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Under lång tid har det debatterats om
och hur underhållningsvåld i medierna,
på video och i TV-spel påverkar framför
allt unga människor att begå våldshand-
lingar. Det har emellertid visat sig svårt
att vetenskapligt vederlägga respektive
bekräfta de olika ståndpunkter som har
presenterats [1]. På senare år har listan
över debatterade fritidssysselsättningar
med potentiellt våldsinducerande effekt
utökats med s k rollspel. I medierna har
hävdats att suicid, våld och till och med
mord följt i rollspelens spår. Mest upp-
märksammat är kanske det s k Bjuvmå-
let, där de dömda ungdomarna skall ha
deltagit i rollspel. I rollspelets hemland
USA har debatten varit än mer intensiv
[2, 3] och flera intresseföreningar, bl a
en som kallas BADD (Bothered About
Dungeons and Dragons), har agerat
kraftfullt som opinionsbildare mot roll-
spelsutövandet. 

Redan de gamla . . .
Rollspel i vid mening har funnits se-

dan antiken och då som en pedagogisk
metod. En variant, konfliktspel, har i
flera hundra år använts i militära sam-
manhang för att simulera olika krigs-
scenarier. De senaste 10–15 åren har

rollspel allt oftare utnyttjats i skolor, för
personalutveckling, till och med i kon-
firmandundervisning. Inom dessa om-
råden har rollspel ett uttalat pedago-
giskt syfte och leds av personer som ar-
betar professionellt.

Sällskapsspel
för att roa
Rollspel i den mening som här skall

avhandlas har som huvudsyfte att roa.
Företeelsen skapades i USA i college-
miljö på 1960-talet och kom till Sverige
ett tiotal år senare. Rollspel kan beskri-
vas som ett privat sällskapsspel av tea-
terkaraktär. Liksom för ett teaterstycke
finns ett manuskript, om än mer likt en
synopsis, regissören kallas spelledare
och de spel som exekveras lockar till in-
levelse i en rollfigur.

Till skillnad från ett konventionellt
teaterstycke bygger rollspel till stor del
på improvisation. Handlingen förs ock-
så framåt med hjälp av mer eller mind-
re invecklade regler och speltärningar,
vars utslag bestämmer nästa skeende.
Det förutsätts att ingen publik medver-
kar.

Omfattande
ungdomsverksamhet
I början av 1990-talet fanns i Sverige

3 000 registrerade medlemmar i roll-
spelsförbundet Sverok (Sveriges roll-
och konfliktspelsförbund); nu är med-
lemsantalet 22 000. Utifrån försälj-
ningsstatistik rörande spelet »Drakar
och demoner», ett numera klassiskt
spel, kan dock det faktiska antalet akti-
va eller före detta utövare uppskattas till
ca 100 000. Sedan 1991 är Sverok en av
Statens ungdomsstyrelse (f d Statens
ungdomsråd) erkänd organisation som
uppbär statligt stöd.

Rollspelsrörelsen är kanske den nu
snabbast växande ungdomsverksamhe-
ten i landet. Det finns många specialbu-
tiker, en omfattande postorderverksam-
het som säljer enbart rollspel samt tre
tidskrifter av och för rollspelare i Sve-
rige. Vidare anordnas varje år på ett an-
tal orter i Sverige s k konvent, där roll-
spelare samlas under ett par dagar och
tillsammans utövar sin hobby. Det hit-
tills största konventet i Skandinavien
hölls utanför Ludvika 1994, pågick i

sex dagar och samlade över 1 000 per-
soner.

Bordsrollspel
eller interaktiv teater
»Sceniskt» finns i huvudsak två vari-

anter av rollspel: dels bordsrollspel, där
en grupp om fem till sex personer sitter
runt ett bord och agerar, dels levande
rollspel. Vid levande rollspel, »interak-
tiv teater», spelar man utomhus, utkläd-
da som vid annan levande teater, dock
fortfarande utan publik. Vid båda typer-
na av spel är deltagarna vanligen jämn-
åriga kamrater, och spelledaren utses
inom gruppen. Dennes roll är betydan-
de.

På senare år har ytterligare en variant
av rollspel introducerats, dataspel. Det
benämns MUD (Multi-User-Domain)
och återfinns på Internet. Det inbjuder
vem som helst att anonymt delta i någon
av de 625 just nu tillgängliga spelsy-
stem som finns på nätet. Dataprogram-
met ersätter spelledaren, och ett stort
antal individer kan gå ut ur och in i spel,
dygnet runt. 

Stimulerar kreativitet
eller människoförakt?
Karaktären på rollspelsäventyren

varierar betydligt. Många spel tar sin ut-
gångspunkt i medeltida miljöer. Andra
vanliga teman är vampyrhistorier, sci-
ence fiction eller modern »action». Det
finns spel som äldre rollspelare beteck-
nar som fantasilöst bloddrypande histo-
rier eller depressiva och desillusione-
rande framtidsspel på temat alltings
meningslöshet. Många spel tillhanda-
håller relativt god information om drog-
bruk, vapenbruk och olika sätt att döda
människor.

Icke desto mindre sägs många av
spelen vara historiskt lärorika och sti-
mulera kreativitet, inlevelseförmåga,
samarbete och gemenskap. Det har
hävdats att rollspel kan ses som ett
återupptagande av det muntliga berät-
tandet med rötter bl a i de mustiga be-
rättelserna i Iliaden, Odysséen och Ed-
dan, där handlingen ofta rör sig kring
motpolerna ont och gott, och spelens
sensmoral ger moralisk vägledning
[4]. Andra hävdar att spelen är ett kom-
mersiellt och cyniskt exploaterande
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av ungdomar, där den star-
kes rätt, svart magi och
människoförakt odlas sam-
tidigt som handledning ges
i konsten att skada och
döda misshagliga personer
[5].

Ungdomar
med god datorvana
Mer än 90 procent av

Sveroks medlemmar är
mellan 7 och 25 år. Av nå-
gon anledning har flickor
inte intresserat sig särskilt
mycket för bordsrollspel;
däremot utgör de nära hälf-
ten av deltagarna vid levan-
de rollspel. De flesta yngre
rollspelare genomgår en
fas, internt benämnd »hack
’n’ slash» , då spelet i ver-
balt avseende är våldsamt
och makabert. Detta
efterträds vanligen
av en mer distanse-
rad hållning till spe-
let.

Enligt rollspels-
företrädare utgörs den
huvudsakliga rekryte-
ringsbasen av skötsamma och studiein-
riktade barn till välutbildade föräldrar.
På gymnasienivå återfinns de ofta på
naturvetenskapligt orienterade linjer.
Många har god datorvana. De flesta har
ett svalt intresse för idrottsutövning. I
en enkätundersökning omfattande 250
personer i Umeå, där 100 svarade, fram-
gick att många drömde om att bli fria ut-
övare inom musik, dans och litteratur
[6]. 

Få vetenskapliga studier gjorda
Den kritiska granskningen av roll-

spel har kommit till uttryck företrädes-
vis i massmedierna. Vid sökning i fyra
databaser (Medline, ASSI, SSCI,
Psych-info) har endast en handfull refe-
renser avseende rollspel och våld iden-
tifierats. Av en amerikansk studie från
Florida av 68 frivilliga spelare framgick
att deltagande i rollspel inte var kopplat
till känslomässig instabilitet. Författa-
ren konkluderade att försökspersonerna
vid psykologiskt test i stället uppvisade
en sund psykologisk profil [7].

DeRenard och Kline [8] fann vid en
studie omfattande distribution av fråge-
formulär till 70 collegestudenter i Ken-
tucky, USA – hälften rollspelare, hälf-
ten kontroller – att någon statistiskt sä-
kerställd skillnad inte uppstod mellan
grupperna avseende vare sig allmän ali-
enation, känsla av maktlöshet, normlös-
het eller socialt främlingskap. Däremot
syntes de mest aktiva spelarna vara så
absorberade av spelen att de delvis för-
lorat sitt intresse för andra sociala akti-

viteter. Författarna diskuterar om detta
är ett resultat av spelandet eller karakte-
riserande för individerna från början.
De konkluderar dock att påståendet om
oönskade effekter av rollspel fortfaran-
de saknar empiriskt stöd.

Från Kanada rapporteras från en stu-
die bland 45 studenter att det inte fanns
någon korrelation mellan självrapporte-
rad kriminalitet och rollspelande. Soci-
algruppstillhörighet och personlighet
var kontrollerade variabler [9].

Sålunda kan utifrån vetenskapliga
studier hävdas att deltagande i rollspel
inte är korrelerat vare sig till krimina-
litet eller till psykopatologiska tillstånd
hos utövarna; studierna är dock få och
metodologiskt föga övertygande. Kom-
plicerande vid denna granskning har va-
rit att de flesta studierna tycks ha ge-
nomförts av personer som själva varit
positivt engagerade i rollspelsutövande.

Rollspel förstärker
karaktärspatologi?
Ur ett skadeperspektiv framstår en

rapport av Ascherman [10] som tanke-
väckande. Han rapporterar från en ung-
domspsykiatrisk sjukhusavdelning i
Kansas, USA, där några rollspelsaktiva
patienter under en period helt tog över
avdelningen, manipulerade personalen
och förvandlade behandlingsmiljön till
ett overkligt spel där paranoia, normali-
sering av våld, och en upp- och nedvänd
maktstruktur förhindrade all behand-
ling och förvärrade patienternas psykis-
ka status. När krisen var som intensivast

misshandlades en anställd
av två ungdomar, som efter-
åt förklarade att deras avsikt
var att oskadliggöra perso-
nalen, döda en medpatient
och sedan fly.

När spelandet förbjöds
normaliserades situationen
snabbt, ungdomarna åter-
upptog sin skolgång, det all-
männa misstroendet avtog
och alla återgick i psykote-
rapi. Författaren hävdar att
rollspelandet gav ökad kraft
åt den karaktärspatologi
som ungdomarna var där för
att få hjälp med. Detta var
tydligast hos de patienter
som hade en allvarlig nar-
cissistisk och schizotyp per-
sonlighet.

Denna rapport kan dock
jämföras med de resultat
som rapporterats av Martin
och Fine [11]. De bygger
sina uppgifter bl a på en 18
månader lång etnografisk
intervjustudie av flera roll-
spelsgrupper i USA [12].
De bemöter kritiken mot
rollspel avseende tre aspek-

ter: länken till satanism, faran för exces-
sivt våldsutövande och risken för »mind
control». Huvudargumenten är att spe-
len i sig själva inte är farliga, att de av-
leder aggressivitet på ett godtagbart sätt
och att »it is rare for a gamer to become
so engrossed that reality cannot intru-
de». Indirekt framkommer också att frå-
gan har politiska och religiösa underto-
ner. I USA, i viss mån även i Sverige,
kan motståndarna till rollspel hittas
bland (högerradikala) kristna organisa-
tioner.

Diskussion
Vid genomgången av de arbeten som

publicerats framstår det som om ämnet
inbjuder till ett tudelat tänkande. Å ena
sidan hävdas att rollspel som fritidsak-
tivitet är värdefullt för flertalet ungdo-
mar – lärorikt, inspirerande, utvecklan-
de och ett bra sätt att i gemenskap skapa
sig en egen identitet i en normal ung-
domlig frigörelseprocess. Man kan då
se spelandet som en motsvarighet till
barnens lek, där de i fantasin och roll-
lekar bearbetar trauman och svårhanter-
liga upplevelser. Detta skulle i så fall
kanske vara viktigast för de tillbaka-
hållna, överkontrollerade individerna
för vilka självbilden är knuten särskilt
till prestation. Den ritualiserade ram
som rollspel erbjuder blir då ett säkert
sätt att leva ut det som annars skulle
kunna bli hotfullt.

Kritikerna, å andra sidan, menar att
spelandet blir en arena där (själv-)de-
struktivitet stimuleras samtidigt som

Rollspelen kan
öppna en ny värld och
stimulera kreativitet,
inlevelseförmåga, samarbete och
gemenskap. Andra hävdar att spelen är
ett kommersiellt exploaterande av
ungdomar, där den starkes rätt, svart
magi och människoförakt odlas.



amoraliska värderingar uppmuntras.
Även om spelandet kräver koncentra-
tion och uthållighet kan också allvarligt
störda individer delta om aktiviteten är
tillräckligt attraktiv.

Den springande punkten kan vara
spelledarens egenskaper; han (vilket
det oftast är) styr deltagarna och har
därigenom makt över innehållet i spe-
let. Detta kan vara deletärt om spelen är
destruktiva och präglade av våld och
uppgivenhet, särskilt om gruppen be-
står av »svaga» och/eller auktoritetsbe-
roende barn/ungdomar.

Sammanfattningsvis kan konstate-
ras att rollspelsutövandet knappast alls
är vetenskapligt undersökt, varken till
form eller innehåll. Allvarlig kritik har
riktats mot rollspelandet, i första hand
utifrån ett antal uppmärksammade
våldshändelser, men även i relation till
självmord bland unga. Teoretiskt finns
ingen anledning att a priori utgå ifrån att
kritiken är osaklig eller ogrundad.

Det finns skäl att undersöka om roll-
spel kan utgöra en riskfaktor för vissa
individer, vilket vi nu planerar att göra.
I förlängningen kan det visa sig vara
adekvat att tillämpa ett förhållningssätt
som vid annan skadepreventiv verk-
samhet, exempelvis hastighetsbegräns-
ningar, vapenlicensinnehav och kniv-
förbud på allmän plats. 
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Dödlig överdosering
av citalopram vid suicid
Sex självmordsfall i Sverige miss-

tänks ha samband med överdosering av
citalopram, en selektiv hämmare av se-
rotoninåterupptag. De avlidna var mel-
lan 23 och 56 år, och fyra av dem hade
inte haft några kända sjukdomar. I ett av
fallen fann man inga spår av andra me-
del, men i de övriga förekom varieran-
de, men genomgående låga, koncentra-
tioner i blod av alkohol och andra läke-
medel; i ett av fallen spårades fem sub-
stanser.

Koncentrationen av citalopram i
blod post mortem varierade från 5,2 till
49 µg/g, dvs avsevärt högre än vid tera-
peutiska doser, då koncentrationer på i
genomsnitt 0,3–0,6 µg/g redovisats från
obduktionsmaterial.

Eftersom den rättsmedicinska un-
dersökningen inte tydde på annan döds-
orsak än överdoseringen – som enligt en
hypotes kan ha lett till hjärtarytmi – re-
kommenderar forskarna bakom studien
samma försiktighet vid förskrivning av
citalopram som av tricykliska antide-
pressiva till patienter med hög risk för
självmord.

Lancet 1996; 348: 339-40.

Nya rön om trombosprofylax
efter höftplastik och trauma
Hur länge bör man ge antikoagulan-

tia för att minska den höga risken för
ventrombos efter total höftplastik re-
spektive stort trauma?

En svensk studie av 262 patienter
som opererats med totalhöft visar att en
månads profylax (heparin med låg mo-
lekylvikt, i detta fall enoxaparin) inne-
bär ungefär en halvering av risken för
tromboemboliska komplikationer jäm-
fört med om patienterna får profylax en-
dast under den 10–11 dagar långa vård-
tiden på sjukhus efter operationen.

Under månaden efter operation in-
träffade 43 episoder av djup ventrom-
bos bland de korttidsbehandlade mot 21
i den andra gruppen.

I en annan randomiserad studie av
334 vuxna patienter med stort trauma
jämfördes heparin i låg dos och lågmo-
lekylärt heparin. Injektioner med hepa-
rin respektive enoxaparin gavs subku-
tant två gånger per dygn med start 36
timmar efter traumat.

Under de två första veckorna efter
traumat fick 60 i heparingruppen och 40
av de andra patienterna djup ventrom-
bos.

Hur länge profylax bör ges är inte

klarlagd, men studien tyder på att det är
en fördel att fortsätta tills patienten
skrivs ut från sjukhuset, konkluderar
forskarna. De pekar på att lågmoleky-
lärt heparin har gett motsvarande resul-
tat efter höft- och knäplastik samt spi-
nalskador, men inom allmänkirurgin
har inte så stor fördel mot vanligt hepa-
rin noterats.

N Engl J Med 1996; 335:
696-706.

Risken för slaganfall
högre efter förlossningen
Risken för hjärninfarkt och intrace-

rebral blödning är förhöjd under sex
veckor efter förlossningen men inte un-
der själva graviditeten. Det visar en
amerikansk undersökning, som bygger
på journalstudier omfattande kvinnor
mellan 15 och 44 år som under två år
skrevs ut från 46 sjukhus.

Riskberäkningen bygger på en jäm-
förelse av 17 hjärninfarkter och 14 in-
tracerebrala blödningar hos gravida
kvinnor och 175 respektive 48 sådana
tillstånd hos icke-gravida. Riskökning-
en under veckorna efter graviditeten
motsvarar åtta slaganfall per 100 000
graviditeter.

N Engl J Med 1996; 335: 768-74.

Tyreoideascreening
kan vara kostnadseffektiv
Att komplettera hälsoundersökning

vart femte år av kvinnor över 35 år med
analys av tyreoideastimulerande hor-
mon (TSH) för att upptäcka asymtoma-
tisk hypotyreoidism är lika kostnadsef-
fektivt som andra etablerade screening-
åtgärder, konkluderar fyra amerikanska
epidemiologer och endokrinologer som
räknat på kostnader och tänkbara vin-
ster i form av kvalitetsjusterade lev-
nadsår och minskade vårdkostnader.
Kostnadseffektiviteten enligt kalkylen
ökade ju senare man började screena
och var högre för kvinnor än för män.

Gruppens slutsats går rakt emot vad
US Preventive Services Task Force
kommit fram till i en analys som bygger
på fakta från vetenskapliga studier utan
hänsyn till kostnadsaspekterna. Den
gruppens slutsats var att det inte är mo-
tiverat att screena asymtomatiska indi-
vider. Samma inställning uttrycks i ett
nyligen publicerat brittiskt konsensus-
dokument, som ger riktlinjer för dia-
gnostik och behandling vid hypo- och
hypertyreoidism.

JAMA 1996; 276: 285-92,
329-30; BMJ 1996; 313: 539-44.
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