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Inledning
Under de senaste tio åren har jag ofta engagerat mig i en speciell form av socialt umgänge:
levande rollspel (även kallat lajv). Det har alltid inneburit problem att kommunicera till
utomstående vad levande rollspel är för något. Det är undanglidande, avskilt och intimt.
Lajvare samlas i små eller stora grupper för att tillsammans skapa en ny, temporär värld, och
är högst måna om att ingen utifrån, från den ”vanliga världen”, ska komma in och störa. Då
faller nämligen dessa bräckliga fantasivärldar hastigt samman. Lajv handlar förvisso om att
dra sig undan, lämna vardagen, sin identitet, sitt arbete och sina värderingar bakom sig,
vilket givit verksamheten dess subkulturella, stundom sekteristiska prägel. När subkulturen
började uppmärksammas i media under mitten av nittiotalet betraktades den med
misstänksamma ögon. Många kritiker var säkra på att lajv hade samhörighet med någon
form av extremism. Om det var högerextremt eller vänsterextremt, satanistiskt eller bara
extremt i allmänhet kunde man dock inte riktigt få klart för sig.
Under mina medie-, konst- och estetikstudier har jag alltid försökt vara observant på
verktyg eller perspektiv som skulle kunna bringa reda i vad det är vi gör när vi ägnar oss åt
levande rollspel och varför vi gör det. Hur blir upplevelserna av lajv så kraftfulla och hur kan
man förstå dess estetiska aspekter och möjligheter? Det har tidigare genomförts sociala och
psykologiska studier av levande rollspel, men jag är övertygad om att den estetiska
upplevelsen, förmedlad genom ett självorganiserat, kroppsligt, inlevelseorienterat och socialt
”utomverkligt” möte har stor betydelse för den här formen av mänsklig samvaro. Trots
estetikens centrala roll i många sociala praktiker så har estetiserat deltagande ofta förbisetts
av både kulturteoretiker och filosofer. Detta förbiseende har skett till förmån för teorier och
analyser av medialiserade, åskådarinriktade uttryck med en stadig uppsättning suggestioner
eller tecken (till exempel tavlor, film och litteratur). Därför kommer den här studien inte bara
att undersöka levande rollspel som en estetiserad form av deltagarkultur, det blir också en
prövande undersökning av estetikens förmåga att innefatta den aktiva kommunikationen
mellan deltagare som en del av sitt studiefält, ett fält som i hög grad har dominerats av
studier av passiviserande medier och passiviserade åskådare. Detta tema har även följt mig
den senaste tiden i arbetet med en bok som heter Deltagarkultur, som jag författat
tillsammans med tre andra personer med anknytning till lajvmiljön. Där understryks att:
Denna skillnad mellan att stå vid sidolinjen och att vara med i spelet, gäller
åskådaren/deltagaren som passivt eller aktivt subjekt. Betraktande väcker hos åskådaren
en upplevelse av att vara ett aktivt subjekt, även om den upplevelsen i huvudsak är en
illusion skapad genom åskådarens inlevelse och identifikation. Deltagande gör det möjligt
att vara ett aktivt subjekt. (Haggren et al 2008, 56)

Av denna anledning tycker jag att det är viktigt att hitta former för att förstå, undersöka och
utveckla aktivt deltagande som en estetisk gestaltningsform.
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Uppsatsen består av fyra kapitel. I inledande kapitlet introduceras estetikens studiefält
tillsammans med en kulturteoretiskt utgångspunkt. Sedan presenteras hur levande rollspel
har beskrivits tidigare, vilket samtidigt fungerar som ett sätt att skapa en bild av praktiken.
Utifrån detta formuleras de frågeställningar och metoder som jag arbetar med.
Det andra kapitlet diskuterar deltagande och rolltagande. Levande rollspel placeras in i
ett större sammanhang och utforskas i relation till moderniteten, kroppen och människan
som en handlande varelse. Jag diskuterar även lajvformens eskapistiska drag. Kapitlet
avslutas med en fallstudie som beskriver iscensättandet av ett karnevaliskt lajv med
postapokalyptiskt tema.
I det tredje kapitlet analyseras lajv ur ett mer politiskt perspektiv, mot bakgrund av
alienationsproblematik, biomakt och ekonomiska strukturer. Kapitlet diskuterar hur lajv kan
fungera som en strategi för att upprätta en autonomi gentemot samhällets organisation och
värderingar. Även detta kapitel rymmer en fallstudie som fungerar som en fördjupning och
konkretisering av den teoretiska diskussionen.
Det fjärde och sista kapitlet innehåller en sammanfattande diskussion om hur levande
rollspel kan förstås som ett estetiskt fenomen med politiska och sociala implikationer.
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Estetikens studiefält
Estetik förknippas ofta med studiet av de sköna konsterna (måleri, musik, litteratur etc).
Mellan dessa former finns en medieteknologisk och social förbindelse, eftersom de alla
distribuerar upplevelser som bygger på separationen mellan producent och konsument,
konstnär och betraktare. Estetikens undersökningsområde har därmed kunnat destilleras till
en studie av det skapande subjektet, det skapade objektet eller den erfarande åskådaren.
Immanuel Kant satte tidigt sin prägel på ämnet i Kritik av omdömeskraften (i första hand
genom att göra estetiken till en fråga om betraktande, om förnimmelser av konsten såväl som
naturen. Detta fokus snävades in ytterligare av Hegels föreläsningar om estetik mellan 1817
och 1829, vilka i stort håller sig till konsten som sitt objekt. Hegel är väl medveten om att
estetikbegreppet har ett potentiellt större användningsområde men väljer ändå att använda
det som beteckning på ”den sköna konstens filosofi”. Till skillnad från Kant anser han dock
att det natursköna är uteslutet från estetikens studiefält, ”[t]y konstskönheten är den ur
anden födda och återfödda skönheten, och lika mycket högre som anden och dess
produktioner står över naturen och dess framträdelser, lika mycket högre står det konstsköna
över naturens skönhet.” (Hegel, 7) Trots att det gått nästan 200 år är estetikens synfält
fortfarande relativt snävt och inriktat på att förstå betraktarpositionen. De sköna konsterna
har dock såsom kulturprodukter sin producent-konsumentseparerande mediestruktur
gemensamt med massmedierna (tv, radio, press, etc). Därför har många estetiska studier
kunnat expandera till dessa uttrycksformer.
Men det finns exempel på andra strömningar inom estetiken, som går mer i linje med
den studie som här föreligger. En står att finna hos Nietzsche och hans efterföljare, till
exempel Gilles Deleuze, som inte låter ämnet begränsas till konstens fält utan snarare pekar
ut livet som sitt studieområde. De placerar dessutom in livet i estetikens sfär snarare än
sanningens eller moralens: ”Livets aktivitet liknar förmågan till falskhet – att bedra,
föreställa sig, blända, förföra. Men för att kunna sättas i verket måste denna förmåga till
falskhet också väljas ut, mångfaldigas eller repeteras, och därmed upphöjas till sin högsta
potens.” (Deleuze 1962, 166)
Det är av denna anledning som det är relevant att betrakta levande rollspel inom ramen
för estetik. Inte såsom en ny konstform utan som en form av liv som bejakar denna
”falskhet”, ett liv som potentiellt, men inte primärt, ger rum för en ”konstnärlig” ambition.
Deleuze fortsätter: ”Förmågan till falskhet måste föras fram till den punkt där den blir en
vilja att bedra, den konstnärliga vilja som är ensam om att kunna konkurrera med det
asketiska idealet och nå framgång i sitt uppror mot detta ideal.” (Deleuze 1962, 166)1

1

Deleuze hämtar i dessa två citat inspiration från Nietzsches Om moralens härstamning, III, 25
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Levande rollspel går dessutom helt i linje med de estetiseringsprocesser som estetikern
Wolfgang Welsch beskrivit i sina försök att introducera en estetik ”bortom estetiken”, det vill
säga en estetik som inte låter sig ramas in av konsten utan kan ta sig an livet och
verkligheten: ”We no longer take reality quite so seriously, or as being quite as real. And
amidst this suspension of reality we judge and act differently too. Our behavioral patterns are
becoming increasingly simulatory and interchangeable.” (Welsch 1995)
Jag är inte lika besvärad över dessa estetiseringsprocesser som Welsch är, men den här
studien delar ändå Welsch och Deleuze ideal – att förstå hur estetiken smälter samman med
verkligheten. När begreppet ”verkligheten” används i den här uppsatsen åsyftas den
historiska och sociala verklighet som i stort reglerar våra liv i termer av arbete, fritid, familj
och så vidare. En social verklighet som uppfattas som en sammanhängande helhet. Ibland
använder jag ”vardagsverklighet” för att förtydliga denna aspekt. Även om mitt
studieområde, levande rollspel, oundvikligen är en del av denna verklighet så upplevs den
som ett avbrott eller som en parentes, en inkonsekvens. Nietzsche och Deleuze kommer inte
att återkomma i uppsatsen, men det är viktigt att understryka att estetik i detta sammanhang
ska begripas som en studie av det mänskliga livets aktivitet. Det estetiska område som
diskuteras liknar det som Michail Bachtin närmade sig när han beskrev den medeltida
karnevalskulturens groteska realism, i detta fungerar hans studie Rabelais och skrattets
historia som en förebild. På samma sätt som han aktar sig för att upphöja karnevalen till en
konstform så aktar jag mig för att försöka beskriva lajv som en konstform:
[…] den grundläggande karnevalska kärnan i denna kultur är ingalunda någon rent
konstnärlig teaterform och kan i alla händelser inte hänföras till konstens område. Den
befinner sig i gränsområdet mellan konst och liv. Till sitt väsen är karnevalen livet självt,
men ett liv som utformats enligt lekens principer. Ty faktum är att karnevalen inte känner
någon uppdelning mellan aktör och åskådare. (Bachtin 1965, 16)

Så om frågan om lajv blir en fråga om livet, så är det likaledes en fråga om livet i relation till
det moderna samhället.
Moderniteten har genomgående präglat den kontinentala 1900-talsfilosofin, som bland
annat tar fasta på kapitalismens alienationsproblematik och nationalstaternas
suveränitetsönskan. Teorier om moderniteten före postmodernismens inbrott i kulturteorin
förtjänar att återuppväckas, inte minst på grund av hur (det västerländska) samhället har
utvecklats sedan terrordåden mot World Trade Center och Pentagon 2001. Nationalstaterna
sluter återigen sina gränser och främlingsfientligheten har fått fäste, inte minst i Europa.
Dessa terrordåd slog hårt mot någon sorts utopisk fantasi om ett kommande postmodernt
välbefinnande där människor och idéer skulle flöda fritt och obegränsat över jorden. Även
om denna uppsats är djupt influerad av poststrukturalistiska och postmoderna teoretiker så
aktiverar den även kulturteori som utvecklades under första halvan av 1900-talet. Därför
kommer jag utan närmare förklaringar att använda till exempel Hannah Arendts
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beskrivningar av det moderna, till exempel i kombination med George Batailles ekonomiska
teori. Moderniteten beskrivs ytterligare i kapitlet om autonomi. Anledningen till att jag
trycker på frågan om moderniteten redan här i inledningen är att det skulle vara väldigt lätt
att utropa levande rollspel till ett postmodernt uttryck, med sina inslag av identitetslekar,
simulacrum etc. Visserligen finns dessa element närvarande i formen, men min
utgångspunkt kommer ändå att undersöka lajv som ett svar på moderniteten. Detta svar på
moderniteten kan förvisso innehålla postmoderna tendenser, men behöver inte
nödvändigtvis göra det. Detta innebär att jag kommer röra mig relativt fritt teoretiskt mellan
de båda sidorna av den laddade ”postmoderna”, ”postindustriella” brytpunkt som brukar
placeras någon gång under 60-talet, eftersom kontinuiteten är påtagligare än skillnaden.
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Levande rollspel – en teoretisk översikt
Levande rollspel (ofta förkortat lajv, norska laiv, från engelskans larp – live action roleplaying) är en estetisk social praktik som samlar i huvudsak unga människor över stora delar
av världen. Deltagarna i ett levande rollspel skapar tillsammans en temporär fiktiv
”verklighet” som de träder in i med hjälp av fördefinierade roller. Rollerna skrivs ibland av
lajvets arrangörer, ibland skapar varje spelare sin egen roll, ofta sker det i dialog. Dessa
tillställningar kan pågå i ett par timmar eller under flera dygn. Med rollernas hjälp
improviseras sammanhängande scener fram i ett oavbrutet flöde, utan vare sig färdigt manus
eller publik. Alla är aktörer och tar gemensamt ansvar för att upprätthålla den illusoriska
värld som deltagarna kommit överens om. Ofta hämtas inspiration till dessa nya världar från
populärkulturella genrer som fantasy, skräck och science fiction. Deltagarna använder ofta
rekvisita såsom kläder, föremål och scenografier för att förstärka upplevelsen av att vara i en
annan värld. Målet är att skapa en miljö som inte påminner om vardagen utan innesluter
spelarna i fiktionen.
Levande rollspel brukar beskrivas som en fysisk utveckling av de verbala
spelorienterade bordsrollspel som utvecklades i USA under 1970-talet, men i Sverige har
influenserna från scoutrörelsen och improvisationsteatern varit lika inflytelserika.2
Nedanstående teoretiska översikt är begränsad till en tioårsperiod, tiden mellan 1997
och 2007, och till den nordiska scenen för levande rollspel. Till Norden får här räknas
Sverige, Norge, Danmark och Finland. Mellan dessa länders utövare har det skett en
kontinuerlig teoretisk diskussion och från och till arrangeras projekt som medvetet anpassats
för att möjliggöra deltagande från spelare med olika modersmål. Island har ännu inte gjort
sig närvarande på den samnordiska lajvscenen. Det går att tala om en nordisk lajvscen, inte i
bemärkelsen av en homogen kultur som ägnar sig åt samma saker på alla orter och i alla
grupper, men en scen som möjliggjort en dialog mellan heterogena grupperingar, som delar
en rad begrepp och utgångspunkter (Montola & Stenros 2008, 5-9). Det är dock viktigt att
understryka att långt ifrån alla grupperingar och föreningar har en relation till denna
samnordiska scen. Många håller sig på sin kant utan att intressera sig för denna gemenskap.
Hanne Grasmo, norsk sociolog, var först ut med att skriva om levande rollspel i Norden
med sin bok Laiv!. Hon beskriver lajvare som: ”mennesker som virkeliggjör en tenkt verden
og lever der i dagevis sammen med andre eventyrere.” (Grasmo 1998, 5)

2

Bordsrollspel spelas ofta i grupper om ungefär tre till sex personer. En person är spelledare och introducerar
händelser och miljöer som spelarna reagerar på. Varje spelare har en rollperson och ofta kombineras
improviserat agerande med användning av ett regelsystem som reglerar färdigheter, strid och annat. Det första
rollspelet som kom ut på marknaden 1974var Dungeons & Dragons av Dave Arneson och Gary Gygax. Det
inspirerade till en svensk variant, Drakar och demoner, som publicerades första gången 1982.
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Det är en fångande definition som inte fokuserar så mycket på rolltagandet som på
strävan efter att realisera en gemensam fantasi. Att leva i denna fantasi är det viktiga. Och
det livet kräver ett aktivt deltagande. Det går inte att vara publik och samtidigt leva. ”Laiv kan
minne om teater uten publikum, et storslagent rollespill i dramatimen, eller kanskje aller
mest om å leve i en film. Noen mener det er lek for voksne. Andre mener laiv er en ny
kunstform – interaktiv kunst i en simulert verklighet.” (Grasmo 1998, 5)
Publikens icke-existens är en nyckel för att förstå lajvens estetik, eftersom en sådan
skulle bryta lajvets allomslutande karaktär. Den simulerade verkligheten skulle brista. Som
om de åskådare som vanligtvis döljs i biografens mörker plötsligt skulle representeras på
filmduken. Deltagaren inkorporeras i aktivitetens estetik för att simulationen, världen, ska
upplevas som fullständig.
En simulert verkelighet gjenskapes fysisk og forberedes kanskje ett år i forvejien för 15 till
1000 reiselystne drar i vei for å kjenne den på kroppen og i sinnet i flere dager i strekk.
Når du har vært i en slik verden i to-tre dager, behynner du å miste ditt vanlige jeg og blir
en helt annen. Det begynner som en hobby og ender som en livsstil for mange. De begir
seg in i fantasiene. Det fascinerer sterkt, og noen blir helt hekta. De blir
eventyrmennesker i en evig jakt etter mer ekte virkeligheter. (Grasmo 1998, 5)

Grasmo beskriver hur lajvarna förvandlas till äventyrsmänniskor. Det ligger något i det,
eftersom spelen kräver deltagarnas fulla närvaro. Hela kroppen införlivas i den estetiska
upplevelsen och skapandeakten.
För att ett lajv ska kunna fungera krävs att alla deltagare går med på en
överenskommelse. Arrangören Erlend Eidsem Hansen, som citeras av Grasmo, uttrycker
denna överenskommelse på ett närmast besvärjande sätt:
Vi vil nå godta som eneste virkelighet, laivens virkelighet og leve oss in i den totale
illusjon, med de regler og rammmer som er gitt oss i den rollen som er blitt oss
forutbestemt for den fiktive verden, skapt av de allmektige arrangörer, åpenbart gjennom
de altomfattende kompendier og ikke vike for fristelsen til off-laiv fra spillstart till
spillslutt, hele dögnet rundt. La laiven begynne. (Erlend Eidsem Hansen) (Grasmo 1998,
64)

De kompendier som omtalas är de häften med text som beskriver förutsättningarna för
spelvärlden. Frestelsen till off-lajv är frestelsen att bryta spelets fiktion, att ställa sig utanför
diegesis, till exempel genom att tilltala en person i egenskap av spelare och inte i egenskap av
roll. 3 I det här citatet framkommer en auktoritär sida hos lajv, kravet på att underkasta sig
fiktionen, som kan vara en av anledningarna till att lajvkulturen råkat ur för en del
kontrovers.

3

Diegesis är den värld där som fiktionen berättar om. Musiken i en film är ofta icke-diegetisk eftersom
karaktärerna i filmen inte hör den. Den tillhör inte fiktionens värld. Många lajv strävar efter att alla förnimmelser
som spelaren upplever ska vara del av diegesis, det talas ofta om en ”total illusion” (Koljonen 2007). Det finns
dock undantag, till exempel lajvet Force Majeure, där ett soundtrack spelades som riktades till spelarna, men
som rollerna inte hörde.
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Nedan kommer en översikt av de tio senaste årens diskussioner om levande rollspel.
Fokus ligger på de texter som publicerats i bokform, vilket innebär att en stor mängd
diskussioner som förts i diverse nätforum, fanzin och tidskrifter uteslutits.

Fantastiskt eller farligt? – 1997-1998
Om lajv i Norge fick ett vänligt mottagande genom Hanne Grasmos bok, så var den första
boken om lajv i Sverige betydligt mer kritisk. Grasmo skrev sin bok efter att ha deltagit på 24
lajv och hennes bok beskriver subkulturen ur ett kunnigt och välvilligt inifrånperspektiv. I
Sverige kom dramapedagogen Didi Örnstedt och Björn Sjöstedt bok De övergivnas armé ut
ett år efter Grasmos. Det finns flera passager som beskriver liknande aspekter av lajv, men ur
radikalt skilda perspektiv. Jag har lyft fram ett par av dessa för att visa hur olika fenomenet
uppfattats. Grasmo skriver: ”Dette er den förste fortellingen om de utrolige, usannylige,
eventyrlige, farlige, ekstreme, autentiske, suggererende og opphissende verdenene som
skapes av kreative og spenningshungrige unge mennesker i Norge idag.” (Grasmo 1998, 5)
Örnstedt och Sjöstedt skriver:
För att kunna skapa och leva sig in i spelens världar och miljöer stimulerar hobbyn till att
man förkovrar sig inom olika ämnesområden. Det kan vara allt från fantasylitteratur,
film, science fiction till historia, folklore, hantverk, filosofi, religion, IT-teknik, juridik,
psykologi och vapenkunskap, stridsteknik, sabotage och terrorism, sprängteknik,
ockultism och drogkunskap. (Örnstedt & Sjöstedt 1997, 28)

Grasmo lyfter fram positiva aspekter som kreativitet, äventyr och spänning. Örnstedt och
Sjöstedt tar fasta på många aspekter, men deras lista slutar i destruktiva teman som sabotage
och terrorism, som om det ena förr eller senare ledde till det andra.
Författarna har även olika syn på hur spelarnas identitet påverkas av lajven. Återigen
beskriver Grasmo de kreativa aspekterna, medan Örnstedt och Sjöstedt varnar för det
potentiella samhällshot som lajvrörelsen bär med sig.
Att skape laiv er å konstruere sin egen verden og identitet, uansett om de fleste laiver er
fulle av klisjéer. I beste fall er laiv en motmaktsstrategi til dagens könnsmakt, voldsmakt,
gudsmakt og hierarkiske samfunnsstrukturer. Ikke som en flukt fra samfunnet, men som
en levendegjöring av tankeeksperimenter: Tenk om verden hadde vært slik ... (Grasmo
1998, 6)
Enligt branschens egna skattningar finns det mellan 100 000 och 200 000 rollspelare i
landet. En förändrad inställning till moralbegrepp och samhällssyn skulle kunna leda till
att rollspelshobbyn plötsligt byter skepnad och förvandlas till en militant, politisk rörelse.
Hobbyn utövas inte endast av välartade och studiemotiverade tonåringar med god
familjebakgrund. Det finns även rollspelare bland skinheads och mc-gäng. (Örnstedt &
Sjöstedt 1997, 222-223)

Jag kommer att återkomma till dessa teman senare i uppsatsen, eftersom jag är intresserad
av att placera in lajv i en samhällspolitisk kontext.
Grasmo väjer inte för att lyfta fram de destruktiva teman som finns i många lajv, men
hon hävdar att de har ett berättigande för att utforska olika sidor hos vår kultur: ”Laiv som
10
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lek og humor, skrekk, vold og vampyr-fantasier har sin berettigelse. Dette er også kreativt,
utfodrende, utforskende og lærerikt på sin måte.” (Grasmo 1998, 6) Örnstedt och Sjöstedt
däremot tror att detta på allvar kan leda till en samhällsomstörtande impuls: ”Det är alla
dessa övergivna barn som, om vuxna inte snabbt ändrar attityd och förhållningssätt, kan
komma att sluta sig samman. Vilka skulle vara mer lämpade att leda en De övergivnas armé
än de som under en stor del av sin uppväxt tränat ledarskap, gruppdynamik, manipulation
och militanta scenarier?” (Örnstedt & Sjöstedt 1997, 224)
Det vore ganska lätt att avfärda Örnstedt och Sjöstedt som konspirationsteoretiker i
moralpanik, vilket också gjordes. Ungdomsstyrelsen (1997) skrev en rapport om rollspel som
tog fasta på spelen som en demokratiskt organiserad fritidssysselsättning. När Örnstedt och
Sjöstedts bok kom gick lajvrörelsen givetvis i försvarsställning. Argumentationen från
lajvarnas sida handlade ofta om att ”vi gör det bara för att det är kul” och att lajv inte alls
påverkar sina spelare. Tyvärr innebar det att mycket självkritik och diskussioner om
lajvandets socialpsykologiska inverkan och politiska aspekter uteblev. Det ligger något i
Örnstedts och Sjöstedts rädsla för den radikala verklighetskritik som lajv bär, vilket först på
senare år har kommit upp till diskussion inom lajvkulturen.
1997 arrangerades den första samnordiska lajvkongressen Knutepunkt i Norge. Sedan
dess har en kongress organiserats varje år. Värdlandet har ambulerat mellan Sverige,
Danmark och Finland (under namnen Knutpunkt, Knudepunkt, Solmukohta), för att sedan
återvända till Norge, osv.

Lajvmanifestens år – 1999-2003
Knutpunktskonferenserna innebar en rad fruktsamma konflikter, debatter och diskussioner
om lajvformens möjligheter och begränsningar. Konflikterna blev tydliga i en rad
lajvmanifest som skrevs under åren 1999-2003 och som kan beskrivas som lajvrörelsens
motsvarighet till konstfältets modernistiska period. Manifesten tog ställning för olika
specifika aspekter av lajvformen, som de upphöjde till dess högsta princip under vilken
resten av formens delar skulle underställas. Många av manifesten ställde sig kritiska till den
amerikanskt influerade hegemoni som fantasy och vampyrgenren utgjorde.4 Den rådande
dominans av lajv med explicita spelregler som styrde rollernas handlingsmöjligheter
klassificerades med termen gameism. Det manifesten hade gemensamt var ett
avståndstagande från den typen av spelinriktat lajv.
Det första manifestet Dogme ’99 skrevs av norrmännen Eirik Fatland och Lars
Wingård, 1999. Det var skeptiskt till ett oreflekterat införlivande av populär amerikansk

4

På grund av dessa tendenser påminner deras retorik om den kritik som avantgardekonstnärer under
modernismen riktade mot mass- och populärkultur.
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rollspelsestetik i lajvformen, istället underströk man dess unika konstnärliga kvalitéer: det
kollektiva uttrycket.
LARP [live action role-playing, min anm] is a form and a method of individual and
collective expression; LARP is a medium. This medium, as all other media (television,
tabletop role-playing, theatre, the Internet..) works according to its own, unique, laws.
The lack of development of the LARP medium is easily explained in organisers' lack of
ability or interest in using the medium on its own terms. Instead, LARP has far too often
become lost in the inspiration from other media and sought to become as similar as
possible to the movie, the theatre, the book, or (most often) the tabletop role-playing
game. (…)
To see the possibilities inherent in LARP, we must find these unique laws; the essence of
LARP. What is it that makes LARP different from other media? Let us remove what we
may without LARP ceasing to be LARP, and see what is left. (Fatland & Wingård 1999)

Dogme ’99 beskriver således lajv som ett medium med unika förutsättningar, som kan
förfinas och renodlas på samma sätt som modernisterna under 1900-talets början tänkte sig
att måleriet och andra konstnärliga uttrycksformer kunde renodlas. Till exempel Lazlo
Moholy-Nagy, från Bauhausskolan, som urskilde målerimediets unika och autonoma
karaktär såhär: ”Pure colour composition shows that the 'theme' of colour composition
(painting) is colour itself, that with colour, without objective references, a pure and primary,
a composed expression, can be achieved.“ (Moholy-Nagy 1925, 9)
Samma modernistiska retorik gick igen i det andra manifestet, som kallades Åboskolan
(Manifesto of the Turku School), från Finland. Det försöker liksom Dogme ’99 placera in lajv
som ett medium i egen rätt på ett konstnärligt fält:
Most traditional mediums are either active (the part of the creator; writing, singing,
acting etc.) or passive (the part of the audience; reading, listening, watching). Roleplaying, however, is a truly interactive medium - and the best and most useful of such
media - because there the creative side and the receptive side are no longer separate. The
experience of role-playing is born through contributing. No one can predict the events of
a session beforehand, or recreate them afterwards. (Pohjola 2000)
Art can be broadly defined to be use of a medium with precision and individuality (which
is creativity combined with personality). Thus it is possible to create art, as well as
pointless entertainment, with RPGs [role-playing games, rollspel]. When creating a game
it is important to know what you want to say with the game, and how it differs from other
games. (Pohjola 2000)

Åboskolan identifierar alltså ytterligare några aspekter som är unika för lajv, nämligen att
formen kräver ett aktivt bidrag från alla inblandade, att det är oförutsägbart och omöjligt att
återskapa. Ovan framkommer också den traumatiska insikten att lajv kan användas som
både konst och underhållning med all önskvärd tydlighet.
Så om manifestskribenterna är överens om att lajv ska förstås som ett medium eller en
form i egen rätt, så är de desto mindre överens om hur denna form ska manifesteras. Såhär
formulerar Dogme ’99 sitt tiopunkters ”Vow of Chastity”:
1. It is forbidden to create action by writing it into the past history of a character or the
event.
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2. There shall be no "main plot". (The story of the event must be made for each players
character, not the whole).
3. No character shall only be a supporting part.
4. All secrecy is forbidden. (Any participant who so desires shall in advance be shown all
documents that pertain to the event).
5. After the event has begun, the playwrights are not allowed to influence it. (Any use of
staging and ad hoc organiser roles is forbidden).
6. Superficial action is forbidden. (The playwrights may not in any way plan or encourage
the use or threat of violence as part of the event)
7. LARPs inspired by table-top role-playing games are not accepted.
8. No object shall be used to represent another object. (all things shall be what they
appear to be)
9. Game mechanics are forbidden. (rules to simulate for instance the use of violence or
supernatural abilities are not permitted)
10. The playwrights shall be held accountable for the whole of their work.
(Fatland & Wingård 1999)

Den första, andra och tredje punkten handlar om att ingen övergripande förutbestämd
berättelse ska styra spelet. Skapandet av lajvet ska vara grundat i spelarnas improvisation.
Varje enskild roll ska vara en huvudroll. Den tredje och fjärde punkten handlar om att flytta
makten över lajvets gestaltning från arrangörer till deltagare. Hela scenariet ska vara öppet
på förhand. Spelarna ska inte behöva möta obehagliga överraskningar. Arrangörerna ska
lämna berättelsens utveckling i spelarnas händer. Den sjätte till nionde punkten försöker
uppmana till nytänkande kring lajvens innehåll. Våld avfärdas som ett ytligt tema, influenser
från de regeltunga och genrekonservativa bordsrollspelen bör över huvud taget undvikas.
Alla objekt ska vara vad de är, vilket till exempel utesluter alla sorters representationer av
vapen. En gummikniv är en gummikniv, inte representationen av en riktig kniv. Den tionde
punkten understryker att arrangören (trots att den måste lämna all makt i deltagarnas
händer), genom att ha satt ramarna, står som konstnärligt ansvarig för verket som helhet.
Åboskolan har en annan vision, som inte ger samma utrymme åt spelarna, utan
understryker att spelarna träder in i spelvärlden på arrangörens nåder. Det konstnärliga
ansvaret ligger dock även här hos arrangören:
The role-playing game is the game masters creation, to which he lets the players enter.
The game world is the game master's, the scenario is the game master's, the characters
(being a part of the game world) are the game master's. The players' part is to get inside
their character's head in the situation where the game begins and by eläytyminen5 try to
simulate its actions. (Pohjola 2000)

Åboskolans förespråkare tänker sig att det enda spelaransvaret är att leva sig in i sin roll så
bra man kan, utan att ta hänsyn till övergripande narrativ eller medspelarnas eventuella

5

Eläytyminen är finska för inlevelse, det har senare översatts till engelska med termen inter-immersion.
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behov. Inlevelsen utropas till lajvandets högsta princip. Handlandets enda motivation ska
komma ur rollen.
To put it shortly, the Turku School supports any and all revolutionary role-players'
movement directed against the current gamist and dramatist circumstances.
In all these movements the Turkuists put the question of character eläytyminen and
society simulation above all others. (Pohjola 2000)

Åboskolan positionerar sig, liksom Dogme ’99 mot ”gameism”, lajv som kretsar kring
spelmekanik snarare än social dynamik, till exempel scenarion som handlar om att vinna
eller förlora. Den positionerar sig också gentemot narrativism. Narrativismen förespråkades i
Norden av två manifest: Söndagsmanifestet (Boss et al. 2001), som jag själv var med och
skrev, samt Fortellermanifestet (Westlund 2003). Söndagsmanifestet proklamerade tre
punkter:
The story The story is central for every work. The story is constituated by a set of not
necessarily consecutive events, with one higher purpose embracing the whole work, a
message.
The character All characters are to be created and interpreted with the intent of serving
the story’s purpose. The character and the actor are different entities, even during the
enactment. Any input must be directed to either the character or the actor.
Responsibilities Every individual is responsible for her own actions towards herself
and others on the character level as well as the actor level. Furthermore, all participants
share an equal responsibility for the progress of the story in accordance with the higher
purpose. (Boss et al. 2001)

Söndagsmanifestet skrevs som en reaktion på både Dogme ’99 och Åboskolan. Poängen var
att lyfta fram nödvändigheten av att göra den kontinuerliga rolltolkningen underordnad den
kollektiva berättelsens teman och mål. Men förutsättningen för det är att spelaren har en
”metamedvetenhet”, en ständigt närvarande idé om sitt agerande som del av en helhet, del av
ett narrativ och en berättelse. Detta förutsätter att spelaren förstår sig själv och sitt agerande
på flera plan samtidigt. Datorspelforskarna Salen och Zimmerman menar att man har tre
samtidiga medvetandenivåer aktiverade när man spelar, vilket människans hjärna är kapabel
till. Spelaren förstår sig alltså på en och samma gång som roll i spelet (genom inlevelse), som
spelare i spelet och som person i en vidare social kontext (Salen & Zimmerman 2004, 454).
Detta står i skarp kontrast till Åboskolans inlevelsetanke, där idealet är att radera ut
metaperspektivet och inte se spelet som ett spel utan fullständigt gå in i sin individuella
karaktärs psykologi och sociala egenskaper. Om ”immersionisterna” å ena sidan fokuserade
på arrangören som konstnär och individen som realisatör av ett individuellt öde, så var det
viktiga för ”narrativisterna” hur spelarkollektivet tillsammans skapade en fiktion. Det norska
Fortellermanifestet beskriver det narrativistiska perspektivet såhär:
Laiv er en kollektiv opplevelse. Ved å rette fokus utover i stedet for innover, mot det felles
beste kontra ens egen nytelse, vil man kunne gjøre full nytte av alle deltagernes ressurser.
Dette vil styrke Laiven som helhet, og øke spillernes engasjement i historien og fiksjonen.
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Få ting engasjerer så mye som en god historie. Historier har siden tidenes morgen stått
sentralt i menneskenes kultur, både som underholdning, kulturbevaring og
læringsmetode. Ved å la spillerne ta del i å forme og fortelle en historie, kan Laiven oppnå
et engasjement og en innlevelse som ingen andre medier kan. Dette gjør Laiv velegnet til å
fortelle historier og formidle et budskap, og dermed både underholde og lære oss noe.
(Westlund 2003)

Dessa olika perspektiv – gameism, som inte företräddes av något manifest utan som utgjorde
lajvkulturens hegemoni, immersionism som hyllade inlevelsen och narrativism som hyllade
berättandet – stångades under dessa år 1999-2003 med varandra genom debatter,
experiment och scenarion som följde och utforskade de olika manifestens riktlinjer.
Så småningom började de olika antagonisterna att erkänna varandras skilda perspektiv
som giltiga och det nåddes konsensus om att det viktiga är att arrangören uttalar sin
intention, så att inte spelare med olika motivationer som att ”vinna lajvet”, ”bli sin roll” och
”berätta en historia” skulle behöva mötas inom samma lajv, vilket oundvikligen ledde till
ömsesidig besvikelse.
Under den här tiden riktades även uppmärksamheten mot lajv med ett etnologiskt
perspektiv. En avhandling skrevs om Medeltidsveckan på Gotland. Avhandlingen heter Den
förtrollade zonen och analyserar veckan utifrån lek- och ritualteori (Gustafsson 2002).
Medeltidsveckan samlar visserligen många lajvare, men har inte karaktären av ett lajv utan
påminner mer om en historisk temafestival. Det skrevs även en magisteruppsats i etnologi
om lajv: Den befriande ramen? av Erika Lundell. Uppsatsen handlar om hur spelare
förhåller sig till genus och kön, både inom och utanför ramen för spelet. Lundell beskriver
hur lajv ofta är föremål för jämställdhetsarbete, men att en manlig ofta osynlig norm råder
(Lundell 2002, 36). Tyvärr har ingen av dessa texter fått vidare genomslag i den samnordiska
diskussionen om lajv.

Akademiska exerciser – 2004-2008
Sedan 2003 har det publicerats antologier i samband med de inflytelserika samnordiska
lajvkonferenserna Knutpunkt. Först ut var As Larp Grows Up (2003)6. Artiklarna har ofta
haft olika form och innehåll. Journalistiska och personliga reflektioner och berättelser har
blandats med teoretiska utsvävningar och akademiska försök att beskriva lajvformen och
dess tillhörande subkultur. Året därpå höjdes ambitionsnivån betydligt i och med Beyond
Role and Play (Montola & Stenros 2004). Den hade en mer akademisk ambition. I den
presenteras bland annat Meilahtimodellen, som är en ambition att deskriptivt beskriva
lajvformen:
A role-playing game is what is created in the interaction between players or between
player(s) and gamemaster(s) within a specified diegetic framework.
6

Larp är från början en förkortning för engelskans live action role-playing game men har med tiden fått status
av ett substantiv i sin egen rätt vilket motsvarar svenskans lajv.
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Role-playing a role-playing game requires four things, a gamemaster, a player,
interaction, and a diegetic framework. By "gamemaster" and "player" we are referring to
roles assumed by participants. It is possible to switch from one role to another during one
gaming session, and there can be a number of gamemasters and a number of players, but
at least one of each is needed. (Montola & Stenros 2004b)

Till skillnad från manifesten från tidigare år försöker Meilahtimodellen inte skapa en
normativ beskrivning av vad som är viktigast i lajv. Ambitionen är att definiera och ringa in
de gemensamma nämnarna för alla rollspel.
Even though there has been some writing on RPGs, so far no other serious, descriptive
models attempting to define what RPGs actually are and how they are created exist. We
are not interested, at this stage, in using tools created for theatre studies, organisational
communication, ludology, or any other discipline. Before we can successfully use a tool
from another field of study we need to know what it is we are actually examining.
(Montola & Stenros 2004b)

Beyond role and play (BRAP) utgör någon sorts brytpunkt för den nordiska lajvkulturens
diskurs. Stridsyxorna grävs ner och dess teoretiker ägnar sig istället åt mera tillbakalutade
tankar om teori och praktik. Trots Meilahtimodellens varningar om att alltför lättvindigt
applicera andra akademiska discipliner på lajv, så är det precis vad många försöker göra, med
varierande resultat. BRAP innehåller texter som ”A Semiotic View on Diegesis Construction”,
och ”Temporary Utopias: The Political Reality of Fiction”. Ett par av dem kommer jag att
återkomma till. Året därpå kommer en antologi med titeln Dissecting larp, med artiklar som
”Live Action Role Playing, Teaching through gaming” och ”Larp organizing and gender in
Norway”.
Men det är inte bara teori som produceras, utan även en lång rad metodologiska och
praktiskt orienterade texter, till exempel ”On the Importance of Body Language in LiveAction Role-Play”, ”Creating Music for Live-Action Role-Play” från BRAP samt ”Incentives as
tools of larp dramaturgy” och ”The Collective’s little red book, A step-by-step guide to
arranging larps the collective way” från Dissecting Larp.
Denna blandning av teori och praktik återfinns även i de efterföljande böckerna Role,
Play, Art (från Stockholm 2006), Lifelike (från Köpenhamn 2007) och Playground Worlds
(från Helsingfors 2008), som fört vidare denna antologitradition. Jag skall återkomma till
dessa böcker.
En intressant kategori av artiklar har diskuterat lajv som. Till exempel lajv som ritual i
”Play to Love, Reading Victor Turner’s ’Liminal to Liminoid, in Play Flow and Ritual; An
Essay in Comparative Symbology” (Ericsson 2004). I ”Larps and their Cousins through the
Ages” (Morton 2007) jämförs lajv med barnens lek, romerska gladiatorspel (trots att dessa
hade betraktare), temafester, tillställningar för historiskt återskapande, festivaler,
pedagogiska simulationer, militära övningsscenarion, 1700-talsexperiment med Commedia
dell’arte utan publik, method acting, psykodrama, teaterlekar etcetera. Även lajv som
happening har utforskats grundligt i artikeln ”Kaprow’s Scions” (Harviainen 2008). Dessa
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artiklar placerar in lajv i olika sociala eller estetiska sammanhang, vilket berikar förståelsen
för formen och visar att lajv trots sitt utanförskap i förhållande till samhället inte saknar
motsvarigheter i kulturhistorien. Själv frestas jag ibland att skriva om lajv som
karnevalskultur, vilket jag skall återkomma till. Men trots att ”lajv som” är intressant och
tidvis avslöjande, är det viktigt att undersöka formen på dess egna villkor, vilket är min
huvudsakliga utgångspunkt.
Till denna period (2004-2008) av akademisering av diskussionen om levande rollspel
bör också nämnas en nätpublicerad tidskrift som heter Journal of Interactive Drama (Scott
2006-2007) som i huvudsak samlat texter från engelska, australiensiska och amerikanska
akademiker. Men eftersom den engelskspråkiga världens levande rollspel skiljer sig en hel
del från den nordiska varianten så är tidskriften av marginellt intresse för den här uppsatsen.
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Min relation till levande rollspel
Jag har följt lajvscenen aktivt sedan 1998, både som deltagare och arrangör. Från och med
2001, när jag var med och skrev Söndagsmanifestet, har jag även intresserat mig av lajv
utifrån ett mer teoretiskt perspektiv. Sedan 2001 har jag även varit verksam som redaktör
och medlem i tidskriften och produktionsgruppen Interacting Arts. Gruppen har bland annat
fungerat som arrangörsgrupp för olika lajv (t ex skyddsrumsdramat Force Majeure 2002).
Tidskriften har givits ut i fyra svenska och tre engelska nummer och haft inflytande på
diskussioner som förts på den nordiska lajvscenen (Montola & Stenros 2008, 8). Interacting
Arts har ofta lyft fram kulturteoretiska och politiska perspektiv på lajv, vilket blev mest
framträdande i Interacting Arts International issue 2006, Radicalism–role-playing, som
undersökte den skärningspunkt som finns mellan lajv och politiska strömningar som
anarkism och feminism (Widing 2006).7
Med andra ord är jag inte någon neutral utomstående observatör till fenomenet lajv.
Den här uppsatsen baseras på mina egna erfarenheter och idéer om hur lajv fungerar och vad
som gör formen intressant. Detta ser jag inte som en nackdel för mitt teoretiska arbete.
Tvärtom är det av stort värde att själv ha varit deltagare i ett lajv för att kunna analysera och
beskriva dess estetiska såväl som kroppsliga och politiska effekter och möjligheter.
Det som är speciellt med det här uppsatsarbetet är ambitionen att ur ett teoretiskt och
filosofiskt perspektiv placera in lajv i en samhällelig och politisk kontext. På detta sätt kan
formen betraktas med kritisk blick samtidigt som dess progressiva och skapande sidor kan
studeras.

7

Vid de tillfällen jag refererar till texter som jag skrivit själv är det inte så mycket för att söka legitimitet eller
auktoritet som för att peka en intresserad eller nyfiken läsare i en riktning där det finns möjligheter till ytterligare
läsning.
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Frågeställningar
Jag vill i den mån det går undvika att betrakta lajv ur ett etiskt eller moraliskt perspektiv,
vilket har gjorts tidigare. Jag intresserar mig inte för huruvida lajv är ”bra” eller ”dåligt”, ifall
det har bra eller dåliga konsekvenser för deltagarnas mentala hälsa, etcetera. Min analys är
estetisk-filosofisk och i viss mån politiskt grundad, men jag har inga moralfilosofiska
anspråk.
Det här är en studie som i huvudsak behandlar två frågeställningar. Den första är
metodologisk och rör hur man kan utvidga estetikens studiefält till ett undersökande av
sociala processer. Den andra rör hur deltagande och rolltagande tillsammans skapar
förutsättningarna för ett levande rollspel och i vilken mån de förmår upprätta ”autonoma”,
självständiga världar. Dessa två frågeställningar kommer att varvas med varandra genom en
undersökning av levande rollspel som syftar till att aktivera olika teman som sysselsatt
estetiken i allmänhet och kulturstudier och kritisk teori i synnerhet under de senaste hundra
åren. Min ambition är alltså tudelad: dels vill jag vidga estetikens studiefält till att inbegripa
sociala processer starkt präglade av estetiska ambitioner och ideal, dels vill jag skriva en
studie om estetiskt-politiska aspekter av levande rollspel. Under arbetets gång har jag även
fått anledning att undersöka hur den subkultur som ägnar sig åt levande rollspel betraktar sig
själv och sin verksamhet.
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Metod och material
Jag kommer att tackla mina frågeställningar genom en prövande undersökning som
utvecklar och klargör de möjligheter som finns att tillämpa ett kulturteoretiskt och
kontinentalfilosofiskt perspektiv på lajv. De estetiska teorier som jag använder präglas
stundvis av ett politiskt perspektiv som i första hand är grundat i den tysk-judiska
exilfilosofen Hannah Arendts tänkande.
Det innebär självklart ett metodologiskt problem att studera en kulturform som äger rum
i stunden och som inte syftar till att producera något kvardröjande resultat. Det betyder att
jag i första hand får förlita mig på texter som kommit till som ett sorts nödvändigt överskott,
men som inte utgör själva rollspelet. Till detta material hör:
•

artiklar inifrån lajvkulturen, publicerade i bokantologier

•

böcker och forskning som beskriver levande rollspel utifrån

•

texter som spelens arrangörer skriver för att kommunicera sin vision till spelarna

•

intervjuer som jag gjort tidigare för en tidskrift (Widing 2006)

I vissa delar används även mina egna erfarenheter som deltagare, framförallt under två lajv:
Futuredrome och Mellan himmel och hav. Båda dessa iscensattes för fyra fem år sedan,
vilket innebär att jag fått en viss distans till dem, ett avstånd som underlättat skrivarbetet.
Spelen kommer att fungera som konkretisering eller utveckling av de teoretiska resonemang
som förs.
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Deltagande och rolltagande
Levande rollspel kräver att varje person som ska tillägna sig processen måste vara en aktiv
del i den. I det här kapitlet beskriver jag deltagandets karaktär, hur det förutsätter en
handlande människa. I fallet rollspel manifesterar sig handlandet i första hand i form av ett
rolltagande. Rollen är spelarens ”biljett” in i den fiktiva världen: den förskjutna konstruerade
subjektsposition som gör det möjligt att lämna sitt vardagsjag och sin vardagsvärld bakom
sig.

Lajv – en deltagarkultur
En av lajvens grundförutsättningar är det aktiva deltagandet. Det finns inga åskådare som
bara tittar på. Alla inblandade tar del i skapandeprocessen. I Deltagarkultur har jag
tillsammans med tre medförfattare försökt definiera vad deltagande är och innebär. Jag tar
mig frihet att citera rikligt ur texten för att applicera teorin på lajvformen.
Deltagande är den process där subjekt producerar suggestioner för och mottar
suggestioner av andra subjekt inom ramen för en överenskommelse som formulerar hur
detta kan gå till. Överenskommelsen ger suggestionerna social mening. (…)
Deltagarkultur förutsätter ömsesidig kommunikation mellan subjekt inom ramen för ett
verk, ett medium eller en social situation. (Haggren et al. 2008, 22)

Den överenskommelse som skapas i samband med ett lajv är komplex. I första hand går den
ut på att konstruera en gräns mellan det som är inom och utom diegesis, den fiktion som
rymmer berättelsen. För att upprätthålla en gräns mellan verklighet och fiktion deklareras en
väl avgränsad plats och tid för spelet. Platsen som väljs är med fördel avskild från resten av
samhället, eftersom någon som inte känner till spelets överenskommelser oundvikligen
kommer att bryta dem. Därför är ensliga skogar populära, särskilt för fantasyorienterade
scenarion men även klubblokaler, bergrum och u-båtar har använts, för andra teman. De
flesta kulturlokaler är uteslutna. Visserligen går det att stänga dörrarna och därigenom sluta
lokalerna gentemot omvärlden, men dess arkitektur är allt som oftast anpassat för
åskådande, vilket ställer till problem för en deltagarstyrd kultur. Långa rader av
åskådarbänkar är en dålig förutsättning för samspel.
Det finns en strukturell skillnad mellan åskådarens och deltagarens roller. Medan
åskådaren är en konsument av suggestioner är deltagaren en producerande konsument
eller en konsumerande producent. Samspelet och rollfördelningen mellan deltagarna
regleras av en ömsesidig överenskommelse som ger dem möjlighet att skapa upplevelser
för och med varandra i en pågående process. Deltagande är medskapande. (Haggren et al.
2008, 43)

Detta medskapandet är alltså grunden för att rollspelet ska fungera. Den här strukturen är
inte unik för lajv. Den återfinns under såväl jazzjam som fotbollsmatcher. Om inte deltagarna
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gör något så blir det inget. Men förutsättningen för handling är att alla deltagarna har en
förförståelse av hur de ska förhålla sig till varandra och till formen.
Åskådarkulturens mediala överenskommelser behöver sällan förklaras eftersom de är
paradigmatiska. För den som vill åstadkomma deltagarstyrda verk är situationen mer
komplex. Verkets överenskommelser måste förklaras för deltagarna, explicit eller
implicit. Åskådarna måste förstå att de får delta för att de ska kunna bli mer än passiva
betraktare och hur samspelet ska gå till för att processen inte ska haverera. Därför är
deltagarkultur ofta förknippat med en viss tröskel som man måste ta sig över för att
kunna medverka. (Haggren et al. 2008, 43)

Ett jazzjam förutsätter förmågan att spela ett instrument, att spela fotboll kräver förkunskap
om olika regler. Lajv kräver viljan att agera med andra genom sin roll. Inom lajv
kommuniceras överenskommelsen i förväg, så att alla deltagare är förberedda på vad som
gäller, vilka estetiska ramar som är satta, om det finns några regler, osv. Före internet
etablerades som en vardaglig kommunikationsform så gjorde arrangören utskick med brev
till alla deltagare. De förklarade spelets regler såväl som fiktionens beståndsdelar. Nu för
tiden informeras deltagarna genom hemsidor och ofta finns det även online-forum där
deltagaren kan ställa frågor till eller diskutera med spelets arrangörer och varandra.
Tillsammans når arrangörer och deltagare konsensus kring hur spelet ska iscensättas. I
genrebaserade lajv är det lätt att nå konsensus eftersom alla har en liknande idé om vad som
finns inom en viss genre. Till exempel är det uppenbart för deltagarna att inte börja tala om
robotar i en medeltidsinspirerad fantasymiljö eller tomtar och troll i ett science fictionscenario. De estetiska förutsättningarna sätter vissa ramar, som hjälper deltagarna att hitta
ett gemensamt utrymme för agerande som går i linje med fiktionen. Deltagande sker alltså
under vissa villkor, inom ramen för en ”handlingsrymd”.
Handlingsrymden är den rymd av möjliga suggestioner som deltagare kan producera
inom ett visst verk. Denna rymd innefattar allt som kan hända inom ramen för verket
eller mediet, det vill säga alla möjliga handlingar och deras konsekvenser. Dess gränser
avgörs av vad som är önskvärt och möjligt genom den mediala överenskommelsen.
(Haggren et al. 2008, 46)

Deltagarens handlingsrymd under ett lajv definieras i hög grad av vilken roll den har valt.
Den viktigaste principen för deltagandet är att genom det improviserade gestaltandet av
rollen skapa scener, upplevelser och berättelser i samspel med de andra deltagarna. Men
förutsättningen för denna handlingsfrihet är att alla är överens om att upprätthålla samma
illusion, samma värld. Den här kollektiva aspekten understryks ofta av rollspelare, till
exempel Johan Söderberg i artikeln ”Play is Political”. Han beskriver hur lajvet skapas i
kommunikation mellan jämlikar. Den illusion av en annan värld inte bara en produkt av
varje enskild deltagares föreställningsförmåga, utan framträder i det ”konstanta flöde av
språk och uttryck mellan individer” som upprättas. Detta sätter han dessutom upp som en
egenskap som står i kontrast till eller till och med i konflikt med den sortens upplevelser som
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erbjuds av kulturindustrin, till exempel på nöjesfält, i datorspel etcetera (Söderberg 2003,
103).

Vita Activa
För att ytterligare utforska de deltagarstyrda processer som levande rollspel använder vill jag
lyfta fram Hannah Arendt, som företräder en handlandets filosofi, till skillnad från den
dominerande tanketunga kroppslösa filosofi som återfinns i det västerländska tänkandets
tradition.8 Filosofin brukar allt som oftast sättas i förbindelse med tänkandet, reflektionen
och observationen. Men Arendt koncentrerar sig på vår kapacitet att handla och
kommunicera, vilket är två sidor av samma mänskliga möjlighet. Handlandet och
kommunikationen karakteriseras inte av sitt slutmål utan påbörjandet av något nytt, något vi
inte nödvändigtvis förväntat oss, men som kommer att återverka på den verklighet vi lever i
för all framtid. Denna förmåga att skapa någonting nytt benämner Arendt natalitet (förmåga
att föda) och hon benämner den handlande människan vita activa, detta i kontrast till den
mortalitet (dödlighet) som så ofta tagit den tänkande människan, vita contemplativa, i
anspråk (se till exempel Heidegger 1927).9
Arendts syn på människans förutsättningar kommer fram tidigt i Människans villkor.
Hon betraktar vår existens som betingad av den miljö vi lever i, men denna miljö är i det
stora hela skapad av mänsklig hand, vilket innebär att vi genom vårt skapande betingar oss
själva. Visserligen lever vi under vissa premisser, vi har en viss livslängd, kroppskonstitution
etcetera men utöver det formar vi våra egna villkor. Den värld vi skapar har enligt Arendt
precis samma betingande makt som den ”naturliga” värld som fanns till innan vi började
verka i den. Detta innebär alltså att vi, som varande människor, har förmågan att forma
villkoren för vårt liv på jorden (Arendt 1958, 35).
En sådan radikalt konstruktivistisk grundsyn har lajvandet som praktik anammat.
Deltagare i lajv konstruerar nya villkor för sina liv. De skapar medvetet betingningar som
leder till en omvälvande förståelse av den verklighet de har omkring sig. De villkor som
Arendt nämner skulle kunna jämföras med de spelregler och överenskommelser som
begagnas för att lajvet ska fungera.
I Människans villkor introducerar Arendt en relativt stor begreppsapparat. Det
centrala temat är ”vad vi gör när vi är verksamma” (Arendt 1958, 31), den mänskliga
aktiviteten, som hon delar upp med hjälp av tre olika begrepp: arbete, tillverkning och
handlande (labour, work och action). Arendt betraktar dem som fundamentala ”eftersom var
och en av dem svarar mot ett av de grundläggande villkoren för människans liv” (Arendt
8 Jmf.

”Kroppen värjer sig mot den absoluta stillhet som filosofen åstundar; då han väl uppnått denna stillhet är
det som om han inte längre hade någon kropp.” (Arendt 1958, 44)
9

Arendt tog ofta avstamp i Heideggers tänkande, även om de var oense i mycket. Före exilen hade hon honom
som lärare. Deras relation beskrivs till exempel i Heideggers barn (Wolin 2001)
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1958, 33). I det inledande kapitlet sammanfattar hon de tre aktiviteterna. Arbetet svarar mot
människornas överlevnad, både som art och som individer. Vi arbetar av nöden tvunget.
Tillverkningen är den aktivitet som skapar den ”artificiella” värld som vi lever i, alltså det
hantverk som gör att vi känner igen världen från en dag till en annan. Arbetet är alltså flyktigt
eftersom dess resultat måste konsumeras med eller mindre omedelbart medan tillverkningen
skapar objekt som inte är till för att konsumeras, utan som dröjer kvar i världen och skapar
en upplevelse av kontinuitet. Handlandet är den kommunikativa aktiviteten mellan
människor som bland annat resulterar i politik, kultur och historia. Talet och dådet är två
handlandets viktigaste former (Arendt 1958, 35).
Levande rollspel kan definitivt uteslutas från det arendtska arbetets domäner. Arendt
beskriver arbetet som en ständig kamp som människan för mot naturen, som genom sina
förfallsprocesser hotar fördärva såväl den enskilda människokroppen (genom hunger, kyla
etc) som den människoskapade världen (Arendt 1958, 178). Genom arbetet fortskrider det
mänskliga livet. Lajv är till skillnad från arbete en i denna mening en verkningslös och
onyttig aktivitet, utan betydelse för det biologiska livet. Däremot har lajv drag av både
tillverkning och handlande. Tillsammans skapar deltagarna en liten delad värld att leva och
verka i. Föremål tillverkas för att upprätthålla den fiktiva världens kontinuitet och särprägel.
Många lajvare odlar ett intresse för hantverk (se t ex Käll 1998). Denna värld kräver ofta
särskilda tillverkade föremål och förutsätter alltid handlande. Begreppen tillverkning och
handling kompliceras dock på grund av formens temporära karaktär. Arendt skriver inte bara
om handlande i allmänhet utan specifikt vad som har hänt med handlandet under
moderniteten, det hon stundom kallar arbetssamhället, stundom konsumtionssamhället.
Denna problematik skall jag återkomma till i kapitlet ”Modernitet och alienation”.
I arbetssamhället får leken en särkild ställning. Den isoleras från samhällets produktiva
krafter och får, liksom lajv idag, karaktären av hobby.
Hobbyns stora betydelse i det moderna arbetssamhället är iögonfallande. Här har vi
kanske att göra med de erfarenheter som ligger till grund för den kuriösa åtskillnaden
mellan arbete och lek. Särskilt anmärkningsvärt är att Marx kunde antecipera denna
utveckling. Han uttalade ytterst sparsamt om det kommande stats- och klasslösa
samhället, men gav upprepade gånger uttryck för sin förväntan att verksamheten i detta
nästan arbetsbefriade samhälle skulle bestå i ett slags amatöristiska sysselsättningar, inte
olika hobbies. (Arendt 1958, 176)

Ur detta skulle man kunna utläsa en radikal potentialitet i de aktiviteter som vi idag betraktar
som hobbys. De bygger på frivillighet och gemensamt skapande, till skillnad från arbetet,
som i stort regleras genom avtal och konkurrens.
Bara en handlande människa kan uppskatta ett levande rollspel och handlande sker
enligt Arendt i samvaro. Rollspelens verkligheter skapas genom en kommunikativ dialektik
mellan självet och det som Arendt kallar ”framträdelserum”.
Ett framträdelserum uppstår så snart människor interagerar medelst ord och handling.
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Som sådant föregår det alla statsgrundanden och statsformer i vilka det utformas och
organiseras. Till skillnad från andra rum som vi kan skapa genom olika slags
avgränsningar dröjer detta framträdelserum inte kvar efter det att de processer som givit
upphov till det avslutats, utan det försvinner, upplöses i intet, och närmare bestämt inte
först när de människor som skapade det har försvunnit (…) utan redan när de
verksamheter genom vilka det uppstod avstannat. (Arendt 1958, 271)

Eftersom våra begrepp om verklighet och sanning skapas av en kommunikativ samvaro krävs
det att alla deltagare på ett lajv bekräftar samma världssyn för att världen ska verka
sammanhängande. Alla objekt i rummet och alla roller måste tolkas och bemötas inom
ramen för spelvärlden, som bekant formuleras på förhand genom genrebestämningar, texter
och diskussioner. Däremot kan de närma sig denna värld med olika perspektiv, pluraliteten
är inte ett hot mot den nyskapade verkligheten utan en förutsättning för den. Ibland används
till exempel objekt som har en annan status inom ramen för lajvets funktion än det har i
verkligheten. Ta en plastkniv som exempel. Under spelets gång är alla överens om att tolka
objektet som vore det en skarp livsfarlig kniv. Det står var och en fritt att reagera som de vill
på kniven, så länge de betraktar den som verklig. ”Lägg ner kniven!” eller ”skär halsen av
honom” fungerar alltså utmärkt att säga, till skillnad från ”sluta fåna dig med den där
plastleksaken”, som omedelbart avbryter det kontinuerliga skapandet av världen. Det är
reaktionernas mångfald som upprätthåller den fiktiva världen. För att framträdelserummet
ska få konsistens måste alltså vissa överenskommelser gälla alla spelets deltagare, men de
enskilda rollerna kan vara väldigt olika.
Det finns ytterligare motivationer för den moderna människan att ägna sig åt levande
rollspel. Deltagarna får en möjlighet att begå den sortens handlingar som Arendt kallar
förträffliga (jmf. grekernas arete och romarnas virtus). Man är förträfflig när man lyckas
”överträffa andra och utmärka sig gentemot dem” (Arendt 1958, 81). Det förträffliga
undertrycks enligt Arendt i arbetssamhället, på grund av hur det organiserar livet, men
finner lätt sin väg in i ett levande rollspel genom den episka struktur som dess genrer
medger. Både fantasy och framtidsscenarion, vilka är vanligt förekommande, är
strukturerade för att bära fram ett hjältemodigt handlande. Förträffligheten kan utmärka
både roller och dess spelare. En roll kan utmärka sin förträfflighet genom ett avgörande mod
eller ett uppmärksammat dåd, en spelare kan utmärka sin förträfflighet genom en engagerad
rollprestation eller en snillrik vändning i den improviserade berättelse som varje lajv utgör.
Handlande är, enligt Arendt, ”till sitt väsen endast underkastat kriteriet storhet” (Arendt
1958, 278), ett synnerligen nietzscheanskt kriterium. Lajv fungerar alltså som ett
framträdelserum konstruerat för att deltagarna genom tal och dåd ska få leva som vita
activa, den handlande människan.
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Rollen och kroppen
I och med rolltagandet, som går ut på att deltagaren under lajvets gång låtsas vara någon helt
annan, med annat namn, andra egenskaper och andra sociala relationer så kastar hon av sig
sin vardagsidentitet. Detta leder till erfarenheter som påminner om och skulle kunna
jämföras med vad människor i exil går igenom.10 I de mer optimistiska delarna av artikeln
”We refugees” skriver Arendt: ”A man who wants to lose his self discovers, indeed, the
possibilities of human existence, which are infinite, as infinite as creation.” (Arendt 1943, 75)
Arendt understryker att exilen inte bara är en politisk flykt utan en flykt in i det intima,
vilket visserligen medför en flykt från politiken, eftersom politiken är knuten till den
offentliga sfären. Filosofi och litteratur är exempel på detta metaforiska ”försvinnande” som
många av de intellektuella som drevs på flykt av 1900-talets totalitära regimer använde sig av
(Sjöholm 2007).
När psykoanalytikern och poststrukturalisten Julia Kristeva plockar upp begreppet
intimitet från Arendt beskriver hon hur människor under moderniteten börjat undersöka
sinnliga och kroppsliga erfarenheter. Den moderna människans upptagenhet vid det intima
är, enligt Kristeva, inte ett uttryck för flykt utan för revolt. Man söker överbrygga klyftan
mellan kropp och själ. Man söker en djupare förståelse av kroppen och försöker göra
kroppsliga erfarenheter meningsbärande (Kristeva 1997). Alla dessa aspekter finns starkt
närvarande i levande rollspelskulturen. Kristeva formulerar det intima som någonting
politiskt och skiljer sig därmed en del från Arendts förståelse av begreppet, men de delar
uppfattningen att det intima är avgränsat från det privata. Att ta sin tillflykt till det intima
kan enligt Kristeva potentiellt sett innebära en ny slags revolt. Det intima är inte privat utan
något vi kan dela, en motkraft som finns i konst, filosofi och psykoanalys. Jag skulle vilja
lägga levande rollspel till den listan. Det handlar om att dela upplevelser och känslor, utan att
göra behöva offentliggjöra dem. Det intimas sfär kan dock göras offentlig i en sorts
sekundärprocess genom konst och litteratur, men det intima kan aldrig saluföras, bara
resterna av ett intimt handlande kan säljas.
Levande rollspel skulle kunna betraktas som ett frivilligt och kollektivt försvinnande.
Delandet av ett rum som vi inte kan invaderas av konsumtionssamhället eftersom det kräver
handling av sina deltagare. Den verklighet vi flyr är en verklighet bestående av tillverkade
objekt som inte känner någon närmare anknytning till. De föremål som skapas inför ett lajv
står deltagarna däremot i direkt relation till. Dessa objekt sammanförs till en värld och
överskrider såväl ”konsumtionsartiklarnas rena funktionalitet som bruksföremålens rena
nyttighet” (Arendt 1958, 234) eftersom de snarare syftar till att upprätta
framträdelserummet.
10

Självklart är det vanskligt att jämföra den ofrivilliga flyktingpositionen med det frivilliga temporära
rolltagandet, men känslan av svindel inför verklighetens formbarhet kan antagligen framstå te sig likartad.
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Redan inom ramen för begreppet levande rollspel finns det en fascinerande spänning:
spelet sätter själva livet på spel. Inte i bemärkelsen att det skulle kunna vara dödligt att
rollspela, utan på grund av det oundvikliga faktum att rollen och spelaren delar samma
kropp. Spelarens kropp aktiveras alltså inom ramen för fiktionen, och med kroppen följer
givetvis både möjligheter och begränsningar, intressen, brister och begär. Psykologen Linda
Mattsson studerade levande rollspel i sitt examensarbete och förklarar relationen roll-spelare
såhär:
Eftersom det rollen gör inom spelramen inte får några verkliga konsekvenser är man fri
att testa beteenden och utforska känslor man inte skulle vilja vara med om på riktigt.
Även om det är spelaren som rent fysiskt är med om det som händer så är det i egenskap
av sin roll, och därför blir inte minnena av upplevelserna svåra att bära på, för det var ”på
låtsas”. (Mattsson 2007, 5)

Detta är förvisso riktigt, men även om minnena inte är svåra att bära med sig så dröjer de
givetvis kvar. Och hur är det med andra känslor, till exempel begär som väcks? Om detta
talas det inte i diskussionerna om lajv eftersom det potentiellt sett hotar den delade
fiktionens autonomi från vardagslivet. Snarare finns en föreställning om att allt blir som
vanligt igen (t ex Pohjola 2004, 93). Enligt min erfarenhet innebär deltagandet i ett lajv
därmed en kollektiv inlevelseakt i två steg. Det första steget innebär att vi alla låtsas att vi är
några andra än de vi vanligen är (genom rolltagande). I det andra steget låtsas vi att det vi
upplevt inte handlade om oss, utan om någon annan. Vi låtsas att vi är precis samma person
som vi var innan vi tog steget in i lajvets fiktion. Genom denna sociala akt upprätthålls våra
rollernas autonomi från spelarna, lajvens värld från vardagsverkligheten.
Det finns någonting radikalt i denna tystnad om hur vi påverkas av spelen som står i
skarp kontrast till den bekännelsekultur som det moderna västerländska samhället annars
präglas av. Jag tror att tystnaden delvis har att göra med den massiva kritik som lajvrörelsen
fick utstå under 1990-talet (se kapitlet ”Fantastiskt eller farligt?”). Tystnaden fungerar som
ett sätt att inte fånga medieuppmärksamhet och därmed kunna hålla på med sitt i fred. Vår
tillvaro präglas enligt filosofen och historikern Michel Foucault av ständiga ”incitament till
tal” (Foucault 1976, 43-58). Foucaults teori om tal och tystnad går att tillämpa i detta
sammanhang. Tystnaden skulle i så fall innebära att lajvandet har möjlighet att undfly den
”intensifiering av makten” genom ”mångfaldigande av talet” som det kristna och sedermera
sekulära samhället införlivat (Foucault 1976, 54). Den information som kommer ur talet har
fått en kontrollfunktion. Med detta i åtanke blir min egen position som forskare
problematisk, eftersom jag kommer på mig själv med att göra just den typ av ”inkännande
undersökningar och iakttagelser” som kännetecknar makten av idag: en ”nyfiken närvaro”
(Foucault 1976, 65). Å andra sidan stimulerar detta en viss njutning hos forskaren i mig. Den
njutning som infinner sig hos den som ”rannsakar, övervakar, lurpassar, spejar, rotar, trevar,
avslöjar”. Det är inte heller nödvändigtvis så att ett avslöjande förgör den hemlighet som
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förts i ljuset. Tvärtom menar Foucault att det finns en njutning även i att fly undan och bedra
den vetgiriga maktapparat som jag blir en del av genom att till exempel beskriva hur olika
begärsflöden kan prägla levande rollspel (Foucault 1976, 66).11
Mike Pohjola, som både arrangerat och teoretiserat lajv, skriver till och med om
rolltagandet i termer av ”tillfälliga autonoma identiteter” (Pohjola 2004, 81), vilket är ett
prov på hur argumentationen i lajvkulturen kan se ut. Han plockar upp teaterteoretikern
Richard Schechner och hans begrepp “pretending belief” (Schechner 2002). Spelaren låtsas
inte bara att hon är sin roll, snarare låtsas hon att hon tror att hon är sin roll. Och desto
längre denna process pågår, desto mer börjar hon verkligen att tro. Detsamma gäller för
minnen, det som börjar med inlevelsekraft fortsätter med tro (Pohjola 2004, 84). Efter ett
par dagars inlevelse och agerande i roll så har spelaren byggt upp ett lager av minnen som
gör att hon inte nödvändigtvis tappar kontakten med sin roll även om tankarna flyter iväg
(Pohjola 2004, 90). Det kan räcka med att bli tilltalad i namnet av sin roll för att kastas
tillbaka in i diegesis. I ett idealfall ger alla lajvets delar stöd till spelarens identifikation med
rollen och den nya världen.
Det finns dock en typ av tal som präglar lajvkulturen. Det tal som sker efter att spelet i
slut. I Sverige kallas det bara ”eftersnacket”, i Norge samlas deltagarna för en efterfest under
termen afterlaiv som fyller samma funktion. Detta tal utgör en närmast ritualiserad del i
lajvformen. Deltagarna delar sina upplevelser för varandra, återberättar små episoder om hur
de upplevde ett visst skeende. Ofta är det först i efterhand som spelet kan framträda eller
återformuleras som en sammanhängande historia. På det viset kan talet fungera för att
upprätta lajvvärldens autonomi gentemot verkligheten. Men det skapar också möjligheten att
korrigera, neutralisera och negligera kroppsliga upplevelser som upplevs som socialt riskabla
eller opassande. För den som vill vara säker på att upplevelser eller möten inte ska läcka ut
eller spilla över så finns det alltså möjligheter att läsa om sin egen erfarenhet och med
avväpnande grepp leva vidare som om ingenting hade hänt (Gerge & Widing 2006, 53).
Detta eftersnackande skulle i psykoanalytiska termer kunna beskrivas som en version
av den ”sekundära bearbetning” som tolkningen av en dröm innebär. När dröminnehållet
beskrivs sker enligt Freud förtätningar och förskjutningar, drömmen tolkas och dess innehåll
framträder på ett nytt sätt (Freud 1900, 446). Först när drömmen tolkas kan den förstås som
ett sammanhängande narrativ. På samma sätt är det först när man ser tillbaka på sin
erfarenhet av lajvet som man kan läsa det som en berättelse. När man är mitt uppe i det
präglas upplevelsen fortfarande av osäkerheter, valmöjligheter, tvetydigheter. Även om lajv i
stort skiljer sig från drömmar så finns det vissa likheter i det att upplevelsen är förbunden

11

Foucault skriver att ”Njutning och makt upphäver inte varandra; de vänder sig inte mot varandra; förföljer
varandra, griper in i varandra, driver på varandra.” (Foucault 1976, 69) och jag ansluter mig till den
tankegången, om så bara för att kunna fortsätta skriva.

28

AUTONOMA VÄRLDAR |

Gabriel Widing

med våra fantasier och att den tidvis präglas av en overklighetskänsla. Många av mina
lajvande bekanta har vittnat om att de redan i ett sovande tillstånd tolkar sina drömmar som
om de vore lajv. Om någonting märkligt händer i drömmen är den närmaste
förklaringsmodellen till hands att den drömmande med stor sannolikhet befinner sig på ett
lajv. Detta händer enligt min egen erfarenhet ofta för att avväpna en skrämmande eller
obehaglig drömsituation. ”Det är ju bara ett lajv” kan alltså fungera på ett sätt som motsvarar
det ”Det är ju bara en dröm” Freud beskriver som ett sätt för drömmande att redan i sömnen
kunna hantera och bemöta dröminnehållet.

Eskapism
Det finns ett uppenbart drag av eskapism i att fly vardagsverkligheten för det som av spelarna
upplevs som ”en annan värld”. Eskapism har varit ett relativt omdiskuterat problem inom
lajvscenen. Det finns som jag ser det både en politisk och en personlig aspekt av
verklighetsflykten. Jag ska försöka ta upp ett par olika perspektiv på frågan om lajv kan
betraktas som en eskapistisk akt.
För ett par år sedan fick jag chansen att intervjua några arrangörer av lajv och då
frågade jag om eskapism. Eirik Fatland, lajvarrangör och teoretiker, tar avstånd från
begreppet:
‘Escapism’ is one of those bullshit-words, it’s exclusively derogatory and is used only by
establishment folks when they encounter a work they don’t have the imagination to
comprehend. To accuse LARP, or science fiction or cinema for that matter of ‘escapism’ is
to deny culture, to deny our human impulse to play, explore, create. Underlying
accusations of escapism is always the assumption that roleplaying (or fiction, or
whatever) is something unnecessary, something trivial. (Widing 2006, 23)

Genom att sätta lajv jämte andra kulturformer är det möjligt att, likt Fatland, avfärda frågan
om eskapism. Det ligger någonting i detta eftersom samma föreställningsförmåga, fantasi och
skaparkraft ligger bakom alla estetiska uttryck. Men den viktiga skillnaden, som försvinner
med ett sådant perspektiv, är att lajv är ett estetiskt uttryck knuten till livet lika mycket som
till konsten.
Johan Söderberg skriver om hur idén om lajv som eskapism ur ett politiskt perspektiv
tar avstamp i föreställningen om en generation (70-80-90-talister) som har förlorat tron på
att förändra samhället genom att konstituera sig själva som ett kollektivt politiskt subjekt och
därför har anledning att ta tillflykt till uppdiktade utopier (i bemärkelsen icke-världar). Det
ligger också någonting i detta, även om han understryker att det är otillräckligt att likställa
overkligt med ointressant, eftersom att fantasier kan vara första steget till en politisk
förändringsvilja (Söderberg 2003, 102).
En möjlig konsekvens av att leva genom ett levande rollspel är att deltagarna börjar
betrakta även verkligheten som ett spel med liknande struktur som ett lajv. Detta talar
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visserligen också mot tanken på lajv som ren flykt, eftersom ett sådant perspektivskifte kan
leda fram till en politisk impuls. Martin Ericsson, lajvarrangör, är inne på den linjen och
beskriver denna process såhär:
(…) the world we perceive as real is nothing but a bunch of rule-systems dictated by
history and power. They are not written to maximize the joy of the game or give everyone
cool characters to play; it’s designed to funnel resources into the hands of a select number
of players in the western world. Put simply; it should be quite obvious that game of reality
sucks. So, what’s the impulse when games suck? Two options; modify the rules or go play
something else. Both roads are radical. Both roads lead to the future. That’s the optimist
in me speaking by the way. (Widing 2006, 13)

Ericssons egna scenarion har ofta präglats av ett politiskt perspektiv och de har haft stort
inflytande på lajvmiljön i Norden. Såhär beskriver han dem själv: ”(…) my games have
morphed into dark reflections of the spectacle we live in.12 Funhouse fantasy mirrors to show
the mechanisms of oppression to people blinded by comfort, if you want.” Oavsett genre
(vampyrer, science fiction, Shakespeare eller realism) så har hans spel behandlat politiska
teman som elitism, kapitalism, nationalism, militarism och revolution (Widing 2006, 8).
Ericssons scenarion handlar med andra ord om att konfrontera deltagarna med den
verklighet som de lever i snarare än att skapa en möjlighet att fly en politisk verklighet. På ett
politiskt plan konfronteras alltså spelarna med sin vardag, på ett personligt plan har de dock
fortfarande möjlighet att fly sina vardagsjag.
Psykologen Mattsson tar fasta på den mer personliga sidan av eskapismen: flykten från
sig själv, som har en stor betydelse för många som håller på med lajv:
Under spelet eftersträvar informanterna total inlevelse, immersion, och när det lyckas
upplever de att de glömmer sig själva och ”blir” rollen. Detta åtföljs ofta av en ”kick” i
form av en berusande närvaro och livskänsla, vilket beskrivs som de bästa
lajvupplevelserna. Dock går informanterna inte in så mycket i spelet att de tappar
kontrollen, jaget tycks alltid finnas kvar i bakgrunden som en säkerhetsspärr. (Mattsson
2007, 5)

Det finns något paradoxalt i den beskrivningen. Att spelarna ”glömmer sig själva” och håller
kvar vid sitt jag samtidigt kan tyckas märkligt. Det skulle kunna förklaras som att det ”jag”
som glöms bort är den sociala position som spelaren har i vardagsverkligheten. Medan
spelaren behåller sin förståelse av sig själv som på samma gång spelare som roll.
Ett annat perspektiv som kommit upp i diskussioner om lajv är att det inte finns någon
”utsida”. Att det inte kan finnas någon radikalt annorlunda värld som deltagarna i ett lajv
stiger in i, eftersom de bär med sig en uppsjö av kroppsliga/psykologiska/sociala
erfarenheter och mönster som inte går att undvika. Tova Gerge beskriver detta på ett poetiskt
sätt och lyckas samtidigt ställa frågan på sin spets:

12

Ericsson syfta här på skådespelssamhället så som det beskrivits av de franska situationisterna: ett samhälle
som präglas av en sorts overklig rundgång av bilder och varor som döljer kapitalismens exploatering av
människor. (se Debord 1967)
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More or less all of the scenarios I’ve been organizing, writing for and/or participating in
lately, have a lot to do with this economy we are in. “We” - the world as a whole, but more
specifically this subculture, producing humming voices of a scenario going on next-door
neighbour to reality. “We” speak of a certain emptiness, “we” search for a certain fullness,
“we” go to forbidden places. “We” crack each other up. “We” project our histories upon
the walls, upon each other. “We” are (the) breaking out/caving in. Still “we” remain
within. A very frustrating insight, pointing towards the same emptiness mentioned above.
And so the snake bites its tail. Can “anyone” step outside its circle? (Widing 2006, 12)

Gerge vittnar om hur det ”vi” (som i detta fall syftar till de experimentella lajvarnas ”vi”) i
sökandet efter en annan värld bryts ner, fylls av tomhetskänslor och ofrivilligt återskapar den
verkliga verklighetens värderingar. Hon ifrågasätter om det över huvud taget går att komma
ut ur denna destruktiva cirkel av utbrottsförsök och sorgesamma återtåg. Den subkulturella
”ekonomi” Gerge talar om skall jag återkomma till (se kapitlet ”Överflödets värde”).
Ett sista sätt att förstå den eskapistiska rörelse lajvandet aktiverar är genom en
psykoanalytisk läsning med understöd av Jacques Lacan, som i sin tur beskriver en av
Sigmund Freuds fallstudier. Den handlar om en far som vakar över sin döde son, men
ofrivilligt slumrar till (Lacan 1979) (Freud 1900, 463). Slavoj Žižek beskriver tankegången
såhär: ”Han [fadern] konstruerar först en dröm, en berättelse som gör det möjligt för honom
att fortsätta sova, att slippa vakna upp till verkligheten.” Vi ersätter denne man med ’lajvaren’
för att kunna utveckla analogin. Lajvaren konstruerar med andra ord en alternativ värld
(motsvarande drömmen) för att slippa sin vardagsverklighet. Detta är den gängse
uppfattningen om hur eskapism fungerar, men Žižek fortsätter: ”det han stöter på i
drömmen, hans begärs realitet, Lacans reala dimension [...] är mer skräckinjagande än
verkligheten.” Genom sitt rolltagande och skapande av en fantasivärld kan lajvdeltagare möta
sitt ”begärs realitet”, en position som är omöjlig att besätta inom ramen för verklighetens
med lacanska termer ”symboliska ordning”, till exempel sin ohämmade ocensurerade fulla
potens. Denna kraft kan vara så otäck att konfronteras med att man som spelare med lättnad
återvänder till verkligheten. I det psykoanalytiska exemplet, som handlar om en dröm och
inte ett lajv, beskrivs denna process såhär: ”Han vaknar alltså i syfte att undvika det reala hos
det begär som ger sig till känna i den fasansfulla drömmen. Han flyr in i ’verkligheten’ för att
kunna fortsätta sova, för att bibehålla sin blindhet och undgå att vakna upp till det reala i sitt
begär.” I detta ser vi prov på en sorts omvänd eskapism som står att finna även i lajvkulturen.
Det spelarna möter i sina ihopdrömda världar skrämmer dem till den grad att de flyr sina
fantasier för att kunna återvända till vardagens trygga famn. Och i bästa fall glömma bort det
faktum att även ” ’verkligheten’ är en fantasikonstruktion som gör det möjligt för oss att
maskera det reala hos vårt begär (Lacan 1979; kap 5-6).” (Žižek 1989, 54) På detta sätt
återupprättas den symboliska ordningen och den reva i verkligheten som lajvet sprättat upp
lappas igen.
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Frågan om eskapism kan alltså förstås på olika sätt: från ett avfärdande av begreppet
som kulturfientligt, till ett rättfärdigande, eftersom fantasier och spel både avslöjar
verklighetens regelsystem och kan vara första steget till en förändringsvilja. Gerges
självkritiska reflektion går att samläsa med den skissartade psykoanalytiskt orienterade
förståelsen av eskapismen och fantasierna. Flykten för deltagarna tillbaka till sig själva, men
de kan hitta nya insikter om sitt jag och sin verklighet längs vägen.
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Exempel: Futuredrome

Foto: Tomas Hellberg

I inledningen nämnde jag att lajv har viss samhörighet med den karnevalskultur, såsom den
beskrivits av Michail Bachtin. Likheterna ligger just i dess ”konkret-sinnliga” karaktär och
det starka inslag av lek som präglar lajvandet. Det som gör att Bachtin drar sig för att placera
in karnevalen i det han kallar för de ”konstnärligt-litterära formerna” är dels att den saknar
en gräns mellan åskådare/läsare och skådespelare/författare och dels det faktum att kroppen
spelar en central roll i formen. ”Karnevalen är inte till för att betraktas – i den lever man, och
lever gör alla, ty i enlighet med sin idé är den för hela folket.” skriver Bachtin (Bachtin 1965,
16). Just denna påtagliga närvaro av liv delar lajvformen med karnevalen. Den
grundläggande skillnaden är förstås att lajvformen inte gör anspråk på att innefatta ”folket”
såsom en karneval kunde omfamna en hel by, utan snarare strävar efter att komma så långt
bort från ”folket” att man inte på något sätt skulle kunna störa ordningen på det sätt som
karnevalen gör.13

13

Det finns exempel på undantag, men även om det på senare år blivit vanligare att placera lajv i stadsrummet så
görs det ofta med stor försiktighet. Ofta är spelen i dessa särskilda fall så hemliga att en förbipasserande inte
skulle misstänka att något märkligt var på gång. (Montola & Jonsson 2006, 87)
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För att skapa konkretion åt begreppen deltagande och rolltagande avslutar jag det här
kapitlet med en fallstudie över ett projekt som närmade sig och utvecklade den karnevaliska
sidan av lajv, nämligen projektet Futuredrome. Lajvet initierat för ovanlighetens skull av en
konstnär, Henrik Wallgren och producerades av Staffan Sörensson tillsammans med en stor
grupp fristående skribenter och konstnärer. Projektet är inte intressant för att det är ett
typiskt lajv, utan för att deltagarna dels på ett så påtagligt sätt skapade en ny och gemensam
arkitektonisk miljö, dels för att spelets tema aktiverade frågor kring skapande och
konsumtion på ett sätt som är av betydelse för mina frågeställningar. Projektet hade även en i
högsta grad kroppslig aspekt. Initiatören Wallgren har själv beskrivit det som ”Ett galet
intensivt projekt, sådär grymt fysiskt påtagligt. Många av oss bär spår som aldrig går bort.
Brännmärken, ärr och graviditeter.”
Lite mera allmänt går det att beskriva Futuredrome som en blandning mellan levande
rollspel, musikfestival och konsthappening i ett övergivet stenbrott på Kinnekulle.
Förberedelserna pågick i två år och man byggde upp en stad i ruffig postapokalyptisk stil
(Wikipedia: Futuredrome). Arrangemanget hade enligt arrangörerna runt 800 deltagare
(Alm 2002, 17). Själv medverkade jag före evenemanget som rollskribent och under
evenemanget som deltagare med en egen roll och har därför inblick i både
skapandeprocessen och iscensättningen.
Projektet gav verkligen plats för deltagarnas skapande och gjorde, bokstavligen, rum
för den fiktiva världens autonomi. Vägen in till stenbrottet blockerades med en hög mur och
de olika spelgrupperna kom på plats långt innan lajvet började för att bygga upp och smycka
sitt eget tillhåll och tillfälliga hem. Till slut liknade platsen en by, och före lajvet skulle starta
tömdes området på folk. Alla deltagare gick ut från området, för att sedan, på ett symboliskt
sätt kunna återvända till det i egenskap av sin roll. Platsen laddades på så sätt med fiktionens
kraft genom att först tömmas på sina skapare och sedan återtas, med rollernas hjälp. Från
den punkten föreställde sig deltagarna att de alltid levt i denna by, så länge de kunde minnas.
Futuredrome var speciellt på det sättet att det hade en aktiv mediestrategi och att det
försökte inkorporera möjligheten för journalister att stiga in i och rapportera från
evenemanget. I detta försökte projektet anpassa sig till konstlivets krav på dokumentation,
vilket kan ha haft att göra med att det initierats av en konstnär och inte någon ur lajvmiljön.
Det är också en av anledningarna till att jag lyfter fram Futuredrome: det är väl
dokumenterat för att vara ett lajv. Till exempel var Nina Solomin från DN med under
evenemanget. Hon skrev artikeln ”Livet är en fest i Futuredrome”. Även om hon inte verkar
ha haft någon personligt utformad roll så är det ingen tvekan om att deltagandet i spelet
kräver sociala övergångshandling: ”Rakt framför mig står muren av metallskrot, plast och
lump, bakom vilken en helt annan värld, tid och verklighet ligger. Så kontrollerar jag att
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mobiltelefonen är avstängd och väl dold i min tyglumpsväska, tar ett djupt andetag och
sväljer lite kalkdamm. Jag träder in i Futuredrome.” (Solomin 2002)
Övergången sker rumsligt, genom att tränga igenom muren av skrot, men också socialt,
genom att stänga av mobiltelefonen och därigenom skära av alla möjliga kommunikationer
med omvärlden, och i viss mån även kroppsligt, genom klädattiraljer som väskan och att
komma nära kalkstenen, ett ovanligt material som annars sällan infinner sig i det dagliga
livet. Muren som beskrivs kan ses på bilden ovan. I förgrunden står bilar som tagit deltagare
och material till platsen. På andra sidan muren kan man se ungefär hälften av det område
som Futuredrome utspelade sig på. Det avgränsades även av stenbrottets branta stup och till
höger, utanför bildrummet, av en sjö. I det vita tornet bodde stadens drottning och hennes
hov.
Själv hade jag förberett mig tillsammans med min grupp under en längre tid. Vi hade
träffats för teaterworkshops, sytt kläder tillsammans och utvecklat en social struktur för våra
roller. Generellt sett präglades Futuredrome av deltagarnas olika sätt att närma sig projektet.
Många kom till plats långt innan spelet börjat för att bygga upp miljön och förbereda sina
roller, andra åkte dit med ungefär samma inställning som är vanlig i relation till en
musikfestival. Många var vana lajvare sedan flera år tillbaka, andra hade aldrig satt sitt fot på
ett lajv. Detta skapade enligt min uppfattning en produktiv mångfald, det räckte med att alla
betraktade händelsen som ett undantagstillstånd från vardagslivet för att fiktionen skulle
hålla samman för dem som tyckte att den var viktig.14
Futuredrome handlade om en stad där njutning och festligheter var en samhällelig
skyldighet. ”Medborgarna” söker omedelbar tillfredställelse, vilket uppmuntras av stadens
övre skikt, med partydrottningen i spetsen. Estetiken och berättelsen travesterade
konsumtionssamhällets kicksökande. Olika grupper hade specialiserat sig på olika typer av
njutningar och tillvägagångssätt för att upprätthålla ”den eviga festen”. Det fanns till och med
grupper vars uttryckliga uppdrag var att få igång medborgare som inte hade kul, till exempel
”clownpoliser”. Men scenariot rymde också motståndsgrupper, fiender till festen. De som
gick in för att iscensätta berättelsen hade ofta lajvbakgrund, medan de politiska perspektiven
antagligen gick förbi den som förhöll sig till händelsen mer eller mindre som till en
musikfestival. Solomin från DN vittnar om sin upplevelse av stadens mångfacetterade
medborgare såhär:
Omkring mig går människor i cyberpunkinspirerade kläder. Några har
överdimensionerade Ludvig XIV-peruker i vit skumplast och fågelmasker, andra liknar
narrar i sina violettröda damasker och badmössor, några har lösbröst och penisar och ser
ut som om de deltar i karnevalen i Venedig, andra påminner om ondsinta
medeltidskardinaler. En kille är en silverfärgad häst. Allt är skitigt, patinerat, slitet. I en

14

Jag har berört detta tema tidigare i artikeln "Alive and role-playing" (Widing 2007, 15-16) i Lifelike (Donnis et
al. 2007)
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stor bur mitt på området sitter "animalerna" - människor som antagit djurkaraktärer,
eftersom inga djur finns kvar på jorden. Ett gäng högljudda "aristokrater" i luggslitna
kavajer och dammiga plommonstop matar katten - eller är det en söt flicka med tygsvans
och virkade öron? Nej, hon är banne mig en alldeles äkta futuredromekatt. De flinar och
petar på animalen med sina rivna överklassparaplyer. (Solomin 2002)

Solomin fångar en del av den mångfald av egenartade gestalter som befolkade Futuredrome.
Varje grupp hade förberett sig på egen hand och projektet var så stort att ingen hade någon
övergripande kontroll över hur lajvet skulle förkroppsligas. Rollernas olika uppträdande och
manér gjorde lajvet till en märklig upplevelse för alla inblandade, eftersom det var oklart hur
de skulle bemöta och förhålla sig till varandra. Alla sociala relationer var under konstant
omförhandling.
En av lajvets arrangörer, som skapade stora delar av projektets berättelse, Holger
Jakobsson, har berättat att projektet var starkt influerat av politiska värderingar. Han
karaktäriserar lajvets estetik som en färgglad mix av anarkism och ockultism som syftade till
att ge deltagarna känslan av att kunna förändra världen och att den individuella fantasin och
föreställningsförmågan kan vara kraftfulla verktyg för att nå dithän (Widing 2006, 10).
I lajvets slutfas uppstod någonting mycket ovanligt, nämligen ett gränsland mellan
fiktion och verklighet. Den typen av sammanblandning utgör ett tabu i lajvkulturen.
Berättelsen hade nått sitt slut i förtid, vilket skapade en osäkerhet om huruvida spelet skulle
fortgå eller avbrytas. Jakobsson har med delad besvikelse och fascination beskrivit hur denna
”vaga terräng” gjorde arrangemangets sista kväll mer spännande än någon tidigare, eftersom
varken verklighetens eller fiktionens sociala organisation satte gränser för deltagarnas
möjligheter att ”leva ut sina personliga och kollektiva fantasier på högst kreativa sätt”, som
Jakobsson uttrycker det (Widing 2006, 24). Upplevelsen av denna gränslöshetens struktur
kan bäst beskrivas och illustreras med hjälp av Bachtins karnevalsteori.
Främlingskapet försvann för en tid. Var och en vände tillbaka till sig själv och kände sig
som människa bland andra människor. Och dessa äkta mänskliga relationer var
ingalunda frukten av någon inbillning eller abstrakta tankar utan blev i sanning
förverkligade och genomlevdes i en verklig, materiellt-sinnlig kontakt människor emellan.
Det utopiska idealet och verkligheten smälte för en tid samman till en karnevalens helt
unika förnimmelse av världen. (Bachtin 1965, 20)

Futuredrome visar hur lajv kan fungera som en ram för att på ett decentraliserat sätt bygga
upp en arkitektonisk rum för deltagarkultur. Trots att projektet initierats av en konstnär
släpptes inga passiva åskådare in på området. Genom rolltagande skapades därutöver
förutsättningen för att leva i detta rum på ett sätt som skiljer sig från vardagslivet.
Detta tillfälliga liv styrdes av estetiska principer snarare än av moral eller
nyttighetsprinciper. På detta sätt överskreds gränsen mellan konst och liv. Även om projektet
startade i en eskapistisk impuls så slutade det inte där utan aktiverade ett kreativt flöde som
är svårt att betrakta som flykt, det kan snarare karaktäriseras som ett sätt att konfrontera och
utmana vardagslivets villkor.
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Autonomi15
I detta kapitel ämnar jag läsa levande rollspel mot bakgrund av det moderna kapitalistiska
samhället. Jag utvecklar mina tankar kring hur deltagarna i ett lajv söker upprätta autonomi,
i bemärkelsen självständighet och självbestämmande, över sina kroppar och liv samt hur
estetik kan vara ett medel för detta. Om det förra kapitlet fokuserade på personliga aspekter
så utvecklar detta i högre grad ett politiskt perspektiv på levande rollspel som social praktik.
I centrum för analysen står moderniteten, som idag i stort organiseras genom
nationalstaten och marknadsekonomin. Nedan ska jag försöka utveckla mina teorier om vilka
strategier som lajvare skapat för att uppnå autonomi, hur man försöker undfly å ena sidan
statens juridiska och sociala kontroll, å andra sidan den alienation som det arbets- och
konsumtionsinriktade kapitalistiska samhället skapar.

Modernitet och alienation
Den affinitet som finns mellan en praktik som levande rollspel och ett tänkande som Hannah
Arendts blir tydligt mot bakgrund av hennes kritik av moderniteten och arbetssamhället.
Som kritiker av kapitalismen har hon visserligen tagit intryck av Karl Marx, men hennes
kritik handlar mer om vilken sorts mänskligt tillblivande som kapitalismen för med sig än
huruvida den skapar ett rättvist eller orättvist samhälle. Hon verkar genuint ointresserad av
strukturella maktanalyser, men hennes kritik av kapitalismen går i linje med marxistiska
idéer om den alienation som bildas av att arbetare separeras från vad de producerar.
Resultatet av vårt arbete framträder i form av en vara eller tjänst som säljs på en marknad
som idag är global. Detta är enligt Arendt problematiskt eftersom det undergräver
människans möjligheter att bygga upp en värld åt sig själv. Dagens värld är någon annans
värld. Den är skapad av arbetande människor, men resultatet av deras arbete har avlägsnats
från dem. Marx hade redan 1844 en klar uppfattning om att detta kunde ställa till sociala
problem. Han beskriver denna objektiverings- och alienationsprocess såhär:
Objektet, som arbetet producerar, dess produkt, framträder som ett för arbetet
främmande väsen, som en av producenten oavhängig makt. Arbetsprodukten är det
arbete som fixeras i ett ting, den är arbetets objektivering. Arbetets förverkligande är
detsamma som dess objektivering. Detta förverkligade av arbetet innebär inom
nationalekonomin arbetarens föroverkligande <Entwirklichung>, arbetets objektivering
innebär att det förlorar och blir slav under objektet, tillägnelsen blir alienation, föryttring.
[…]
Med en sådan förutsättning står det nämligen klart, att ju mera arbetaren sliter ut sig,
desto mäktigare blir den främmande objektsvärld som han själv skapar, desto fattigare
blir han själv och hans inre värld och desto mindre blir hans eget. (Marx 1844)

15

Delar av detta kapitel fick jag under arbetet med magisterarbetet möjlighet att publicera som en artikel i
antologin Playground Worlds (Stenros & Montola 2008).
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Liknande problem uppstod ironiskt nog i de socialistiska staterna, men jag håller mig till
kapitalismen för att lättare kunna dra paralleller till dagens samhälle. Den kapitalistiska
produktionsmodellen leder enligt Arendt till att vi skapar föremål som är till för att
konsumeras och förintas, snarare än för att bygga upp en gemensam värld (Arendt 1958, 174175), vilket kan läsas som en utveckling av Marx teori. Moderniseringsprocessen har med
andra ord inte skett smärtfritt och den för med sig en ny typ av identitet: ”I detta uppror mot
den egna sociala existensen föddes den moderna individen med dess ständigt skiftande
sinnesstämningar, med radikal subjektivitet i känslolivet, ständigt fångad i inre
konfliktsituationer, vilka alla härrör från den dubbla oförmågan att känna sig hemma i
samhället och att leva utanför det.” (Arendt 1958, 69-70)
Den subjektivitet som Arendt beskriver ovan delas utan tvivel av många lajvare. I detta
framstår lajv verkligen som ett direkt svar på moderniteten och det kapitalistiska samhället.
Arendts kritik av kapitalismen har en ontologisk karaktär snarare än etisk.
Konsumtionsprocesserna förstör världen. Kapitalismen förbrukar offentligheten och
invaderar det privata, undergräver den värld vi känner som meningsfull. Det som finns kvar i
denna nya värld bortom privat och offentligt definierar Arendt som ”det sociala”. Detta
sociala definieras i hög grad av nationalstatens politiska organisation (Arendt 1958, 57).
Lajv har sällan diskuterats i relation till kapitalism, varufiering, alienation, osv. En som
dock har gjort det är Johan Söderberg. Han ser lajv som en reaktion och motståndshandling
mot varufiering, men även andra aspekter av samhällets organisation:
At its core, roleplaying is a reaction against this intensified commodification. This
definition should be understood in its widest sense, not as a revolt against the real
institutions, but as an emotional, unarticulated response to everyday boredom and the
plasticity of life and existential alienation. It fundamentally differs from the activism of
social movements, who subvert advertising, attack billboards and reclaim social space
(Klein, 2000). Roleplaying could be said to reclaim social time. It objects the system
quietly by devoting itself to un-alienated creativity for its own sake. (Söderberg 2003, 101102)

Lajv undflyr alltså det moderna samhällets, i Arendts mening, två grundläggande processer:
arbete och konsumtion. Motståndshandlingen är alltså inte en politisk handling, utan social,
kreativ och emotionell. Den eventuella politiska insikten eller handlingen når aldrig
offentlighetens ljus i en organiserad eller ens sammanhängande form, utan sprids ut som
individuella minnen och erfarenheter, men den kan självklart inverka på deltagarnas
handlingar även i vardagen.
Kapitalismen och den industriella utvecklingen skapade ett konsumtionsinriktat
massamhälle. I det moderna samhället finns, enligt Arendt, en överhängande risk för att
medborgarna slutar att betrakta sig själva som del i en mångfald och börjar se sig som del i
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en massa, vilket ur Arendts perspektiv är katastrofalt.16 Mångfald är ett nyckelbegrepp för
henne. Mångfalden är en av förutsättningarna för det mänskliga handlandet. När människor
varken kan förstå hur de är en del av skapandet av världen (på grund alienationen) eller att
de är individuella subjekt i en mångfald (på grund av massamhället) har de förlorat stora
delar av det som Arendt betraktar som mänskligt. De har förlorat sin värld (Arendt 1958,
420).
Om lajv lyckas införa handlandet som en aspekt av deltagarnas liv så är det för att det
lyckas åstadkomma ett samtal mellan en mångfald olika perspektiv (genom rollerna och
möjligheten att utföra personliga dåd) samt genom ett tillfälligt överskridande av
alienationen, genom samskapandet och befolkandet av en fiktiv men samtidigt materiell och
fysisk värld.

Sociala kontrakt och biomakt
Arendt spårar nationalstatens politiska organisation till upplysningstänkaren Jacques
Rousseau, som 1762 skriver sin mest inflytelserika politiska skrift Om samhällsfördraget.
Han menar att individen bör underkasta sig det sociala kontrakt som staten manifesterar.
Detta kommer enligt Rousseau i längden att möjliggöra individens frihet. Arendt
uppmärksammar hur det på samma gång innebär att staten gör individens kropp till en del
av samhällskroppen. Detta betraktar Arendt som ett förödande snedsteg, eftersom det
sammanför människans biologiska privata kropp med den politiska offentliga kroppen.
Arendt är kritisk mot hur det arbetsinriktade samhället reducerar individualiteten:
Jämför man den moderna världen med de världar vi känner från det förflutna, frapperas
man av den enorma förlust av verklighet som denna utveckling fört med sig. […]
I sitt sista stadium förvandlar sig arbetssamhället till ett samhälle av jobholders, och det
samhället kräver knappast mer av sina medborgare än automatiskt fungerande. Det är
här som om den enskildes liv fullständigt spolats bort av livsprocessens ström på artnivå,
och som om individens enda återstående aktiva beslut skulle bestå i att släppa taget om
sig själv, ge upp all individualitet och bedöva de förnimmelser som ännu varslar om livets
möda och nöd, för att fullständigt ”lugnad” fungera desto bättre och mer friktionsfritt.
(Arendt 1958, 420)

Samhället vi lever i dagligen har avkrävt oss en kroppsligt bindande politisk
överenskommelse. Medborgarna väljer inte sin stat, staten väljer sina medborgare. I den
meningen finns det inte längre några distinkt privata eller offentliga rum, på det sätt som
Arendt föreställer sig att det en gång (i det gamla Grekland) funnits. Det som finns kvar väljer
16

Massproduktionen av varor skapar en konformism och en känsla av ensamhet som Arendt såg som ett rejält
hot och som banade vägen för totalitära samhällen. Hon utvecklar tanken i The Origins of Totalitarianism: ”…
ensamhet, den vanliga grunden till terrorn, dvs. det totalitära styrets väsen, och till ideologi och logiskhet, dvs.
förberedelsen av dess bödlar och offer, är nära förbunden med rotlöshet och överflödighet, som har varit de
moderna massornas förbannelse från början av den industriella revolutionen och har blivit akut sedan uppgången
av imperialismen i slutet av förra århundradet och förfallet av politiska institutioner och sociala traditioner i vår
egen tid.” (Arendt 1951, 475)
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Arendt att kalla för det sociala, det mänskliga livet såsom det organiseras genom
nationalstaten och arbetssamhället, ett samhälle som styrs av tydliga konventioner för hur all
social interaktion ska fungera.
Den italienska filosofen Giorgio Agamben aktiverar tanken om de förlorade sfärerna
(privat/offentligt) i Homo Sacer: ”Every attempt to rethink the political space of the West
must begin with the clear awareness that we no longer know anything of the classical
distinction between zoë and bios, between private life and political existence, between man as
a simple living being at home in the house and man’s political existence in the city.”
(Agamben 1995, 187)
Statsmakten ordnar och influerar alltså alla livets aspekter, inklusive våra kroppar.
Därför understryker Agamben vikten av att befria varje tänkbart upplysnings- eller
befrielseprojekt från nationalstatens organisation (Agamben 1995). Kanske är det något
sådant som levande rollspel kan fungera som i sin mest utopiska form. Lajvarnas strategi för
att ta makten över sina egna upplevelser och sina egna kroppar är att sluta en
överenskommelse som liknar statens ”sociala kontrakt”. Kanske krävs det en tydlig nomos –
en lag eller en gräns mot verkligheten för att kunna återskapa sig som ett mänskligt subjekt.
Ett sorts kollektivt försvinnande, en exil. Arendt beskriver vita contemplativa, den
kontemplerande filosofen, som en konsekvens av den moderna människans vilja att ta ”fly”
från världen (Sjöholm 2007), men lajv innebär exil från verkligheten med vita activa,
handlandet, som modus operandi. Lajv skapar en kollektivitet utanför familjesfären (som
förr betecknades som privat) och utanför det politiska (i bemärkelsen av en offentlig debatt
som diskuterar organisationen av en mänsklig gemenskap inom ramen för en stat). I denna
kollektivitet kan det intima delas och mångfaldigas, lajven skapar en plats där deltagarna kan
leva med stark närvarokänsla. En plats att fly till när kapitalet och staten trängt in i och
tillintetgjort både privat och offentlig sfär.
Den makt som samhällskroppen införlivar sina medborgare med har benämnts
biomakt, ett begrepp som kommer från Michel Foucault: ”Denna bio-makt har, det kan inte
betvivlas, varit en bidragande orsak till kapitalismens utveckling. Förutsättningarna för
denna var kropparnas kontrollerade införande i produktionsapparaten och
befolkningsmassornas anpassning till de ekonomiska processerna.” (Foucault 1976, 142)
Han menar att vi åtminstone sedan 1700-talet har att göra med ”en makt vars högsta
funktion inte längre är att döda utan att lägga beslag på livet från börjar till slut.” (Foucault
1976, 141) Enligt Foucault har biomakten två sidor: kroppens disciplinering (centrerat kring
individen) och befolkningsregleringen (förökning, födelser och dödlighet, livslängd). Det är
förstås i första hand den kroppsliga disciplineringen som kan utmanas och omvärderas inom
ramen för ett lajv. Men denna del av biomakten är en förutsättning för en lättarbetad och
smidig kontroll av befolkningen. Detta understryks även av de postmarxistiska teoretikerna
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Michael Hardt och Antonio Negri som återvänt till tanken om biomakt på senare tid:
”Biopower is a form of power that regulates social life from its interior, following it,
interpreting it, absorbing it and rearticulating it. Power can achieve an effective command
over the entire life of the population only when it becomes an integral, vital function that
every individual embraces and reactivates of his or her own accord.” (Hardt & Negri, 23-24)
Den kontinuerliga aktivering som de beskriver avbryts tillfälligt under ett lajv.
Deltagarna tar för en tid viss makt över sin egen lekamen. Givetvis dröjer många av
biopolitikens produkter kvar i deltagarnas kroppar. Agamben, som har en dyster syn på den
politiska utvecklingen, går så långt som till att peka ut koncentrationslägret, framförallt de
arbetsläger som upprättades i totalitära regimer, som föregångare till dagens samhälle. Han
menar att politik i dess formella mening är en förlorad politisk strategi. I
koncentrationslägren blev husen oskiljbara från staden och det privata rummet gjordes
därmed till ett med det offentliga. Det blev omöjligt att skilja på människans biologiska och
politiska kropp. I och med detta försvann också skillnaden mellan de okommunicerbara,
outsägliga och de kommunicerbara, uttryckbara aspekterna av livet. Agamben avfärdar alla
försök att återvända till en klassisk politik där dessa förmoderna skillnader skulle kunna
återupprättas och upprätthållas (Agamben 1995, 188).
Med detta i åtanke går det att lyfta fram lajv som en i traditionell bemärkelse apolitisk,
men ur dagens postpolitiska perspektiv, laddad aktivitet. Lajvet är varken privat eller
offentligt. Det är inte del av offentligheten eftersom det är slutet och inte har några politiska
eller sociala ambitioner utöver sin egen existens (på det sättet som till exempel ett stängt
partimöte kan tänkas ha). Tvärtom föreställer sig deltagarna att deras handlingar inom
spelets ram inte får några som helst konsekvenser på den verkliga världen, vilket
uppenbarligen är en sorts illusion, eftersom alla handlingar oundvikligen ekar genom den
sociala verklighetens historia. Som Arendt skulle ha sagt: “dessa verksamheter trots sin
flyktighet och ogripbarhet utmärks av en potentiell oförgänglighet eftersom de av egen kraft
inpräntas i människors minne.” (Arendt 1958, 281).
Den anarkistiske essäisten Hakim Bey (en pseudonym för Peter Lamborn Wilson) har
föreslagit begreppet temporär autonom zon (TAZ), för att beskriva en social situation som
söker manifestera deltagarnas oberoende och självbestämmande, men som samtidigt håller
sig borta från konflikt och repression. TAZ är enligt Bey som ”ett uppror som inte riktas mot
staten, en gerillaoperation som befriar en areal (av land, tid, föreställningsförmåga) och
upplöser sedan sig själv för att omformeras någon annan stans/annan gång, före staten
hinner angripa” (Bey 1985). TAZ-begreppet har ibland plockats fram för att beskriva lajv.
Mike Pohjola undersöker temat i sin artikel ”Autonomous identities”. Pohjola menar att
lajvdeltagare får en chans att göra sig oberoende av sin vardag genom att skapa en verklighet
både inom och ovanpå en förmodad objektiv verklighet (Pohjola 2004, 94). Detta sker genom
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att deltagarna ”skriver under” på en gemensam överenskommelse om en helt annan typ av
verklighet än den som det moderna kapitalistiska nationalstatssamhället fördefinierat.
För mig har ”flykten” från verkligheten och möjligheten att skapa osedvanliga
mellanmänskliga band uppdagat godtyckligheten i det sociala kontrakt som Rousseau
föreslog och som vi annars idag tar för givet. Detta gör att välkända begrepp som nation, stat,
medborgarskap inte känns självklara, utan som konsekvenser av ett kontinuerligt
iscensättande av sociala positioner. Detta är en insikt som visserligen inte är ny inom
akademin (se t ex Anderson 1983), men som kommit till mig i egenskap av lajvare som en
kroppslig erfarenhet. Denna tillfälliga sociala autonomi, TAZ om man så vill, förutsätter dock
att aktiviteten tillåts vara improduktiv och inte behöver lastas med arbete (den biologiska
livsuppehållande processen), därför måste den tills vidare verka inom ramen för ett
ekonomiskt överflöd.

Överflödets värde
Lajvens sociala och monetära ekonomi är i likhet med fester, festivaler och ritualer av
allehanda slag beroende av ett överflöd, ett förslösande av tillgångar. Det kan handla om tid,
pengar, mat och andra resurser. Denna typ av tillställningar fungerar ofta i enlighet med en
gåvoekonomi, snarare än inom marknadens ekonomiska logik. När Bachtin beskriver till
karnevalernas festligheter tar han fasta på den utopiska aspekten av detta överflöd: ”Festen
blev i detta fall ett folkets andra liv, där man för stunden trädde in i ett utopiskt rike av
gemenskap, frihet, jämlikhet och överflöd.” (Bachtin 1965, 19)
Gemenskapen och överflödet finns där även i ett lajv och även om spelarna i någon
mån är fria och jämlika så kan dessa förutsättningar lika gärna användas för att gestalta en
dystopisk värld som att frammana ett ”utopiskt rike”. Oavsett är det viktigt att beakta att den
subkultur som organiserar lajv är att betrakta som en gåvoekonomi. Alla inblandade delar på
arrangemangets kostnader, även arrangörerna arbetar oftast ideellt eller går till och med i
förlust på sina projekt.
Den franske filosofen Georges Bataille beskrev fenomenet gåvoekonomi och tog fasta
på begreppet potlatch, som han hämtar från sociologen Marcel Mauss, som i sin tur
identifierade det i bruk hos nordvästamerikanska indianer (Mauss 1924). I sin essä
”Begreppet utgift” skriver Bataille om hur olika indiankulturers ekonomier såg ut, bland
annat utgick han från den Tlingithstammens hejdlösa tillställningar, en sorts gåvoekonomi
som baserades på festligheter, bjudningar, gåvor och offer. Gåvoekonomier är inte befriade
från maktrelationer. Potlatch innebär i praktiken att den som kan skänka mest och inte får en
större gåva som kompensation besitter mest makt. Slöseriet var i dessa kulturer ett tecken på
att man hade gudarna på sin sida. Gåvan är den viktigaste formen av potlatch, men inte den
enda. Att ta emot en gåva är en sorts smädelse, som framtvingar ett svar, en ännu rikligare
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gåva. I vissa indiankulturer var det också möjligt att hävda sig genom ett spektakulärt
förstörande av tillgångar. Människooffer kunde vara gåvor i avancerade offerceremonier som
tog formen av orgiastisk fest. Även indianerna antog olika roller med särskilda funktioner. På
det sättet påminner levande rollspel och potlatch om detta religiösa-samhälleliga offrandet.
Förlusten i potlatchkulturerna skulle vara så stor som möjligt för att gärningen skulle få
verklig innebörd. Att ta skada frambringade ära och anseende (Bataille 1933, 19-23). Denna
analogi skulle fungera relativt väl överförd på lajvkulturen. Som tur är spills inte lika rikligt
med blod.
Anledningen till att jag tar upp Bataille är för att jag tror att denna ekonomiska struktur
är en förutsättning för att lajvvärldarna ska upplevas som autonoma. Improduktiviteten är en
förutsättning för oberoendet. Om lajven skulle innehålla produktivt arbete så skulle de
oundvikligen aktivera relationen mellan arbete och kapital och därmed återföra spelet till den
vardag som underordnats kapitalismens och arbetets logik. Vägen in i ett lajv måste
inbegripa en sorts flykt från det moderna arbetsorienterade samhället, annars är lajven inte i
det närmaste att betrakta som en självständig tillställning.
För Arendt är detta överflöd en förutsättning för det mänskliga handlandet. Den
aktivitet som inte springer ur överflödet utan ur nödvändigheten hör snarare till den
biologiska reproduktionens sfär, till exempel arbete och konsumtion. I detta är det möjligt att
göra en samläsning av de samtida men annars så väsensskilda tänkarna Arendt och Bataille:
det som är av värde kommer för dem båda från ett visst överskott av resurser. Överflöd är
den princip som definierar det Bataille kallar för en “allmän ekonomi” i kontrast till den
”begränsade ekonomi” som styrs av brist, behov och nöd. (Vad jag vet har en sådan
samläsning bara gjorts på ett skissartat sätt på nätet i texten ”Praxis, poiesis och musik som
utgift” av Fleischer 2007)
Relationen mellan ritual, lek och lajv har beskrivits av bland andra Martin Ericsson,
som använt sig av antropologen Victor Turners arbeten. Framförallt hans begrepp
communitas och liminala tillstånd (Turner 1982). Ericsson understryker vikten av att göra
kopplingen mellan dessa former ur ett politiskt perspektiv: ”Within our liminoid games, we
are starting to discover ways of acting and being together that are ultimately more human
and humane than the order that surrounds us. Play itself is becoming a valid ideology as a
vision of a constantly renewable co-creation of meaning is emerging.” (Ericsson 2004, 26)
Överflödet är en förutsättning för att skapa ett fristående rum, men det har även
inflytande på lajvens teman och estetik. Potlatchekonomin uppmuntrar vissa typer av
deltagarbeteenden. Detta är ofta en implicit konsekvens av lajv som social umgängesform,
men det händer att arrangörer explicit trycker på detta faktum. Tova Gerge har till exempel
vittnat om den överenskommelse som fanns under lajvet Mellan himmel och hav i termer av
att alla skulle ”ge allt vad de kunde förmå och ge det uppriktigt. Men att ta emot kan vara
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precis lika svårt som ge.” (Gerge 2004, 215) Överflödets ekonomiska struktur är inte neutral,
utan fungerar som en aktiv kraft på lajvens beskaffenhet. Den har konsekvenser för
förberedelser, iscensättning och efterverkningar.
Som ett exempel ger arrangören av ett lajv en massa makalösa ”gåvor” till sina
deltagare; idéer, estetik, roller, och logistik. Deltagaren har ingen möjlighet att återgälda
detta på annat sätt än att ge hela sin kraft under lajvets gång, samt att lovprisa
arrangemanget i efterhand, lite oavsett om det föll väl ut. Arrangörernas sociala status höjs
till skyarna av deltagarna, de har nämligen inget annat sätt att uttrycka sin tacksamhet. Det
här är antagligen en av anledningarna till att arrangörer inte tar ut lön för sitt arbete – det
vore ett brott mot subkulturens ekonomiska struktur. När det händer anses det fult,
arrangörens offer blir inte lika mäktigt. Det cirkulerar emellanåt rykten om hur många tusen
kronor den och den arrangören gick back på ditten och datten arrangemang. Det är tydligen
viktigt för oss att bekräfta varandras förluster. Men om arrangörer skulle ta lön för sitt arbete
skulle de dessutom föra in marknadsekonomins logik, vilket skulle förändra formen. Lajven
skulle behöva ”förpackas” och presenteras som en köpbar tjänst eller vara och
processkaraktär skulle stryka på foten.
Ett förtvivlat uttryck för deltagarnas vilja att göra offer för lajvet är det som kallas
”hardcore”, när deltagarna gör allt för att uppnå eller överträffa de mål som arrangörerna
ställt upp. Det handlar ofta om ett resursmässigt offer eller slöseri, till exempel att köpa ett
tyg till en svindyr dräkt, eller att lägga ner hundratals timmar på att sätta ihop en rustning.
Men lika ofta går det ut på att i roll (och på riktigt) pressa och riskera sina fysiska gränser; äta
dåligt, skära sig i armen, hoppa i en isvak eller på något sätt visa sig redo att offra allt för
lajvet. Det talas med nostalgisk ton om hunger och kyla. Det är som om kroppen tidvis är
placerat på ett politiskt eller personligt offeraltare.
Den här typen av självplågeri är förstås inte unik för lajvkulturen. Idén om den lidande
konstnären eller kanske kristusgestalten finns överallt i den västerländska kulturen och har
letat sig in i lajvformen som ett sätt att mäta hur hängivna deltagarna är. Det finns även en
sado-masochistisk aspekt av detta, som uttrycker sig i att över- och underordning ofta
gestaltas på lajv. Även om det sällan handlar om explicit sexuella relationer kan båda
positionerna på ett socialt plan vara tilltalande och njutbara att gestalta (Gerge & Widing
2006, 51-52).
Oavsett denna diskutabla aspekt av lajvandets ekonomiska och därmed sociala struktur
uppdagar formen möjligheten att skapa biopolitiska motkontrakt som tidvis står i konflikt
med verklighetens rådande sociala organisation. Detta gör lajvkulturen till en (mer eller
mindre självmedveten) (post)politisk rörelse. Denna möjlighet kan inom ramen för
kapitalismen tyvärr bara realiseras inom den marginal av överflöd som detta ekonomiska
system skapar. Varje försök att göra det temporära självstyret självförsörjande, genom att
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inordna det livsnödvändiga arbetet i formen skulle paradoxalt nog förstöra lajvets autonomi.
Genom att föra in arbetet skulle detta framträdelserum för handlande bli spelrum för kapital,
varufiering, alienation och konsumtion. Förslösandet av överflöd är alltså lajvformens garant
för att behålla autonomi, en sorts strategi för att tillfälligt slippa det moderna samhällets
anmodanden.
Detta förslösande gör med nödvändighet lajvandet till en tillfällig form av liv, eftersom
det inte kan upprätthålla sin egen existens (försörja deltagarna med livsmedel, läkemedel
osv). Temporäriteten är också en förutsättning för att statsmakten inte ska träda in i
framträdelserummet och genom juridiska och biopolitiska verktyg avveckla dess autonomi,
vilket den skulle göra om dess suveränitet (såsom lagens grundare och vidmakthållare) var
hotad.
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Exempel: Mellan himmel och hav

Foto: Sofia Nordin

Mitt andra och sista exempel är ett lajvprojekt som på ett enastående sätt bröt sönder
vardagsverklighetens givna mönster och sociala hierarkier. Det finns fler aspekter av detta
lajv som är intressanta, till exempel experiment med ett 18-timmarsdygn, en ständigt
skiftande elektroakustisk ljudmiljö och mat som var fullständigt främmande för deltagarna.
Jag tänkte dock fokusera på de sociala relationer och överskridanden som stod i centrum för
många deltagares upplevelser, inklusive min egen. Bakgrunden till lajvets berättelse
introducerades såhär:
På en planet av hav och sten har människor slagit sig ner. För över ett millennium sedan
utvandrade de från sin egen överbefolkade planet. Med sig tog de traditioner, tro och
teknologi för att kunna klara livet i den nya världen. Under rymdresan som varade i
många generationer formaliserades livet ombord och man kom att fortsätta på samma
sätt när man väl etablerat sig på planeten. (Wieslander 2003)

Mellan himmel och hav, initierat av Emma Wieslander, var ett lajv som samlade ungefär 60
deltagare under tre dygn. Berättelsen förlades till en annan planet, tusen år in i framtiden,
men handlade om vanliga människor. Det fanns inga fantasyelement såsom omänskliga
raser, magi eller liknande. Däremot var ett av projektets mål att skildra villkor för det
mänskliga livet som radikalt skiljer sig från dagens. I detta återspeglar scenariot ovetande
Arendts djupt utopiska tro på människans förmåga att skapa nya villkor för sig själv.
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Den mest långtgående förändring av människans villkor vi kan föreställa oss vore
emigrationen till en annan planet – och den föreställningen är inte längre någon vild
fantasi. (Arendt 1958, 36)

Idag låter det just som en vild fantasi, men visionerna om en ny värld på en ny planet
fungerade i Mellan himmel och hav som ett sätt att skapa avstånd till samhällets generella
villkor, ett sätt att upprätta en estetisk autonomi för en annan sorts livsföring.
Schemat nedan kan stå som exempel på hur en genomarbetad estetisk vision kan
användas för att skapa autonomi från verklighetens symboliska ordning:
Röd

Blod

Form

Gul

Solen

Vilja

Blå

Havet

Vara

Ultraviolett

Måne

Känsla

Infraröd

Himmel

Intellekt

Grön

Fruktbarhet

Kraft

(Wieslander 2003, min understrykning)

Genom att skapa ett färgschema kopplat till olika egenskaper och konnotationer som
konsekvent applicerades på scenografi och klädedräkter skapades känslan av att leva och
agera i en värld som fungerade som en sammanhängande helhet, men som verkade enligt en
annan social logik än vardagens.
Rent konkret kretsade lajvets berättelse kring ett stundande äktenskap, som iscensattes
i slutet av arrangemanget. I fiktionens värld ingår fyra personer i varje äktenskap. Till
skillnad från i den verklighet som vi känner där en man och en kvinna (oftast) skapar
grunden för ett äktenskap så bestod dessa äktenskap av två morgonmänniskor och två
kvällsmänniskor. Dessa två kategorier representerade två nya genus som spelarna kunde
gestalta, oavsett vilket kön de hade. Även de personliga pronomen arbetades rum. ”Han”,
”honom”, ”hans” och ”hon”, ”henne”, ”hennes” ersattes av nya påhittade ord för vardera nytt
genus och som inte tog hänsyn till kroppens kön. Dessa nya genus var en mix av traditionellt
könsbundna egenskaper. Morgonmänniskorna, klädda i gula och röda färger, var sexuella
subjekt och hade den sociala makten i det privata. Kvällsmänniskorna, klädda i blått och
grönt, betraktade sig som sexuella objekt och hade den politiska makten (Wieslander 2003).
Detta innebar att de flesta deltagarna var tvungna att aktivt justera sin genusposition för att
passa in fiktionens värld.
Individuella uttryck och könsmarkörer doldes medvetet under turbaner och vida kläder
som skylde kroppens former. Genom att koda händer och armar som erogena zoner kunde
deltagarna ägna sig åt intim interaktion utan att könsdikotomin manligt-kvinnligt
aktiverades. Deltagarna gjorde övningar för att se, fokusera och lägga vikt vid vad alla
människor har gemensamt. På det sättet sökte man finna skönheten i envar. De delar av
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kroppen som fått en stark symbolisk laddning kopplad till kön tonades ner, till förmån för till
exempel ögon. Denna ”omkodning” av begäret fungerade häpnadsväckande väl.
Det som skilde Mellan himmel och hav från många andra lajv var ett väl genomtänkt
system för intima relationer och som vid en första anblick avväpnade ämnets laddade
karaktär. Såhär beskrevs det för deltagarna i förhand:
Det sätt som kommer att användas för att "älska" med varandra kommer i denna
uppsättning inte bara att vara en metod för att simulera samlag även om den kan
användas så. I den fiktiva världen har man inte samlag annat än för att fortplanta sig och
att vidröra könsorganen anses inte moraliskt rent. […]
Kärleksakten är snarare mental och det fysiska elementet innefattar att smeka varandras
händer, armar och hals. Precis hur detta går till kommer att visas och experimenteras
med under de olika seminarierna inom projektet. (Wieslander 2003)

Det hela låter väldigt stillsamt och oskuldsfullt. Händer och armar är normalt sett inte
sexuellt laddade och vi drar oss inte för att till exempel skaka hand med vem som helst. Det
visade sig dock att denna lek var betydligt mindre oskyldig än vad den till en början lät som.
När händer möts, smeker och rör vid varandra så spelar det inte så stor roll hur de ser ut. När
blickar möts blir ansikten suddiga. Det räckte med att pröva metoden några gånger för att
förstå att den väckte åtrå och upphetsning på ett påfallande och för många oväntat sätt. Efter
arrangemanget beskrev arrangören metoden såhär:
Since the hands are very sensitive, most of the emotions that can be present in an
amorous situation can be conveyed in this fashion. Only the hands, arms and neck are to
be used in touching the other person. If mouth, tongue or teeth are employed it could
easily get too intimate for the player/character distinction to be made. Sound, breathing
and other body language communication is however possible means of amplifying the
experience. (Wieslander 2004, 184)

Metoden, som Wieslander kallade Ars Amandi, ”konsten att älska”, gav starka personliga
upplevelser. Och i den mån det gick att skilja på spelare och roll på det sättet hon beskriver så
var det på ett socialt plan, inte på ett kroppsligt-sinnligt (eftersom roll och spelare delar
kropp). På så sätt dekonstruerade Mellan himmel och hav deltagarnas sexualitet och genus
under de tre förberedande helgworkshops som var obligatoriska för medverkan på lajvet.
Men den var även en förutsättning för att scenariots närmast könlösa men samtidigt
passionerade berättelse. I samma artikel beskriver även Wieslander den oerhörda men också
djupt individuella inverkan som projektet hade på deltagarna:
The magic of making love without the involvement of any of the areas that are generally
perceived as the parts involved in lovemaking is impossible to convey through text. What
can be described are merely the why and the clinical how. The emotional impact is, like
reactions to other amorous interaction, so individual that it is impossible to generalize.
That is probably where the real virtue of the method lies; it truly begins in the people, not
the frame, making them, rather than the method, the focus and simply letting them love
and be loved. (Wieslander 2004, 184)

Deltagarna försattes i situationer där de gick inledde en fysiskt nära relation eller tillfälligt
möte med människor som de vanligen, av en eller annan anledning, aldrig skulle röra vid.
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Kanske för att de i vardagen skulle betraktats som fel på något sätt: fel kön, fel ålder, fel
utseende, fel klass. För min egen del var detta skrämmande. Inte därför att det var läskigt att
komma nära många andra människor, utan på grund av att så många av de kriterier och
bedömningsgrunder som jag på av någon anledning satt upp för att närma mig en annan
person förlorade bäring. Många deltagare vittnade om ett utvidgat begär och flera avvecklade
monogama relationer till förmån för polyamorösa experiment och praktiker även långt efter
lajvprojektet var över.
Med andra ord utmanades det som genusteoretikern Judit Butler benämner den
”heterosexuella matrisen” (Butler 1990, 42). Enligt Butlers teori upprätthålls motsatsparet
man-kvinna i stor utsträckning genom det heterosexuella begärsmönstrets dominans, vilket
blev tydligt under lajvet. Genom att deltagarna iscensatte och upprepade handlingar som inte
gick att knyta till könsnormer eller heterosexuellt begär omformades inte bara rollernas utan
även spelarnas förhållande till sina egna kroppar.
Deltagarnas gemensamma upplevelse stod således i skarp kontrast till många av
samhällets sanningar ring kön, genus och sexualitet. Detta skapade ett starkt socialt band
mellan deltagarna som inte var helt olikt en sekt (med undantag från de ekonomiska
utnyttjanden som brukar förknippas med sekter). Det tog ett par års tid innan detta starka
band tonade bort, men för många har erfarenheterna dröjt kvar och haft konsekvenser för
hur man valt att organisera relationer i vardagen.
Mellan himmel och hav visar hur lajv få kan hjälpa människor att bryta med sin
vardagsverkligheten och genom den fiktiva världens autonomi skapa nya utgångspunkter för
sina intima relationer.
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Slutdiskussion
Levande rollspel bär på ett löfte. En vision om att vi kan försvinna. Att vi kan leva, om så för
en stund, bortom enfaldiga politikers tillsyn, kapitalismens varufierade ekonomi och statens
juridiska och sociala kontrollmekanismer. Jag har i den här uppsatsen diskuterat hur lajven
skapar nya sociala överenskommelser som understryks av en särpräglad estetik knuten till
deltagande. Med detta i åtanke måste lajv betraktas som en rörelse starkt präglad av en
antimodern strävan. Lajv framträder som uttryck för en vilja att ta kontrollen över sitt eget
liv och den värld vi lever i . En makt över livet självt som inskränkts genom att den privata
och den offentliga sfären, sammanförts och underordnats samhällets kontroll, såsom
Hannah Arendt beskriver det i Människans villkor.
När det känns som om makten över vardagen är förlorad föds viljan att skapa
alternativa världar som står under deltagarnas gemensamma kontroll. Deltagandet i lajv är
på många sätt så långt vi kan komma från det moderna samhällets vardagsvillkor utan att
lämna kroppen och det mänskliga mötet därhän. Detta kan ses som en utopisk aspekt av lajv,
men det betyder inte att spelens innehåll svarar mot någon utopisk strävan. Tvärtom är
många lajv fyllda med estetiskt stoff som är att betrakta som antimodernt på ett tydligt
reaktionärt sätt, även om de fall jag fördjupade mig i inte är exempel på det. Spel som
inspirerats av fantasygenren är ofta präglade av en romantisk syn på feodalsamhället och ett
begagnande av könsstereotyper som oproblematiserat reproducerar patriarkala strukturer.
Världarna befolkas dessutom av diverse ihopfantiserade raser som ofta står i konflikt med
varandra på den enda grunden att de är av olika ras. Jag tror att denna reaktionära estetik
har att göra med lajvens antimoderna bevekelsegrunder. Genom mina exempel har jag dock
lyft fram exempel på en motsatt rörelse inom lajvkulturens estetik som visserligen är
antimodern, men som till skillnad från fantasyn inte försöker återvända till ett förmodernt
idealiserat tillstånd (en fälla som även Hannah Arendt hamnar i från och till), utan som
försöker överkomma och överskrida moderniteten på ett progressivt sätt. Futuredrome,
genom att beskriva en värld ”efter apokalypsen”, efter det moderna samhällets sönderfall. En
värld som genom sin estetik kunde inrymma en kritik av dagens konsumtions- och
arbetsinriktade samhälle och på samma gång, genom sin form, visa på hur en gemensamt
skapad värld kunde byggas upp och befolkas. Mellan himmel och hav genom att osäkra den
heterosexuella matrisen och i förlängningen den könsmaktsordning som är sammanbunden
med de produktionsförhållanden som är kapitalismens.
Uppsatsen har undersökt hur deltagande och rolltagande blivit strategier för att
manifestera en mänsklig tillvaro bortom modernitetens begränsningar och som i samma
stund aktiverar det som Arendt kallar handlande. Genom handlingar befolkas en fiktiv värld
som står bortom samhällets kontroll. Lajvarnas handlingar är dock inte politiska i den
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mening som Arendt gärna skulle se, utan faller tillbaka på estetiska ideal (som visserligen är
skapade som respons på moderniteten). I centrum för rolltagandet har jag även placerat in
deltagarnas kroppar, vars erfarenheter, minnen och begär oundvikligen skapar en länk
mellan fantasivärldarnas roller och spelarnas vardagsidentiteter. På det sättet är lajv en
sysselsättning som bör placeras in i ett gränsland mellan konst och liv. Konst i bemärkelse av
en estetisk aktivitet och liv i bemärkelse av en handlingarnas kommunikativa gemenskap.
Genom denna samverkan skapas en autonomi som realiseras först under vissa speciella
förutsättningar. Med detta i tankarna är det möjligt att återvända till Bachtins beskrivning av
karnevalskulturen: ”De gav en fullständigt annorlunda, markerat icke-officiell, utomkyrklig
och utomstatlig aspekt av världen, människan och mänskliga relationerna; de tycktes bortom
allt det officiella bygga upp en annan värld oc h ett annat liv, i vilka alla medeltida
människor i högre eller lägre grad var delaktiga och i vilka de levde under bestämda tider av
året.” (Bachtin 1965, 14-15)
Strategierna för att nå en sådan ”annan värld” är i fallet lajv först och främst att
aktivera en uppsättning (ofta outsagda) sociala överenskommelser som gör att samhällets
och den sociala verklighetens regler tillfälligt sätts ur spel. Det kan gälla juridiska regler som
behandlar våld och frihetsberövande men även sociala sedvänjor som reglerar begär och
intimitet. Det handlar om ett intimt eller personligt undantagstillstånd. Lajv skapar en
levnadsrytm och ett sammanhang som låter spelarnas kroppar bilda överraskande estetiska
sammansättningar och särskildheter. Det eventuella försvinnande som lajvandet innebär har
alltså en självständig och samskapande aspekt. I detta finns en form av ”realiserad makt”, en
sorts folklig biomakt.
Vi har med realiserad makt att göra när ord och handling är oskiljaktigt sammanflätade
med varandra, när alltså orden inte är tomma och handlingarna inte är stumma
våldsgärningar, när orden inte missbrukas för att beslöja avsikter utan för att avslöja
verkliga förhållanden och när handlingar inte missbrukas för att våldta och förstöra utan
för att skapa nya relationer och därmed en ny verklighet. (Arendt 1958, 272)

Denna makt används i lajvkulturen för att skapa en antimodern rörelse med både
konservativa och proggresiva (tidvis samverkande) tendenser.
Estetiska studier gör det möjligt att undersöka deltagarskapade processer. Genom att
undersöka lajv som ett estetiskt fenomen kan de personliga upplevelserna och erfarenheterna
som skapas av deltagarna förstås som en form av liv som överskrider den sociala
verklighetens politiska bestämningar.
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