
SIGNALERS GUIDE

SIGNALER

Nyheter  |  Insändare   |  Boktips  |  Reportage  |  Serie!

Recensioner:

WARHAMMER ONLINE
DE BLOB
WH SPACE MARINES CODEX

från Sverok
nr 60 november 2008Förbundstidning för Sveriges roll- och konfl iktspelsförbund

Sverok: 
Från nördförbund till 
folkrörelse på 20 år
Friformsträff  
gav rollspel och 
lajv ny höjd

till livet som gamer

Det är en djungel där ute! 



             ,                 

                  

www.paradoxplaza.com/Mount&Blade

© 2008 Paradox Interactive. All rights reserved. Mount&Blade is a trademark of Taleworlds.

       
    

Signaler & GamersGate erbjuder alla 
läsare 30% rabatt på Mount&Blade!

Rabatt kod:
MOUN-TAND-BLAD-ENOW

Rabatten gäller fram till 1:a Januari 2009.

Ladda hem spelet idag!
..



  Signaler från Sverok | november 2008 3

Ledare
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Sverok, Sveriges roll- och konfl iktspelsförbund, är ett ideellt riksförbund för dem som 
älskar att spela spel i  alla former. 
Organisationen saknar religiösa eller politiska kopplingar,  i Sverok fi nns plats för alla. 

Idag har förbundet fl er än 1 600 föreningar som tillsammans har 72 500 medlemmar. 
Förbundet startades 1988 och är godkänt av Ungdomsstyrelsen, 
som är en tillsynsmyndighet för ungdomsorganisationer utsedd av Utbildnings- och 
kulturdepartementet. 
Medlem i Sverok blir man när man går med i en förening som är ansluten till Sverok. 
Man kan bilda sin egen förening eller gå med i en redan existerande. 

”Start wearing purple, wearing purple...
tart wearing purple for me now...”

I sin sista ledare citerade vår förra ordförande en av sina fa-
voritlåtar, som hon tyckte passade in på tillfället. Jag har gjort 
detsamma, och tog Gogol Bordello – Start Wearing Purple. För 
den som ännu inte hört den – Youtube är din vän.

Det jag hör när jag lyssnar på den här låten är en uppmaning 
att börja klä sig i lila kläder, att kasta bort det svart-gråa trista 
och lägga till färg i sitt liv. Den uppmaningen är kärnan i det jag 
tycker är viktigt och bra med Sverok – strävan att kasta bort en 
gråtrist och mellanljummen vardag för att göra något som är 
kul, tillsammans med människor man tycker om (eller tycker 
illa om, och vill tvåla till i ett parti av favoritspelet).

Varför sitter folk hemma och tynar bort framför tv:n, när 
det finns så otroligt mycket häftiga, roliga och spännande spel? 
Varför verkar det som att så många aktivt väljer det gråa livet, 
när det lila är så mycket bättre?

Förmodligen är spelen alldeles för okända och avlägsna, och 
det blir naturligt att stanna kvar i vardagen som inte erbjuder 
några alternativ. Det är synd, vardagen borde svämma över av 
alternativ. Ett parti fluxx under lunchen, ett träningspass paint-
ball innan middagen, en omgång skräckrollspel innan det är 
sängdags.

Efter årsskiftet kommer en ny ordförande och en ny styrelse 
ta över för att driva Sverok vidare. Vi kan lita på dem att göra 
vardagen mera lila, att ge oss möjlighet att spela och att göra det 
tillsammans.

Stay purple,

– Aimée

S
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Internetbaserade föreningar. Smaka på det du! De har nämligen kommit att ut-
göra en stor del av Sverok. Med stor del menar jag inte att de är en femtedel eller 
en tredjedel. Näe, roll- och konfliktspelsförbundet Sverok har gått och blivit ett 
förbund för datorspelare. Mer än hälften av Sveroks medlemmar är med i jät-
teföreningar, flera med över tusen medlemmar, som sysslar med onlinespel som 
Counterstrike.

Rollspelare, lajvare, konfliktspelare – och hur många ser sig förresten som 
konfliktspelare idag (?) – och figurspelare har hamnat i klar minoritet. Trodde 
du att det var rollspelarna som var Sveroks kärna? Ja, då trodde du som jag. 
Sorry, det är dags att anpassa världsbilden efter verkligheten. 

På Sveroks forum är diskussionen livlig om en Riksmötesmotion med rubri-
ken ”Sverok – ett spelförbund”. Varför inte helt enkelt byta namn till Spelför-
bundet undrar någon. En snabb titt på medlemssiffrorna visar att det skulle 
vara mer rättvisande än att kalla sig för ett ”roll- och konfliktspelsförbund”. Läs 
mer om medlemskårens utveckling på sidan 13.

För övrigt går nummer 60 av Signaler från Sverok i tipsandets tecken. Vi gui-
dar dig till allt du kan behöva veta – från hur man håller sig vaken – praktiskt 
i Riksmötes- och Dreamhack-tider − till hur man överlever en zombiekatastrof 
eller fixar en hemsida. Signaler älskar guider, kolla in vår stora guidespecial på 
sidan 18.

Spana också in Mattias Huss intressanta reportage från rollspelstillställning-
en Höjdpunkt (sidan 10) och vår tjocka recensionsavdelning som börjar på si-
dan 28.

Missa inte heller att Sverok fyller 20 år i dagarna. Grattis!

Spelförbundet
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SIGNALER FRÅN SVEROK utges av 
Sverok med 4 nummer per år.  
Citera gärna men glöm inte att ange 
källa. Eftertryck av längre stycken 
kräver Signaler från Sveroks tillstånd.

Inlämningsstopp för annonser till 
nästa nummer är den  8/1 2009.

Vill du annonsera i Signaler från Sverok?

Spelföreningar anslutna till Sverok har möjlighet att annonsera 
till kraftigt nedsatt pris – eller till och med gratis!
Övriga annonsörer kan vi erbjuda annonsplats i storlekarna 
helsida, halvsida eller 1/4 sida, till mycket förmånliga priser.
Kontakta signaler@sverok.se för mer information.

Foto: Henrik Sannesson

November



  Signaler från Sverok | november 2008 5

18

30

32

november 2008

10

28

3

4

6

8

10

13

18

28

30

32

34

36

39

39

40

Ordföranden talar

Ledare

Nyheter

Verklighetsspel på biblioteket

Reportage: Lajvkonventet Höjdpunkt

Sverok: 20 år av spel och föreningsliv

Signalers Stora Guide till Livet som Gamer

Recension: Warhammer Online

Recension: de Blob

Recension: WH 40K startbox

Recension: Space Marines Codex

Bokrecensioner

Serier

Insändare

Kalendarium

Innehåll



Svero
k    

  JUS
T NUNyheter

Redaktör:
Henrik Sannesson

signaler@sverok.se

Signaler från Sverok | november 20086

Förbundsstyrelsen beslutade på 
ett möte i september att den problem-
tyngda databasen Midas ska ersättas av 
ett nytt system. Midasprojektet började 
2005 och sedan dess har cirka 1,6 miljo-
ner kronor lagts på utvecklingen genom 
två konsultföretag och på eget arbete 
inom kansliet. Databasen lanserades i 
somras men visade direkt upp problem. 

− Jag önskar att jag kunde säga att det 
är någons fel - för då hade vi kunnat krä-
va något av dem. Men det är en olycklig 
kombination av att vi som beställare har 
varit otydliga i våra krav och att företa-
gen vi vänt oss till inte har begärt nog-
grannare beskrivningar av vad vi vill ha. 

Christer ”Chrisp” Pettersson är chef 
för Sveroks kansli. Han berättar att man 
på Sverok kanske är ”för vana vid att få 
vad man vill ha”. I det här fallet har det 
gjort att beställningen av Midas inte var 
tillräckligt specifik.

Grundtanken med databasen är att för-
enkla administrationen av Sverok-fören-
ingarnas medlemsrapportering. En av de 
viktigaste funktionerna var att förening-
arnas administratörer skulle kunna logga 
in på sidan och lämna alla uppgifter som 
behövs för att söka bidrag. Allt skulle 
gå att sköta genom ett webbgränssnitt. 
Men problemen med systemet har varit 
omfattande. 

Midas skrotas
Miljonprojektet går i graven

− Det här har inneburit en enorm ar-
betsbelastning på kansliet. En uppgift 
som man kanske hade uppskattat skulle 
ta en timme kunde helt plötsligt ta fem 
timmar. Och tittar man från andra hål-
let så har föreningarna förstås varit jät-
temissnöjda.

Sveroks kansli har inte kunnat betala 
ut bidrag på ett halvår. Uttryck för frus-
trationen kan man läsa om på Sveroks fo-
rum, bland annat under kategorin Drift. 
Där skriver en person med signaturen 
”menvafan...” så här:

”Har aldrig stött på en databas som 

är så korrupt [...] Försökte även lad-

da upp medlemslistan via ett Exce-

lark... Har aldrig fått så många fel-

meddelanden tidigare...”

Men idag är Christer ”Chrisp” Petters-
son ändå nöjd med att styrelsen nu beslu-
tat låta Midas gå i graven.

− Det är ett svårt beslut att fatta. Det 
är lättare att fortsätta hoppas i sådana här 
projekt. Man tänker att ”bara en grej till 
så kommer det nog att funka”.

Så snart som möjligt ska någon form 
av preliminärt system startas för att und-
vika en medlemsrapportering på papper. 
Det långsiktiga målet är att på tre års 
tid bygga upp ett nytt system – som inte 
kommer heta Midas.

Sverokare - inga festprissar
Svalt intresse för 20-årsjubileum
Intresset för att starta en fest-
kommitté inför Sveroks 20-årsjublieum 
har varit svalt. 

− Jag är ingen festfixare så jag har 
försökt dra ihop en kommitté, men det 
har inte funnits något intresse. 

Det säger Lars ”Molle” Johansson, 
en av förbundets aktiva som varit med 

ända sedan starten för 20 år sedan.  
Han berättar vidare att förberedelserna 
gått lite trögt eftersom ingen har enga-
gerat sig. 

Det kommer förstås bli festmiddag 
och tårta. Och någon form av uppträ-
danden utlovas också.
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− Vi kommer ha skyltdockor 
iklädda lajvkläder och visa upp spel 
som man kan använda i undervis-
ningen. Till exempel Scoop, som 
handlar om att man bygger rubriker 
och Kingdom som är ett räknespel.

Maria Rodén från Lundafören-
ingen Alias berättar om Sveroks 
deltagande på Skoldagarna i Malmö 
den 27-29 oktober. Skoldagarna är 
en mässa dit lärare och annan skol-
personal kommer för att ta del av nya 
rön och utbyta idéer.  

Fyra känsliga siff ror
Motionärer vill avskaff a personnummerkrav

Konkurrerande planer

Skollobbying

− Det går alltid att fuska om man 
vill, att Sverok begär personnummer är 
inte motiverat. 

Emma Hjerdt är en av Gävleföreningen 
Gyllene Hjortens motionärer som vill att 
kravet på personnummer, i medlemsrap-
porteringen, slopas. Ungdomsstyrelsen 
kräver inte personnummer på medlem-
mar i föreningar, varför ska då Sverok 
göra det, argumenterar motionärerna.

− Skulle vi inte kräva personnummer 

så skulle kontrollen av föreningarna krä-
va mer personal.

Det säger kanslichefen Christer 
”Chrisp” Pettersson.

− Med hjälp av personnummer kan vi så 
att säga gå baklänges in i folkbokföringen 
och få fram uppgifter som saknas. Är en 
adress inte komplett så kan vi lätt kolla 
upp det. En direkt konsekvens som skulle 
bli om vi inte hade personnumrena är att 

Styrelsens förslag till verksam-
hetsplan för nästa år har fått konkurrens 
av en alternativ plan som tre föreningar 
skickat som motion till Riksmötet. Där 
styrelsen fokuserar i sin plan på att få 
igång en förbundsdatabas är alternativ-
planens författare oroliga för att Sverok 
förlorat sitt fokus på föreningarna. Ka-
rolina Staël, förbundssekreterare, tycker 
inte att det finns någon konflikt utan vill 
gärna se en diskussion om hur man kan 
jämka samman de olika idéerna.

− Det är viktigt att det blir en kon-
struktiv diskussion.

Styrelsens plan har många mål men 
den är inte så konkret om hur de ska 
uppnås, varför inte?

− Det är utifrån målen som man kan 
utvärdera om styrelsen har lyckats i sitt 
arbete. Om man är för konkret så kanske 
det inte passar den nytillsatta styrelsens 
sätt att arbeta.

Nina Högberg från föreningen 
Kotte&Nina-klubben är en av dem som 
ligger bakom den alternativa planen. 

− Det var så stor skillnad mellan vår 
och styrelsens bild av vad Sverok ska 

göra. Därför valde vi att inte lägga kom-
pletteringsförlag utan att skriva en helt 
egen verksamhetsplan.

Bakom alternativplanen står också för-
eningarna Unionen och Fata Morgana. 
Fokus ligger på föreningarna, vars verk-
samhet skribenterna tycker är det cen-
trala i förbundet. Den tar också fasta på 
att antalet föreningar i Sverok minskat 
kraftigt de senaste åren, samtidigt som 
en allt större del av medlemmarna är or-
ganiserade i Internetbaserade föreningar 
som sysslar med datorspel.

− Vi har inget emot datorspelsförening-
ar. Men vi tror inte att spelandet generellt 
har minskat, därför är det ett problem 
att andra spelföreningar har minskat så 
inom Sverok de senaste åren. 

Det är Riksmötet som beslutar vilken 
inriktning förbundsstyrelsen ska ha på 
sitt arbete det kommande året. 

Läs de olika förslagen på  http://forum.
sverok.se 
Klicka dig in på kategorin Riksmötet och 
sedan Verksamhetsplan.

kontrollen av föreningarna skulle ta mer 
tid och kräva mer personal, säger Chrisp.

Men Emma Hjerdt tycker inte att man 
kan väga medlemmars krav på integritet 
mot en administrativ fråga.

− Våra medlemmar är inte bekväma 
med att så många personuppgifter ska 
lämnas in. Det borde räcka med födelse-
datum, adress och telefonnummer.

Motionen började som ett brev till för-
bundsstyrelsen i höstas. Gyllene Hjorten 
ville förutom att skydda medlemmar-
nas integritet också starta en diskussion 
om vad Sverok ska vara för sina med-
lemsföreningar förutom en förmedlare 
av bidrag. 

− Vi har varit med i Sveork i över tio 
år och som medlemsförening vill vi att 
medlemskapet ska handla om mer än bi-
drag. Vi hade ett bra möte med några ur 
förbundsstyrelsen och de uppmanade oss 
att motionera.

Gyllene Hjorten-medlemmarna Emma 
Hjerdt, Patrik Oksanen och Johan Dahl-
berg har skrivit sex av riksmötets inkom-
na tjugo motioner. 



Stockholms stadsbibliotek byg-
ger verklighetsspel tillsammans 
med Sverok. Resultatet är tänkt 
att bli som en levande version 
av de gamla bokspelen med 
alternativa slut. 

Solo-äventyr av 
Da Vinci-koden

Signaler från Sverok | november 20088

− DET SVÅRA ÄR att anpassa spelen både för 
oerfarna och riktigt spelintresserade.

Orden är Nina Högbergs och det var hon som 
nappade när Sverok Stockholm fick erbjudandet 
från Stockholms stadsbibliotek att hjälpa till och 
utforma ett interaktivt spel för biblioteksmiljö. 
Förutom hon har även flera andra Sverokaktiva 
jobbat med projektet. Uppgiften är att skapa ett 
roligt spel, men det ska också göra att spelarna 
kommer i kontakt med bibliotekens resurser. 
Det handlar om att uppmärksamma besökarna 
om att det finns databaser med mycket informa-
tion på biblioteken.

Det är tre Stockholmsbibliotek som deltar i 
projektet. Spelet kommer att anpassas efter de 

Nyheter

Foto: Sanja Gjenero
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speciella resurser som finns på de del-
tagande biblioteken. På Kungsholmens 
bibliotek finns till exempel extra mycket 
science fiction och ledtrådarna kommer 
där vara anpassade för det. 

Det är ett annat, mer avancerat verk-
lighetsspel som var inspirationskälla för 
projektet. Patrik Schylström är bibliote-
karie och den som först tog kontakt med 
Sverok. Han är själv ingen gamer, för ho-
nom räcker det med sällskapspel i goda 
vänners lag eller med familjen. Men han 
är ändå fascinerad av spel, speciellt efter 
att han fick höra om verklighetsspelet 
Prosopopeia. Det var ett lajv som under 
hösten 2006 pågick parallellt med den 
vanliga verkligheten i spelarnas liv. Spe-
larna ”aktiverades” flera gånger under 
det fem veckor långa spelet och spelarna 
blev besatta av andar från stora tänkare.

− Prosopopeia är jätteinspirerande ef-
tersom det bygger på stadens myter. En 
annan sak som jag gick igång på som 
också har inspirerat är en konstnär som 
hade ett projekt här som gick ut på att det 
fanns nycklar instoppade i låtsasböcker. 
De kunde gå till exempel till ett skydds-
rum och det fanns en förklarande text 
om att man var välkommen dit. Det gick 
ut på att väcka frågor kring hemlöshet. 

Idén med nycklarna är något som man 
i de här projektet har tagit fasta på. Nyck-

eln har blivit symbol för spelet. Där man 
hittar en nyckel finns en ny ledtråd.

Projektet testkörs under höstlovs-
veckan (vecka 44) på de tre biblioteken. 
Men allt ska dokumenteras och det ska 
bli en manual för alla bibliotek som 
vill testa att ordna ett spel utifrån sina 
förutsättningar.

− Det finns säkert någon lokal myt eller 
något rykte om någon som har gått ner sig 
i en tjärn eller nåt liknade. Överallt finns 
det bra historier som man kan bygga 
spännande spel på. Och Sverok är så pass 
stort och aktivt att man kan vara med på 
olika orter och hjälpa biblioteken. 

Alla som spelade solo-äventyr på 80-
talet kommer känna igen sig i spelmo-
dellen. Först ville Nina och hennes team 
göra ett ganska fritt spel.

− Men det finns ju unga som inte har 
kommit i kontakt så mycket med spel. Så 
för att inte skrämma bort någon så har vi 
bestämt oss att lägga oss någonstans mitt 
emellan tipspromenad och renodlat verk-
lighetsspel. Det kommer bli ungefär som 
ett soloäventyr av Da Vinci-koden.

Skillnaden mot soloäventyren i bok-
form, förutom att det här handlar om att 
göra istället för att läsa,  är att det kom-
mer finnas statister som man kan möta. I 
alla fall under det första inledande spelet 
under höstlovet. Vad som händer sen är 
fortfarande väldigt oklart. Först ska spe-
let utvärderas innan det kan bli en fort-
sättning. Men Patrik Schylström tror att 
det nog blir några spel om året om det 
första försöket faller väl ut. 

– Henrik Sannesson

Nyheter
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Artikel

Höjdpunkt
Var går gränsen mellan lajv, teater och 
friformsrollspel? Konventet Höjdpunkt 
bidrog snarare till att ytterligare sudda 
ut gränsen än att svara på frågan.

Mattias Huss var på plats, upplevde, 
skrev och fotograferade.

”NÄR JAG HAR räknat färdigt kan ni öppna ögonen och 
vara i era roller”, manar Gustav Nilssons röst som varsamt 
lett oss tjugotalet deltagare ned i hypnotisk trans.

Med hjälp av detaljer om någon roll vi nyligen spelat, 
som den senaste måltiden den åt eller hur den tillbringade 
sin födelsedag, får vi nu kliva in i rollerna från en ny ut-
gångspunkt. Fortfarande i en lätt dvala får vi resa oss upp 
och agera mot de andra i rummet. I vad som kan vara min 
märkligaste upplevelse under Höjdpunkt konverserar där-
med den indiske yogaläraren och lönnmördaren Manoj en 
god stund älvdrottningens ambassadör Cluracan.

Evenemanget var så fullt av workshops och andra programpunkter att det var 
svårt att välja. Här är en workshop med ”skuggor”.
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Rollspel kan vara många olika saker. 
Det är en återkommande tanke hos mig 
under hela den intensiva långhelgen av 
hypnosövningar, terapisessioner, mo-
nologmaraton och skogsutflykter. Åt-
minstone sedan lajvet Knappnålshuvudet 
strax innan millennieskiftet revolutione-
rade lajvsverige med sina metatekniker 
och inriktningen på människors inre liv 
snarare än väpnade konflikter har det 
hos en grupp av lajvare funnits ett tydligt 
intresse för självutveckling genom inle-
velse i olika roller. Den här målgruppen 
har kuskat Norden runt för att uppleva 
hur det är att vara flykting, uteliggare 
eller fascist på vad som av en del andra 
gamers lite föraktfullt kallas för hardco-
re-lajv. Man kan nog säga att det i mångt 
och mycket är de här människorna som 
sökt sig till Höjdpunkt.

Arrangörerna – duon bakom lajvet En 
stilla middag med familjen med stöd av 

föreningen Knutpunkt och friformsiv-
rarna Vi åker jeep – vill att Höjdpunkt 
ska vara en vitamininjektion i lajv- och 
rollspelssverige. En del av dem som sam-
lats till invigningen är liksom underteck-
nad gamla lajvrävar på dekis, med något 
hungrigt och revanschlystet i blicken. 
Andra har sin bakgrund inom exempel-
vis improvisationsteater och är här för 
att få nya idéer eller bredda sin repertoar. 
Här möts de olika speltraditionerna i 
Sverige i en smältdegel, där även den som 
inte håller reda på Stockholmskollektivet 
Interacting Arts radikala agenda eller 
jeepformens regelverk kan få ett hum om 
vad som pågår i slott och kojor runt om i 
Sverige. För den som söker nya idéer till 
sin rollspelskampanj eller sitt lajvprojekt 
finns en hel verktygslåda med tekniker 
att välja bland. Mycket av det är kanske 
mer eller mindre bekant sedan tidigare, 
men att verkligen få testa på det praktiskt 
ger en aha-upplevelse som sitter i och 

uppmuntrar till att faktiskt gjuta lite nytt 
liv i sin hobby. Vare sig det handlar om att 
skifta berättarperspektiv i rollspel eller 
plocka in metafigurer, så kallade skuggor, 
i sitt lajv så blir spelvärlden sannolikt en 
smula roligare för alla inblandade. Under 
avslutningen på herrgårdens loft talas 
mycket om att det är dags att göra en ny 
framstöt för svensk friform, som enligt 
många legat i träda sedan sin storhetstid i 
slutet av nittiotalet.

Den natursköna konferensanläggning-
en Fiskeboda med herrgård, restaurang 
och bastu har inte mycket gemensamt 
med rollspelskonventens skolsalar, men 
så tvistar också Höjdpunkts deltagare 
om vad det egentligen är för ett arrang-
emang man hamnat på: friformskon-
vent, lajvverkstad eller något annat? Så 
värst mycket tid till att fundera finns 
dock inte. Uppmaningen till alla delta-
gare att arrangera, med fritt inträde som 

Artikel

Dramaövningar på loftet
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lockbete, har lett till ett program späckat 
med aktiviteter i förhållande till antalet 
deltagare (55 arrangemang på 90 an-
mälda). Jag försöker plocka russinen ur 
kakan efter bästa förmåga men tvingas 
ändå offra godbitar som ”Berättande 
stagefighting” och ”Färgimpro”. Enstaka 
evenemang får till och med ställas in på 
grund av deltagarbrist.

De mer teoretiskt inriktade föredragen 
och seminarierna från de samnordiska 
Knutpunkt-konferenserna för lajvare ly-
ser med sin frånvaro till förmån för för-
stahandsupplevelser och konkret inter-
aktion. Många programpunkter handlar 
helt enkelt om olika metoder man kan 
ta till för bättre rollinlevelse och gestalt-
ning. Kanske kan avslappningsövningar 
och mindfulness anpassas för att un-
derlätta rolltolkningen? Och tänker vi 
tillräckligt på hur vi använder rösten för 
ett naturligare spel? Andra arrangemang 
är förberedelser för kommande lajv eller 

djärva formexperiment där realismen är 
satt på undantag. Kanske sås fröna till 
framtidens nyskapande spelformer här? 

Samtidigt kan det vara på sin plats 
med en påminnelse om att inget är nytt 
under solen. ”Jag tycker att det finns en 
historielöshet i spelvärlden, man skriver 
bara på sitt och glömmer att det finns 
en lång tradition av friform i Sverige”, 
säger Martin Jordö. Han ser Höjdpunkt 
som ett friformskonvent och har tagit 
med det enda kvarvarande exemplaret av 
SydCon-scenariot ”Blod”. Detta decen-
niegamla alster av Ola Sundin låter spe-
larna träda in i ett av Lars Noréns mest 
klichétyngda dramer. Det stavas otro-
het, HIV, incest, mord. Liksom så ofta är 
fallet på mer experimentella lajv svävar 
mörkret onekligen tungt över delar av 
Höjdpunkts program. 

Det finns stunder när ångesten känns 
lite tillkämpad, som när jag placeras i ett 
kaklat duschrum för att prata med mig 

själv i kakofonin från ett dussin andra 
människospillror ute i samma ärende. När 
jag sedan blir rekryterad till en genom-
trevlig sekt i arrangemanget ”Ensamhet 
och gemenskap” blir det desto svårare att 
försöka spela oerhört lycklig. En deltaga-
re under eftersnacket konstaterar att det 
är mycket lättare att spela på negativa sa-
ker, medan man verkligen får anstränga 
sig för att få fram något positivt.

Man kastas också in i diskussioner med 
helt nya människor längs hela skalan från 
dem som spelar vanliga systembundna 
rollspel för att det är kul, till dem som vill 
ifrågasätta hela samhällsstrukturen med 
processdrama. ”Lajvar man för att finna 
sig själv eller för att fly från sig själv?” fun-
derar någon vid ett bord i puben, medan 
nya medlemmar under yster sång svärs 
in i något spelkotteri borta vid baren.

– Det är kul att det finns så många män-
niskor med idéer som kan föra den här 
scenen framåt, säger Emil Hietanen från 
Vasa i Finland vid frukosten den sista da-
gen. Han är en av dem som på senare år 
börjat bygga upp en liten finlandssvensk 
lajvscen i finska Österbotten. 

– Många är väl nöjda med det som re-
dan finns, men de som har kommit hit 
vill verkligen komma vidare.

Artikel

MATTIAS HUSS
mattias@huss.se

Emil Hietanen

Workshop i röstgestaltning
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Nördförbundet som
blev

Aggressiv marknadsföring och oortodox inställning till föreningar 
gjorde Sverok till ett av landets största ungdomsförbund. Men 
tillväxten har gjort sinnebilden av den typiska Sverokföreningen 
− rollspelsgänget runt köksbordet – föråldrad. 
Och samtidigt skulle förbundet kunna växa och bli dubbelt 
så stort. 

folkrörelse

forts.4

nog trott att vi skulle ligga runt 3-4000. Det vill 
säga någonstans i samma storlek som frimärks-
samlarna eller ornitologerna.

Men Sverok hade något som fågelskådarna 
och filatelisterna inte hade. En intern strid.

Det var Uppsala mot Lund och två konkurre-
rande ideologier som skapade en väldig energi. 

− MEN DÅ KRÄVS det nya radikala idéer. Det 
säger Jonas Birgersson, tidigare ordförande för 
Sverok och nu hedersmedlem. En annan med-
lem som varit med från start är Lars ”Molle” Jo-
hansson. Han minns hur tankegångarna gick, 
den där hösten för 20 år sedan. 

− När vi startade var det en våt dröm att vi 
skulle komma över 5000 medlemmar. Vi hade 

Jonas Birgersson, då och nu.
Foto ovan: Magnus Fröderberg
Foto till höger: privat

’’De tyckte man skulle ha 
minst 20 högskolepoäng 
för att ens få spela rollspel.

–Jonas 
Birgersson, 

tidigare 
ordförande
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Det berättar Jonas Birgersson som 
själv kom från Lund och var aktiv i 
föreningen DMF.

− Vi var intresserade av att få en bred 
folkrörelse och vi var väldigt utåtriktade. 
När DMF gick in i Sverok så utgjorde vi 
med våra många medlemmar hälften av 
förbundet. Vår förening var jättepopulär 
i Lund, vi hade filmvisningar och fester. 
Uppsalaborna jobbade istället för att höja 
kvaliteten och tyckte helst att man skulle 
ha minst 20 högskolepoäng för att ens få 
spela rollspel. Den här kampen gjorde att 
vi ville bräcka de andra genom att skapa 
större och bättre konvent för att visa hur 
bra vår idé var. Det var verkligen full fart 
under den här tiden.

Jonas Birgersson satt i förbundsstyrel-
sen och var ordförande under några år 
i början av 90-talet. Och tittar man på 
medlemsutvecklingen under den tiden 

förstår man att det vara Lundaskolan 
som avgick med segern. Första året med 
statliga bidrag var 1991. Då hade Sverok 
6000 medlemmar mellan 7 och 25 år, det 
vill säga i bidragsberättigad ålder. Tre år 
senare hade man växt till 21 000. 

− Vi var ute överallt och pratade om 
Sverok. Media gillade oss, vi represen-
terade något nytt och fräscht. Vi hade 
näringslivssamarbeten och stora utställ-
ningar på mässor. Vi etablerade kontakt 
med lokalmedier. Och det hade liten be-
tydelse om det var paintball eller vad det 
var för något. Sverok var ute på allt!

Hoppet från 3000 medlemmar till runt 
25 000 gick väldigt fort. Men efter det 
gick Sverok kräftgång i flera år. Nästa 
stora hopp kom först 2002. Från året före 

då man hade sökt för 17 000 medlemmar 
fördubblades medlemstalet till 35 000 
personer. Året därpå sökte förbundet bi-
drag för 58 000 personer och 2004 kom 
rekordnoteringen med 85 000 medlem-
mar mellan 7 och 25 år. Räknar man även 
med medlemmar över 25 år så organise-
rade Sverok 96 000 personer. 

− Det fanns många som tittade med av-
undsjuka och misstänksamhet på Sverok. 
”Vad har de som inte vi har” kunde andra 
organisationer fråga sig. 

Det berättar Hanako Sato som hand-
lägger Sveroks bidragsansökningar hos 
Ungdomsstyrelsen. Sverok hade attrahe-
rat en ung målgrupp på ett sätt som inget 
annat förbund kunde mäta sig med. Tra-
ditionella organisationer som riktar sig 
mot unga medlemmar finns det gott om. 
Under den tiden som Sverok har gjort sin 
resa uppåt finns exempel på andra som 
både dalat och dykt. Och åter andra som 
har en stadig medlemsbas. Men inget an-
nat förbund kan mäta sig med Sveroks 
enorma tillväxt. Organisationer som 
Svenska Scoutförbundet och Förbundet 
Vi Unga har tappat tusentals medlem-
mar. Likaså har de politiska ungdomsför-
bunden gått ner i tusental. Men, påpekar 
Hanako Sato, siffrorna hos Ungdomssty-
relsen säger inte hela sanningen. Ett stort 
tapp kan vara resultatet av oförmåga att 
anpassa sig till ändrade bidragsregler. 
Det kan också vara så att medlemmar 

Artikel

’’I många förbund ses det som ett 
nederlag när man måste lägga ner 
en lokalavdelning. I Sverok har 
man en väldigt osentimental in-
ställning till det här.

–Hanako Sato, Ungdomsstyrelsen

Sveroks 10 största föreningar

Medlemmar totalt (varav medlemmar 7-25 år) 

1. 8377 (7502) Visso spelförening (D)
2. 5948 (5657) Svenska spelföreningen (D)
3. 3650 (3525) Uppsalakai (D,B)
4. 3157 (3090) Playstar (D)
5. 3012 (2984) Gamepassion (D)
6. 2874 (2830) Faxzup (D)
7. 2452 (2374) Fjuttad (D)
8. 2269 (2217) Drakontia (L,R)
9. 2227 (2227) Airsoft Sverige (A)
10. 1585 (1316) Enhörningen (L, R)

D=datorspel, B=Brädspel, L=Lajv, R=Rollspel, A=Airsoft
Fakta: Daniel Andersson, Sveroks kansli

Fakta:

Datorspel

Flera verksamheter

Kortspel

Airsoft

Lajv, rollspel

Verksamheter i Sveroks 
20 största föreningar, 
totalt 44 433 medlemmar

Sveroks medlemsutveckling 
från 1991 till 2006
(bidragsberättigade medlemmar i 
åldern 7 till 25 år) 
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har rätt ålder men inte är organiserade i 
en lokalavdelning utan direkanslutna till 
ett riksförbund. Då räknas de nämligen 
inte av Ungdomstyrelsen Men frågan 
vad Sverok gör som de andra inte gjort är 
ändå berättigad.

− En av anledningarna till att Sverok 
har vuxit är att det är enkelt att starta lo-
kalavdelningar.

Det som Sverok kallar ”förening” heter 
på Ungdomsstyrelsens språk ”lokalavdel-
ning”. Hanako fortsätter.

− Det finns en osentimental inställning 
till det här som inte är så vanlig i andra 
organisationer. Många tycker att det är 
ett nederlag när en lokalavdelning läggs 
ned. I Sverok driver man föreningar så 
länge det finns engagemang. Finns det 
ingen verksamhet så lägger man ner.

Att det är lätt att starta en ny förening 
(se guide på sidan 23) bidrar också till att 
det finns många små föreningar. Det gör 
också att fler får chans att sitta i en sty-
relse, vilket är ett mål med statsbidragen 
– att engagera många i föreningslivet. 

− Vissa i andra organisationer tror att 
Sverok bara har småföreningar och att 
förbundet har gynnats av det här syste-
met. Men Sverok har verkligen stora för-
eningar också. Och de representerar nå-
got nytt med sina webbmöten. Det är en 
spännande mix, säger Hanako.

Sverok betyder Sveriges roll- och kon-
fliktspelsförbund. Roll- och konflikt-
spelsföreningarna dominerade i början. 
Levande rollspel, figurspel och brädspel 
har också fått självklara platser. Men i 
och med framväxten av onlinekulturen 
har medel-sverokisten genomgått en för-
vandling. Tittar man på de 20 största för-
eningarna i förbundet, som tillsammans 
engagerar 44 000 medlemmar så är det 
en tydlig dominans av datorspel. Först 
på åttonde plats i storleksligan dyker en 
lajvförening upp. På topp 20 är det bara 7 
föreningar som har en annan verksamhet 
än datorspel. Just rollspel och konflikt-
spel är mindre vanligt.

− Självbilden i Sverok är himla skev. 
Man tror att medianspelaren sitter vi 
köksbordet och spelar figurspel. I själva 
verket är den typiske Sverokmedlemmen 
idag en som spelar CS på nätet. 

Det säger Anders Hultman som dri-
ver Nätkraft, som är ett initiativ från 
Sveroks förbundsstyrelse. En av målsätt-
ningarna för projektet är att Sverok inte 
ska hamna i en situation där en stor del 
av bidragen kommer från snabbväxande 
datorspelsföreningar som inte är tillräck-
ligt demokratiska. Onlineföreningarna 
står nämligen inför nya utmaningar som 
det traditionella föreningslivet inte hade. 
Hur håller man till exempel ett årsmöte 
när man har 8000 medlemmar?

− Det finns flera sätt att hålla möten, 
berättar Anders Hultman.

− Ett sätt som redan har testats är att 
mötet löper över flera veckor via forum 
och att man vid bestämda tidpunkter 
skapar polls, alltså omröstningar, för att 
avgöra besluten. 

− Det vanligaste är att man har det i 
IRC-form, men det blir snabbt väldigt 
rörigt med många hundra deltagare. Sen 
skulle man förstås kunna träffas, men det 
har inte fungerat särskilt bra hittills. Om 
det kommer 10 av 5000 så kan det bli pro-
blem med legitimiteten.

Det här är något som Per Anderberg 
Almhorn har upplevt från första parkett. 
När hans förening Faxzup håller årsmö-
ten har de aldrig varit fler än tio personer 
− av 2900 medlemmar.

 − Ett problem som vi har, som gör att 
vi inte vill hålla årsmöten på nätet, är att 
det kommer folk som vill förstöra. 

Artikel

’’Bilden man har är att median-
sverokaren sitter hemma vid köks-
bordet och spelar fi gurspel. I själva 
verket är den typiske Sverokmed-
lemmen en som spelar CS på nätet.

–Anders Hultman
Foto: Simone Andersson
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Artikel

Det är lätt att kuppa ett årsmöte som 
hålls över Internet. Det är en enkel match 
att samla ihop tillräckligt många för att 
man ska kunna rösta ner styrelsen och 
de aktiva i föreningen, utan att ha någon 
ärlig avsikt. I traditionella föreningar 
innebär årsmötesdeltagande en viss an-
strängning. Man måste maka sig iväg he-
mifrån och får faktiskt titta folk i ögonen 
och möta deras argument. Då är risken 
för galna kupper och ogenomtänkta be-
slut avsevärt mindre. Per tycker inte att 
Faxzup har den gemenskapen som finns i 
föreningar som möts på riktigt. Så demo-
kratin är fortfarande ett olöst problem.

− Jag vet ärligt talat inte hur man ska 
göra. Vi har haft problem med folk som 
inte förstår att vi är en förening utan tror 
att vi är ett företag! Och företag är ju 
onda så då får man gå in och sabba som 
man vill – verkar folk tänka. Det här är 
problem som jag gång på gång har påtalat 
i den kontakt jag har haft med Nätkraft. 
Men än har jag inte sett någon bra lös-
ning för årsmöten på nätet. 

Faxzup är med sina 2900 medlem-
mar Sveroks sjätte största förening. Den 
har funnits sedan 2002 och sysslar med 
turneringar i Counterstrike. Med unge-
fär 200 000 i bidrag finns det resurser 

att hålla en hemsida igång och dessutom 
ordna turneringar med bra priser. Det är 
många som jobbar aktivt i Faxzup, inte 
bara styrelsemedlemmarna. Och det är 
lätt att bli aktiv. 

− Jag tror faktiskt att det är betydligt 
lättare att bli aktiv i en nätförening. Vi 
söker regelbundet folk som vill hålla i 
turneringar och administrera hemsidan. 
Det är bara att gå in på våra profiler och 
mejla eller kontakta oss via irc*. Minst 95 
procent av våra medlemmar irc:ar.

Per är också väldigt positiv till Sverok-
medlemskapet. 

− Det ger en känsla av gemenskap och 
deltagande i något större. Vi har haft jät-
tebra hjälp av kansliet genom åren. 

Det är ett vanligt fenomen, även i tra-
ditionella föreningar, att grundarna av 
en förening får släppa ifrån sig makt 
när medlemstalet växer. Skillnaden med 
nätföreningarna är att tillväxten kan gå 
mycket snabbare. Men Anders Hultman 
tror att det sociala kittet kan vara minst 
lika starkt på nätet.

− Personer som befinner sig mycket på 
forum och i olika spel får ofta en stark 
identitet i de här grupperna. Så det är rätt 
lätt bilda sig en uppfattning om  vem per-
sonen bakom nicket är. 

Men, berättar han också, det kan finnas 
problem med hur sociala situationer han-
teras på nätet. Speciellet om man för över 
det till ett demokratiskt plan. Det händer 
till exempel att strävan efter ett sansat 
debattklimat gör att folk blir avstängda 
från olika forum. I en vanlig förening 
kan medlemmar bli också avstängda från 
verksamhet. Men det är årsmötets upp-
gift att besluta om avstängningen ska hä-
vas eller leda till uteslutning. Om det inte 
finns ett årsmöte och inte några rutiner, 
utan allt sköts via admins godtycke kan 
det bli ett demokratiskt problem. 

När Sverok hade som flest medlemmar, 
nästan uppåt 100 000, beslöt Ungdoms-
styrelsen att ändra sina regler så att syste-
met blev regressivt. 

− Om Sverok inte hade varit så stort så 
hade det kanske inte varit lika aktuellt att 
diskutera det här, berättar Hanako Sato. 

Men det var inte bara Sverok som var 
orsak. Generellt hade det kommit fler 
nätbaserade föreningar. Och en tanke-
gång från Ungdomsstyrelsen var att de 
inte är lika krävande att administrera 
säger Hanako Sato. Frågan var hur sys-
temet skulle utformas för att upplevas 
som legitimt. 

Lösningen blev ett stöd som minskar 
med 5% per person i steg om 10 000 med-
lemmar. Till exempel ger nya medlem-
mar utöver de 50 000 första 20 procent 
lägre bidrag än de första 10 000.  

Men att Sverok skulle ha några stor-
driftsfördelar tillbakavisas av Lars 
”Molle” Johansson. Sverok har ett litet 
kansli i förhållande till sin storlek. Nio 
anställda servar 72 000 personer.  Och 
det bekräftas också av Hanako Sato på 
Ungdomsstyrelsen.

− Det finns organisationer med 2000 
medlemmar som har kanslier med 5-6 
personer anställda.

Men hon tror att Sveroks modell som 
just går ut på att mycket resurser kom-
mer ut till lokalavdelningarna har verkat 
positivt på antalet små föreningar och på 
medlemstillströmningen. 

Medlemsutveckling 1989-2006

År Medlemmar 7-25 år Totalt
1989 (uppgift saknas) c:a 200
1990 (uppgift saknas) 2234
1991 6012  -
1992 7518  -
1993 14586  -
1994 21061  -
1995 18341  -
1996 18410  20029
1997 19787  21499
1998 18542  20188
1999 17714  19546
2000 16194  18144
2001 17130  19110
2002 35678  39773
2003 58582  65959
2004 85226  96677
2005 64088  72551
2006 62526

Fakta:

Datorspel

Flera verksamheter

Kortspel

Airsoft

Lajv, rollspel

Verksamheter i Sveroks 
20 största föreningar, 
totalt 44 433 medlemmar

Sveroks medlemsutveckling 
från 1991 till 2006
(bidragsberättigade medlemmar i 
åldern 7 till 25 år) 
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− För ungdomar är pengar kanske mer 
lockande än till exempel en ledarskaps-
utbildning eller andra saker som en stor 
central organisation kan bidra med. Det 
är inte alls säkert att lokalavdelningarna i 
alla organisationer får lika mycket peng-
ar som i Sverok. Det här får organisatio-
nerna själva bestämma över. 

Lars ”Molle” Johansson berättar att 
följden av det nya systemet, som nu har 
tre-fyra år på nacken, blev att Sveroks bi-
dragssystem också förändrades och blev 
regressivt. Konsekvensen av det kunde 
man direkt se. Ektorps spelförening läm-
nade förbundet med sina 20 000 medlem-
mar. Och sånt syns förstås i medlemssiff-
rorna. Men Hanako Sato tror att det kan 
finnas olika skäl till att Sverok inte längre 
växer lika explosivt. 

− Generellt minskar antalet medlem-
mar i fack och föreningar. Många unga 
väljer att engagera sig på andra sätt.

Därför är det också svårt att urskilja 
några stora konkurrenter i Ungdomssty-
relsens statistik. Riksförbundet Goodga-
me klättrade till 3000 medlemmar förra 
året efter att länge ha legat runt 1000 per-
soner. I övrigt är Sverok rätt ensamt om 
att organisera spelare. 

Jonas Birgersson tror att Sverok behö-
ver nya radikala idéer för att kunna fort-
sätta vara betydelsefullt. 

− Utmaningen är att återuppfinna sig 
självt. På vår tid hade vi ingen anställd 
personal eller den sortens fantastiska 
resurser som Sverok har nu. Man måste 
hitta nya hjältar och eldsjälar. Det här 
med att Sverok betalade ut minst hälften 
av bidragen till medlemmarna det var en 
radikal idé då. Nu behövs nya spännande 
åsikter och tankar. 

− Jag tror det finns enormt mycket som 
Sverok skulle kunna göra. Man skulle 
kunna bli ledande inom e-demokrati 
och virtuella möten. Och så tycker jag att 
Sverok har en uppgift att återerövra ordet 
spel. Poker och gambling och såna tråki-
ga saker har fått så mycket uppmärksam-
het. Där skulle Sverok kunna göra jätte-
mycket. Men jag märker inte av Sverok så 
mycket idag. Förbundet borde ha mycket 
större möjligheter att synas. 

Karolina Staël, Sveroks förbundssekre-
terare, berättar att det inte är något mål 
i sig att förbundet ska växa. Det kan bli 
svårare med demokratin i en större orga-
nisation eftersom det blir svårare att till-
varata allas röster. 

− En tanke, som man kanske skulle 
kunna säga är radikal, är vårt arbete med 
projektet Nätkraft. Det kräver nytt tänk 
för att hålla bra och demokratiska möten 
på nätet. Och vi måste också ge de stora 

nätföreningarna rätt verktyg för att de 
ska kunna redovisa bättre hur de sköts.

Karolina Staël tycker att det gamla 
femtioprocentsmålet håller än. Det vill 
säga att minst hälften av statsbidra-
gen som Sverok får ska slussas ut till 
föreningarna. 

− För mig är Sveroks grundtanke att 
föreningarna själva får avgöra vad de 
ska göra med sina pengar. Vi är också ett 
förbund som ofta varit bra på att tänka 
i nya banor. Som organisation måste 
Sverok vara öppet för nya spelrörelser, 
på samma sätt som vi har varit öppna för 
datorspelsvågen.

* Irc, Internet relay chat är en metod för 
att chatta på nätet.

Artikel

’’Vi har haft 
problem med 
att folk tror 
att vi är ett 
företag. Och 
eftersom före-
tag är ”onda” 
så får man gå 
in och sabba 
som man vill.

–Per Ander-
berg Almhorn, 

föreningen 
Faxzup.

Karolina Staël
Foto: Jörgen Stovne

Lars ”Molle” Johansson
Foto: Henrik Sannesson
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Världen runt om oss är komplex 

och farofylld. När som helst kan 

du behöva bilda en förening, 

försvara dig mot hungriga zom-

bier eller hålla stången mot en 

påstridig rollspelargrupp som 

kräver att du ska spelleda trots 

att du inte har förberett dig mer 

än halvtimme. 

Signaler från Sverok har äran 

att presentera svaren på alla 

dina frågor. ☞
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Vet vem du är...
Arbeta i synnerhet i stället för i allmänhet. När du funde-
rar på hur rollen är, var mycket specifik: istället för att i 
allmänhet säga att rollen har tre syskon så fungerar det så 
att man i synnerhet namnger dem och dessutom ger dem 
ålder och personligheter. Att ha bestämt mycket innan, 
att vara förberedd på hur man ska reagera, gör att man 
har en bred grund att stå på när man kommer till lajvet. 
Det gör att man kan improvisera ännu mer fritt.

...och varför.
Vad är viktigt för din roll? Gå på det lätta, d.v.s. naturliga 
saker. Du själv som privatperson har också mål, vilket 
inte nödvändigtvis är Nobelpris, utan kanske snarare att 
få klart klädseln till lajvet eller klara nästa tenta. Sätt dig 
in i personen ordentligt...

Äkta i skogen
– skriv en roll som håller hela lajvet

Håll dig vaken
Lanet, lajvet, riksmötet, spelkvällen. Varför blir det alltid 
roligare på natten? Visserligen leder missad sömn till att du 
blir både ful och dum. Och är du dessutom tonåring så lider 
du av konstant sömnbrist. Det är inte ett dugg rättvist - bara 
biologi. Men om du nu prompt vill hålla dig vaken så är det 
tupplurens väg du ska gå:

➤ Om du sover 20 minuter kan du hålla dig vaken 40 minu-
ter eftersom tupplurar är oproportionerligt effektiva.
➤ På sikt är koffein någon som stressar kroppen. Men om 
du ändå ska använda det − gör som amerikanska armén re-
kommenderar: Ta en rejäl koffeindos precis innan tupplu-

ren. När du vaknar efter 25 minuter så får du dubbel effekt: 
dels av att du sovit och dels av koffeinet vars effekt i kroppen 
kickar in först då.
➤ Koffein är för övrigt lika effektivt som receptbelagda pre-
parat.
➤ Om du står upp är det mindre risk att du somnar.
➤ Interaktion med andra gör dig också piggare. Undvik 
monotona aktiviteter, då kommer du att somna. 

–HS

Källa: Torbjörn Åkerstedt, chef för Stressforskningsinstitutet, 
Stockholms universitet.

➻ Vem är jag?
➻ Namn, ålder, civilstånd. Familj.
➻ Var kommer jag ifrån?
➻ Nationalitet, klasstillhörighet, osv.
➻ Var är jag?
➻ Vilka är där med mig?
➻ Personer, vad man tycker om dem, etc. 

OBS! Relationer är viktiga!
➻ Vad vill jag?
➻ Livsmål, vad som är viktigt för personen.
➻ Hur gör jag för att nå mitt mål?
➻ Metoder för att få sin vilja igenom, hur man hanterar konflikter, osv.
➻ Vad hindrar mig från att uppnå mitt mål?

–LW

Illustration: Tobias Radesäter
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Så skapar du ett scenario på 30 min
Står din spelgrupp skrikande utanför dörren och kräver 
att få spela, men du har inget på lager? Frukta inte − det är 
möjligt att sno ihop ett scenario på kort tid; nedan finner 
du ett par råd och tips.

• Börja med ett enkelt scenariokoncept (e.g. ”mordgåta”, 
”kidnappning”) och improvisera löpande ett steg framför 
spelarna. Spelarna behöver aldrig veta att du inte förberett 
allt innan.
• Ta ett avsnitt ur en tv-serie, en film eller bok, anpassa 
till er spelmiljö och kör. Det är inte fel att planka intriger, 
karaktärer och miljöer från andra skapare, ibland till och 

med rakt av! När det kommer till kreativitet finns inget 
som heter ”stöld”, bara inspiration. 
• Låt er spelvärld arbeta för dig! Många genrer har arke-
typiska scenarion som man kan variera i oändlighet − ett 
exempel är Star Treks holodeck-avsnitt eller fantasyns 
skattjakter. 
• Det finns något som heter ”tillräckligt bra”! Du behöver 
inte skapa ett mästerverk varje gång och det är inte enbart 
ditt ansvar att ni har roligt. Ett scenario med begränsad 
intrig som tillåter spelarna att ta ut svängarna på egen 
hand kan bli minst lika bra som något genomarbetat.

–KB

Överlev

Jogga regelbundet. Lär dig en kampsport. Gå en kurs i 
stresshantering.
Agera vid första tecken på zombiekatastrof, t ex mystiska 
”rabiesutbrott”, fabriksolyckor eller meteornedslag. Ta på 
oömma kläder. Packa radio, första hjälpen, tillhygge och ett 
par flaskor sprit.
Militären slår en järnring runt staden. Ditt mål är att komma 
ut eller hitta en helikopterplatta innan de börjar bomba.
Färdas dagtid i grupp. Strunta i bilen, den drar uppmärk-
samhet till sig. Promenera eller cykla. 
Fly hellre än att slåss. Om du måste slåss, kom ihåg att hjär-
nan måste förstöras för att zombien ska dö.

zombiekatastrofen 
Om någon i gruppen blir biten av en zombie, försök inte 
rädda dem. 
Stäng inte in dig i ett köpcentrum.
Zombiehorden kommer fram på småtimmarna. Gör molo-
tovcocktails av spritflaskorna. Fly mot barrikaden/helikop-
terplattan medan horden är distraherad av elden. 
Stanna inte och hurra när du ser ditt mål. Zombiehorden är 
PRECIS BAKOM DIG. 
Bli räddad. Var beredd på att militären kan försöka tysta 
dig. Se upp för paraply-logotyper.

–KT

1.

2. 

3. 

4. 

5.

6. 

7.
8.

9.

10.

Illustration: Inga Riemann



  Signaler från Sverok | november 2008 21

Artikel

Hur du överlever ett lajv
Kombinationen av höga utrustnings-
krav och att vara ute i skog och mark 
kan göra att många lajvare tvingas 
bryta tidigt eftersom de blivit för kal-
la, drabbats av värmeslag eller blivit 
dyblöta. 
Den som tar hand om sig själv mins-
kar risken för detta och får antagligen 
en betydligt trevligare spelupplevelse. 
Följande punkter är extra viktiga att 
tänka på:

• Bestäm dig tidigt för hur mycket av 
din komfort som du är villig att offra 
för illusionens skull. När man är fru-
sen, trött och hungrig kan ingen upp-
skatta illusionen, hur perfekt den än är. 
Att du gör en kort paus för att ordna 

pizza (givetvis utanför området!) gör 
dig inte till en sämre lajvare.
• Undersök vilka resurser som redan 
finns på plats och komplettera dessa 
med egen utrustning. Du behöver kun-
na ta hand om blessyrer, huvudvärk, 
vätskebrist och liknande.
• Logistik, logistik, logistik. Se till att 
du har tillräckligt att äta och dricka, 
och att du faktiskt äter och dricker! 
Finns det risk att bli blöt, medtag 
ombyte. 
• Ta hand om dina fötter! På många 
lajv går man långt, och är man inte van 
vid detta kan skavsår lätt uppstå, sär-
kilt i hemsydda skodon! Ta med skav-
sårsplåster och se till att hålla fötterna 
rena och torra. –KB

zombiekatastrofen 

Illustration: Inga Riemann
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Så löser du problemet 
med för många spelare

Fyra är perfekt. Fem fungerar, sex är jobbigt och sju 
eller mer är bara smärtsamt. Ibland är mängden sug-
na rollspelare helt enkelt större än vad som bekvämt 
ryms i en spelgrupp. Detta är ett otroligt känsligt 
ämne − det handlar ju om vem som får vara med och 
leka och inte.

Ett sätt att lösa problemet är att fostra en 
tydlig ”fråga inte”-kultur, där man bli in-
bjuden till spel och inte frågar om man får 
vara med. Man slipper säga nej, men det kan 
lätt bli elitistiskt och folk kan fortfarande 
hamna utanför.

Effektivisera föreningsmötet
1. Behöver ni verkligen träffas? Räcker 
det inte med en snabb mejlväxling el-
ler chatt. Eller kanske ett telefonmöte? 
De tillfällen som ni alla kan träffas 
borde ni väl ägna er åt viktigare saker, 
som spel?

2. Mejlutskicket som kallar till möte 
är inte ett debattforum. Spara diskus-
sionen tills ni ses.

3. Börja med att sätta en sluttid. Välj 
mötesordförande, sekreterare och dag-
ordning. Sekreteraren behöver inte 
anteckna era diskussioner och åsikter 
utan bara vilka styrelsebeslut ni fattar. 

4. Talarlista kan upplevas som byrå-
kratiskt, men fungerar. Kan ni hitta en 
annan metod som hindrar att den som 
skriker högst får prata mest är det bara 
att gratulera. 
 

5. Står du på talarlistan och märker att 
någon före dig säger precis det du tänkt 
säga? Kom ihåg att det är helt normalt 
att stryka sig själv från listan.

6. Överdrivet utnyttjande av mötes-
formalia är inget självändamål. Nästa 
gång du tänker begära sluten votering 
kan du i alla fall först tänka tanken 
att handuppräckning går ungefär 100 
gånger snabbare. 

7. För mycket möte kvar i slutet på ti-
den? Bordlägg frågorna till nästa gång. 
Hinn med att spela också! 

–HS
För många spelare kan 
leda till problem.

Illustration: Tobias Radesäter
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Håll ett möte där ni grundar föreningen. Ni behö-
ver inte vara myndiga, men om ni vill ha bidrag från 
Sverok behöver ni minst fem medlemmar mellan 7 
och 25 år. Se det som en chans att använda era små-
syskon till nåt vettigt. Stadgar, alltså de regler fören-
ingen ska följa och punkter som ni ska gå igenom på 
första mötet, finns på Sveroks hemsida.

Välj en styrelse med minst tre personer. Ha i åtanke 
att många föreningar genom tiderna har gått under på 
grund av brist på ordning och reda. Välj noggranna 
personer till att vara kassör och sekreterare. Ni måste 
också välja en föreningsrevisor som inte får sitta i sty-
relsen. 

Sverok betalar aldrig ut bidrag till privatpersoners 
konton. Därför behöver er förening ett eget bank-
konto. Ta med ett protokoll från det första mötet som 
bevisar vem som är er firmatecknare. Firmatecknaren 
är den som i föreningens namn kan teckna bindande 
avtal.

Gå in på midas.sverok.se, skapa en användare och 
registrera sedan er nya förening under fliken ”Bilda 
förening”.

Gick det för fort? Gå in på  www.sverok.se/foerening/
gaa-med-i-sverok.html där det finns mer utförlig in-
formation.

–HS
Källa: www.sverok.se

5 steg till egen Sverokförening

• Ha fler spelgrupper, men det kräver förstås att det 
finns spelledare. Se också upp med att vissa grupper 
kan bli populärare än andra.
• Använd så kallat ensemblespel, där ramen för kam-
panjen tillåter flera karaktärer, (t.ex. en specialavdel-
ning inom FBI eller ett pensionat för äventyrare) och 
sedan ta in fler spelare än vad man har med varje given 
kväll. Vill alla spela samma kväll får man helt enkelt 
turas om.
• Man måste inte spela rollspel just den där kvällen då 
spellokalen är packad och folk riskerar att hamna utan-
för. Inget rollspelande är värt en dålig stämning − spel-
sessioner kommer och går, men kamrater, de består.

–KB

Hur du synkar din spelgrupp

Det är bra att vara överens 
om naturlagarna i spelvärlden.

Alla grupper har sina egna konventioner, förväntningar och 
överenskommelser om hur rollspel ska vara. Anta inte att alla 
spelar som du, utan försök att synka er innan ni börjar spela, 
särskilt om du spelar med någon/några för första gången. 
Några av de viktigaste sakerna att ta upp:
❥ Hur fördelas kontrollen över spelvärlden mellan spelleda-
ren och spelarna? Har inte alla full koll på vem som får/bör/
förväntas bestämma vad, kan friktion lätt uppstå.
❥ Vilka teman/bilder är folk bekväma med? Var särskilt noga 
med grupptrycket här − att våga säga att det finns saker man 
inte är bekväm med kan vara svårt.
❥ Förväntar man sig att saker och ting i spelvärlden fungerar 
ungefär som i ”verkligheten” eller som i en tänkt genre? Vil-
ken, om någon, är denna tänkta genre?
❥ Är spelledaren allsmäktig eller är det majoritetsbeslut/
konsensus som gäller? Får spelarna ta upp saker i spel, eller 
förväntas de vänta med det till efteråt?

❥ Förväntar sig alla lika mycket rampljus? Om ja, på vems 
ansvar ligger det att fördela detta? Kommer det uppstå be-
kymmer om gruppens karaktärer inte är på ungefär samma 
nivå, eller bryr man sig inte?

Kom ihåg att det viktigaste kanske är att man faktiskt sätter 
sig ner och pratar innan, inte att man tar upp just dessa sa-
ker. När spelet väl har kommit igång kan missförstånd redan 
ha skett.

–KBQ



1. Tänk som en ninja: var alltid redo, men 
undvik strid om du inte är säker på seger. 
Feg är bäste dräng. 
2. Välj en liten avatar med kort namn (se 
punkt 3 och 5). 
3. Hitta beskydd. Stanna i hemmazonen 
tills du hittar ett gille. 
4. Färdas aldrig ensam. Be gillet om be-
skydd när du gör uppdrag. Fienden kom-
mer att se din kompis, den tre meter långe 
Magthok Krumardin of Arghest, först.
5. Håll utkik! Slåss inte mot spelare du 
inte klarar av. Göm dig eller spring. 
6. Stå aldrig stilla, och lämna inte din 
avatar obevakad. Om du måste gå ifrån 
datorn och inte vill logga ut, göm dig. (Ef-
tersom du är liten och har kort namn kan 
du krypa in i myskoxen du just dödat.)
7. Hetsät och drick som en svamp. Hälsa 
och mana ska alltid vara på topp, du kan 
bli påhoppad när som helst. Samla mat 

som ger bonusar. Ha väskorna fulla med 
elixir.  
8. Du kommer att bli överfallen, mördad 
och få enorma mängder stryk i största 
allmänhet. Drick därför inte kaffe när du 
spelar. Ditt blodtryck och puls kommer 
ändå att stiga till långt över vad som är 
hälsosamt.

–KT

Not: PvP står för Player versus Player och 
förekommer i onlinespel. Om en server 
eller ett område är PvP-anpassat betyder 
det att man där inte bara blir attackerad 
av monster, utan även av andra spelare. 

Spelledande är en svår konst, och det 
krävs en hel del erfarenhet för att bli 
bra på det. Men det finns ett antal sa-
ker som kan underlätta betydligt.

* Kasta ut en hel del av de veder-
tagna ”sanningarna”. Glöm bort att 
spelledaren alltid har rätt, ta istället 
beslut gemensamt. Tvinga inte alla 
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1. Sitt rätt! Båda fötterna vilar på golvet 
(eller på ett fotstöd). Armarna är nära 
kroppen, böjda i 90 graders vinkel när 
händerna är på tangentbordet. Avslapp-
nade axlar. Huvudet i neutral position. 
Skärmens överkant ska vara i höjd med 
dina ögon. 
Fel:  Hopkrupen vid din barndoms IKEA-
skrivbord. Halvliggande på en pinnstol.   
2. Använd rätt tangentbord. Är du tjej 
och har ont i axlar och armar, beror det 
ofta på att du har ett för brett eller för 
stort tangentbord. 
3. Byt mushand då och då. Det är dess-
utom bra för koordinationen.
4. Använd handledsstöd vid behov. 
5. Ta pauser ofta. Det finns gratis pro-
gram att ladda ner som säger till dig när 
det är dags, och dessutom visar stretchöv-
ningar.
6. Dra in hakan. Många datorspelare li-
der av gamnacke. 
7. Använd kortkommandon istället för 
musen när du kan. Mushanden får vila 
och som en bonus ökar din DPS. (Dama-
ge per second. Reds. anm.)
8. Ha minst en annan ljuskälla än dator-
skärmen i rummet.
9. Terminalglasögon är inte bara för 
gamlingar. Dina vanliga glasögon kan bli 
för starka när du hela tiden fokuserar på 
ett nära föremål, i detta fall skärmen. Ett 
par brillor med lite svagare styrka trollar 
bort huvudvärken man kan få av detta.  

–KT

Ergonomi för nördar

att beskriva saker i enbart första person, 
utan variera er. Spelledarens uppgift är 
inte att djävlas med spelarna utan att 
underhålla dem.
* Ingen hönsgård −  fördela uppmärk-
samheten jämt mellan spelarna. Tvingas 
de tävla om den kommer det snabbt bli 
kaotiskt. Peka istället med hela han-
den och avverka spelarna från vänster 

till höger när det är uppenbart att alla 
vill agera.
* Jobba inte i onödan − få spelarna att 
medverka så mycket som möjligt. En kan 
sköta musiken, en annan kampanjdag-
boken. Be dem själva beskriva fenomen 
i spelvärlden utöver sina karaktärer. Se 
också till att du inte lägger ned tid på sa-
ker som inte kommer i spel.

* Spela! En spelledare som aldrig tagit 
spelarrollen själv kommer aldrig kunna 
räkna sig bland de bästa. Testa olika sys-
tem och spelvärldar.
Spelled inte bara kampanjer, utan även 
enkvällsscenarion. Mindre prestige, lätt-
tare att experimentera. Be spelarna lämna 
återkoppling efteråt.

–KB

Så blir du en bra spelledare
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bloggverktyget Wordpress är utmärkt 
för att göra hemsidor, till exempel en 
informationssida för ditt spelprojekt 
eller din förening. Allt du behöver är 
webbutrymme med stöd för PHP och en 
MySQL-databas.

1) Ladda hem Wordpress från  
wordpress.org. Följ de enkla instruktio-
nerna för installationen.

2) Din nya hemsida ser nu ut som en trist 
dussinblogg. Dags att göra den till din 
egen! Utseendet på Wordpress styrs av 
teman (themes). Leta upp något snyggt 

tema, eller börja med K2 (getk2.com) som 
är en bra start för en informationssida.

3) Vill du ha din sajt på svenska? Språkfi-
ler och instruktioner hittar du på http://
codex.wordpress.org/WordPress_Lo-
calization. Ditt tema behöver en separat 
språkfil.

4) Innehåll då? Skapa en sida (Page) för 
varje huvudrubrik du vill ha på sidan. 
Undersidor fixar du genom att skapa en 
ny sida och ställa in ”Page Parent” till rätt 
huvudrubrik. Om du inte vill ha blogg-
poster på förstasidan kan du ställa in en 
annan startsida under Settings.

5) Wordpress har många plugins som 
ger dig extra funktioner. De finns i plu-
gin-galleriet på http://wordpress.org/
extend/plugins/. Kom ihåg att aktivera 
Akismet som är en väldigt bra anti-spam-
plugin. Då behöver du den så kallade 
API-nyckeln som är den kod som du fått 
från wordpress.com, när du registrerade 
konto där.

6) Uppdatera! Både innehållet på din sajt 
och koden som driver den behöver vara 
aktuella. Se till att uppgradera till senaste 
Wordpress. Det finns en plugin som he-
ter Wordpress Automatic Upgrade som 
gör processen nästan automagisk.   –an

 Välj en stor hingst, ju större 
desto bättre. Rid din största och 
starkaste häst bara i strid. Se till att 
den är utvilad.
 Tunga rustningar som står 
pall för mycket är bra för både dig 
och hästen. Men överdriv inte, du 
måste kunna röra dig också. Två-
delat rustningstäcke ökar din hästs 
rörlighet. 
 I strid man mot man, använd 
skarp lans.
 Använd långa stigläder och sitt 
som en cowboy i sadeln. Då är det 
mindre risk att du ramlar av om du 
träffas av motståndarens lans. 
 Anfall i grupp kallas kavalleri-
chock och är mycket effektivt, för 
att inte tala om effektfullt! Det be-
tyder att ni rider mot motstånda-
ren i full galopp med höjda lansar.
 För extra stilpoäng, använd en 
rustning med spetsiga tåhättor. 

–HS

Bli framgångsrik riddare

fixa hemsida med wordpress

Källa: ”Hästens tid – rid- och stridskonst 
under stormaktstiden” av Anna Larsdotter

Illustration: Tobias Radesäter
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1. Fastställ följande innan 
lajvet: a) vad arrangörerna 
säger om sex, b) vad du själv 
tycker är vettigt, c) om du 
egentligen vill ragga. Om sva-
ret på c) är ja, stanna hemma. 

Simulera
2. En möjlighet öppnas i spel. 
Fråga dig själv om det är nöd-
vändigt för karaktärens eller 
handlingens utveckling. Om 
svaret är nej, avstyr situationen.

3. Det visar sig nödvändigt för fru 
Sporre att förföra herr Crona, för att 
senare kunna utpressa honom. 
Crona nappar. 
Välj bland följande:

a) Gå ur spel en stund, konstatera ”de 
sexar” och ät av offlajvsnasket. Super-
säkert.
b) Stäng in er i ett rum och stöna hög-
ljutt samtidigt som ni gör armhäv-
ningar och rufsar till kläderna. Effekt-
fullt, men kan bli buskis.
c) Ge varandra massage. Härligt för 
spända nördnackar. Kräver att berö-
ring är okej.
d) Använd Ars Amandi-metoden, där 
sex simuleras genom att smeka varan-
dras armar. Kräver förkunskaper och 
gemensam överenskommelse, men 
placerar sexualitet i handlingen utan 
att spelarna går ur roll. 

4. Avbryt genast situationen om du 
känner dig obekväm. Gör ingenting som 
känns obehagligt.

5. Prata om upplevelsen med din mot-
spelare efter lajvets slut. Kolla att han/hon 
mår bra, och att ni är överens om att det 
som hänt i spel var mellan era karaktärer, 
inte er själva.

–K T
Fotnot: Ars Amandi-metoden är utveck-
lad av Emma Wieslander.

Guiden gjordes av föl-
jande personer: Karin 

Tidbeck, Andie Nordgren, 
Linus Widner, Karl Berg-

ström och Henrik 
Sannesson. 

Inga Riemann och Tobias 
Radesäter illustrerade.

Fattades en guide? Hör av 
dig till  signaler@sverok.
se  och skriv guide i äm-

nesraden. 

sex på lajv 
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WAR UTSPELAR SIG i den populära Warhammer Fantasy 
Battle-världen, en bekant plats som sannolikt ligger många 
Signalerläsare nära hjärtat. Att basera ett MMORPG på Games 
Workshops figurspel är ett genidrag, 25 år i branschen har re-
sulterat i en unik och älskad värld. Till skillnad från sin figur-
spelsförlaga kretsar WAR inte kring enorma fältslag. Istället är 
det hjälten och dennes kamp som står i fokus. 

I WAR får spelaren välja mellan fraktionerna Order (goda) 
och Destruction (onda). Order utgörs av människor, dvärgar 
och högalver. Destruction består av orcher, goblins, svartalver 
samt kaoskrigare. Personligen har jag svårt att relatera till den 
sistnämna gruppen då den står för död, förintelse och det tota-
la sammanbrottet av civilisationen. Detta problem har säkerli-
gen inte alla spelare, men det bör i mitt tycke betraktas som en 
av spelets svagheter. Varje ras har i sin tur klasser som bör vara 

Aspirant 
till tronen
Warhammer utmanar WoW i onlinevärlden

Speljätten Electronic Arts har tillsam-
mans med spelstudion Mythic plockat 
fram storsläggan för att slå ner Bliz-
zard från MMORPG-tronen. Det var 
den senare som gjorde Massive Mul-
tiplayer Online Roleplaying Games till 
en jätteindustri. 
Men hittills har ingen av många efter-
följare lyckats locka fansen ut ur Aza-
roth. Förrän nu. 

Warhammer: Age of Reckoning 
har landat.
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bekanta för figurspelaren, så som Witch 
Elf och Iron Breaker. Samtliga klasser har 
unika färdigheter och upplevs såväl in-
tressanta som berättigade. 

Spelupplägget påminner mycket om 
det i WoW. Det innebär att lättsam mons-
terjakt utgör spelets nav. Uppdragen är 
nästan uteslutande av typen ”gå dit, döda 
dem och kom sedan tillbaka för en belö-
ning”, ett koncept som på pappret kan 
tyckas vara plågsamt repetitivt. Men 
Mythic lyckas balansera det förutsägbara 
med det överraskande och som spelare 
stöter man konstant på nya spännande 
miljöer och fiender. Detta innebär att 
WAR har en hög ”bara-en-till-faktor”. 
Runt nästa hörn väntar nästan alltid 
en större utmaning och belöning. En 
för WAR unik uppdragstyp är ”public 
quests”, det är större uppdrag som oav-
brutet håller på och som kräver lagarbete 
för att klaras. De är oerhört flexibla och 
tillåter spelaren att när helst ansluta sig 
eller lämna uppdraget. Överlag fungerar 
public quests utmärkt och erbjuder såväl 
variation som möjlighet att lära känna 
andra spelare.

Har fienden en borg? Ta den.
 Likt figurspelet kretsar WAR kring 

krig och konflikt. Detta yttrar sig kon-
kret i den ständigt närvarande kampen 
mellan Order och Destruction. Världen 
är indelad i zoner som konstant är un-
der belägring av de båda fraktionerna. 
Likt public quests kan en spelare när 
som helst slänga sig in i kriget och slåss 

för sin sida. Denna funktion kallas RvR 
(Realm vs. Realm) och är det som främst 
skiljer WAR från värsta konkurrenten 
WoW. Här ges en chans att erövra såväl 
områden, som borgar och städer. Som 
spelare kan du välja att själv ta del i de 
här striderna och slåss mot andra spelare, 
antingen själv eller organiserat i guilds. 
Men du kan också påverka världen utan 
att någonsin slåss mot en annan spela-
re. Genom att utföra uppdrag och döda 
monster påverkar du läget i ditt område 
detta är dock ett mer omständigt sätt att 
”kriga” på än att försöka erövra områden. 
Men det erbjuder den ensamma spelaren 
möjligheten att påverka sitt spel. Det skall 
dock sägas att WAR:s bästa sida är RvR-
läget, visst är kul att spela själv men det 
är nästan larvigt underhållande tillsam-
mans med och mot andra.

 

Ljus i mörkret
Mythic har via en realistisk och skitig 

estetik skapat en tät atmosfär som präg-
lar hela spelet. Från Altdorfs smutsiga 
gator till de zombiehärjade skogarna i 
Troll Country är hotet alltid närvarande, 
kriget, döden och vreden finns alltid där. 
Dock är WAR inte en tung spelupplevelse 
då en becksvart galghumor och charm 
har fått stort utrymme. Trots den mörka 
stämningen lyckas Mythic att väva in en 
strimma av hopp som får spelaren att 
känna att han eller hon faktiskt kan för-
ändra sin situation. Fienden går att driva 
tillbaka, deras zoner kan kontrolleras 
och deras borgar kan erövras. Genom 

RvR-systemet och public quests skapas 
en känsla av delaktighet som uppmunt-
rar till mer spelande samt en ökad för-
ståelse för hur spelaren kan utnyttja sina 
färdigheter. Det är briljant och grovt va-
nebildande.

WAR är genomgående ett riktigt bra 
spel, men inte den WoW-dödare som EA 
hoppats på. Det WAR saknar, som WoW 
har är till exempel större instanser och 
en mer öppen värld. Men WoW kommer 
troligen se ett bortfall av spelare till WAR, 
som faktiskt är den värdiga konkurrent 
som spelare världen över har väntat på. 
Jag tror inte att WAR eller någon annan 
titel kan kasta ned WoW från MMORPG-
tronen, däremot kan de två giganterna 
komma att dela den.

 
WAR är ett otroligt välutvecklat spel 

som tar tillvara på alla tillgångar som 
Warhammer-världen har och levererar 
dem i en fusion med allt som gjorde WoW 
bra. Kontentan blir ett snabbt och smi-
digt MMORPG som har något för såväl 
ensamvargen som den garvade lagspe-
laren. Mythic återuppfinner inte genren 
utan presenterar is-
tället sin egen under-
bara tolkning av den. 
Detta är utan tvekan 
årets onlineupplevel-
se och garanterat ett 
av årets bästa spel. 

NIKLAS NORÉN läser vanligen retorik vid Upp-
sala Universitet. n.noren@gmail.com
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Färgstark
Blob

Tacksam användning 
av Wii-moten
Kommer du ihåg de där ritblocken du hade när du var 
liten? Där konturerna av motiv var färdigtryckta i svart, 
men stora, tomma fält låg framför dig att fylla med pre-
cis de färger du ville? Nu är det 2008, färgblocket heter 
de Blob och Nintendo Wii förser dig med penseln.
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NÅGOT ÄR RUTTET i staden Chroma. När 
en här av lagom läskiga (men mestadels gul-
liga) enögda och lätt fascistoida sjöstjärnor 
invaderar platsen där du bor är det upp till 
dig att rädda samhället från ockupanterna. 
Antagonisterna, som gjort världen mono-
krom, kommer från det onda företaget INKT, 
de är cykloper som helt saknar förmågan att 
se färg.
Du är de Blob, en hjälte, spelets huvudper-
son är mjukt rund, en boll i alla avseenden, 
med illvilligt energiska ögon och små fladd-
rande öron. Du är lysande röd eller matt tur-
kos, klart gul eller retfullt orange, smakfullt 
färgglad i en värld som helt blivit berövad 
sin kulör.
Din uppgift är lika rolig som simpel, för att 
befria Chromas invånare måste du färglägga 
och befria världen från den allhärskande grå-
skalan. Du tar dig fram efter devisen: ju mer 
färg, desto mindre sjöstjärnor och desto fler 
glada medborgare på gatorna.

Rent konkret använder du din Wii-mote och 
din Nunchuck som penslar och banorna som 
ditt ritblock. Det är helt enkelt upp till dig att 
i realtid rulla genom gråa kvarter och stänka 
färg över dom.
De Blob fungerar lite som en svamp eller 
disktrasa, den bollformade varelsen suger 
åt sig färg från de ständigt runtvandrande 
färgburkar som strövar i staden, för att sedan 
måla omgivningen enligt obligatoriska upp-
drag eller efter egna initiativ.
Att styra de Blob med Wii-Moten och tilhö-
rande Nunchuck går oftast smärtfritt, det är 
bara när vår protagonist sväller riktigt myck-
et av intagen färg som han också blir jobbig 
att kontrollera. Ibland lite för jobbig, det stör 
flödet i återfärgandet av staden och sänker 
stundtals helhetsupplevelsen.
De Blob, med sin intuitiva kontroll och det 
kontrollerade objektets mjuka rörelser från 
gatunivå upp på väggar och tak har flera refe-
renspunkter i andra spel. Den mest direkta är 

Hårdfakta:
de Blob 
Åldersgräns: – 
Plattform: Nintendo Wii
Utvecklare: Blue Tongue 
Software
Utgivare: THQ
Releasedatum: 23/09/2008
Genre: Pussel
Spelare: 
1-2 – Online Multiplayer
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kanske lite oväntat de tidiga Tony Hawk-
spelen. Kulturellt och tematiskt ligger 
titlar som Katamari Damacy och Okami 
närmre, men känslan av digital skejt och 
boll-formad färgläggning är på många 
sätt densamma.
Tony Hawk handlade när det var som bäst 
om att flyta fram, om tajming och till-
fredställelsen en perfekt utförd kombina-
tion ger. De Blob är på många sätt samma 
spel, flytet finns där, det hypnotiska i ett 
oavbrutet flöde och kraven på tajming.
Utvecklarna Blue Tongue Software har 
skapat ett spel med välbalanserad inlär-
ningskurva. Banornas svårighetsgrad 
trappas upp i lagom takt. Hjälp får spela-
ren från Chroma Citys befrielserörelse, i 
form av tips och hejarop. Motstånd möts i 
små dussinfiender och större bossar.
Grafiken är viktig i ett spel som handlar 
om färgläggning, det har producenterna 
insett. Estetiken är enkel men effektiv 
och man har vett att utnyttja alla till-
gängliga grafiska detaljer för att skapa en 
skön känsla av fysisk närvaro i färglägg-

ningen. Det stänker och kladdar, lysande 
droppar flyger över sceneriet och skapar 
en trovärdig förnimmelse om kroppsligt 
deltagande i händelseflödet. 
De Blob har ett funktionellt och roligt 
enspelarläge, till det finns en i samman-
hanget obligatoriskt fotofunktion, du kan 
föreviga dina bästa färgläggningsresultat 
och dela med dina vänner. Likaså flerspe-
larläget är underhållande, fartfyllt och 
gör sig bra i formatet.
De Blobs största förtjänst som spel är den 
tacksamma användningen av Wii-kon-
trollerna. Att styra en rullande pensel 
längs fasader och breda gator gör sig ut-
märkt med Wii-mote och Nunchuck. Am-
bitionerna bakom skapandet är tydliga, 
man har helt enkelt plockat upp ett redan 
existerande koncept (Katamari Damacy 
och Super Monkey Ball, till exempel) och 
optimerat det till Nintendo Wii. 
Den största invändningen mot de Blob 
handlar även den om konceptet som så-
dant, snarare än spelets små skavanker. 
De Blob är roligt, men det blir ganska 

snabbt tydligt att det här aldrig blir mer 
än en parentes i spelhistorien. THQ’s se-
naste släpp fungerar utmärkt som en kort 
stunds underhållning, men är långt ifrån 
den typ av kulturell ikon systerspelen i 
Tony Hawk-serien och Katamari-sviter-
na blivit.
De Blob och kampen om Chromas fär-
ger kanske inte är ambitiöst där andra 
spel vill påverka sin omvärld, men det är 
likväl en rolig idé. Framför allt har Blue 
Tongue gett oss ett spel som utnyttjar 
Wii-kontrollerna på ett föredömligt sätt. 
De Blob försöker inte säga något om våra 
liv, politik eller kulturen som sådan, det 
är ett gulligt verk 
och kommer med ett 
enkelt budskap, värl-
den blir lite roligare 
när den är i färg.



STARTBOXARNA TILL 40K kan näs-
tan användas som en tidslinje för hur 
gjuttekniken för plastmodeller har gått 
framåt. Till andra utgåvan fick man med 
statylika och väldigt livlösa figurer som i 
princip var gjutna i ett stycke. Tredje ut-
gåvan innehöll nya så kallade multipart-
modeller, det vill säga figurer där ben, ar-
mar, torso, huvud och vapen var separata 
delar. Lyftet från de tidigare helgjutna 
modellerna var enormt då det innebar att 
man kunde kombinera ihop delarna på 
mer individuella, dynamiska och levande 
sätt. I fjärde utgåvan gick GW tillbaka till 
enklare och billigare modeller som var i 

stort sett helgjutna. Tekniken för att göra 
enklare figurer hade dock gått så mycket 
framåt då att de på spelavstånd såg ut 
ungefär som de vanliga modellerna man 
köper i boxar.

Femte utgåvan fortsätter med enklare 
modeller än dem som säljs löst. Men nu 
är det inte längre bara på spelavstånd som 
de ser ut som de ”vanliga” figurerna. Jag 
är riktigt imponerad över hur bra kvalitet 
GW lyckats få till. På vanliga Space Mari-
nes från boxen ser man fortfarande att de 
till stor del är helgjutna om man ser dem 
från sidan. Men övriga modeller i boxen 

måste man studera väldigt nära för att 
se att de inte är fullprisfigurer. Speciellt 
imponerande är de stora modellerna. När 
man ser på den Dreadnought (en slags 
gående tank) som Space Marines får med 
i boxen inser man verkligen hur långt ut-
vecklingen har kommit från andra utgå-
van. Där fick man med en pappskiva med 
en påmålad Dreadnought till Orkerna. 
Det är på bristen på valmöjligheter som 
man märker att figurerna i boxen inte är 
desamma som säljs löst. Varje figur har 
en bestämd beväpning. Möjligheterna till 
olika poser eller variation är ytterst be-
gränsade. Men med tanke på hur mycket 

Plastfi gurer nu misstänkt lika tenn

Metallikt
Warhammer 40K har kommit i en ny utgåva och med den även en ny 
startbox. Fullpackad med modeller imponerar den till och med på en 
bakåtsträvare som Signalers recensent Johan Westlund. 

Allt var inte bättre förr.
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man får med i lådan lär de flesta kunna 
ha överseende med begränsningarna. 
Skulle man köpa alla modeller som finns 
med i lådan löst så skulle det kosta mel-
lan tre och fyra gånger så mycket som vad 
boxen gör.

Förutom figurerna får man även med 
de tillbehör man behöver för att spela 
i form av templater, tärningar och nå-
got att mäta med. Man får även en liten 
version av regelboken. Den innehåller 
de delar av den vanliga regelboken som 
faktiskt innehåller regler, men nerför-

minskade till A5-format. Detta gör den 
väldigt behändig att ha med sig på turne-
ringar eller resor. Delarna av regelboken 
med bakgrundshistoria och målningstips 
finns inte med, men istället får man ett 
litet häfte som kort beskriver detta. Sam-
mantaget anser jag att GW har lyckats 
riktigt bra med den nya startboxen. Skall 
man börja spela får man grunden till 
två arméer och kompletta regler till ett 
mycket bra pris. Och även om man redan 
spelar spelet så har jag, med tanke på hur 
mycket modeller man får med och vilken 
kvalitet de håller, svårt att se varför nå-

gon som spelar Space Marines eller Orker 
inte skulle vilja köpa boxen. Och om man 
som jag spelar båda 
arméerna så är det 
rena julafton!

JOHAN WESTLUND är en veteranspelare med 
mer koll på gamla regler och bakgrund till 40K än 
vad som kan vara nyttigt. Han berättar gärna nos-
talgiska anekdoter om någon obskyr regel som inte 
har funnits på tio år. mortarion@hotmail.com
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Veteranfl irt

armé som säljer i särklass bäst av någon 
armé till något GW-spel. Och popularite-
ten märks. Här har man lagt ner mycket 
energi för att få det bra. 

En trend som startade i och med Dark 
Angels-codexen var att dra ner på antalet 
valmöjligheter. Varje enhet presentera-
des med i stort sett färdig utrustning och 
några få möjligheter till ändring. Det har 
blivit bättre på senare tid och glädjande 
nog verkar GW nu tagit ytterligare ett 
steg bort från förenklingen. De små, udda 
prylarna som kostade väldigt lite och 

hade begränsade effekter är bortrensade 
men inte mycket annat. Det flesta enhe-
ter har kvar merparten av de val som folk 
faktiskt använde och har ibland även fått 
ytterligare möjligheter. Speciellt vad gäl-
ler vapen har många enheter och fordon 
fått fler val än tidigare. En detalj som jag 
har uppskattat i de senaste codexarna är 
att GW uppenbarligen försöker göra äldre 
spelare nöjda genom referenser till gamla 
regler och modeller. Allt sedan Eldar-co-
dexen har gamla trupptyper kommit till-
baka och nya designats med små referen-
ser bakåt. I Den nya marinecodexen har 

ATT DET SKULLE komma en ny codex 
till Space Marines direkt efter att femte 
utgåvan av 40K släpptes var knappast en 
överraskning. De flesta 40K-spelare är 
nog överens om att det finns andra ar-
méer som har ett betydligt större behov 
av en ny codex. Dark Eldar använder 
till exempel fortfarande en tio år gam-
mal codex skriven för hur spelet såg ut i 
tredje utgåvan. Men sett ur en ekonomisk 
synpunkt vore det vansinne för Games 
Workshop att inte släppa en marine-co-
dex med nya modeller som första släpp i 
femte utgåvan. Space Marines är den 

Femte upplagan av Space Marines Codex ger en blink-
ning till gamers som varit med länge. Gubbarna med 
de stora axelskydden har inte otippat blivit en hår-
dare armé. Motsatsen, konstaterar Johan Westlund, 
hade varit otänkbart eftersom 40% av alla 40K-spe-
lare kör Marines.

GW visar kärlek till äldre spelare
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denna trend fullkomligt exploderat. För 
spelare som har varit med sedan första el-
ler andra utgåvan finns det mängder med 
roliga smådetaljer bli nostalgisk över. Allt 
från uppenbara referenser i form av gam-
la trupptyper eller vapen som har kom-
mit tillbaka till småsaker som en bisats i 
en bakgrundstext eller målningen av en 
viss modell som refererar till något från 
första utgåvan. Ett exempel på en kul de-
talj är tillvalet ”Auxiliary grenade laun-
cher”. De som spelat andra eller tredje 
utgåvan kommer säkert ihåg dessa mini-
granatkastare som monterades under en 
boltgun. Redan att den är tillbaka är kul. 
Men nu är den regeltekniskt inte kopplad 
till ett visst vapen och i beskrivningen 
nämns att den i princip kan monteras var 
som helst. Som exempel nämns ovanpå 
en powerfist. Folk som har spelat för-
sta utgåvan (eller den gamla utgåvan av 
spelet Space Hulk) drar sig då till minnes 
en uppgradering som kallades ”Grenade 
harness”, och som monterades just på po-
werfists. En kul liten referens och möjlig-
het att damma av gamla modeller.

När det gäller regler och bakgrund 
för Space Marines har GW målat in sig 
i ett hörn. Enligt bakgrunden slåss mer-
parten av alla chapters på liknande sätt. 
Det finns dock vissa som är mer specia-
liserade. Och i och med att det konceptet 
har etablerats måste reglerna för Space 
Marines kunna reflektera detta. I tredje 
utgåvan representerades det med variant-
listor för olika chapters som publicerades 
i GW:s tidning, White Dwarf. Problemet 
var dels att man behövde hålla reda på 
flera olika listor och dels att GW aldrig 

har varit bra på att balansera fördelar 
mot nackdelar. I princip alla variantlis-
torna var bättre än huvudlistan. I fjärde 
utgåvan hade man istället ett system med 
så kallade traits i codexen. Tanken var att 
man valde för- och nackdelar från en lista 
och därmed modifierade armélistan för 
att passa med bakgrunden. Problemet var 
återigen dålig balans. Man kunde i prak-
tiken välja fördelar utan någon egentlig 
nackdel. I den nya codexen är traits helt 
borta. Grundlistan är istället så flexibel 
att man kan bygga de flesta listorna di-
rekt ur den. För att ytterligare speciali-
sera armén kan man välja någon av flera 
namngivna karaktärer som påverkar hur 
armén uppför sig. Till exempel är chap-
tret Imperial Fists kända för att stå kvar 
mot alla odds istället för att retirera. Om 
man har med kapten Darnath Lysander 
från Imperial Fists så förlorar ens enhe-
ter förmågan att frivilligt göra en taktisk 
reträtt men får istället en regel som gör 
det mindre troligt att de flyr när oddsen 
verkligen är emot dem. Idén är kul även 
om vissa förmågor är lite väl extrema.

På spelbrädet gör alla valmöjligheter i 
codexen att den blir rolig att spela med. 
Förhoppningsvis kommer man att få se 
en hel del nya saker som folk skall testa 
framöver. När det gäller balans är jag lite 
tveksam. Det känns som om nästan alla 
val har blivit bättre och/eller billigare 
jämfört med förra codexen. Å andra si-
dan tenderar reglerna i femte utgåvan att 
gynna horder mer än elitarméer. Sett till 
hur bra Space Marines med den gamla 
codexen var i fjärde utgåvan jämfört med 
hur bra de kommer att vara med den nya 

codexen i femte är oklart. Jag inte säker 
på att de verkligen har blivit så mycket 
bättre. Men att de är en hård armé är det 
ingen tvekan om. Med tanke på den po-
pularitet som jag nämnde i början så är 
det otänkbart att GW skulle producera en 
codex som gjorde Space Marines dåliga.

Codexen är klart tjockare än tidigare. 
Den är 40 sidor tjockare än Ork-codexen 
och 64 sidor tjockare än den gamla Ma-
rine-codexen. Huruvida detta är en för-
smak på ett nytt format eller enbart en 
effekt av att GW satsar mer på Marines 
återstår att se. Layouten är snygg och nå-
gorlunda lätt att hitta i. Delen med bak-
grund och historier är större än tidigare 
och en kul detalj är att de inte bara har 
kopierat bakgrunden rakt av från tidiga-
re utgåvor. Istället har den skrivits ur en 
annan synvinkel eller beskriver en annan 
tidsperiod än vad som brukar behandlas. 
Bakgrunden för många av karaktärerna 
fokuserar till exempel mer på vad de har 
gjort den senaste tiden än på deras ur-
sprung. Det finns väldigt mycket bilder 
på målade modeller i olika chapterfärger, 
vilket kan vara bra att ha som referens. 

Sammanfattningsvis är det en lyckad 
codex – snyggt gjord, mycket bakgrund, 
nostalgiska referenser och mängder 
med valmöjligheter. Det enda som talar 
mot den är att den möjligen är lite för 
kraftfull.

Fakta: Space Marines
Space Marines är det mänskliga imperiets elitsoldater. De är genmanipulerade och modi-
fierade så mycket att det är tveksamt om de kan kallas människor längre. De har tillgång till 
de bästa vapnen och den bästa utrustning som Imperiet har att tillgå och är indoktrinerade 
till att vara fanatiskt lojala mot Kejsaren. Space Marines är indelade i små, självständiga 
arméer som kallas chapters. Varje chapter har sina egna traditioner, egna färger och i vissa 
fall även egna doktriner för hur de slåss.

JOHAN WESTLUND 
mortarion@hotmail.com
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Lite tecknat, den här gången. 

Mangautbudet är så brett att det går att se på genren 
ur hur många vinklar som helst. Det finns verkligen 
något för alla. Den som är skeptisk, men har en svag-
het för gossar med skarpa svärd, kanske kan ha behåll-
ning av någon av följande klassiker på temat kamp-
lystna samurajer.

DANIEL KRAUKLIS samplar samtida 
samurajsamlingar.

prima_materia@hotmail.com

Ur bokhyllan

Lone Wolf and Cub
Kazuo Koike och Goseki Kojima

Det här är kanske den mest kända av alla tidiga mangaserier och gav upphov 
till ett antal filmer och en TV-serie. Huvudperson heter Ogami Itto och är före 
detta skarprättare inom shogunatet. Tillsammans med sin minderåriga son 
Daigoro vandrar han genom medeltidens Japan, hyr ut sin katana till högst-
bjudande och dras ständigt in i konflikter som får ett blodigt slut. Men trots 
det myckna våldet har Koikes och Kojimas berättelser ett poetiskt lyft som 
inte liknar något annat. Här finns samma dröjande, sorgsna stämning som i 
många av Kurosawas filmer. Och en barnvagn utrustad med kulsprutor går ju 
inte av för hackor!

Det kladdiga omslaget åsido är det här yt-
terligare en vältecknad serie, om den my-
tiske svärdshjälten Miyamoto Musashi 
(som lär ha funnits på riktigt och anses 
vara författaren bakom Fem ringars bok/
A Book of Five Rings – en praktisk/filo-
sofisk kampmanual). Serien tar avstamp i 
japansk historia och ställer Musashi inför 
ett antal motståndare på vägen mot att 
fullfölja sitt öde och renslipa handlaget 
med klingan.

Vagabond
Takehiko Inoue

Blade of the Immortal
Hiroaki Samura

Mörk humor och mycket splatter i en se-
rie om den odödlige slusken Manji och 
den unga tjejen Rin, som i jakt på hämnd 
(eller i Manjis fall utan något särskilt mål 
alls) hackar sig fram genom ett pseudome-
deltida Japan.
Sjuckert tecknat, med humor och allvar 
om vartannat, och några av de kanske mest 
minnesvärda skurkar man sett i tecknad 
form. Ofta håller man hellre på dem...

BÖCKER
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Serier
Slåss som en älva!

Ä
LV

O
R
!

av Tobias Radesäter

Skådespelarkurser för lajvare
Svar på ”Teater är väl ingen match för en lajvare” av Linus Widner, i SFS#59.

Som teatermänniska har jag full förståelse för författarens 
ståndpunkt. Lajvares spel kan i många fall, med lysande un-
dantag, vara stelt och onaturligt. Rösten är konstlad, kroppen 
inte expressiv och rollen helt obefintlig eller påsatt utanpå 
som en ofylld och kantig mask. Men det är inte så konstigt. 
Du jämför nämligen professionella skådespelare med amatör-
lajvare. Jag har sett lika många teaterskådespelare framföra 
sina alster med samma kantiga och krystade spel, till och med 
professionella. Det kommer ner till två saker varför rolltolk-
ningar ofta blir bättre på scen: Träning och utsides hjälp.

Många teaterföreställningar har någon form av regissör 
som hjälper skådespelaren att ta fram det bästa i dem. Även 
om skådespelaren inte har någon träning så lär man sig på 
detta vis över tiden att spela bättre. Denna funktion saknas 
inom lajvrörelsen då spelet är organiskt utan avbrott där man 
kan rätta till en scen (med få undantag) och kan hjälpa till att 
utveckla spelet hos deltagarna. Man repar inte inför lajv.

Då många professionella skådespelare har mångårig utbild-
ning (många har sysslat med teater före de 4 år de gått på tea-
terhögskolan) så är det också en väldigt stor skillnad på dem 
och lajvare. Även om skådespelarna inte är professionella så 
är det många som är utbildade – folkhögskolor, gymnasiesko-
lor och kulturskolor med teaterutbildningar kryllar det av i 
Sverige. Lika så helgkurser och studiecirklar. Vi saknar mot-
svarigheten bland lajvare. 

Jag vill bjuda in teatermänniskor som sysslar med lajv att 
börja hålla kurser för lajvare och i samma andetag bjuda in 
lajvarna att börja kräva dylika kurser och gå på dem när de 
erbjuds. Det är det enda sättet vi kan utveckla vårt spel förbi 
de plattityder som avhandlats. Fram för en ny lajvskådespe-
larkultur!

Morgan Jarl
Teaterlärare, regissör och lajvarrangör

Läsarbrev –   Signaler till Sverok:

Serien ”Tesla” är på semester, men är tillbaka i nästa nummer!

Har du också åsikter om vad som skrivs i Signaler? Eller om Sveroks utveckling? Ta chansen att berätta för resten av Sig-
nalers läsare. Mejla till signaler@sverok.se och skriv ordet insändare i ämnesraden.
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Sveroks riksmöte 2008:2, Linköping
28–30 november: 
På grund av att Riksmötet 2008:1 ändrade stadgarna så 
att Sveroks Riksmöte i framtiden ska ligga på hösten istäl-
let, så blir det under 2008 två ordinarie Riksmöten. 
Mötet startar på fredagen kl.20:00.

www.sverok.se

Prolog 2009, Västerås
27 februari – 1 mars 2009: 
Ett nytt svenskt lajvkonvent!

www.lajvkonvent.se

GothCon XXXIII, Göteborg
Påskhelgen 2009: 
Sveriges äldsta rollspelskonvent, still going strong 
sedan 1977.

www.gothcon.se

LinCon, Linköping
21-24 maj (Kristi Himmelsfärd) 2009: 
Det anrika konventet LinCon fyller 25 år.

www.lincon.se

KALENDARIUM

Kontakt:

Sveroks förbundskansli 
S:t Larsgatan 6
582 24 Linköping
013-14 06 00 
info@sverok.se 

Sverok GävleDala 
Vågskrivargatan 5 
80320 Gävle 
026-12 51 20 
info@gd.sverok.se 

Sverok Ost 
Box 207 
55114 Jönköping 
036-71 90 50 
ost@sverok.se 

Sverok Nedre Norrland 
c/o Jimmie Guttormsson
Sölvbacken 381
830 24 Oviken 
info@nn.sverok.se 

Sverok Stockholm 
Bolidenvägen 16 B 
12163 Johanneshov 
08-653 43 21 
stockholm@sverok.se 

Sverok Svealand 
c/o Christoff er Ångmark
Professorsslingan 9 LÄG 302
104 05 Stockholm

Sverok SKuD 
Box 1548 
22101 Lund 
skud@sverok.se 

Sverok Väst 
Riksdalersgatan 32 
41481 Göteborg 
031-13 32 20, 073-333 60 60 
vast@sverok.se 

Sverok Övre Norrland 
c/o Kassör Lloyd Baltz 
Vänortsvägen 5
97754 Luleå
073-0379642 
Llobal-5@student.ltu.se 

Vi letar alltid nya medarbetare som vill vara med 

och göra Signaler till den tidning vi tycker den 

ska vara – om, av och för Sveroks medlemmar. 

Så har du idéer om vad du vill se i tidningen, hör 

av dig!

Just nu letar vi speciellt efter dig som är duktig 

på att teckna eller fotografera.

Maila till signaler@sverok.se!

Skriv till oss!

Foto: Sanja Gjenero


