror på att rollspelsböckerna och spelen behandlar samhällsstrukturer, historia och 

mytologi i olika grader. Männen i studien påpekar sina ökade språkkunskaper, då i engelska 

och svenska, som en följd av rollspelen. Rollspelsböckerna översätts inte alltid från engelska 

till svenska när de säljs i Sverige, utan informanterna har behövt läsa dem på orginalspråk. 

Språket beskrivs ha en hög standard och de har behövt slå upp ord löpande. Idag känner de sig 

säkrare i sitt engelska språk och tycker själva de är bättre än medelsvensken. Likaså upplever 

de sig vara mer insatta i det svenska språket. Rollspelsböcker även på svenska erbjuder nya 

ord och ibland ett akademiskt språk. Jörgen berättar hur han har spelat många olika karaktärer 

som kommer ifrån olika samhällsklasser, och man måste sätta sig in i hur en sådan person 

talar för att kunna spela rollen. Han ser skillnad i hur en bonde från Smålands1850-tal pratar 

jämfört med en politiker i moderna Stockholm, och har därför behövt tänka till och 

problematisera språket mer än vad han tror många icke-rollspelare gör. Snow (2008) lägger 

fokus på vikten av pedagogiskt lärande via rollspelsböcker och spelandet, vilket 

överensstämmer med männens uttalande i intervjun. Jörgen och Karl känner att de fått 

försprång i mellan- och högstadiets engelskalektioner tack vare att de läste rollspelsböcker på 

fritiden. Snow menar att det finns andra sätt till kunskapsinhämtning för barn än via skolan, 

och diskuterar då rollspelslitteratur som en positiv källa till kunskap och språk. Det stämmer 

med Jörgen och Karls fall. 

Det psykiska välbefinnandet är en punkt som majoriteten av intervjupersonerna nämner som 

individuell utveckling kopplat till rollspelandet. Genom ökat socialliv, regelbundna träffar, 

närmare vänskaper och mer nöje i vardagen känner de att även deras välmående ökat.  Även 

självkänslan upplever informanterna påverkats till det positiva tack vare spelandet. Flera av 

informanterna  uttrycker lågt självförtroende och låg självkänsla när de var yngre, som de 

upplever ha ”växt bort” med rollspel. Välmåendet för informanterna tycks ha ökat genom den 

förändrade självkänslan. Jörgen ger ett exempel på hur rollspelandet påverkat hans 

självkänsla. 

 

Den stora vinsten tror jag ligger i att man kan glömma sina finnar, sin taniga kropp och  nå 

utanför komplexen, helt enkelt vara den man vill vara. För min del kom insikten efter ett tag 

att hjältarna, och hjältinnorna vid ett antal tillfällen, man spelade faktiskt inte var så långt 

ifrån en själv. 

 

Han beskriver hur hjältarna och hjältinnorna han spelade visade sig inte ligga särskilt långt 

ifrån honom själv.  Även Jenny ger liknande exempel när hon säger ” jag har insett att det är 

jag som har skapat alla mina karaktärer och jag som rår över den makten.” Karaktären som de 

själva skapar ger en viktig betydelse, mer än att den är spelbar i spelet är den också 

återspeglande i verkligheten. Genom att axla en hjälte – eller någon med makt, om man tolkar 

Jennys uttalande – så får deras statusroll och bemötande av denna en djupare betydelse, även i 

verkligheten.  Här kan vi jämföra Cooleys (1964) spegeljag mot Meads (1976) primärgrupper 

för rollspelarna.  Primärgruppen, rollspelsgruppen, möter varandras karaktärer eller 

spelledarkaraktärer som ger hjälte-status-återspeglingen för individen. Det är en viktig 

känslomässig kontakt som utvecklar identititen för personen, samtidigt som återspeglingen 

skänker ökad självkänsla (jmfr Cooley, 1964 och Mead, 1976).  
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Jenny är väldigt säker på att rollspelen förändrat henne för all framtid. Hon beskriver den 

gamla Jenny som  en skrämd, blyg, musaktig ”och liksom liten” person. En person hon inte 

skulle känna igen och ibland talar om i tredje person under intervjun.  Även Jennys berättande 

kan  kopplas till spegeljagets teori om att bli positivt speglad i andra, och då känna sig bättre 

som person.  

Hade en kille som bröt revbenet på henne och liksom trodde hon var värd det. Jag fattar inte. 

Ibland läser jag mina gamla dagböcker och blir så jävla frustrerad, skärp dig liksom. Jag 

fattar inte. Men nu vet jag att folk respekterar mig, tycker jag är utåtriktad, rolig. Jag tror 

fortfarande att jag är blyg men på plats på en fest eller bakom en talarstol är jag avslappnad 

och kan prata som vem som helst. Det är typ som en stor person som gått ner i vikt och tror 

hon har samma klädstorlek fortfarande, det sitter i. (…) Jag har fått prova på hur det är att 

inte vara den lilla musen utan den utåtriktade ageraren.  

 

Jörgen beskriver sig själv förr som en blyg tonåring som inte mådde jättebra när han blev 

kallad nörd av omgivningen på grund av sina intressen. Han säger att han var ovan vid 

konversationer och ogillade att bli satt i strålkastarljus. Skillnaden från den personen från den 

han är idag säger han beror på att hans karaktärer under spelets gång någon gång blivit 

trängda och måsta försvarat sig. Det är snabbt, enkelt och oftast verbalt. Han lärde sig svara 

på tilltal och fick vetskap om att han kunde snacka sig in i eller ut ur saker, vilket stärkte 

honom. Jörgen, precis som flera informanter, beskriver hur de fick lära sig mer om sig själv 

genom rollspelandet. Fine (1983) har liknande mönster hos sina intervjupersoner, då de 

informanterna upplevde ständig utveckling i sina sociala roller på grund av alla de olika 

personligheter de fick möta i spelet. De olika mötena ledde till större insikt i den egna sociala 

förmågan, vilket också är fallet i Jörgens berättelse.  

 

Ett vidare exempel på resultat liknande Fines inom social utveckling är Vivians tidigare 

socialkompetens. Vivian berättar hur hon kunde ta mycket plats var hon än befann sig, och 

hon känner idag att hon förr pratade för mycket. Hon lät inte andra komma till tals och 

föredrog att tala framför lyssna. Hon anser att den vanan har ändrats. Idag känner hon att hon 

har fått balans med hjälp av rollspel, och att hon vet att andra måste få plats också. Genom 

spegeljaget och återspeglingen från sin omgivning (Cooley, 1964) har hennes grupp reagerat 

på hennes agerande, alltså att hon pratade för mycket enligt henne själv, och återspeglat det 

till henne. Deras reaktioner har skapat hennes nya agerande utefter vad som är socialt 

acceptabelt (jmfr. ibid). Hon säger att hon har också lärt sig prata om vad som helst med vem 

som helst, genom att applicera rollspel på vardagssituationer. Genom rollspelet känner hon att 

hon fått vara nöjd med den hon är eller ändra det hon inte gillat. ”Det är lättare att identifiera 

sig själv när man provar att vara andra”. Även Louise känner att så är fallet. Hon arbetar 

sedan några år tillbaka socialt med människor och känner att hon blivit bättre på att känna av 

andra människors humör och sinnesstämning tack vare allt rollspelande. Hon tror det beror på 

att hon spelat olika karaktärer och byggt förståelse för dem, och för att man ska ha 

personkemi med de andra olika karaktärerna som finns i rollspel. Fines forskning (1983) har 

tidigare presenterats och det finns paralleller mellan det han beskriver och intervjupersonernas 

svar. Enligt hans informanter gav rollspelet en chans att överskrida de normer och beteenden 

som de förväntades ha. Istället fick ungdomarna liksom dessa informanter prova på andra 

lösningar på situationer.   
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7.6 Stigma 
En övervägande negativ effekt av att vara bordsrollspelare är det stigma som medföljer, enligt 

några av informanterna. Negativa stämplingar av olika slag har medföljt vissa av spelarna på 

grund av den hobby som de har. Flera av de kvinnliga intervjupersonerna uttrycker en oro för 

att berätta om sin hobby för människor de inte känner väl. Oron grundar sig i rädslan att bli 

placerad i ett fack som ”konstig”, eller brist på förståelse vad det är man egentligen ägnar sig 

åt. Sara beskriver en oro över att hennes omgivning ska tro att hon mestadels av sin fritid 

sitter i en källare ”med svettiga, finniga tonårskillar”. Jenny uttrycker en liknande 

fördomsrädsla, när hon säger ”folk fattar inte vad det är vi gör. De tror vi är insnöade, 

cocacoladrickande, svettiga nördar i mammas källare som kollar Xena och spelar Drakar och 

Demoner”.  Två av informanterna har aldrig uppmärksammat några fördomar om rollspelare i 

allmänhet, Roger är en av dem. Han har inte märkt att någon omkring honom reagerade när 

han började spela rollspel i tidiga tonåren. ”Folk visste redan att jag var en geek” säger han 

vid frågan. Men under intervjun så tolkar jag som intervjuare ändå att han oroar sig för de 

fördomar om rollspelare som finns. Hans svar är lätt försvarsinställda och  det får mig att 

fundera på hur mycket han vill skydda sin hobby som han menar inte är utsatt för negativ 

stämpling.  Vissa ordval drar ändå tankarna till fördomar om rollspel. 

Om jag upplevt någonting negativt när det gäller relationer… av rollspel alltså… nä… jag... 

nånting jag kan tänka mig den frågan syfta till är det om det har kommit i vägen eller så. Men 

det har jag aldrig upplevt.(…) Jag har inte blivit kallad satanist eller ockultist än så länge. 

(…) Negativ påverkan på skola...  Nä, aldrig hänt. Man har väl stått och diskat men inte 

pluggat, precis som man spelat rollspel och inte pluggat. (…) Gillar inte mina barn att jag 

spelar rollspel får de hitta annat att göra. Pappa ska vara konstig. 

 

Vivian beskriver det problem med sina föräldrar hon upplevde i början när hon spelade 

rollspel. Hon började spela i tonåren under tidigt 1990-tal. När de spelade i gruppen kunde de 

spela vad hon beskriver som väldigt långa pass, och ibland spelade de hela helger. Det 

resulterade i att hennes föräldrars oro över hennes långa frånvaro väcktes. Hon säger att det 

var tidigt nittiotal och de omkring henne uppfattade rollspel som någonting som hade med 

satanism att göra. Hennes föräldrar delade den oron och drog även paralleller till 

droganvändande. Örnstedt och Sjöstedt (1997) har liknande föreställning om hobbyn och 

hjälpte till att sprida sitt budskap genom den bok de presenterade under nittiotalet. Deras 

uppfattning delade Vivians föräldrar vilket ledde till att hon upplevde svårigheter med att 

fortsätta hobbyn. Vivians uttalande tycks mena att hon kopplar ”tidigt nittiotal” med fördomar 

om rollspel på ett annat sätt än vad det kanske finns om idag.  

Även Jörgen började spela under vad han kallar tidigt nittiotal. ”Du vet, det var tidigt nittiotal 

och folk trodde allt möjligt”. Kanske försöker han förmedla något underförstått, att nittiotalet 

var en svår tid för rollspelare att bli förstådda, vilka Örnstedt och Sjöstedt skrivit sina teorier 

om. Jörgen menar att han har känt av rollspelarens stigma många gånger. Inte bara av de 

utifrån som använde ordet nörd som skällsord, de generaliserande andra, utan även från sin 

egen rollspelsgrupp, de signifikanta andra (jmfr Mead, 1976). Han fick i gymnasiet och fem år 

framåt en ofrivillig paus från rollspelet då spelarna kände att det var dags att sluta spela. Hans 

rollspelsgrupp splittrades trots han försök till att upprätthålla den. Kamratgruppen ansåg att 

rollspel var osexigt och uttryckte en tro om att kvinnor inte intresserade sig för rollspelare. 

Istället ägnade de sig åt fest och tjejer, medan Jörgen höll sig kvar inom vad han kallar för 

nördramen. Det tycks vara extra sårande att det inte bara var ”de utifrån” som valde att se ner 

på rollspelshobbyn, utan även de i hans rollspelsgrupp. När de i primärgruppen, eller de 

signifikanta andra reagerar på samma sätt som de generaliserande  andra, reagerar individen 
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på att annat sätt än vad den skulle ha gjort än om bara generaliserade massan hade reagerat 

(Ibid). Jörgen tycks ha känt ett större svek av sin egna grupp, eftersom han beskriver det som 

”vi och dem” om rollspelare och icke-rollspelare. ”Vi”-et upphörde i och med att de 

signifikanta lämnade honom ensam åt sin hobby, för att förena sig med övriga och ansluta sig 

till deras fördomar om rollspel.  
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8. Avslutning  
Studiens syfte är att beskriva och analysera rollspelares självupplevda  sociala effekter av 

spelandet samt upplevelsen om att bordsrollspel har förändrat dem positivt eller negativt, med 

mål om att se ifall bordsrollspel lämpar sig som aktivitet inom socialt arbete med ungdomar. 

Frågeställningen har fokus på de effekter och konsekvenser som spelarna själva upplever av 

rollspelandet. Genom åtta kvalitativa intervjuer med bordsrollspelare kunde olika erfarenheter 

av rollspel belysas och problematiseras. Som resultat av empirin kom olika kategorier att 

bygga upp strukturen av  resultatet och analysen. Dessa kategorier är socialliv, 

verklighetsflykt, frustation, utveckling och stigma. Kategorierna sammansmälter i vissa fall 

och övergår in i varandra, och skapar tillsammans en övergripande bild av rollspelares 

upplevda effekter av spelandet. 

Resultatet visar att rollspel främjar och stärker sociallivet, ger ökad självkänsla, känsla av 

sammanhang och en ger ny förståelse för sin omvärld. Majoriteten av rollspelarna beskriver 

hur de inte skulle ha varit samma person som de är idag om de inte haft rollspel som intresse. 

Rollspelet har verkat som mer än ett fritidsintresse, och varit närmast ett måste för 

välbefinnade för flera av spelarna. Ungdomarna har kunnat använda hobbyn som verktyg för 

att bryta sig ur sin isolering och för att känna sig bekväma med sig själva. Empirin har 

teoritiserats och jämförts med teorier om primärgrupper, rollteori och spegeljaget för att få en 

bredare förståelse av respondenternas innebörd av svaren. Tidigare forskningsresultat inom 

ämnet stämmer till stor del överens med det färdigställda resultatet, även om skillnader också 

finns.  

Studiens resultat visar att det skulle kunna lämpa sig med bordsrollspel i socialt arbete med 

unga, då informanterna uttryckte positiva effekter såsom stärkt självkänsla, befäst identitet, 

bättre välmående och ett ökat socialliv. En klassisk syn på ”stökiga ungdomar” är att de ännu 

inte har hittat sig själv. Intervjuresultaten visar på att rollspel är ett praktiskt sätt att testa olika 

roller och handlingar för att se vem man trivs med att vara. Genom att kunna erbjuda rollspel 

som hobby, kanske inom gruppboenden eller till exempel till ungdomar som är placerade i 

familjehem, kan ungdomen få ett roligt och socialt verktyg för att utveckla sig själv på 

positivt sätt. Dessutom kan ungdomen bidra till att utveckla även de i gruppen med sin 

karaktär. Dock visar resultaten också att rollspel skapar ett stigma med tillhörande fördomar 

om hobbyn. Några av informanterna kunde inte heller skilja på vardag och rollspelstid då de 

drömde mardrömmar om rollspelens handling efter avslutad session. Detta överensstämmer i 

viss mån med den kritik som framställt mot rollspel och som presenterats i 

kunskapsöversikten. Ytterligare forskning inom ämnets negativa effekter behövs för att 

utesluta konsekvenser för spelarna. Negativa effekter behövs undersökas för att inte bidra till 

försämring i måendet hos ungdomar som redan har en besvärlig situation, till exempel 

ungdomar med psykisk diagnos eller inom LVU-vårdnadsmål. 
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Studiens resultat kan ha påverkats av intervjupersonernas motivation att delta i studien. Vid 

intervjuutskicket eftersöktes rollspelare, 18-30 år av bägge könen. Intressant är det höga antal 

kvinnliga rollspelare som tog kontakt, medan männens intresse  att vara med i studien inte var 

lika högt. Rollspel anses fortfarande generellt som en hobby med fler manliga aktörer än 

kvinnliga som utövar det, så varför ville så många kvinnor medverka? En tanke är att det dels 

beror på att jag som intervjuare är kvinna, och kvinnorna som sökte medverkan  i studien 

kanske kände att de fick ett utrymme att göra sig hörda inom hobbyn där det oftast syns 

manliga agerare. En annan tanke är att de intresserade som kontaktar en i studiesyfte ofta 

känner att de har en historia eller något av intresse att berätta. Kvinnorna hade olika historier 

som jag personligen anser mer präglade av en utveckling från låg psykisk hälsa  till 

förbättring än vad männen hade i sina svar. Det kan visserligen också bero på att kvinnorna 

kände sig mer bekväm med en kvinnlig intervjuare än vad männen kan ha gjort, och därför 

valde männen att inte berätta lika detaljerat om sitt mående. Det anses också i vår kultur vara 

omanligt att berätta om psykisk ohälsa eller lågt självförtroende. Hade det varit en annan 

intervjuare, och också en man, hade kanske viktig information som framkommit i studien gått 

förlorad. Exempelvis Jennys bakgrund i sin dysfunktionella familj och hennes olustkänslor 

kring att vara född som kvinna, som senare underlättades med hjälp av en speciell 

rollspelskaraktär som hon valde att spela. Även Cissis självdestruktivitet som skapade ett 

självskadebeteende hade kanske inte erkänts under intervjun. Cissis relation till rollspel visar 

sig ha gett henne en stabilitet i vardagen som hon inte tidigare känt, med tryggt socialliv och 

en tillfällig verklighetsflykt. Det är viktiga berättelser som inte framdagats i Fines studier 

(1985) eller Snows forskning (2008) och därför är värda extra fokus då det är outforskat 

område med rollspel som självmedicinering och tillfälle för uttryck för annan sexualitet. Då 

det är ämnen av intresse inom socialt arbete skulle vidareforskning på ämnet kunna vara 

aktuellt för att ge en djupare förståelse av dessa två områden i relation till rollspel. 

 

Vidare vad som kan ha påverkat informanternas svar är de olika tidsspannen som rollspelarna 

varit aktivt. Det är intressant att lägga märke till vad definitionen av vad en aktiv rollspelare är 

enligt de olika rollspelarna själva. En deltagare i intervjun spelar minst en gång i veckan 

sedan sex år tillbaka, medan en annan har spelat ungefär en helg per år. Det är ett långt 

avstånd mellan de två polerna. Rollspelarna har inte spelat lika mycket tid som varandra, utan 

väldigt varierande. Därför har de olika mycket erfarenhet av rollspel och därför också 

påverkan utifrån detta.Detta borde ha påverkat svaren under intervjuerna och också resultatet 

av studien. Det kan ha påverkat tillförlitligheten av arbetet. De som spelat mer borde rent 

logiskt ha upplevtstörre påverkan, både på socialliv och av personlighetsutveckling. Det kan 

vara svårt att generalisera resultaten av informanternas svar, likaså i min studie att 

generalisera resultatet till alla rollspelare. Min studie bidrar dock med generell kunskap om 

vad bordsrollspel kan innebära för aktiva spelare. Hade jag sökt även icke-aktiva rollspelare 

till min studie hade kanske svaren och därmed resultatet blivit annorlunda. Resultatet hade 

kanske inte stämt lika väl med tidigare forskning, eller gått att relatera till primärgrupper, 

spegeljaget och rollteori så väl som det har gjorts. Ifall rollspelarna inte uppskattat och värnat 

om hobbyn hade de förmodligen slutat engagera sig och inte passat in som aktiva rollspelare, 

vilket var mitt urval. De som lämnat hobbyn har lämnat den av en eller flera anledningar, 

anledningar som jag kanske skulle ha fått höra under negativa effekter av spelandet, men inte 

gjorde med just mina informanter. Vidareforskning inom området rollspelare som valt att 

lämna hobbyn skulle ge andra dimensioner till de negativa aspekterna av spelandet, och ge 

ökad kunskap till effekterna av bordsrollspel. Det skulle ge bredare förståelse för huruvida 
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rollspel är en passande sysselsättning för ungdomar med psykisk ohälsa eller 

identitetsproblematik.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide rollspelande 

 

 

Ramarna – tid, sekretess, samtycke, nyttjande- och informationskravet 

 

 

 

Vad lockade dig till att börja spela? 

 

 

Vad gjorde att du valde att fortsätta spela? 

 

 

Har du någonsin tagit en paus från rollspelandet och vad har det berott på? 

 

 

Har du upplevt någon positiv påverkan av... 

- relationer 

- skola/arbete 

- fysisk hälsa (sömn, stresslindring, matvanor etc) 

 

 

Har du upplevt någon negativ påverkan av... 

- relationer 

- skola/arbete 

- fysisk hälsa (sömn, stress, dåliga matvanor etc) 

 

 

Upplever du skillnad i hur du är som person till vardagen, från innan du började spela jämfört 

med idag? 

 

 

Vad tror du den skillnaden beror på? 

 

 

Om du minns hur ditt välmående var vid tiden du spelade första gången, hur var det då? 

 

 

Hur är ditt välmående idag? 

 

 

Det finns forskning som menar att rollspel är stärkande för individens självkänsla och 

välbefinnande. Vad tror du om det? 

Utifrån egna erfarenheter? 

 

 

Hur länge tror du att du kommer ägna dig åt rollspel? 
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Bilaga 2 

Utskick 

  

Intervjupersoner sökes till en kvalitativ studie om bordsrollspelande  
  

Hej!  

Jag skriver min magisteruppsats inom institutionen för Socialt arbete på Umeå universitet. 

Mitt syfte med uppsatsen är att undersöka rollspelares egna erfarenheter av spelandet. Jag har 

som mål att undersöka positiva och negativa erfarenheter av rollspel i förhållande till 

vardagslivet.  

  

Du som intervjuas kommer att vara anonym och få ett fingerat namn. Intervjuerna sker med 

inspelningsutrustning för transkriberingsändamål, men kommer att raderas vid uppsatsens 

slutförande.   

  

En intervju kommer att ta mellan 20-30 minuter.  

  

Jag söker åtta stycken personer som benämner sig själva som rollspelare i åldrarna 18-30 år 

och är villiga att ställa upp på en intervju.  

  

  

  

  

Kontakta Tinah Ekwall om du vill anmäla intresse eller veta mer.  

XX@hotmail.com  

  

Ansvarig handledare vid Umeå universitet  

Hildur Kalman  

Institutionen för socialt arbete  

090-786 65 72  

  

   

  

 


