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Problemformulering och syfte  
I den här studien är syftet att se hur rapporteringen av Dungeons & Dragons har förändrats 
som populärkultur i media. Genom att se hur det såg ut på 1980-talet och hur det såg ut under 
2010-talet.  
 
Metod och material  
Metoden gick ut på att jämföra artiklar från 1980-talet med artiklar från 2010-talet med hjälp av en 
analysmodell med fem olika teman och kvalitativ textanalys.  
 
Huvudresultat  
Det finns många likheter mellan gestaltningen av spelet och spelarna. Den stora förändringen ligger i 
hur attityden runt spelet ser ut. 1980-talets moralpanik är över, spelarna blir inte längre anklagade för 
att vara satanister eller psykiskt sjuka. Istället är det större fokus på de pedagogiska fördelarna med 
spelet. 
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1. Inledning 

Blickar vi tillbaka i historien så är den fylld med samhällsfenomen som har förändrats genom 
tiden, rapporteringen kring dessa ämnen har då förändrats med fenomenet (Ahlström 2009, 
s1). Ett av dessa fenomen är spelet dungeons and dragons som har gått från att vara 
svartmålad av moralpanik till att vara något helt normalt. Om vi drar lärdom av tidigare 
processer och historien av samhällsfenomen och den gradvisa acceptans av det som tidigare 
setts som annorlunda, kan vi förbättra medias rapportering och opartiskhet kring dessa ämnen 
(Ahlström 2009, s1).  
 
Att media påverkar oss råder det nog inga större tvivel kring, däremot råder det delade 
mening om hur och i vilken utsträckning (Nord, Strömbäck 2010, s271). Media har därför en 
stor roll av människors syn på verkligheten och har ett ansvar att gestalta dessa 
samhällsfenomen så opartiskt som möjligt, då den uppfattning som samhället får från media 
kan hänga kvar en längre tid. Se till exempel rockmusikens framkomst på 50-talet som i 
början kunde ses som något upproriskt, farligt och utanför samhällets normer, även fast 
musiken ses som accepterad sedan långt tillbaka så hänger en viss föreställning kvar då 
musiken ofta förknippas med raggare och andra individer som ses utanför samhällets normer 
(Ahlström 2009, s1). 
 
På liknande sätt sågs dungeons and dragons, på 1980-talet, som något farligt och utanför de 
normer som fanns i samhället under detta decennium (Mario Grut, Aftonbladet 1981). Men 
med att rapporteringen av dungeons and dragons har förflyttas och förändrats bör även 
rapporteringen av ämnet ha gjort det. Då medias rapportering är en del av vad som formar 
människors bild av verkligheten (Nord, Strömbäck 2010, s271) vill vi jämföra nutidens 
rapportering med den dåtida rapporteringen, för att se hur dungeons and dragons har gestaltas 
och förändrats i media över tiden. 
 
Intresset för att utföra denna uppsats fick vi av den debatt, som har förts i skilda kretsar, om 
den gestaltning spelet och dess spelare har i traditionell media. Då det vilt diskuteras om hur 
dungeons and dragons gestaltas och om det är för någon fördel. För att få ett slut på denna 
diskussion har vi bestämt oss för att undersökas hur samhällsfenomenet egentligen gestaltas i 
media. Detta genom att undersöka den omvandling som rapporteringen av dungeons and 
dragons har genomgått i media som ett samhällsfenomen för att lägga en grund till vidare 
forskning av ämnet eller forskning som har rötterna i liknande grund. 
 
Det får heller inte glömmas att dungeons and dragons är intressant, i det att det var så pass 
populärt som det var en gång i tiden, endast för att falla i glömska och sedan hamna på 
tapeten och bli populärt igen (Bergström, Karolina, Uppsala Nya Tidning 2016). 
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1.1 Syfte  

Dungeons and dragons är en hobby och ett populärkulturellt fenomen, som under 1980-talet 
var med och skapade en moralpanik som skulle komma att kallas The Satanic Panic. Det gör 
att ämnet blir extra intressant, speciellt i kombination med hur hobbyn blev populär under 
1980-talet och nästan helt försvann under 1990-talet, endast för att plötsligt göra en 
comeback under 2010-talet. Det är inte ofta en populärkultur försvinner och sedan kommer 
tillbaka. Syftet bakom den här studien är att ta reda på hur rapporteringen om Dungeons & 
Dragons har förändrats som populärkultur i media. Genom att se hur det såg ut på 1980-talet 
och hur det såg ut under 2010-talet. Under de senaste åren så har Dungeons and Dragons 
blivit väldigt populärt igen. Det är en förändring som har ägt rum under endast ett fåtal 
decennier. Detta är en förändring som man kan se, när man undersöker hur tidningar har 
skrivit om ämnet, redan från 1980-talet fram tills idag. Frågorna som den här undersökningen 
vill finna svar på är: 
 
Hur gestaltas dungeons and dragons i media? 
Hur skiljer sig 1980-talets artiklar från 2010-talets artiklar om dungeons and dragons? 
Hur har den amerikanska moralpaniken från 1980-talet påverkat rapporteringen om dungeons 
and dragons? 
 

1.2 Bakgrund 

I detta kapitel informeras det om dungeons and dragons historia i Amerika, från den 
moralpanik som uppstod vid 1980-talet till vad som görs idag. Samt en förklaring på vad 
spelet är för något och går ut på. 

1.3 Vad är Dungeons and dragons? 
Dungeons and dragons som förkortas D&D eller DnD är ett amerikanskt bordsrollspel skapat 
av Gary Gygax och Dave Arneson, spelet publicerades för första gången 1974 (Appelcline 
2019). Ett grundläggande bordsrollspel, till exempel dungeons and dragons, är när flera 
personer möts, vanligtvis under flera timmar, och berättar en historia tillsammans. En person 
utses till ansvarig och har vanligtvis en speciell titel beroende på vilket spel som spelas, till 
exempel Dungeon master, Game master, storyteller eller domare. Den här personen ansvarar 
för alla aspekter av spelet förutom spelarnas handlingar. Spelarna skapar karaktärer som de 
lever sig in i, inte olikt skådespel eller improvisation. Eventuella utmaningar eller hinder som 
uppstår under spelets gång löser man enligt spelsystemet, antingen genom att referera till sitt 
karaktärsark, som anger karaktärens styrkor och svagheter, genom att rulla en tärning eller en 
kombination av de två. På gott eller on fortsätter sen berättelsen, på detta sätt finns det oftast 
inte riktiga vinnare utan spelare är oftast intresserad av att uppleva en bra berättelse (William, 
Hendriks och Winkler 2006, s3-4). Många kanske tror det svenska spelet Drakar och 
demoner är det svenska namnet för dungeons and dragons men dessa två är i själva verket 
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helt olika spel. Att närma sig fantasyspel som ett kulturellt fenomen är inte en ny idé. Fantasy 
gaming har varit förstådd i kulturella termer sedan uppkomsten av fantasi-bordsspel på senare 
1970-talet. Men mycket av den uppmärksamheten som fantasyspel har fått är ensidig, spelare 
har kritiserats och karikeras i medier som socialt odugliga, psykologiskt instabila och 
ockultister (William, Hendriks och Winkler 2006, s1). 
 
1.4 Dungeons and dragons historia i Amerika 
På 1980-talet fanns det en moralpanik, även kallat satanic panic i amerikansk media, som 
omringade spelet dungeons and dragons. När detta bordsrollspel fick ökad popularitet 
anklagades det för att egentligen ha att göra med satanism, det ockulta och självmord. 
Organisationer såsom Bothered about dungeons and dragons länkade spelandet av dungeons 
and dragons till självmord. En novell av Rona Jaffe med titeln Mazes & Monsters gjordes till 
en film med Tom Hanks i huvudrollen och handlade om hur huvudkaraktären fick svårt att 
skilja på verkligheten och spelet, han börjar då visa på annorlunda beteende såsom att försöka 
hoppa från World Trade center för att kasta en trollformel. Andra organisationer såg 
dungeons and dragons i fronten för satanism och till och med människooffer. Med sådana 
anklagelser kan det kanske vara enkelt att se tillbaka på det hela som något komiskt (Riggs 
2016).  
 
Idag kan spelet ses som något coolt, nästan, och kan ses som mainstream. Kändisar så som 
Vin Diesel, Jon Favreu, Drew Barrymore, Dwanyne ”the rock” Johnson och James Franco 
föra att bara nämna några har berättat att de spelar dungeons and dragons. Spelets popularitet 
har växt och varit nära på att försvinna under sina 45 år som det existerat. Men 2018 såldes 
mer kopior av spelet än någonsin tidigare och dungeons and dragons har nu ca 40 miljoner 
spelare världen över. I jämförelse med satanic panic på 1980-talet så ses dungeons and 
dragons som något hälsosamt och terapeutiskt. Medans föräldrar på 1980-talet stämde skolor 
för att de lät tonåringarna spela så anordnar numera lärare dungeons and dragons aktiviteter 
efter skolan, terapeuter använder spelat för att lära barn med autism sociala färdigheter 
(Alimurung 2019). 
 

2. Teori 
 
2.1 Gestaltningsteori  
Robert Entman menar att gestaltningsteorin, även kallad Framing, erbjuder ett sätt att 
beskriva krafter i en kommunicerande text (Entman 1993). Flera forskare menar att 
gestaltningsteorin är en av de mer framträdande teorierna om media och dess effekter. Teorin 
utgår från två olika iakttagelser, nyheternas bild av verkligheten är inte samma som 
verkligheten de försöker berätta om. Det andra iakttagandet är att det inte är verkligheten i sig 
utan medias bild av verkligheten som har betydelse för människors bild av verkligheten 
(Nord, Strömbäck 2010, s271). Gestaltningsteorin har sitt ursprung inom flera olika 
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vetenskapliga discipliner, men genomsyras framförallt av ett specialkonstruerat perspektiv på 
sociala fenomen. Gestaltningsteorin handlar i grund och botten om kommunikationens roll 
för hur människor förstår sin omvärld. I relationen till dagordningsteorin som handlar om vad 
som är på dagordningen handlar gestaltningsteorin mer om hur detta framställs och uppfattas 
(Karlsson, Strömbäck 2015, s360). Denis McQuails menar att gestaltning är ett sätt att 
övergripande tolka och tyda isolerad fakta, det är därför nästan omöjligt för journalister att 
hålla sig helt opartiska utan de avviker istället från ren objektivitet och presenterar då även 
oftast oavsiktlig partiskhet (McQuails 2010, s380). Gestaltning som en teori ger oss en stark 
hypotes, att konsumenterna kommer guidas av journalistens gestaltning. Det är däremot inte 
uppenbart hur gestaltning fungerar som effektprocess, hur nyheter gestaltas av journalisten 
kan skilja sig eller stämma överens med hur publiken gestaltar nyheten i sin tur. Det har 
därför föreslagits att nyhetsgestaltning sätter igång vissa slutsatser och bedömningar, som i 
sin tur kan bidra till en mer cynisk bild av nyhetsrapporteringen (McQuails 2010, s511). 
Karlsson och Strömbäck skriver att begreppet framing användes tidigt av sociologen Gaye 
Tuchman i Making News (1978). Där använder hon begreppet som en metafor för att 
illustrera hur nyheter fungerar som ett fönster mot omvärlden men att detta fönster aldrig kan 
vara en objektiv spegling av verkligheten: 
 

But like any frame that delineates a world, the news frame mat be considered 
problematic. The view from a window depends upon whether the window is 
large or small, has many panes or few, whether the glass is opaque or clear, 
whether the window faces a street or a backyard. The unfolding scene also 
depends upon where one stands, far och near, craning one´s neck to the side, 
or gasing straight ahead, eyes parallel to the wall in which the window is 
encased (Tuchman, 1978, s1). 

 
Tanken att media endast speglar verkligheten finns det dock inget stöd för inom forskningen. 
Bara det att verkligheten är obegränsad med samtidigt är medierna präglade av de val som 
görs av redaktionerna och enskilda journalister. Det vill säga val av ämne, berättarperspektiv, 
attribut, källor, ord och vad som ska betraktas som fakta. Dessa val kan vara medvetna, men 
majoriteten har blivit rutiner, valen följer de instruktionerliserade rutiner som präglas av 
nyhetsproduktionen och att många val inte uppfattas som val utan ses som en självklarhet 
(Strömbäck 2009, s102). Strömbäck menar att det alltid finns någon form av relation mellan 
gestaltningar av verkligheten och verkligheten i sig, men de är inte samma: ”Det går aldrig 
att sätta likhetstecken mellan verkligheten och nyheternas bild av den” (2009, s105).  
 
Tidigare forskare som använt framingbegreppet för att studera journalistik har gjort det med 
ett intresse för de medvetna och omedvetna redaktionella valen som gör att 
nyhetsrapporteringen alltid bygger på ett visst givet perspektiv eller problemformulering. 
Men under de senaste decennierna har gestaltningsteorin blivit en av de framträdande 
teorierna inom kommunikationsvetenskapen, det har därför hänt mycket teoretiskt, 
begreppsmässigt och empiriskt (Karlsson, Strömbäck 2015, s271). En förutsättning för att 
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tillförlitligt undersöka hur vanligt förekommande specifika gestaltningar är i journalistiken 
och hur omfattande journalistikens gestaltningsmakt är att utgå från klara definitioner av vad 
som ska räknas som gestaltningar. Om något ska räknas som en gestaltning krävs det att 
gestaltningarna är av en tydliga konceptuell eller språklig karaktär. Och att de, i alla fall 
hypotetiskt, är relativt vanligt förekommande och att de går att skilja från varandra. I tidigare 
forskning har första steget därför varit att, på förhand, definiera vissa specifika gestaltningar. 
Därefter undersöka deras förekomst i det journalistiska utbudet och den eventuella effekten. 
Det går att dra slutsatsen att medierna kan utöva en avsevärd gestaltningsmakt över 
medborgarna, även fast omfattningen beror på faktorer som är kopplade till individerna 
(Strömbäck 2009, s105).  
 
En mängd studier har undersökt förekomsten av olika gestaltningar inom nyhetsjournalistiken 
där utgångspunkten är att journalistiska gestaltningar är oundvikliga. Ibland är de orsakade av 
medvetna och ibland omedvetna val i journalisters arbete. För att systematisera mängden av 
gestaltningar som analyseras av forskare kan man skilja på olika typer av gestaltningar. En av 
de vanligare indelningarna är den mellan politiska eller sakfrågespecifika gestaltningar och 
generella gestaltningar. Generella gestaltningar kännetecknas av att kunna förekomma i alla 
typer av nyhetsjournalistik, oavsett vad rapporteringen handlar om (Karlsson, Strömbäck 
2015, s271). 
 
2.2 Nyhetsvärdering och populärkultur 
Nyhetsvärdering är en teori om hur olika nyheter bryts ner och värderas efter vad som anses 
vara viktigast att publicera. Enligt Hvitfelt så finns det många olika kvaliteter som är 
avgörande när det kommer till hur pass värdefull en nyhet är. För att ha så god chans som 
möjligt att bli publicerad så bör nyheten innehålla stämma in på de följande punkterna: 
  

● De bör handla om olyckor, ekonomi, politik eller brott. 
● Nyheten bör också vara något av stort värde att veta och kännas relevant för nutiden 
● De bör vara väldigt unika, främmande och ovanliga händelser det handlar om.  
● Nyheten ska ha hänt så nära som möjligt till det spridningsområdet som nyhetsmediet 

har. 
● Nyheterna behöver stämma överens med de värderingar som både journalisten och 

kunderna har. 
● Nyheterna måste vara begripliga och gå att förstå tydligt på den plattform som 

nyheten ska publiceras eller sändas på. 
● Nyheten måste handla om karaktärer eller människor som är kopplade till nyheten. 
● Nyheten får gärna innehålla elitpersoner eller kändisar.  

 
Nyhetens värde beror på hur många av dessa punkter den stämmer in på. Ju fler punkter desto 
mer sensationell blir nyheten. I den bästa av världar så innehåller en nyhet alla av punkterna, 
men sannolikheten att något sådant skulle uppstå är mycket liten. (Hvitfelt, 1989, s.64 f) 
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I Religion och populärkultur, från Harry Potter till Left behind, skriver Pierre Wiktorin att 
populärkultur kan ses som något riktat till den breda massan, att den på något vis har en 
koppling till en marknad, vara lättåtkomlig och vara något som den generella massan kan 
identifiera sig med. Den ska inte heller kräva någon typ av förkunskap eller intellektuell 
förberedelse, den ska återspegla önskningarna hos så många som möjligt. (Wiktorin 2011) 

 

3. Tidigare forskning 
I studien ”Från rebell till accepterad: rockmusiken i Aftonbladet och Expressen under 
sextiotalet” skriven av Martin Ahlström (2009) var syftet att skildra hur de två 
kvällstidningarna Aftonbladet och expressen successivt ändrat sin inställning till rockmusik. 
Resultatet visade att rock- och popmusik blev allt mer accepterat under sextiotalet och att 
detta hängde ihop med att mediernas mentalitet mot musiken förändrades. Undersökningen 
av artiklar som har med rockmusik att göra under sextio- talets gång speglar de nya trender 
som förändrade populärmusiken under decenniet. Antalet artiklar med The Beatles var 
överrepresenterade bland rock/popmusik-artiklar under åren 1963-1966, då hysterin kring 
gruppen i världen var som störst. Under 1966 var mest artiklar med rockmusik innehåll. 
Under 1969 verkar tidningarna inte ha lika mycket artiklar med sådant innehåll. 1966 har 
kvällspressen lugnat ner sig i när det gällde fientlig inställning till popkulturen. Under den 
andra hälften av sextiotalet kom händelser i popmusikernas privatliv att bli artikelmaterial i 
både Expressen och Aftonbladet.  
 
Samhällets roll i förändringen speglas i Ahlström (2009). Allt eftersom en grupp ungdomar 
valde att spendera sina pengar som de själva ville ändrades marknaden efter deras efterfrågan. 
Undersökningen av artiklar som har med rockmusik att göra visar att under sextio- talets gång 
speglar de nya trender som förändrade populärmusiken under decenniet. Media verkar 
acceptera den nya musikens potential till försäljning bland ungdomarna när det gällde 
tidningar. I takt med att den nya vågen av popmusik spred sig över Sverige insåg media dess 
marknadsvärde och anpassade sig där efter. Skillnaden mellan Expressen och Aftonbladet är 
inte särskilt stora när det gäller deras artiklar med rockmusikaliskt innehåll (Ahlström 2009). 
 
1987 gjorde Armando Simón en undersökning av Dungeons and dragons. Det 
populära rollspelet hade då fått mycket kritik och blivit anklagat för att vara en 
negativ influens på ungdomar. Vilket, enligt kritikerna, kunde leda till mord och 
självmord. Armando Simón ville se om det fanns någon koppling mellan rollspelet 
dungeons and dragons och psykisk instabilitet. Undersökningen gick bland annat ut 
på att rollspelare fick gå igenom ett personlighetstester. I slutändan visade det sig att 
det inte fanns någon koppling mellan dungeons and dragons och psykisk ohälsa. 
(Simón, 1987)  
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4. Metod 
Materialet för denna studie analyseras genom en kvalitativ textanalys. Den kvalitativa 
textanalysen ska användas för att tolka och göra en djupare analys av materialets innebörd. 
Kristina Boréus menar att i både arbetet med texten och presentationen av resultatet är det bra 
att tänka på att vi arbete med tolkningar, det finns aldrig entydig läsning att göra. Därför ska 
det argumenteras för de tolkningar som görs (Ahrne och Svensson, 2015). Genom noggrann 
läsning av textens helhet kan dolda fakta fångas upp, detta är en viktig del för att kunna hitta 
mönster i texten, som i sin tur kan visa på hur det skrivs om dungeons and dragons i 
artiklarna från de olika årtalen. Ledin och Moberg (2010) menar att det inte finns ett definitivt 
genomförande vid textanalys. Det finns därför ingen självklar analysmodell att ha som 
utgångspunkt i genomförandet av studien. Anledningen till att just den här typen av metod 
har valts, är för att den bedöms vara pålitlig, i det att dess reproducerbarhet är god, då den i 
grunden är använder en simpel strategi. Vi har valt att arbeta fram en analysmodell och 
använder den för att ställa frågor i texten under vår analys. För att göra det enklare för oss och 
läsarna redovisas materialets innehåll separat och sedan analyseras. 
 
4.1 Urval och material 
För den här studien så har ett strategiskt urval gjorts. Det innebär att författarna har beslutat 
vilka urval som passar in. I grund och botten så skiljer sig inte urvalen ifrån varandra på så 
många fronter, vilket gör det till ett homogent urval. Materialet kommer från två olika 
decennier, 1980-talet och 2010-talet. Artiklarna från 1980-talet kommer från tidningarna 
Expressen, Aftonbladet och GT. Medan artiklarna från 2010-talet är från olika lokala 
tidningar. Totalt har fyrtio nyhetsartiklar, kåserier och krönikor valts ut, tjugo från 1980- talet 
och tjugo från 2010-talet. Anledningen till att just det beslutet är att Expressen, Aftonbladet 
och GT var stora på 1980-talet och det var här det skrevs om spelet. Sedan dess har det skett 
en förändring. Under 2010-talet så skrivs de flesta artiklar om dungeons and dragons i lokal 
press. Detta kan bero på redaktionernas egna nyhetsvärderingar, då det inte är intressant ur 
kvällstidningarnas perspektiv att skriva om de lokala spelarna. Men faktum kvarstår ändå att 
vid undersökning av material visade det sig att bara ett fåtal av artiklar från 2010-talets 
kvällstidningar nämner dungeons and dragons, detta skulle ha skapat en obalans i 
undersökningen. Av den anledningen har vi valt att följa den förflyttning av artiklar som skett 
och inte inrikta studien på kvällstidningarnas rapportering av spelet. Artiklarna är tagna från 
kungliga bibliotekets tidningsarkiv och det är även här vi har gjort den grundläggande 
undersökningen av vilket material som fanns att tillgå. 
  
 
4.2 Avgränsningar 
Dungeons and dragons valdes som ämne tack vare den moralpanik och kultur som uppstod 
under 1980-talet. Då moralpaniken blev kallad för satanic panic har vi tydliga gränser i båda 
decenniernas material. Vi kan tack vare detta se hur det har gått från en extrem till något helt 
normalt. Anledningen till att just Aftonbladet, Expressen och GT är de avgränsningarna som 
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den här uppsatsen förhåller sig till, är att de hade en mycket stor läsargrupp på 1980-talet. 
Därför drog vi slutsatsen, att om någon skulle läsa en artikel om D&D, så skulle det vara i 
någon av dessa tidningar. Mindre och lokala tidningar skulle, med stor sannolikhet se ämnet 
som väldigt irrelevant. Men under 2010-talet så är det raka motsatsen. De stora tidningarna 
skriver sällan om ämnet, till skillnad från de små lokala tidningarna som allt oftare skriver om 
det, och därför kommer 2010-talets artiklar från lokalpress. En annan anledning till att just 
dessa avgränsningar har valts är för att få fram artiklar som kommer från traditionell media, 
då många mindre medier, till exempel på internet, är svåra att bedöm när det kommer till hur 
pålitliga de är. Därför är webbaserade medier uteslutet ur studien. Det krävs nämligen 
åtminstone en någorlunda hög grad av standard, som erfarna traditionella medier kan erbjuda. 
Dessutom blir det ett för stort hopp mellan tidningar på 1980-talet och nyhetssidor på internet 
idag. Det känns mer korrekt om materialen, som är från två olika tidsperioder, åtminstone är 
av liknande format. Det vill säga i pappersform. 
 
4.3 Metodkritik 
Den valda metoden för det här arbetet går att kritisera på några punkter. Främsta kritiken är 
att det här arbetet inte rör den exakta anledningen bakom de förändringar som sker, kanske 
kopplat in 1990-talet, vilket förmodligen hade varit intressant och relevant. Enligt 
gestaltningsteorin, som är det här arbetets huvudteori, så kan ingen vara helt opartisk. Det kan 
inte vi heller vara, vilket man bör ha i åtanke. Kvalitativ textanalys har sina fördelar men det 
kan inte, i vissa fall, uppfylla de krav som finns på intersubjektivitet. Det vill säga att 
forskningen ska, så mycket som möjligt, vara oberoende av personen som utför den. En 
annan forskare ska med samma redskap kunna få fram samma resultat (Esiasson, Gilljam, 
Oscarsson & Wängnerud, 2007).  
 
4.4 Analysmodell  
Analysmodellen utgår från en rad olika teman, som används för att ställa frågor till materialet 
och kritiskt granska det utifrån gestaltningsteorin. Här under förklaras varför de olika valen 
av teman har valts ut, varför de är relevanta och viktiga. Alla teman är noggrant utvalda och 
testade innan studiens gång. 
 
Teman:  

1. Spelet 
Hur Dungeons and dragons gestaltas är viktigt eftersom det ger läsaren en bild av 
själva utförandet av spelet. Det är också viktigt eftersom det även ger läsaren en bild 
av konceptet dungeons and dragons. Beroende på hur det gestaltas leder det till att 
läsarens inställning till spelet kan bli negativ eller positiv. 
 
Hur gestaltas spelet dungeons and dragons i artiklarna? 
  
Hur beskrivs spelet som en influens? 
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2. Spelarna 
Spelarna har en viktig roll i hur hobbyn gestaltas och på vilket sätt bilden av dungeons 
and dragons framförs i media. Då spelarna i artiklarna som vi ska analyser, blir 
representanter för de människor som engagerar sig i spelet, utgör de bilden av vilken 
typ av människa som läsarna föreställer sig. 
  
Hur gestaltas spelarna av dungeons and dragons i artiklarna? 
 
Hur kommer spelarna till tals i artiklarna? 
 
3. Krönikörer, debatörer och journalister 
I regel ska journalister försöka att vara så opartiska som möjligt i sina texter. En 
hundraprocentig opartiskhet är omöjlig att uppnå enligt Jesper Strömbäck med flera. 
Med det som utgångspunkt blir det en fråga om; hur pass partisk en journalist är och i 
så fall på vilket sätt. Anledningen till att det här är viktigt, är för att partiskhet kan 
bidra till att ge en förvriden bild.  
 
Hur gestaltar skribenterna spelet? 
 
I vilket syfte är artikeln skriven? 
 
4. Moralpaniken Satanic panic 
Eftersom spelet på 1980-talet omgavs av en moralpanik i amerikansk media och 
anklagades för satanism, ockultism och självmord vill vi också titta på om detta 
speglas i svensk media och hur det då gestaltas. Satanic panic är en viktig del av 
dungeons and dragons historia och är nästan omöjligt att undvika när vi jämför 
artiklarna från 1980-talet och 2010-talet.  
 
Hur influeras artiklarna av satanic panic? 
 
Hur omnämns satanic panic i artiklarna? 
 
5. Populärkultur 
Spelet dungeons and dragon har tillsammans med sina spelare blivit en populärkultur, 
detta speglas i rapporteringen av spelet som helhet. Därför tittar vi på hur media 
gestaltar denna populärkultur och hur denna gestaltning har förändrats med tiden.  
 
Hur gestaltas spelet som en populärkultur? 
 
Hur gestaltas gemenskapen i kulturen? 
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5. Resultat 
 
5.1 1980-talets artiklar. 
 
5.1.1 Spelet 
I artiklarna från 1980-talet beskrivs dungeons and dragons i hög grad som något komplicerat 
och beskrivs grundligt i både regler och spelets gång. I artikeln ”vill du bli hjälte? Prova ett 
rollspel!” (Björn Holm, Expressen 1981) beskriv spelet som ett komplicerat sällskapsspel där 
man kan uppleva många olika erfarenheter, en av dessa erfarenheter som nämns är att dö och 
leva vidare med det, inne i spelet. Holm förklarar även att spelet kan ses som ungefär en 
teateruppsättning där spelarna har en roll att spela. Artikeln ger en noggrann presentation av 
dungeons and dragons där även spelets bakgrund och grundare, Gary Gygax. Denna artikel är 
en av de få som nämner Gygax vid namn trots att ett antal artiklar nämner spelets uppkomst. 
Däremot beskrivs spelet som komplicerat i majoriteten av de olika artiklar. 
 

“Enligt spelets mycket komplicerade regler gäller det att agera olika personer 
eller fantasifigurer… under ledning av en fångvaktare” (Okänd, Expressen 
1984). 

 
Denna fångvaktare kallas även dungeon master eller spelledare och är dungeons and dragons 
världens skapare, som spelarna rör sig i, denna dungeon master jämförs med gud själv (Mario 
Grut, Aftonbladet 1981). Tack vare denna roll ska spelledaren avgöra vad som händer under 
spelets gång, vilka personer och monster spelarna möter, var skatter och saker finns att finna, 
avgör tvister och beskriver situationer. Spelledaren roll beskrivs som komplicerad och hänger 
på hur fantasifull han är (Björn Holm, Expressen 1986). 
 
Spelet beskrivs som något nytt och annorlunda och jämförs ofta med tidigare sällskapsspelen 
som funnits innan rollspelets uppkomst. De skriver i sina artiklar att det inte är som FIA-spel 
där du ska framåt och samtidigt stoppa motståndaren, inte heller är dungeons and dragons likt 
monopol där du strävar efter rikedomar och makt (Gustav Törnkvist, GT 1981). Utan är i 
stora drag likt teater och efter en tid lever man sig in ordentligt med sig karaktär, lider när 
karaktären lider och mår bra när det går bra för karaktären (Björn Holm, Expressen 1986). 
 
Trots några positiva gestaltningar finn det en hel del negativa gestaltningar av spelet, dessa är 
dock oftast direkt länkade till amerikanska och, i några enstaka fall, brittiska medier. I dessa 
gestaltningar omnämnt ofta de dödsfall och självmord som kopplats till dungeons and 
dragons. Spelet anklagas för att ha orsakat minst nio dödsfall och självmord bland 
amerikanska ungdomar. Ungdomarna kan inte efter en tid inte skilja på spelet och 
verkligheten. Uppgifterna angående dessa ungdomar kommer från en internationell 
organisation mot våldsam underhållning och i USA har barnpsykologer varnat för spelet, de 

12 



 

menar att dungeons and dragons uppmuntrar en aggressiv mentalitet där våld är en naturlig 
lösning på problem (Okänd, Expressen 1985). 
 
Andra källor vill visa att till och med tjugonio mord och självmord kan kopplas till dungeons 
and dragons och att åtminstone tretton av dessa är dokumenterade med säkra bevis. I USA 
larmas det därför att spelet kan orsaka psykotiska störningar och till och med död i vissa fall 
(Jonas d Dagson, GT 1985).  
 
5.1.2 Spelarna 
Spelarna är de personer som får svara på frågor och i sin tur försvarar dungeons and dragons 
från de anklagelser som spelet utsatts för. I artikeln ”Motion för hjärnan med de nya spelen” 
berättar intervjuobjektet Peter Mattson att han inte kan tänka sig något fredligare än att spela 
Dungeons and dragons med sina vänner och anser det vara bättre än att sitta och titta på tv en 
lördagskväll, då de istället gör något aktivt tillsammans (Anders Hvidfeldt, Aftonbladet 
1981). 
 
Sparkarna syns på något vis till i de flesta av artiklarna, vissa av dessa artiklar är reportage 
som visar vilka spelarna egentligen är. I artikeln ”Niklas trivs bäst bland hoper och alver – I 
hans sagovärld kan allt hända…” får läsaren följa med en liten stund och se hur spelet 
fungerar i praktiken, då får de även träffa på spelare som i sin tur motstrider den våldsamma 
bild som dungeons and dragons fått genom att lösa just det problem som framförs i artikeln 
på ett fredligt och icke våldsamt tillvägagångssätt (Björn Holm, Expressen 1986).  
 
Spelarna beskrivs oftast som unga killar och män intresserade av fantasy och JRR Tolkiens 
böcker. Men en hel del är rockare och tycker om rockmusik, som till exempel Arngrim 
Bjarnason i artikeln ”Det är svårt att bli vuxen – att inte kunna spelreglerna” som berättar att 
han förutom att spela dungeons and dragons även har bildat ett rockband (Tor Arne Moe, GT 
1982). Spelarna är ofta en grupp lugna killar som sitter hemma i någons kök i flera timmar 
och är sociala med varandra. Men det finns även spelklubbar där gamla och unga om 
vartannat fördjupar sig i grubblandet över de mest listiga lösningarna (Gustav Törnkvist, GT 
1981). 
 

“Hemma hos oss är det en tio timmars intensivkurs i engelska. Det har man 
inget emot när man vet vad andra 17-åringar gör på stan om kvällarna” 
(Okänd, Expressen 1985). 

 
Att det inte är så många tjejer i dessa umgängen och artiklar råder det ingen tvekan om och 
dungeons and dragons sägs vara ett spel för killar men enligt en av dessa artiklar är 
könsfördelningen väldigt jämn, men detta visas bara i en av de tjugo artiklarna (Björn Holm, 
Expressen 1981). I artikeln ”Bakom krönet väntar äventyret” beskrivs en helt annan 
könsfördelning där majoriteten är män. En spelkonferens drog in över femhundra spelare och 
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två av dessa besökare var kvinnor. Men tjejerna finns någonstans de syns och hörs bara inte 
(Björn Holm, Expressen 1984).  
 
Spelarna beskrivs dock även som isolerade och personer som far psykologiskt illa av den 
verklighetsflykt de ägnar sig åt. Spelarna beskrivs ägna sig åt ockultism, trolldom och rå 
sexualitet (Jonas D Dagson, GT 1985). Spelarna ska genom spelet ha lärt sig tänka 
fördomsfullt och agera auktoritärt, de lär sig hur man behandlar misshagliga individer som 
står utanför normerna i deras fantasivärld (Mario Grut, Aftonbladet 1981).  
 
5.1.3 Författare och journalister. 
En intressant och gemensam nämnare är att journalisten Björn Holm är författare till när inpå 
hälften av Expressens texter om just ämnet dungeons and dragons på 1980-talet. I dessa 
artiklar har han en jämn positiv ton runt ämnet utan att ignorerar de negativa anklagelser mot 
spelet. Holms artiklar går ofta ut på att förklara vad spelet handlar om och hur det spelas, 
båda hans artiklar från 1981 och 1986 går in för att förklarar spelet tydligt och så specifikt 
som möjligt. I en av sina artiklar från 1981 skriver han: 
 

“Dungeons and dragons är förstås ingenting annat än avancerad 
verklighetsflykt – men som sådan är den helt oemotståndlig” (Björn Holm, 
Expressen 1981). 
 

På grund av de ordval och val av citat som journalisten väljer att använda sig av för att 
försvara spelet från de anklagelser som gjorts gör de tappra försök till opartiskhet. Ett 
exempel på detta är i artikeln ”Det våras för djävulen” där journalisterna använder citat som 
nästan får de negativa anklagelserna att se radikala ut. Det bör även nämnas att detta kan vara 
journalistens mål med de valda citaten då journalisten själv verkar vara positivt inställd till 
dungeons and dragons (Okänd Expressen 1984).  
 
5.1.4 Moralpaniken satanic panic. 
Den moralpanik som uppstod i Amerika framgår tydligt i materialet med varierande 
anledningar och resultat. Till största del syns detta i de negativa gestaltningarna av dungeons 
and dragon. I dessa gestaltningar omnämnt ofta de dödsfall och självmord som kopplats till 
dungeons and dragons. Det vill säga anklagelserna för att ha orsakat minst nio dödsfall och 
självmord bland amerikanska ungdomar (Okänd, Expressen 1985). Andra källor menar dock 
att  tjugonio mord och självmord kan kopplas till dungeons and dragons och att åtminstone 
tretton av dessa är dokumenterade med säkra bevis. (Jonas D Dagson, GT 1985). Därför är 
det osäker hur många mord och självmord som faktiskt har kopplats till dungeons and 
dragons på 1980-talet. 
 
Ungdomarna sägs inte kunna, efter en tid, skilja på spelet och verkligheten. Uppgifterna 
angående dessa ungdomar kommer från en internationell organisation mot våldsam 
underhållning och i USA har barnpsykologer varnat för spelet, de menar att dungeons and 
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dragons uppmuntrar en aggressiv mentalitet där våld är en naturlig lösning på problem 
(Okänd, Expressen 1985). En av artiklarna, ”Det våras för Djävulen”, varnar om en ny våg av 
Djävulsdyrkan och låter pastorn John Hollidge varna för att ungdomarna leker med djävulen 
(Okänd, Expressen 1984). Det går dock att tolka just denna artikeln med en nypa salt dock då 
den i stora drag använder en komisk underton vilket har förklarats närmare under delen 
”författare och journalister” här ovan. 
 
En intressant del är att se är de olika artiklarna väljer att försvara dungeons and dragons 
gentemot satanic panic och på sådant sätt försvara sin egna opartiskhet. Artiklarna använder 
sig av intervjuobjekt så som spelare, säljare och i speciella fall någon sorts specialist till 
exempel barnpsykologer.  

 
“Att påstå att dungeons and dragons skulle locka barn till djävulsdyrkan är 
lika med att monopol skulle skapa ockrare eller andra ekonomiska utsugare” 
(Okänd, Expressen 1984). 
 

Spelarna själva är snabba med att gå ut och säga att det hela är löjligt, det finns ingen chans 
att spel som dungeons and dragons skulle vara en orsak till mord och självmord (Anders 
Blomqvist, Expressen 1985). Att spelet skulle uppmuntra en aggressiv mentalitet där våld är 
en naturlig problemlösning anses vara en mycket vanlig missuppfattning och egentligen är 
det helt tvärtom, då det gäller att hitta en fredlig eller minst vårdslös lösning på problemet 
spelarna blir presenterade för, detta för att få behålla de karaktärer de byggt upp under spelets 
gång. Detta kanske inte alltid är fullt möjligt men en bra spelare anses vara någon som 
uppmuntrar till fredliga metoder (Okänd, Expressen 1985).  
 
5.1.5 Populärkultur. 
I början av 1980-talet beskrivs inte spelet som en kultur i sig, dungeons and dragons beskrivs 
mer som ett nytt och spännande spel som börjat få fotfäste och popularitet hos de svenska 
ungdomarna och beskrivs som det populäraste spelet av fantasi spel på marknaden (Anders 
Hvidfeldt, Aftonbladet 1981). 
 
 Redan samma år, 1981, har dungeons and dragons utväxlat små fanatiska spelcirklar och 
givit upphov till en mängd litteratur (Mario Grut, Aftonbladet 1981). Nästan bara män rör sig 
bland dessa spelcirklar och bara en procent av dungeons and dragons spelare i USA är 
kvinnor (Anders Hvidfeldt, Aftonbladet 1981).  
 
Om man vill lära sig spela dungeons and dragons kunde man få kontakt med någon erfaren 
spelare som kan agera spelledare och instruera ett nytt gäng. För att kunna knyta en sådan 
kontakt kunde man gå till studentkårer, så som studentkåren i Göteborg. På andra ställen 
fanns det till och med föreningar som också sysslade med att sammanföra nya spelare med de 
mer erfarna spelarna (Gustav Törnkvist, GT 1981). 
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Att spelet bara skulle vara för välutbildade 30-åringar är inte sant enligt Björn Holms artikel 
”Vill du bli hjälte? Prova ett rollspel!”. Där berättar han om det växande intresset för spelet i 
skolorna, att en spelbutiks yngsta kund är åtta år gammal, att en fritidsgård i Stockholm har 
fullt upp då ledarna håller igång fem olika grupper per dag av dungeons and dragons spelande 
och att en rad olika tidningar som ges ut för rollspelare (Björn Holm, Expressen 1981). 
 
1984 är egentligen första gången vi får läsa ordet kulturrörelse i samma artikel som dungeons 
and dragons. Artikeln menar att det växt fram en kulturrörelse på de tre senaste åren och 
överallt i landet sitter ungdomar tillsammans och upplever hisnande äventyr i sin kollektiva 
fantasi (Okänd, GT 1984).  
 
Trots den starkt sammansvetsade kulturen som senare formas runt dungeons and dragons är 
spelarna väldigt välkomnande mot nya spelare och trots den kritik som framförts mot spelet 
är dessa grupper inte alltid rädda för att låta nya spelare prova, i vissa fall låter de till och med 
journalisterna prova på och var med som spelare. Journalisterna får då vara med och skapa 
karaktärer och slå tärningar (Lisa Henriksson, Expressen 1985).  
 
5.1.6 Sammanfattande analys 
Dungeons and dragons beskrivs som ett komplicerat spel. I majoriteten av artiklarna från 
1980-talet beskrivs hur spelet går till och vad det går ut på. Det kan därför vara svårt att, vid 
första anblick, få någon uppfattning om spelet i sig beskrivs på ett negativt eller positivt sätt. 
Men en större del av materialet visar på att dungeons and dragons gestaltas på ett positivt sätt 
under 1980-talet.  Trots de negativa influenser som kommer från usa och Storbritannien ses 
dungeons and dragons som något positivt, tack vare att ungdomar får en sorts gemenskap 
(GT 1981). Dungeons and dragons visas vara, i stora drag, likt teater och efter en tid lever 
spelarna sig in ordentligt med sig karaktär, lider när karaktären lider och mår bra när det går 
bra för karaktären (Björn Holm, Expressen 1986). Detta kan dock gå för långt vilket visas i 
de artiklar som tar upp spelets kopplingar till mord och självmord (Jonas d Dagson, GT 
1985).  
 
Spelarna i sig beskrivs inte lika positivt, de är ofta enstöriga män i olika åldrar som även får 
ansvaret att försvara dungeons and dragons. De flesta spelarna beskrivs vara killar och i 
artiklarna om dungeons and dragons syns det knappt till några tjejerna i artiklarna (Björn 
Holm, Expressen 1984). Spelarna beskrivs oftast som unga killar och män intresserade av 
fantasy och JRR Tolkiens böcker och en hel del är rockare som tycker om rockmusik (Tor 
Arne Moe, GT 1982). Dessa gestaltningar har skett oberoende av det innehåll som 
presenteras om spelet då det till största del är något positivt men gestaltningen av spelarna 
kan man inte säga samma sak om. Detta kan ses jämföras med generell gestaltning, det vill 
säga att det helt enkelt beskrivs så tack vare journalisten och/eller deras redaktion har vissa 
arbetsmetoder eller rutiner som påverkar artiklarna (Karlsson, Strömbäck 2015). Detta säger i 
sin tur mer om journalisterna inställning till spelarna än till spelet. 
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Eftersom det nästan är omöjligt för journalister att i sig uppnå total opartisk i sin gestaltning 
(Karlsson,Strömbäck 2015, s360) så tolkas det att dessa svenska journalister oftast är positivt 
inställda till dungeons and dragons och därför presenterar, oftast oavsiktligt, en partiskhet 
tillämnet (McQuails 2010). Om en så kanske de inte alltid förstår och tar rätt på termer och 
spelmekanismer men det märks tydligt i de flesta artiklar att journalisten själva inte håller 
med den moralpanik som kommer från USA. Detta kan i sin tur misstolkas vid första läsning 
då det är enkelt att missa de nyanser som journalisten använder sig av när de beskriver vad 
som har hänt och hur denna moralpanik uppstått, detta kan i sin tur ha påverkat läsarnas 
uppfattning av dungeons and dragons då medias bild av spelet påverkar i sin tur människors 
bild av verkligheten (Nord, Strömbäck 2010). 
 

”Nyheternas bild av verkligheten är inte samma som verkligheten de berättar 
om och det är inte verkligheten i sig utan mediernas bild av verkligheten som 
påverkar människor” (Nord, Strömbäck 2010). 

 
Vi ser en förändring i hur dungeons and dragons ses som en kultur över tiden, 1981 var det i 
början bara ett spel som var nytt och spännande men redan senare samma år har det kommit 
fram föreningar. Detta visar på en snabb förändring kring gemenskapen av dungeons and 
dragons. Och i slutet av 1980-talet visar artiklarna på en mycket stark gemenskap.  
 
Satanic panic framgår tydligt i materialet med varierande anledningar och resultat. Till största 
del syns detta i de negativa gestaltningarna av dungeons and dragon. I dessa gestaltningar 
omnämnt ofta de dödsfall och självmord som kopplats till dungeons and dragons. Men trots 
detta så får det en väldigt liten plats i materialet. Vi får känslan att satanic panic nämns enbart 
för att det kändes på denna tid som ett måste och för att gestalta den konflikt som pågick 
mellan den negativa sidan och positiva sidan av dungeons and dragons, detta tyder på en 
tydlig konfliktgestaltning som är ett vanligt dramaturgiskt verktyg inom journalistiken. Där 
de två sidorna ställs mot varandra och en dramaturgi byggs upp mellan dessa två 
meningsskiljaktigheter. Om journalisterna skulle skriva om dungeons and dragons med inslag 
av satanic panic är detta ett typiskt karaktärsdrag för journalistiken.  
 
5.2 2010-talets artiklar 
 
5.2.1 Spelet 
Ingen av artiklarna från 2010-talet ger spelet d&d en fullskalig gestaltning som beskriver till 
punkt och pricka vad spelet är och hur det går till. Men några artiklar är lite mer detaljerade 
än andra. Till exempel, i Carl satsar allt på ett bräde (Andersson, Martin, City Malmö 2015) 
förklaras d&d som ett sällskapsspel, där det ingår speciella tärningar, kartor, karaktärer och 
brickor. Deltagarna beskrivs bestå av en spelledare som är en domare och berättare. Resten är 
spelare. I flera artiklar beskrivs d&d som ett spel där fokus ligger på att leva sig in. Det 
beskrivs som att det kräver en stor mängd fantasi och kreativitet, eftersom man behöver skapa 
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sina egna karaktärer, tänka på världens uppbyggnad och hitta på olika äventyr och scenarion. 
Det beskrivs som ganska komplicerat för nybörjare att leva sig in i karaktären.  
 
Det beskrivs ibland också som att ha ett positivt inflytande, till exempel i artikeln “Att 
rollspela är ett sätt att få utlopp för sina fantasier” (Trollhättan 7 Dagar 2019), där spelet 
beskrivs som ett bra sätt för människor att få utlopp för fantasi och kreativitet. Bland annat 
genom att delta i skapandet av en fantasivärld. Dock nämns några nackdelar också, som att 
det kan krävas en hel del planering för att spela, eftersom en spelsession kan pågå i cirka 5 - 6 
timmar. Eftersom d&d tar mycket tid och behöver mycket planering, kan spelandet gå ut över 
annat viktigt i vardagen. Det är något som Carl Dahl också säger i Carl satsar allt på ett 
bräde (Andersson, Martin, City Malmö 2015): 
 

“- Det har hänt att spelandet går ut över studierna. Som spelledare måste             
man planera sin tid. Jag brukar skriva detaljer när jag åker buss.”            
(Andersson, Martin, City Malmö 2015) 

 
D&d beskrivs vid några tillfällen som att det har ett positivt inflytande på vissa som spelar 
spelet, speciellt spelledarna. Erfarenheterna som spelet ger kan vara till nytta på andra sätt i 
livet också. Ett exempel på det är vad Anna-Karin Linder Krauklis skriver i Nostalgivågen 
gynnsam för drakar och demoner (Bergström, Karolina, Uppsala Nya Tidning 2016): 
 

 “-Att ha varit spelledare borde dessutom idag ses som en stor merit på cv:t - 
Man är van att ta ansvar för sin spelgrupp. bra på att dramaturgiskt lägga 
upp berättelser och duktig på att improvisera.”  
 

I artikeln Ett lärorikt äventyr (Granat, Björn Alingsåskuriren 2013) beskrivs d&d som att ha 
flera pedagogiska fördelar, då barnen på Montessoriskolan Globen i Alingsås har börjat spela 
det. Det framkommer i artikeln att utöver, matematik, svenska och problemlösning får barnen 
lära sig att samarbeta, kommunicera och använda var och ens starka sidor till att nå ett 
gemensamt mål. Fördelarna med att spela d&d stärks ytterligare i artikeln Jansson till Piteå 
med personlig show (Sandlund, Anders, Piteå-Tidningen 2015) där komikern Anders Jansson 
berättar att hans tidiga intresse för rollspel, bland annat d&d, bidrog till hur hans artistiska 
karriär utvecklades. 
 

“- Att bli en borderkolli i en minut är inga problem. Gandalf är med på ett 
hörn också. Jag rör mig fritt i min lilla värld.” (Sandlund, Anders 
Piteå-Tidningen 2015)  
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5.2.2 Spelarna  
De som spelar d&d är närvarande i nästan alla tjugo nyhetsartiklarna och krönikorna, med 
undantag för fyra stycken, då de handlar mer om relaterade ämnen, som film, populärkultur 
och dylikt. Med de artiklarna lagda åt sidan, har de som spelar d&d en mycket stor roll i de 
flesta artiklarna och får alltid komma till tals. I de flesta artiklarna beskrivs spelarna också 
som väldigt engagerade och insatta. De beskrivs också ofta som att de bryr sig om att vara 
inkluderande och att alla ska ha roligt. Några exempel på det är i artikeln Ett lärorikt äventyr 
(Granat, Björn, Alingsåskuriren 2013), där den intervjuade, läraren, berättar hur viktigt det är 
att alla får vara med och att reglerna är rättvisa. I artikeln Här får fantasin fritt spelrum 
(Gustafson, Cecilia, Uppsala nya tidning 2015), berättar en av spelarna att de sätter upp 
affischer och gör reklam för att locka fler till deras möten och säger: 
 

“- Vi lovar att vi är trevliga och bjuder på kladdkaka” (Granat, Björn, 
Alingsåskuriren 2013)  
 

I Att spela är ett sätt att få utlopp för sin fantasi (Eriksson, Alice, 7 Dagar 2019) har 
hobbybutiken Alara games en demodag, där alla är välkomna att vara med och spela spel, 
bland annat d&d. Jesper Berntsson som arbetar på Alara games berättar att människor inom 
detta hobbycommunity oftast umgås inom sina grupper och spelar privat hemma hos 
varandra. Han beskrivs som att kunna mycket om spelet och gemenskapen runt. En annan 
som blir intervjuad i artikeln är Patrik Björk. Han berättar om karaktärskapandet och hur det 
kan vara svårt för nybörjare, som nämndes ovan i temat Spelet. Patrik visar också ett stort 
engagemang i spelet och understryker att det viktigaste är att alla har roligt. Både Patrik och 
Jesper beskrivs som trevliga och kunniga i ämnet. I artikeln Dags för grottröj! har spelaren 
Anders Bohlin arrangerat ett evenemang där alla får komma och ta del av spelandet. Han 
berättar också att deltagarna kommer bli bjudna på tårta. Han är tydlig med att det viktiga är 
att ha roligt och träffa trevliga människor.(Lundström, Anna, Västerbotten-kuriren 2015)  
   
Spelarna beskrivs som att de mycket gärna vill förklara hur spelet går till på ett mer detaljerat 
vis. I artikeln “Rollspelare slår ett nytt slag” (Lenas, Sverker, Dagens Nyheter 2015), 
berättar Orvar Säfström om  kreativa gemenskapen som finns bland de som spelar d&d: 
 

“...- Där fanns också en nästan unik gemenskap i rollspelandet som närmast 
skulle kunna jämföras med amatörteater.”(Lenas, Sverker, Dagens Nyheter 
2015) 

 
Artikeln Carl satsar allt på ett bräde (Andersson, Martin, City Malmö 2015) är den enda som 
noggrant beskriver en d&d-spelare, nästan som ett personporträtt. Den intervjuade, Carl, 
berättar att det är trevligt med dungeons and dragons och andra liknande spel. Han förklarar 
lite om hur spelet fungerar och att det kan vara komplicerat att vara spelledare då det blir 
ganska mycket planerande. Carl beskrivs i artikeln som en 19 årig student som pluggar till 
civilingenjör. Han gillar hårdrock och datorspel. Hans mål är att bli klar med utbildningen, 
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skaffa ett jobb och bilda familj. I Drakar och demoner flyger igen, beskriver journalisten 
tidigt i artikeln hur spelarna ser ut och att de stämmer in på signalementet:  
 

“...de tre 19-åringarna stämmer in på rollspelssignalementet: svarta kläder, 
hästsvansar och glesa bockskägg á la Pirate Bay-grundaren Gotfrid 
Swartholm Warg.”(Daun, Christian & Ahlgren, Anders, SVD Kultur 2016) 

 
I artikeln Roligare att måla än att spela beskrivs Simon Holm som mycket dedikerad sin 
hobby och har fyllt övervåningen med spelfigurer som han har målat. Men han beskrivs 
också som lite annorlunda än de andra inom hobbyn. Han spelar inte så ofta som många 
andra och i den spelföreningen som han är med i, är han yngst trots att han är 38 år. 
(Carlsson, Joakim, Kalmar Läns Tidning 2015)  
 
5.2.3 Författare och journalister 
Över lag lyckas samtliga journalister hålla en någorlunda opartisk nivå. De skriver sakligt det 
som är ämnesrelevant, tappar inte fokus på grejen och av alla nyhetsartiklarna så finns det 
endast något enstaka tecken på partiskhet.  
 
Till att börja med beskrivs spelet d&d utifrån vad spelarna har att yttra sig om och genom att 
beskriva lite om miljöerna som det spelas i. Nästan inga journalister har tagit in sina egna 
åsikter i texten, med undantag för krönikan Jag vill vara en tvättäkta nörd men har inte 
fallenheten.(Thurfjell, Greta, Dagens Nyheter 2018) Men eftersom krönikor ger mera 
utrymme för egna åsikter så är det inte så konstigt. Samma gäller kåseriet Drakar och 
demoner är tillbaka. (Hinderson, Jan, Kristianstadsbladet 2017), som kommer nämnas igen 
senare i texten.  
 
 I artikeln Carl satsar allt på ett bräde (Andersson, Martin, City Malmö 2015) skriver 
journalisten Martin Andersson så att läsaren får bilda sig sin egen uppfattning. Han använder 
inte heller några laddade ord, utan förhåller sig sakligt och beskriver spelet kortfattat men 
korrekt. Det är ett skrivsätt som är återkommande i många andra artiklar. Journalisten Alice 
Erikssons syfte med artikeln Att spela är ett sätt att få utlopp för sin fantasi (Eriksson, Alice, 
7 Dagar 2019) är att berätta om Alara Games demodag, alltså en dag då människor kan vara 
med och spela d&d och andra spel i lokalen. Artikeln beskriver spelen, ofta genom att låta 
intervjuobjekten berätta om dem. Det finns inga spår av direkt partiskhet, förutom på ett 
ställe. I ingressen skriver Alice Eriksson “rollspelens förtrollade värld”. Inget i artikeln 
indikerar att hon faktiskt har varit med och spelat eller att det skulle vara någon större 
förekomst av magi. Det är en av de få exemplen där det finns en bit partiskhet. I artikeln 
Drakar och demoner flyger igen, finns ett stycke där journalisten Christian Daun beskriver 
hur rollspelarna ser ut:  
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...de tre 19-åringarna stämmer in på rollspelssignalementet: svarta kläder, 
hästsvansar och glesa bockskägg á la Pirate Bay-grundaren Gotfrid 
Swartholm Warg.”(Daun, Christian & Ahlgren, Anders, SVD Kultur 2016) 

 
Christian Daun har en förutfattad mening om hur rollspelare i regel ser ut. I kåseriet Drakar 
och demoner är tillbaka så beskriver författaren Jan Hinderson hur förvånad han blir när han 
möter sin dotters pojkvän och kompisar, som ska ha spelkväll. Han hade nämligen förväntat 
sig att de skulle bära in en massa datorer och tung maskinvara, inte spela helt analogt. Hela 
kåseriet handlar om d&ds återkomst och Jan Hinderson nämner att han själv har provat 
spelet. (Hinderson, Jan, Sydöstran 2017)  
 
I krönikan Jag vill vara en tvättäkta nörd men har inte fallenheten, så uttalar Greta Thurfjell                
en frustration över att hon inte klarar av att vara en nörd. Hon använder några laddade uttryck                 
som är värda att nämna, trots att det är en krönika. I krönikan beskriver hon det hon kallar                  
“nördmaffian”. “Nördmaffian” hade flera år tidigare försvarat nördkulturen och varför de           
tycker att nördkulturen är viktig. På vilket Greta Thurfjell reagerar så här: 
 

“Kryp tillbaka till era dungeons and dragons töntar, ville jag gorma, men            
tyvärr var det sisådär sju år sedan debatten svalnade och jag är den enda              
kvar som inte kan släppa den.” (Thurfjell, Greta, Dagens Nyheter 2018)  

 
5.2.4 Moralpaniken Satanic panic 
Den moralpanik som spreds runt d&d, speciellt under 80-talet, finns det fortfarande spår av i 
flera av de artiklar som är hämtade från 2010-talet. Ämnet i sig har sällan en stor roll i 
artiklarna, men omnämns ofta som en sidonotering, då det är en viktig del av spelets historia. 
Ett undantag är dock reportaget Drakar och demoner flyger igen, då ämnet tas upp redan i 
ingressen och har en återkommande roll genom hela artikeln. Ingressen lyder: 

 
“På 80-talet ansåg religiösa samfund att rollspel gjorde spelarna våldsamma          
och ogudaktiga…” (Daun, Christian & Ahlgren, Anders, SVD Kultur 2016) 

 
Killarna som blir intervjuade säger i reportaget att de funderade på att bära tröjor med 
pentagram under intervjun. De berättar också att deras föräldrar var bekymrade i början. 
Längre in i reportaget berättar journalisten om den uppståndelse som spelet skapade bland 
religiösa grupper i USA:  
 

“I USA hade kristna grupper länge anklagat rollspel för att vara en 
inkörsport till ockultism, och i början av 1980-talet började amerikansk media 
göra kopplingar mellan rollspel och självmord. När 17-årige James Dallas 
Egbert III sköt sig till döds 1980 bortsåg man faktorer som depression och 
missbruk. Tragedin tillskrevs pojkens rollspelande.” (Daun, Christian & 
Ahlgren, Anders, SVD Kultur 2016) 
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Efter det så beskrivs situationer från Sverige under 80-talet, där kristen konservatism drabbar 
samman med rollspelsvärlden. Ett exempel är när intervjuobjektet Fredrik Malmberg berättar 
att han fick ta emot hotbrev från religiösa människor. Men även icke religiösa oroade sig över 
spelet. Fredrik berättar att några av hans vänner var oroliga och frågade honom: 
 

“- ‘Ah, du håller på med Drakar och demoner’. Är det inte det man begår               
självmord av?” (Daun, Christian & Ahlgren, Anders, SVD Kultur 2016)  

 
I artikeln Rollspel blev plantskola för kulturarbetare skriver Jimmy Håkansson att rollspelare            
idag får höra mycket nedlåtande kritik, men att det finns en skillnad mellan kritiken idag och                
den på 1980-talet. Han menar att många kritiker på 1980-talet trodde att spelet var farligt,               
medan kritikerna idag anser att det är töntigt. Han berättar också om ett mord som skedde                
1994, då en 15-åring blev mördad i Bjuv. Mördarna hade spelat rollspel, därför blev              
slutsatsen att det fanns en koppling. Det gjorde att leksaksbutiker valde att ta bort rollspel ur                
sina sortiment.(Håkansson, Jimmy, ETC 2019)  
 
I kåseriet Drakar och demoner är tillbaka, berättar Jan Hinderson om sin dotters pojkväns              
spelkväll. Där nämner han att det fanns en moralpanik runt rollspel under det tidiga 90-talet,               
då han intervjuade rollspelare för en tidning han jobbade på: 
 

“Det fanns otroligt nog, nämligen en viss moralpanik kring Drakar och           
demoner också på sin tid. Det ansågs inte helt nyttigt att ungarna fantiserade             
så mycket, eller hur det nu var.” (Hinderson, Jan, Sydöstran 2017) 
 

   
 
5.2.5 Populärkultur 
Dungeons and dragons som populärkultur beskrivs flera gånger, på olika sätt i artiklarna och 
krönikorna. Men ofta handlar det om en grupp människor som samlas för att spela 
tillsammans. I tre av artiklarna har biblioteket blivit en samlingslokal för de som är 
intresserade av rollspel. En av de tre artiklarna, Rollspel och fantasi på biblioteket, handlar 
om ett gäng ungdomar som träffas på onsdagar i Östhammars bibliotek för att spela. De 
beskrivs som mycket engagerade i rollspel och i sin förening. Deras förening får stöd av 
ungdomsförbundet Sverok och de är ivriga att få fler medlemmar. För att sprida ordet sätter 
de upp affischer, i hopp om att locka nybörjare. Under pauserna i spelandet så bjuds det även 
på fika. (Gustafsson, Cecilia, Uppsala Nya Tidning 2015) 
 

“Spelet pausas en stund när kladdkakan ställs fram. Medlemmarna runt 
bordet konstaterar att det aldrig är fel med socker. Men de är inte här för 
sockret, utan för den verklighetsflykt som rollspelet erbjuder” (Gustafsson, 
Cecilia, Uppsala Nya Tidning 2015)  
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I artikeln Stadsbiblioteket redo för årets spelfest så handlar det om tillställningen Bibbcon. 
Det är ett evenemang som är riktat till de med intresse för “Spelkultur”. Det beskrivs som en 
tillställning för människor i alla åldrar, nybörjare och erfarna. Där får deltagarna prova att 
spela rollspel och mycket annat. I artikeln beskrivs det att det kommer spelas d&d på 
evenemanget och att d&d har fått en ny storhetstid. (Joelsson, Michael, Jönköpingsposten 
2018) I artikeln Nostalgivågen gynnsam för drakar och demoner så har stadsbiblioteket i 
Uppsala en spelledarkurs. En av de som håller i kursen är Anna-Karin Linder Krauklis och 
hon säger: 
 

“- Generellt har vi sett en stor populärkulturell nostalgivåg under de senaste 
åren, och dåtidens rollspelare är idag en köpstark grupp som kan lägga på 
saker som gör dem lyckliga”(Bergström, Karolina, Uppsala Nya Tidning 
2016) 
 

I samma artikel berättar Gustaf af Anglemark om hur Sverige är ett starkt land när det 
kommer till föreningar, eftersom det är lätt för intressegrupper att samlas och få stöd genom 
studieförbunden, vilket enligt honom har varit en viktig faktor när det kommer till kärleken 
till spel i landet. Enligt honom så har uppsvinget i popularitet ökat som mest sedan 2014, då 
en nyutgåva av d&d släpptes och att man idag hittar människor i alla åldrar som spelar spelet. 
Han nämner också att äldre spelare lär upp de yngre och att svenskar alltid har varit bra på att 
göra rollspel. (Bergström, Karolina, Uppsala Nya Tidning 2016) I artikeln Spelnördar i 
skyltfönstret så berättas det hur Spelens hus fick bidrag för att spelintresserade skulle ha en 
plats att träffas på. De har också öppet på julafton för flyktingbarn samt barn och unga som 
har problem hemma. (Westerberg, Olof & El-alawi, Hussein, Sydsvenskan 2014) I 
Rollspelare slår ett nytt slag står det i ingressen hur rollspelare från 1980-talet har vuxit upp 
och lärt sina egna barn om rollspel. Längre in i artikeln säger Ann-Karin Linder Krauklis att 
det är få ungdomar som spelar idag, eftersom att det är enklare och mer lockande att skapa en 
karaktär i World of warcraft. Men hon säger också att analoga rollspel är långt ifrån utdöda. 
(Lenas, Sverker, Dagens Nyheter 2015)  
 
I en kort artikel i från TT 2015 står det att d&d kommer att bli film. Efter en lång tvist om 
rättigheter visade det sig att Warner Bros var vinnaren. Warner Bros-chefen Greg Silverman 
säger i ett uttalande, bland annat:  
 

“...Det är utan tvekan  det mest kända varumärket inom fantasy, vilket i sin 
tur är den genre med flest passionerade filmfans.” (Okänd, TT 2015) 

 
5.2.6 Sammanfattande analys 
När det kommer till gestaltningen av d&d i artiklarna är den relativt positiv och ger en bild av 
en ofarlig hobby med många komponenter. Spelet liknas nästan vid ett sällskapsspel som 
kräver lite mera engagemang, fantasi och kreativitet och specifika roller för deltagarna. I sig 
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behöver inte artiklarnas syfte vara att forma en specifik opinion, men det är svårt att inte få en 
hyfsat positiv bild av spelet, Eftersom att det enligt Michael Karlsson och Jesper Strömbäck 
inte går att undvika gestaltningar för att dessa ibland är orsakade av både medvetna och 
omedvetna val av artikelförfattarna (Karlsson & Strömbäck 2015 s 361). Den positiva 
gestaltningen förstärks ytterligare, då spelet i flera artiklar sägs ha positiva kvaliteter. Till 
exempel de pedagogiska fördelarna för barn och att det gav kvaliteter som var värda att sätta 
på sitt CV. Det ger intrycket av att vissa av journalisterna verkligen vill understryka 
fördelarna med spelet. Det nämns också på flera ställen att det är ett bra sätt att få utlopp för 
sin fantasi (Eriksson, Alice. 7 dagar 2019) Även om fördelarna med d&d är 
överrepresenterade sker en viss balansering när nackdelarna nämns. Men denna kritik riktas 
nästan bara mot den långa tiden spelet tar att spela och konsekvenserna av det. Det är inte i 
närheten av lika mycket skrivet om nackdelarna som det är om fördelarna. Denna obalans kan 
förklaras genom att många av artiklarna i sig handlar om saker kopplade till d&d, snarare än 
om just själva spelet. Vilket i sin tur har gjort att journalisten helt enkelt fick vara mer 
selektiv i sitt val av innehåll och därför valt mindre negativa aspekter. För artiklar inte kan 
vara hur långa som helst.  
 

“Bara det faktum att verkligheten är obegränsad medan mediernas format är 
begränsade gör att all nyhetsförmedling präglas av de val som görs av 
medierna i allmänhet, av redaktionerna och av enskilda journalister. Det 
handlar om val av ämne, av berättarperspektiv, av attribut, av källor, av vad 
som betraktas som fakta och av ord” (Jesper Strömbäck 2009 s120) 

 
På det sättet som spelarna är beskrivna är det tydligt att många olika människor i olika åldrar 
spelar det på flera olika platser. Men det som de flesta har gemensamt är deras engagemang, 
om det så är en lärare som introducerar d&d i pedagogiskt syfte eller om det är ett gäng 
grabbar i tonåren som har startat en förening. Man kan säga att de beskrivs som nördar, eller 
åtminstone är det den bilden man får när man läser artiklarna. Det behöver som sagt inte vara 
ett aktivt val gjort från journalistens håll. Men eftersom ämnet är så pass specifikt och när 
personer som är passionerade i det blir intervjuade så är det ganska självklart att det nördiga 
ämnet blir en central del i intervjun. Gestaltningen har uppstått oberoende av innehållet. Det 
kan jämföras med det som Jesper Strömbäck och Michael Karlsson kallar för en generell 
gestaltning. Alltså att det helt enkelt har beskrivits på det viset eftersom journalisten och 
redaktionen har vissa arbetsmetoder eller rutiner som påverkat resultatet i artiklarna. 
(Karlsson & Strömbäck 2015 s362) Det säger något om journalisterna och författarna bakom 
artiklarna. Om utgångspunkten är att de endast har beskrivit spelet utifrån den informationen 
som de har observerat under deras intervju eller fått berättad av intervjuobjekten, så blir den 
generella gestaltningen än mer tydlig. Det finns också exempel där journalister och författare 
visar sina egna åsikter. Två av dem är Jan Hindersons kåseri Drakar och demoner är tillbaka 
(Hinderson, Jan, Sydöstran, 2017) och Greta Thurfjells krönika Jag vill vara en tvättäkta 
nörd men har inte fallenheten. (Thurfjell, Greta, Dagens Nyheter 2018). Som tidigare nämnts 
lämnas det mycket mer frihet åt författaren när det kommer till kåseri och krönikor än vad det 
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är i vanliga nyhetsartiklar. Men enligt Jesper Strömbäck består gestaltningar av både 
omedvetna och medvetna sätt att framhäva informationen (Strömbäck 2009, s 121) I sitt 
kåseri har Jan Hinderson valt att använda en gnutta förvåning, lite glädje och nostalgi för att 
beskriva en mångsidig bild av återkomsten av rollspelet Drakar och demoner. Greta Thurfjell 
har ett mer ensidigt och direkt budskap. Hon är frustrerad över att inte kunna vara en nörd. 
Denna frustration övergår till en nästan antagonistisk inställning mot innebörden av att vara 
en nörd och blir nästan till en konfliktgestaltning. En konfliktgestaltning är en dramaturgisk 
strategi som går ut på att ett visst antal aktörer står i fokus och deras konflikt utgör en viktig 
komponent i berättandet (Karlsson & Strömbäck 2015 s 362).  
 
Moralpaniken Satanic panic omnämns till och från i vissa av artiklarna, ofta endast för att ge 
en historisk kontext. Men när det väl tas upp som ett mera centralt ämne i artikeln, blir det en 
stark kontrast mellan nu och då. Det beskrivs som något som plågade 1980-talets rollspelare 
och är främmande för oss på 2010-talet. En stark kontrast: nu versus då. Det blir extra tydligt 
när de yngre killarna blir intervjuade i början av artikeln Drakar och demoner flyger igen 
(Daun, Christian & Ahlgren, Anders, SVD Kultur 2016), då killarna säger att de skulle ha 
burit tröjor med pentagram till intervjun, eller när Fredrik Malmberg berättar om de 
hotbreven han fick ta emot i samma artikel. Det ger bilden av att det finns spänning, vilket 
förmodligen var tanken som journalisten hade. Det här är en konfliktgestaltning. Alltså att 
författaren använder en konflikt mellan olika parter till en dramaturgisk fördel (Karlsson & 
Strömbäck 2015 s 362).  
 

“I nyhetsartikeln eller inslaget kan de båda aktörerna ställas mot varandra 
och en dramaturgi byggas kring deras meningsskiljaktigheter.” (Karlsson & 
Strömbäck 2015 s 362)   

 
Det finns en mycket stark gemenskap som beskrivs i artiklarna. Det är den gemenskap som 
finns bland de som spelar d&d och andra rollspel. För att tidigare nämnda konfliktgestaltning 
ska få en effekt så bör åtminstone en av parterna få en proper gestaltning. Överlag går det att 
se det som en grupp av människor som brinner för att skapa fantasivärldar och/eller 
karaktärer. De beskrivs som drivna och engagerade människor som skapar föreningar och 
sällskap för att tillsammans främja deras hobby. Samtidigt som hobbyn beskrivs som att den 
har fått en stor återkomst, så berättas det också om, i Rollspelare slår ett nytt slag (Lenas, 
Sverker, Dagens Nyheter 2015), att det inte är så många som spelar analoga rollspel, till 
exempel d&d. Det krockar lite med att d&d skulle haft ett uppsving. Men samtidigt i 
åtminstone två korta artiklar berättas det att en ny film kommer att släppas, som är baserad på 
d&d och att d&d är mycket populärt. Det kan kopplas till det som Jesper Strömbäck kallar för 
ett halvfullt eller halvtomt glas.  
 

“...om det beskrivs som halvtomt ligger implicit ett krav på att det bör fyllas på. Om 
det beskrivs som ett halvfullt finns det än så länge inget behov av påfyllning.” 
(Strömbäck 2009 s 122)  
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Om d&d som populärkultur, beskrivs som ett “halvfullt glas” kan det leda till att läsaren får 
ett intryck av att d&d helt enkelt har tillräckligt med spelare. Med det som utgångspunkt går 
det att dra slutsatsen att populärkulturen d&d beskrivs som både ett halvfullt glas och ett 
halvtomt. Vilket har skapat en typ av balans i gestaltningen.  
 
6. Slutsatser och slutdiskution. 
Under båda årtiondena beskrivs spelet detaljerat och gestaltningarna kan till viss del ses som 
relativt positiva men på olika sätt. Därför kan vi även se en utveckling i hur man skriver om 
dungeons and dragons. Under 1980-talet är det mer stora texter om hur just spelet fungerar 
som i till exempel artikeln ”vill du bli hjälte? Prova ett rollspel!” (Björn Holm 1981). Och 
dungeons and dragons beskrivs i sig som något nytt och annorlunda i jämförelse med tidigare 
sällskapsspel (GT 1986). Däremot finns det en liten del negativitet rund spelet som sådant 
och vi kan se att gestaltningarna av dungeons and dragons är rätt så delad. Till skillnad från 
under 2010-talet då spelet har beskrivits som en ofarlig hobby och har ibland ett positivt 
inflytande genom att spelarna får utlopp för sin fantasi och kreativitet (Eriksson, Alice, 
Trollhättan 7 Dagar 2019). Under 2010-talet finns det heller ingen artikeln som lika grundligt 
beskriver vad spelet är och hur det går till som de från 1980-talet.  
 
Under 2010-talet beskrivs spelet, vid några tillfällen, som att det har positivt inflytande på 
sina spelare (Bergström, Karolina, Uppsala nya tidning 2016). Och kan ha flera pedagogiska 
fördelar, såsom hos skolbarn där de tack vare spelet lär sig samarbeta, kommunicera och 
använda var och ens styrkor för att nå ett gemensamt mål (Granat, Björn, Alingsåskuriren 
2013). Detta skiljer sig ganska mycket från den gestaltning dungeons and dragons hade under 
1980-talet, då trots de positiva gestaltningarna blev anklagade för att vara något farligt från 
utomstående källor. Anklagelserna handlar då mest om de självmord och mord som kopplats 
till spelet i USA, och den övervägande faktorn att barn och ungdomar inte kunde skilja på 
spelet och verkligheten (Okänd, Expressen 1985).  
 
Samtidigt som detta resultat visar på många olikheter så finns det också en hel del likheter 
mellan de två olika decennierna. En av dessa likheter är att gestaltningen av dungeons and 
dragons som ett spel är relativt oförändrad och är starkt baserad på fakta som i sin tur får 
spelet att framstå som komplicerat och invecklat. Detta anar vi inte kommer förändras i 
framtiden heller då spelet måste förklaras i artiklarna för att få läsarna att förstå vad de läser 
om, även om dessa förklaringar har minskat sedan 1980-talet. Kanske kan detta i sin tur bero 
på att konceptet av ett rollspel inte längre är något nytt.  

I artiklarna från både 1980-talet och 2010-talet får spelarna ganska mycket utrymme, de ges 
möjlighet att yttra sig om spelet och försvara det från olika attacker. De är mycket engagerade 
och insatta i spelet och gemenskapen som formas runt det. Både nu och då gestaltas spelarna 
främst som män eller killar. Även om gestaltningen av könen är jämnare fördelat i de 
artiklarna som kommer från 2010-talet så är majoriteten av spelarna fortfarande män. Men 
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vid sidan av det finns det en vilja till att vara inkluderande. De flesta spelare är öppna om att 
deras föreningar eller spelsällskap och gärna vill ha fler medlemmar och att alla är välkomna. 
Vissa av spelarna beskrivs som hårdrockare och liknande i artiklarna från 1980-talet, vilket 
kan jämföras med hur de beskrevs i en av artiklarna från 2010-talet: 

 
“...de tre 19-åringarna stämmer in på rollspelssignalementet: svarta kläder, 
hästsvansar och glesa bockskägg á la Pirate Bay-grundaren Gotfrid 
Swartholm Warg.”(Daun, Christian & Ahlgren, Anders, SVD Kultur 2016) 

 Samma sak gäller när det kommer till spelarnas försvarande av d&d. I artiklarna från 
1980-talet och 2010-talet försvarar spelarna d&d från de påhopp som kommer från religiösa 
grupper och morlalpoliser. Skillnaden är att försvaret i de artiklarna som kommer från 
2010-talet ofta är i någon form av tillbakablick och sällan nämns som ett kvarvarande 
problem, som att det vore mer accepterat under 2010-talet. Det kan helt enkelt vara så att 
gestaltningen till viss del har förändrats med tiden, på grund av att den generella synen på 
spelet har förändrats. 

En gemensam nämnare är också att spelarna gärna pratar om de fördelar som finns med att 
spela d&d. I artiklarna från 1980-talet pratar de om att det är bättre att sitta hemma och spela 
d&d än att bara sitta framför televisionen hela helgen. Att de nu har något aktivt de kan göra 
tillsammans (Anders Hvidfedt, Aftonbladet 1981). De nämner också att spelkvällarna nästan 
blir en intensivkurs i engelska, eftersom de sitter i tio timmar och pratar på engelska. 
(Expressen 1985). I artiklarna från 2010-talet berättar spelarna om sådant man kan ha nytta 
av, till exempel att man utvecklar kunskaper som kan vara värt att nämna på sitt CV 
(Bergström, Karolina, Uppsala Nya Tidning 2016), vilket tas upp i en av artiklarna där d&d 
används i pedagogiska syften (Granat, Björn, Alingsåskuriren 2013).  I artiklarna ifrån både 
1980-talet och 2010-talet är spelarna gestaltade som väldigt engagerade och mycket kunniga 
inom d&d.  
 
När det kommer till populärkultur skiljer sig artiklarna från 1980-talet och 2010-talet. I 
artiklarna från början av 1980-talet kan man se hur populärkulturen sakta växer fram och d&d 
beskrivs mer som en ny hobby som just har börjat få fotfäste och allt eftersom blir mera 
populärt. Det krockar lite med den popularitet och igenkänningsfaktor som d&d kopplas med 
i artiklarna från 2010-talet.  
 
Det vänder sig lite i de senare artiklarna från 1980-talet och det börjar synas att d&d och 
andra rollspel blir allt mer populära. 1984 så benämns det som en “kulturrörelse” i GT. D&d 
och andra rollspel börjar beskrivas som en typ av fenomen och att ungdomar över hela landet 
sitter och spelar det. Det är nästan som en sakta eskalering. Det gör att det blir en stark 
kontrast med hur det beskrivs i artiklarna från 2010-talet där det ses som en klassisk hobby 
som helt plötsligt har börjat att få fart igen, speciellt med tanke på att det ska komma en ny 
film.  
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Eftersom det nästan är omöjligt för journalister att i sig uppnå total opartiskhet i sin 
gestaltning (Karlsson,Strömbäck 2015, s360) så tolkar vi det som att journalisterna och 
författarna på 1980-talet oftast var positivt inställda till dungeons and dragons och därför 
presenterar, oftast oavsiktligt, en partiskhet till ämnet (McQuails 2010, 380). Journalisterna 
förstår inte alltid reglerna, termer och spelmekanismer, men det märks tydligt i de flesta 
artiklar att journalisten själva inte håller med den moralpanik och anklagelser som kommer 
från USA. Detta kan i sin tur misstolkas vid första anblick då det är enkelt att missa de 
nyanser som journalisten använder sig av när de beskriver vad som har hänt och hur denna 
moralpanik uppstått. Under 2010-talet finns det även där exempel på när journalister och 
författare har visat sina egna åsikter. I Jan Hindersons kåseri ”Drakar och demoner är 
tillbaka” (Hinderson, Jan, Sydöstran 2017) har han valt att använda en gnutta förvåning, lite 
glädje och nostalgi för att gestalta en mångsidig bild av rollspelet Drakar och demoners 
återkomst. Greta Thurfjell har i sin krönika Jag vill vara en tvättäkta nörd men har inte 
fallenheten. (Thurfjell, Greta, Dagens Nyheter 2018) ett mer ensidigt och direkt budskap. 
Hon har en frustration över att inte kunna vara en nörd. Det övergår till en nästan 
antagonistisk inställning mot innebörden av att vara en nörd. Det börs hålla i åtanke att i 
kåseri och krönikor lämnas det mycket mer frihet till författaren än i vanliga nyhetsartiklar. 
En gemensam faktor från de båda decennierna är ändå att journalisternas inställning till 
dungeons and dragons i största grad är positiv.  
 
Bilden människor har av dungeons and dragons påverkas av hur journalisterna och författarna 
skriver om ämnet. De är själen inom media och genom de antingen säger upp sig, utvecklas, 
degenererar etc så förändras gestaltningen. Det är nämligen ingen fråga om att det förändras, 
om man tittar på den gestaltningen journalister och författare gjorde på 1980-talet och jämför 
med 2010-talet så är frågan istället hur de har förändrats. En större förändring som skett är att 
journalisterna under 2010-talet är mer aktsamma mot att visa sina egna åsikter och arbetar 
mer mot en opartisk gestaltning, med varierande resultat. Denna förändring kan också bero på 
att ämnet, till stor del har förflyttats till mindre och lokala tidningar, där redaktionerna 
förmodligen har en annorlunda arbetsmetod än på de större rikstäckande tidningarna. Det tåls 
att diskutera varför detta har förflyttats över huvudtaget och vi kan anta att det har att göra 
med nyhetsvärderingen hos de olika redaktionerna. Om man tar till hjälp av Håkan Hvitfelts 
tidigare nämnda punkter på sida 8 i den här uppsatsen, så går det att se varför den 
förändringen skedde. Dungeons and Dragons, som nyhet, under 1980-talet stämmer in på fler 
punkter än vad det gjorde än vad det gjorde under 2010-talet. Det i sin tur gjorde att 
Dungeons and Dragons fick ett större nyhetsvärde under 1980-talet och blev aktuellt för de 
större medierna. Medan det fick mindre nyhetsvärde under 2010-talet och blev något som 
endast mindre och lokala medier rapporterade om, eftersom det bland annat, var aktuellt för 
lokala föreningar och liknande.  
 
Moralpaniken, även kallad satanic panic, runt dungeons and dragons hade sin uppkomst 
under 1980-talet. Och framgår därför tydligt i materialet från det decenniet, till största del i de 
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negativa gestaltningarna av spelet. I dessa gestaltningar omnämns ofta de dödsfall och 
självmord som kopplats till dungeons and dragons och dessa texter kan ses som varningar. 
Det framförs dock inga tecken på att den här moralpaniken skulle finnas i Sverige. 
 

”Satte 1981 en kula i sitt huvud. Hans mor och far berättade hur han sekunderna 
innan åkallade spelets demoner” (Expressen 1985). 

 
I artiklarna från 2010-talet omnämns moralpaniken för att ge historisk kontext och blir då ett 
mer centralt ämne i artikeln. Kontrasten blir då väldigt stark mellan nutid och dåtid, och 
gestaltas i artiklarna från 2010-talet som något som plågade 1980-talets rollspelare och är 
främmande för oss i nutiden. I dessa artiklar ges bilden av att det finns en spänning, och kan 
ses som konfliktgestaltning som är ett vanligt verktyg inom journalistiken. Alltså att 
författaren använder en konflikt mellan olika parter till en dramaturgisk fördel. Där de två 
sidorna ställs mot varandra och en dramaturgi byggs upp mellan dessa två meningskiljheter 
(Karlsson & Strömbäck 2015 s 362). 
 
Under den här studiens utveckling så uppstod det några problem som behövde lösas. Från 
början var tanken att de artiklar som fanns från 1990-talet skulle vara med i studien och att vi 
skulle ta med det som en egen tidsperiod mellan 1980-talet och 2010-talet. Men det visade sig 
att lite artiklar var en underdrift, ämnet var nästan helt frånvarande i svensk press under hela 
decenniet. Det gjorde att vi fick forma om studien så att 1990-talet inte behövde vara med. 
Ett. Annat problem som uppstod var att först ville vi bara undersöka kvällstidningarnas 
gestaltningar och utveckling. Detta visade sig vara svårare än tänkt då rapporteringen om 
detta kulturfenomen hade flyttats från kvällspress till lokalpress. Vi fick då ändra våran 
metod efter detta och förklara varför vi följer dungeons and dragons istället för att följa 
kvällstidningarnas rapportering. 
 
I framtiden kan det vara intressant att göra en ny forskning inom det här ämnet, där man mer 
går in på de pedagogiska kvaliteterna som Dungeons and dragons sägs ha. Kanske utforma en 
enkät med frågor som grundar sig i olika typer av scenarion med kopplingar till dungeons and 
dragons. Sedan se vad som framkommer när barn svarar på frågorna. Det är lättare sagt än 
gjort, men förmodligen skulle det gå att utforma den här typen av studie. Inom journalistik 
forskning kan det vara intressant att se på hur läsarna uppfattar rapporteringen av dungeons 
and dragons. Detta kan göras med olika sorters intervjuer till exempel fokusgrupper där 
läsarna får diskutera vad de tycker och tänker.  
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