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Abstract 

The aim of this thesis is to take a first look at live action role playing (larp) as a potential tool 

for conflict transformation. The main questions investigated are: Can larp be a useful tool for 

conflict transformation? If so, how and when should it be used?  In this thesis an ethnographic 

method has been used to study larp and the subculture that has developed around it. The 

findings of this study show that larp might be a useful tool for conflict transformation and that 

it might be especially useful for establishing social platforms and encouraging the moral 

imagination (developed by Lederach) on a middle-range level, as well as a tool for 

reconciliation in a post conflict environment.  This research was done on a small scale, 

through nine in-depth, semi-structured interviews but it shows that further research of larp as 

a potential tool for conflict transformation wouldn't only be well motivated but actually 

important, since this new art form, just like others before it, also carries the risk of being 

abused as means for propaganda, and promotion of conflict and war. This study also 

challenges the discourse of peace and conflict to embrace a new epistemology, where 

knowledge is no longer purely acquired from written sources. 

 

Key words: Larp; Live action role playing; Edu- larp; Conflict transformation; Ethnographic 

study; social platforms; the moral imagination; Lederach 

 

Sammanfattning 

Uppsatsens syfte är att ta en första titt på huruvida levande rollspel (lajv) har potential som ett 

verktyg för konflikttransformation. De huvudsakliga frågor som undersökts är: om, när och 

hur lajv skulle kunna vara ett användbart verktyg för konflikttransformation. Studien har 

använt en etnografisk metod för att undersöka lajv och den subkultur som utvecklats kring 

det. Slutsatsen är att lajv skulle kunna vara ett möjligt verktyg för konflikttransformation och 

kanske särskilt som ett verktyg för att konstruera sociala plattformar och uppmuntra the moral 

imagination (utvecklat av Lederach) på en mellan-nivå, samt som ett verktyg för försoning i 

en efterkonfliktsmiljö. Studien gjordes i en liten skala genom nio semistrukturerade 

djupintervjuer men den visar att vidare forskning kring lajv, som ett möjligt verktyg för 

konflikttransformation, inte bara skulle vara väl motiverad utan viktigt, då denna konstform, 
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precis som andra före den, riskerar att missbrukas som ett medium för propaganda samt till 

främjandet av konflikter och krig. Studien utmanar även den freds- och konfliktvetenskapliga 

diskursen att anamma en ny epistemologi där kunskap inte längre är främst textbaserad. 

Nyckelord: Lajv; Levande rollspel; Pedagogisk lajv; Konflikttransformation; Etnografisk 

studie; Sociala plattformar; The moral imagination; Lederach 

 

ORDLISTA 

Lajv -Levande rollspel (på engelska LARP, live roleplaying eller Live Action Role Playing), 

är en form av interaktiv historia, där alla deltagarna själva spelar rollerna och för handlingen 

framåt, utan annan publik än deltagarna själva. Alla deltagare porträtterar vanligtvis en roll 

och agerar utefter hur den rollpersonen hade tänkt, känt och reagerat. Lajv brukar, men måste 

inte, innefatta rekvisita som rollspecifika kläder och miljöer (Prolog 2013). 

In/off - Prefixet “in” betecknar något som sker eller existerar i fiktionen, och prefixet “off” 

betecknar dess motsats; att något sker eller existerar utanför fiktionen i vår egen verklighet. 

Lajvare talar också om att saker “känns off”, vilket betyder att något bryter själva fiktionens 

trovärdighet (Prolog 2013). 

Intrig - En skriven “förutsättning” för vad rollen eller gruppen har för uppgift att lösa under 

lajvet, men innefattar i vardagligt tal också t.ex ryktesuppgifter, planterad kunskap och 

liknande som rollen har vid lajvets början (Prolog 2013). 

Meta - Kommunikation som sker mellan spelarna utan att rollen är medveten om det. En 

urgammal metateknik är att ta ett “offsnack”, d.v.s. att gå ut ur fiktionen och prata om sina 

roller, vart spelet är på väg eller vad man vill göra/inte göra. Det finns mängder av olika 

tekniker för hur man kan använda meta, så kallade metatekniker (Prolog 2013). 

Bleed – Ett uttryck som beskriver när lajvarens känslor läcker över till rollen eller tvärt om, 

eller när verkligheten “sipprar in” i fiktionen genom t ex associationer. Läckage uppstår ofta i 

lajv eftersom spelaren och rollen delar samma kropp (Prolog 2013). 
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360° - Ett uttryck som beskriver en miljö där lajvaren är helt uppslukad av det som tillhör 

lajv-världen (fiktionen). Man säger då att lajvet är 360 (som i 360 grader) vilket är motsatsen 

till Blackbox som beskrivs nedan (Prolog 2013). 

Blackbox - Termen kommer ursprungligen från teatervärlden, och åsyftar en scen helt utan 

dekorationer, kuliss, rekvisita och så vidare (ofta ett rum med svarta väggar, tak och golv, 

därav termen). Inom levande rollspel betyder termen att man spelar lajvet i en lokal som inte 

ser ut som den miljö man är tänkt att porträttera, t ex att ett nedsläckt kontorsrum får 

representera insidan av ett rymdskepp, eller en skolbuss. Det innebär också att rollerna ofta 

spelas utan rekvisita eller dräkt (Prolog 2013). 

Boffer - Boffervapen är vapenattrapper gjorda av mjuka material som går att slåss med utan 

att man skadar sig. Ordet boffer är oftast en kortform av bofferstrid, men kan även syfta på 

själva vapnen eller materialet i vapnen. Boffer åsyftar också en specifik genre inom lajv, där 

fokus ligger på strider (Prolog 2013). 

Karaktär/Roll - Den fiktiva person som deltagaren representerar och spelar på ett lajv.  

Nordic-Larp tradition - Den tradition som utvecklats i de skandinaviska länderna (Danmark, 

Sverige, Norge och Finland), sedan slutet av 1990-talet. Traditionen har utvecklats i samband 

med att ett akademiskt och intellektuellt utbyte på temat lajv skett länderna emellan 

(Hjalmarsson 2011: 8-10). 

Lajvare -  Syftar på alla som är med och skapar ett lajv. 

The golden moment – Ett särskilt minnesvärt ögonblick, eller en mycket lyckad scen 

Play to loose – Ett begrepp som används när målet är att karaktären eller gruppen ska förlora 

t.e.x. makt eller status för att spelet och historien inte ska låsas fast utan i stället ta fart. 
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INTRODUKTION  

 

”Jag kände ingen smärta, men blodsmaken som fyllde munnen sa mig att jag troligtvis bitit mig 

i tungan av ren nervositet. Solen gassade och det var varmare än på länge, äntligen var 

sommaren här, fågelkvittret fyllde luften men annars var det obehagligt tyst, det var som om 

hela byn höll andan.  Aldrig mer skulle barnskratten höras från bytorget, eller smedens 

hammarslag eka, aldrig mer skulle gonggongen ljuda och kalla till middag eller 

morgonuppställning, aldrig mer skulle jag få höra min älskade viska ömma ord i mitt öra. Trots 

den rangliga palissaden som vi lyckats bygga i all hast så visste jag att den här dagen innebar 

slutet på allt. Röken kröp sakta över kullen och närmade sig, hjärtat bultade snabbare, knogarna 

hårdnade kring yxan i min hand. Så var fienden plötsligt över oss och byn fylldes av stridslarm. 

Vi var chanslösa och slaktades brutalt, o-erfarna bybor utrustade med yxor, hötjugor och 

husgeråd, mot krigare med gigantiska svärd” (Beskrivning av hur jag minns slutstriden av lajvet 

”Krigshjärta 4” - 2010).  

 

 PROBLEMFORMULERING 

Vi lever i en värld full av väpnade konflikter som sliter sönder samhällen och stater. Kants 

dröm om den eviga freden i det upplysta globala samhället tycks ännu mycket avlägsen. Trots 

över 60 år av fredstudier och en uppsjö av teorier och verktyg för fredsbyggande insatser och 

konflikttransformation, där vissa teorier och strategier fungerat bättre och andra sämre, tycks 

det ändå finnas utrymme och behov av en vidareutveckling av existerande teorier samt 

prövandet av nya verktyg.  Inom den akademiska världen har ord och text länge varit de 

dominerande kunskapskällorna men om man tittar på den senaste tidens forskning så är något 

nytt, eller snarare nygammalt, på väg att ske. Man pratar om hur en viss typ av kunskap 

endast kan förmedlas fysiskt, genom att man själv upplever den.  Även inom den freds- och 

konfliktsvetenskapliga diskursen finns det vissa som argumenterar för ett behov av att 

involvera allt fler av våra sinnen i de teorier och strategier som vi utvecklar för att 

transformera konflikter och bygga fred.  Det grundläggande problemet kvarstår: ”How do we 
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transcend  the cycles of violence that bewitch our human community while still living in 

them?” (Lederach 2005: 5). 

 

KONST OCH KONFLIKTTRANSFORMATION 

I boken The moral Imagination, the art and soul of building peace, utvecklar Lederach (2005) 

sina tankar kring konstens makt till konflikttransformation genom att använda sig av fantasin 

för att frammana känslor och skapa förståelse.  

Konceptet konflikttransformation representerar enligt Lederach en sammanhängande 

uppsättning synssätt för att beskriva hur konflikter uppstår, utvecklas och förändras samt hur 

de påverkar och påverkas av ett samhälles personliga, relationella, strukturella, och kulturella 

dimensioner.  Uppgiften, för de som vill arbeta för en positiv konflikttransformation, är att 

utveckla kreativa svar som förespråkar förändringar inom dessa dimensioner genom 

ickevåldsmekanismer (Lederach, 1997: 83). 

De senaste 20 åren har forskare mer konkret börjat titta på olika konstformer och deras 

potential som verktyg för fredsbyggande och konflikttransformation. Enligt State of the World 

Forum blev konsten under 1990-talet ett viktigt verktyg för konfliktlösning i till exempel 

Sydafrika, Namibia, Eritrea, El Salvador, Guatemala, Rumänien, Palestina och Kambodja. På 

olika platser och i olika kontexter har man experimenterat med både visuell konst, så som 

fotografi eller måleri, och med performance-konst, så som dans och teater. Främst har konsten 

använts som ett redskap för försoning och rehabilitering i en postkonfliktmiljö (State of the 

World Forum 1999: 286-287).  

I sin antropologiska studie av människorna i den belägrade staden Sarajevo beskriver Maček 

hur många under belägring och brinnande krig hängav sig åt konsten, men konstaterar att det 

är svårt att säga exakt vad som drev dem. Hon föreslår att de kanske drevs av en beslutsamhet 

att inte låta kriget ta över hela deras verklighet, en impuls för att förneka och glömma bort, en 

längtan efter normalitet och en fortsättning på det liv de haft innan kriget, eller en vilja att 

dela och förmedla de erfarenheter kriget gav dem. Maček menar även att det var ett behov av 

att känna gemenskap med andra, bortom den belägrade stadens gränser. Resultatet blev att 

kulturlivet och konsten frodades.  Hon menar att konsten blev ett sätt att påkalla världens 

uppmärksamhet, men även att bearbeta det som föregick och ingjuta hopp och en känsla av 

värdighet och mänsklighet mitt i krigets kaos (Maček 2009: 54- 65).  
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In the town, Sarajevans performed and attended performances against all odds, and every 

performance was a victory of civilian life over the war (Maček 2009: 55). 

Lederach avslutar ”The moral Imagination” med en utmaning och en framtidsvision, i vilken 

konsten skulle kunna användas i ett tydligt preventivt syfte för att förebygga väpnade 

konflikter.  Han konstaterar att det i svallvågorna efter en konflikt ofta är konstnärerna som 

tydligast lyckas penetrera den djupaste essensen av den mänskliga belägenheten och 

problematiken. Därför ställer han frågan varför konstnärerna inte i stället skulle kunna komma 

”till tals” innan helvetet brakar lös (Lederach 2005: 176-177).  

Enligt Lederach finns det ett behov inom konflikttransformationsdiskursen att ställa frågorna 

”vad, när och hur?” till konsten. Med andra ord: vad kan konsten bidra med, när i 

konflikttransformationsprocessen kan den användas, och hur kan den användas för att förstå 

och lösa konflikter (Lederach, 2005).  

Därmed anser jag att det finns goda skäl att undersöka olika konstformer och deras lämplighet 

som verktyg vid fredsbyggande insatser och konflikttransformation. 

 

  LAJV- EN DELTAGARCENTRERAD INTERAKTIV KONSTFORM 

Lajv går även under benämningen levande rollspel, eller på engelska Live action roll-play 

(som förkortas LARP), men i den här studien har jag valt att använda mig av den svenska 

termen lajv eftersom de deltagande i studien oftast använt sig av denna. Det finns flera olika 

definitioner eller förslag på definitioner av vad lajv är. Lajv har bland annat kallats för 

interaktiv teater, rollspel, lek eller en form av performance-konst (Hjalmarsson 2011: 34). 

Enligt Sandberg är beskrivningen av lajv som ”interaktiv teater utan publik” haltande, då han 

menar att det visst finns en publik. Skillnaden från teatern är istället att deltagande är både 

skådespelare och publik.   

“The larp piece only exists in the shared fantasy, which means that the larp is both a mental and 

physical form of human expression that can only be realised in unity. This unity is a cycle of 

creation and consumption. Thus the notion of ‘no audience’ doesn’t ring true” (Sandberg 2004: 

275).  
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Den andra aspekten som tydligt särskiljer lajv från t.ex. teatern är att de som deltar i ett lajv 

inte bara upplever känslor psykiskt utan även i de flesta fall rent fysiskt. Fantasin tar fysisk 

form och de som deltar krälar runt under granar där de gömmer sig för fiender eller 

gränspoliser under regniga nätter, de fryser kring magra lägereldar, hugger ved och släpar 

vatten. Även om det finns lajv som bara pågår i några timmar, är det heller inte ovanligt med 

lajv som, till skillnad från teaterpjäser, pågår flera dagar i sträck.   

Det är även problematiskt att definiera lajv som ett spel, då det sällan finns ett poängsystem 

och ”målet är inte att vinna utan att ha en givande och underhållande upplevelse tillsammans 

med sina medspelare” (Sverok 2013).  Särskilt tydligt blir detta inom den nordiska 

lajvtraditionen där man inte sällan använder sig av begrepp som play to loose, vilket innebär 

att man medvetet spelar för att förlora makt, status, strider och liknande för att genom 

förlusten trappa upp dynamiken i den gemensamma berättelsen. Flera av de som deltagit i 

studien har också gett utryck för att de inte ser någon poäng alls med att ”vinna” ett lajv. Men 

termen spel används inom teatern där man talar om ”skådespel”, ”forumspel” o.s.v. och där 

spel i stället syftar på att man spelat en roll. Vilket man också gör inom lajv och därmed blir 

det ändå korrekt att säga att man spelat ett lajv. 

När vi jämför den svenska och engelska lajvdiskursen ser vi att man inom den engelska utan 

problem kan använda sig av termen ”game”, vilket betyder såväl spel som lek, medan man på 

svenska gör skillnad mellan lekar och spel. Vissa av de jag  har talat med beskriver lajv just 

som en lek för vuxna. Roger Caillois (refererad i Carlsson (2004: 27), som forskat kring 

människor och lek, ger en beskrivning av begreppet lek som stämmer väl in på lajv. Han 

beskriver att det är en självvald aktivitet som sker utanför individens vardagliga sammanhang 

och inom en sfär som bara existerar temporärt, dessutom kretsar det oftast kring strider, 

tävlingar och konflikter. 

Det är också möjligt att se lajv som performance-konst
1
. Termen ”performance” har de 

senaste åren blivit extremt populär inom ett stort antal aktiviteter och forskningsfält: inom 

konsten, litteraturen, samhälls- och beteendevetenskapen. Det som skrivits kring perfomance 

är komplext och ständigt växande inom flera olika discipliner och det är därmed svårt att få ett 

grepp om vad performance egentligen är.  

                                                           
1
 Termen performance har egentligen ingen riktigt bra översättning på svenska. Man skulle kunna 

översätta det med uppträdande eller prestation men det skulle inte helt täcka in termens hela 
betydelse med dessa ord. Därför väljer jag i denna uppsats att i stället använda mig av den 
engelska versionen. 
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I International Encyclopedia of communications definierar Richard Baumm Performance 

som: 

“Performance involves a consciousness of doubelness, according to which the actual execution 

of an action is placed in mental comparison with a potential, an ideal, or a remembered original 

model of that action. Normally this comparison is made by an observer of that action – the 

theater public, the school teacher, the scientist – but the double consciousness, not the external 

observation, is what is central. Performance is always for an audience, even if the audience is 

one self” (Carlson 2004: 5). 

Enligt denna definition skulle lajv kunna kvalificeras som en typ av performance på villkor att 

en eftertanke eller reflektion kring det som sker görs av en eller flera av de som deltar. För att 

definiera huruvida lajv kan ses som en konstform måste vi först försöka definiera vad konst 

är.  Inom konstvärlden såväl som bland filosofer och akademiker har man länge diskuterat 

huruvida detta är möjligt eller ens önskvärt.  

I sin artikel ”Defining Art” definerar filosofen Dicki konst som:  ”A work of art is an object 

of which someone has said ‘I christen this object a work of art” (Dicki 1969: 256).   

Då jag har ställt frågan till de som har deltagit i studien huruvida lajv är konst, har alla svarat 

att lajv som teknik eller rättare sagt medium absolut kan vara konst, men inte nödvändigtvis 

alltid är det. Flera har sedan utvecklat det genom att dra paralleller till film och andra mer 

erkända konstformer där de menar att precis som det finns filmer som kanske inte bör 

betraktas främst som konst, finns det lajv som inte främst bör betraktas som konst. Men sedan 

finns det andra filmer och lajv som i hög grad och tydligt uttalat är konst. 

Enligt Hjalmarsson är traditionen att definiera lajv som konst starkare i de nordiska länderna 

än i övriga världen. Enligt den nordiska lajvtraditionens filosofi läggs också stor vikt vid att 

lajv ska vara inkluderande samt vid deltagarinflytande (Hjalmarsson 2011: 4, 35).  

Den så kallade ”Nordic Larp- traditionen” utmärks även av en hög ambitionsnivå, 

experimentalitet och ett mer konstnärligt uttryck samt dess ofta politiska teman, bland andra 

har flyktingfrågor, cancer, aids, maskulinitet, militär ockupation och överkonsumtion 

avhandlats (Montola & Stenros 2010: 20).  

Hjalmarsson skriver att lajv borde ses som en distinkt konstform och ett medium i egen rätt 

och hänvisar till en rad olika akademiker som varit inne på samma linje (Hjalmarsson 2011: 

5). 
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Det är alltså mycket problematiskt att definiera exakt vad lajv är och inte är, då det rör sig 

någonstans i gränslandet mellan teater, rollspel, lek och performance-konst. Precis som Dicki 

väljer att definiera vad konst är utifrån att någon säger att det är konst skulle man kunna hävda 

att om någon hävdat att något är ett lajv, är det per automatik ett lajv.  

I sin bok Nordic Larp definerar Montola och Stenros (2010) lajv, som ”a participant-centerd, 

interactive art form, experienced from a first-person perspective”. Av de olika definitioner 

som finns är detta den jag anser bäst lyckas ringa in vad lajv är och därför har jag valt att 

använda den som utgångspunkt för min studie. Däremot anser jag att denna definition är för 

vid då lajvet utspelar sig i en fiktiv värld och upplevs genom en mer eller mindre djup 

rollgestaltning.  

 Jag utgår alltså från att Lajv är en deltagarcentrerad, interaktiv konstform, som utspelar sig i 

en fiktiv verklighet och upplevs ur ett första persons perspektiv genom en mer eller mindre 

djup rollgestaltning. 

STUDIENS SYFTE  

Lajv är ännu en relativt ny konstform och ur ett globalt perspektiv utövas den av ytterst få. 

Därmed har ännu inga vetenskapligt erkända studier gjorts av hur lajv skulle kunna användas 

som ett verktyg för konfliktransformation. Mitt syfte med den här studien är därför att påbörja 

ett utforskande av lajvets potential som verktyg vid konfliktransformation.  

  FRÅGESTÄLLNING 

Jag har valt att utforma min frågeställning utifrån Lederachs tankar kring konst som ett 

verktyg för konflikttransformation. Med andra ord, ”vad, när och hur?”(Lederach 2005). 

- Är lajv ett lämpligt verktyg för konfliktransformation? 

- På vilket sätt skulle lajv kunna användas för konflikttransformation?  

- När i konflikttransformationscykeln skulle lajv kunna användas? 

STUDIENS DESIGN OCH TEORETISKA UTGÅNGSPUNKT 

Studien har en teoretisk utgångspunkt i ett socialkonstruktivistiskt synsätt.  Enligt Creswell 

kännetecknas socialkonstruktivister av att de utforskar komplexiteten utifrån flera olika 

perspektiv och därmed ställer man ofta breda och generella frågor som ger deltagarna i 

studien möjlighet att utforma och konstruera dess betydelse (Creswell 2009: 9).  
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Under mina efterforskningar har jag inte stött på några exempel på hittills utförda projekt eller 

experiment i vilka lajv använts som ett verktyg för konflikttransformation. Det närmaste är de 

demokratifrämjande projekt som bedrivs i Palestina och Vitryssland av Fantasiförbundet 

(Fantasiförbundet 2013). Jag har därför valt att utföra en etnografisk studie av de som aktivt 

praktiserar konstformen regelbundet. Målet var att undersöka vilka erfarenheter, känslor och 

lärdomar som lajvare upplever sig ha fått från att delta i olika lajv, och på så sätt undersöka 

det levande rollspelets potential som verktyg för konflikttransformation. 

Den etnografiska metoden har sitt ursprung i antropologin och användes först för att beskriva 

hur olika sociala grupper levde (Watson-Gegeo 1988: 576). En etnografisk studie 

kännetecknas av ett fokus på människors beteende i grupper och de kulturella mönster som 

framkommer genom deras beteende.  I centrum för studien står individen, det är individen 

som observeras och intervjuas, och det är med individer som etnografen får en personlig 

relation. Men det är inte individen som person som analyseras utan individen som en del i en 

grupp med individer där etnografen försöker skönja kulturella mönster. (Watson-Gegeo 1988: 

577).  

 MIN ROLL SOM FORSKARE OCH LAJVARE 

Enligt Önnerfors (2013: 12) menade lingvisten Kenneth Pyke att det fanns ett behov av att 

särskilja den kunskap som man kan ha om ett språk utan att själv tala det från den kunskap 

man kan ha om ett språk som man behärskar. Han valde att benämna dessa perspektiv det 

”etiska” och det ”emiska” perspektivet, med bakgrund i orden ”fonetiskt” och ”fonemiskt”. 

Ett emiskt perspektiv refererar till det perspektiv som en person som själv tillhör gruppen har 

medan ett etiskt perspektiv är den utomståendes perspektiv. 

Precis som en lingvistiker som själv talar ett språk har en möjlighet att tillgodose sig material 

och förstå materialet på ett annat sätt än en lingvistiker som inte talar språket vill jag hävda att 

en person som själv är lajvare och forskar kring lajv har möjlighet att tillgodose sig och förstå 

sitt material på ett annat sätt än en utomstående. 

Jag vill uppmärksamma att det finns ett stort behov av att utomstående forskare i en större 

utsträckning uppmärksammar och studerar lajv som konstform, subkultur och fenomen. Ett 

stort handikapp för den forskning som börjat växa fram kring lajv är att de flesta forskare som 

analyserar och skriver om lajv själva är praktiserande lajvare. Kanske hör detta till sakens 

natur då lajv är en deltagarkonst, det finns inga åskådare. Alla som deltar är inte bara åskådare 
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till de andras handlingar, utan deras egna handlingar påverkar också historien, alla fungerar 

som medskapare av historien (Stenros & Montala 2011: 4). Eftersom en stor del av 

upplevelsen sker inom de deltagande, måste man själv delta för att kunna förstå vad som sker, 

men så snart man deltar, övergår man från ett etiskt till ett emiskt perspektiv.  Detta leder till 

två stora problem. Det första är ett legitimitets- och validitetsproblem och det andra är att det i 

viss mån hindrar forskningen kring lajv att utvecklas pga. av bristen på forskare med ett 

endast etiskt perspektiv. Peterson och Pike menar att när en person som analyserar något ur ett 

etiskt perspektiv lyckas sammarbeta med någon som analyserar samma fenomen ur ett emiskt 

perspektiv då frodas och växer kunskap upp ur kontrasterna mellan dessa två perspektiv 

(Peterson & Pike 2002: 7).  

I en perfekt värld hade jag haft möjlighet att utföra denna studie tillsammans med en annan 

forskare med ett tydligt etiskt perspektiv, tyvärr var detta inte möjligt utifrån de 

förutsättningar som fanns.  Jag har därför i stället valt att själv försöka förflytta mig mellan 

det emiska och det etiska perspektivet. 

Under intervjuerna har jag tydligt använt mig av ett emiskt perspektiv och identifierat mig 

som en del av subkulturen och som forskare. Min upplevelse är att detta perspektiv gjort att de 

som deltagit i studien känt sig friare att använda sig av den interna terminologin och vid flera 

tillfällen har de också refererat till vår gemensamma epistemologiska referensram.  Även i 

inledningskapitlet och särskilt i avsnittet ”Min roll som forskare och lajvare” har jag valt att 

tydligt redogöra för min egen bakgrund som lajvare utifrån ett emiskt perspektiv.  

I redovisningen av materialet, genomgången av den tidigare forskning som gjorts, analysen av 

intervjuerna, diskussionen och slutsaten har jag valt att helt utgå från ett etiskt perspektiv som 

forskare, med ett fåtal undantag där jag valt att förklara eller förtydliga terminologi utifrån ett 

emiskt perspektiv.  

Med andra ord har jag valt att inte använda mig av mina egna erfarenheter från lajv för 

analysen av huruvida lajv är ett lämpligt verktyg för konflikttransformation, utan i stället helt 

utgå från en etisk analys av data utan hänvisningar till eller reflektioner kring mina personliga 

erfarenheter. 
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MIN BAKGRUND SOM LAJVARE 

Jag kom först i kontakt med lajv under hösten 2003 då jag tillsammans med några jämnåriga 

startade föreningen WIFFROG (Wisbys ideella förening för rollspel och andra galenskaper). 

Av de som startade föreningen hade endast ett fåtal någon tidigare erfarenhet av lajv och vi 

andra var mest nyfikna. Under tre års tid arrangerade vi tillsammans mindre lajv med ca 15-

30 deltagare. Vi experimenterade med olika genrer så som t.ex. western-lajv och fantasy-lajv 

och dessutom ett lite mer originellt dokusåpa-lajv. På våra lajv begränsades rollerna i mycket 

liten utsträckning av spelarens kapacitet. Ålder och kön hade ingen betydelse för vilken typ av 

karaktär man kunde spela. Vid ett tillfälle spelade två tjejer vuxna män som dessutom var 

förälskade i varandra. Det som till stor del ”fångade” mig personligen var äventyret och de 

ändlösa möjligheterna att i ett par timmar eller dagar få ”vara” vem som helst i vilken miljö 

som helst. Sedan dess har jag deltagit i ett 20-tal lajv och också arrangerat ett par stycken 

varav de flesta har varit klassiska fantasy-lajv.  

I samband med att jag började studera fred och konfliktsvetenskap kom jag också i kontakt 

med lajvkampanjen Krigshjärtakrönikan, en kampanj med stort fokus på krig och kulturella 

konflikter. Detta startade hos mig en tankeprocess där jag reflekterade kring den fred och 

konfliktvetenskapliga diskursens teorier, utifrån mina fysiska upplevelser av det fiktiva kriget. 

Det är alltså här i gränslandet mellan det emiska perspektivet som lajvare, och det etiska 

perspektivet som forskare jag utfört min studie. 

METOD OCH MATERIAL 

I de flesta fall sker en etnografisk studie genom att en enskild forskare studerar en grupp 

människor under en längre tid och använder sig av flera olika metoder för insamling av data 

så som intervjuer, observationer, dokument o.s.v. (Chambliss & Schutt 2013: 181).  Men 

eftersom lajvare inte ständigt befinner sig på lajv eller ens tillsammans med andra lajvare (och 

då de faktiskt gör det så spelar de oftast karaktärer i en värld där ingen har hört talas om eller 

vill ha något med kvalitativa etnografiska studier att göra) valde jag i stället för egna 

iakttagelser att använda mig av semistrukturerade djupintervjuer där samtalet till stor del får 

styras av den intervjuades egna erfarenheter. Denna metod hjälpte mig att behålla ett etiskt 

perspektiv, där jag trots min egen erfarenhet som lajvare i viss mån kunde analysera 

materialet ”utifrån” eftersom jag valde att helt sätta andra personers berättelse och upplevelser 

i fokus genom en tematisk analys av kvalitativa djupintervjuer.    
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Den största svagheten med denna metod är att det är omöjligt att göra några generaliseringar 

då endast ett fåtal personers erfarenheter och perspektiv lyfts fram och inte heller dessa lyfts 

fram på ett identiskt vis. Studiens huvudsyfte är inte att göra generaliseringar utan att 

undersöka huruvida vidare forskning inom området är relevant. 

Intervjuer är enligt Creswell (2009: 179) en lämplig metod då det inte går att direkt observera 

de som deltar i de situationer man vill undersöka. Dessutom kan de som deltar då ge tillgång 

till information kring händelser i det förflutna. Samtidigt tillåter formatet med frågor och svar 

forskaren att styra samtalet kring de teman man vill utforska. Intervjuer som metod medför 

dock vissa begränsningar. Den information som man ges tillgång till är indirekt, har filterats 

genom de deltagandes perspektiv samt att man inte ges tillgång till informationen i dess 

naturliga miljö. Vem jag är som forskare påverkar dessutom vilka svar jag får och alla 

människor är inte lika bra på att utrycka sig i ord då de beskriver sina upplevelser. 

I linje med Baileys teorier kring hur man bör utföra semistrukturerade intervjuer konstruerade 

jag en intervjuguide med ett antal öppna frågor som jag utgick från i intervjuerna.  Frågorna 

användes mest som riktlinjer för samtalet och ofta ställdes flera följdfrågor utifrån de 

deltagandes svar. Frågeordningen följdes inte exakt utan avgjordes delvis av samtalet. Bitvis 

tog även intervjuerna mer formen av en dialog vilket i enlighet med Baileys teorier berikade 

materialet genom att göra det mer detaljrikt och levande (Bailey 2007: 100).  

För att ytterligare betona att lajv inte främst är en textbaserad kunskapsform har jag valt att 

inkludera en del bilder i uppsatsen. De flesta är tagna av mig själv i samband med lajv och 

samtliga av dessa finns även tillgängliga via sociala medier, övriga har använts med tillstånd 

från de som äger bilderna.  

ETISKA ASPEKTER 

Enligt Chambliss och Schutt (2013: 44) bör man som forskare skydda de som deltar i studien 

så att de inte kommer till skada varken fysiskt eller psykiskt. Man bör också skydda deras 

identitet och vara noga med att de ger sitt informerade samtycke. Eftersom lajvscenen är 

relativt liten finns det en risk att de som är insatta kan lista ut vilka som intervjuats även om 

jag valt att koda deras namn.  Därför har jag valt att vara extra tydlig med detta innan jag 

startar intervjun för att försäkra mig om att personerna i fråga är medvetna om detta innan de 

ger sitt samtycke.  I enlighet med Creswells idéer kommer jag även att ge de deltagande 
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möjlighet till att ge feedback på den färdiga studien för att öka dess validitet (Creswell, 2009: 

191).  

En annan aspekt att ta hänsyn till är att det inom subkulturen, särskilt bland de som varit 

aktiva under många år, finns en tydlig skepsis mot forskare. Denna skepsis uppstod efter de 

omfattande och mestadels negativa skriverierna om lajv under 80- och 90-talet. Där Örnstedt, 

och Sjöstedts bok ”De övergivnas armé ” (1997) kanske blev den mest ökända. Väl medveten 

om detta har jag valt att vara mycket tydlig med mina syften med studien samt att jag själv är 

en del av subkulturen då detta minskar risken för missförstånd och skapar en tryggare miljö 

för intervjuer och samtal, där personerna inte känner sig hotade eller i behov av att försvara 

konstformen. Flera av de som deltagit i studien har utryckt att de upplevt min erfarenhet som 

lajvare som positivt, då de kunnat gå djupare utan att först behöva beskriva de grundläggande 

koncepten.  

URVAL 

De som deltog i studien hade alla en längre tids erfarenhet av olika lajv. Jag valde medvetet 

att intervjua personer från olika delar av landet och lät urvalet bestå av 4 kvinnor och 5 män, 

då män är något överrepresenterade även inom lajv-scenen i stort.   

Jag utförde sju stycken intervjuer inom ramen för studien, samt två stycken pilotintervjuer
2
. 

Jag har valt att även använda mig av dessa då jag anser att de har något att tillföra analysen 

även om studiens slutgiltiga frågeställning inte tydlig då de utfördes. 

För att komma i kontakt med de som deltog i studien använde jag mig av det kontaktnät som 

jag etablerat under mina många år som lajvare samt av snöbollsmetoden d.v.s., att någon 

annan av de jag intervjuade föreslog lämpliga personer att intervjua. Alla intervjuer utfördes 

på svenska och kretsade främst kring erfarenheter från svenska lajv.  

Eftersom jag anser att det för studiens syfte var viktigt att intervjua lajvare i olika delar av 

landet, för att försöka motverka tendensen att bara få en liten ”klicks” perspektiv,  blev det i 

                                                           
2 Samtliga intervjuer har transkriberats i sin helhet och finns att tillgå på begäran. Av hänsyn till de som deltagit 

har jag dock valt att inte lägga med dem som appendix eftersom jag anser att möjligheten att läsa igenom 

intervjuerna i sin helhet ökar risken för igenkänning. Däremot ligger min intervjuguide d.v.s. de frågor jag utgått 

från (i alla intervjuer utom de två pilotintervjuerna) med som appendix. 
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flera fall nödvändigt att utföra intervjuerna via Skype.  Totalt gjordes fyra av intervjuerna 

ansikte mot ansikte, en över telefon och de övriga fem via Skype.  

KODNING 

Efter att jag transkriberat intervjuerna använde jag mig av Creswells metod för en tematisk 

analys (Creswell 2009: 186). Först läste jag igenom intervjuerna ett par gånger och försökte se 

vilka teman de kretsade kring, därefter sorterade jag in de olika teman jag såg i grupper och 

undergrupper samt valde ut de teman som jag ansåg mest relevanta för studien. Jag kodade 

slutligen intervjuerna efter dessa teman och samlade allt material som rörde ett och samma 

tema i ett dokument för att på så sätt få en överblick om vad de deltagande sagt kring varje 

tema. 

AVGRÄNSNING 

Den här studien är relativt liten i sitt omfång och bör främst ses som en fingervisning kring 

hur man skulle kunna gå tillväga med vidare forskning kring lajv ur ett freds- och 

konfliktsvetenskapligt perspektiv. Jag ämnar endast göra en första analys av om, hur och när 

lajv skulle kunna användas som ett verktyg för konflikttransformation, men är väl medveten 

om att studiens omfång omöjliggör några större generaliseringar.  

UPPSATSENS DISPOSITION 

Uppsatsen består av fyra huvuddelar. I Inledningen förklarar jag uppsatsens relevans och kort 

bakgrunden till varför jag valt att göra en studie av lajv som ett möjligt verktyg för 

konflikttransformation. Där redogör jag också för studiens forskningsfrågor. I nästa del lyfter 

jag fram de huvudsakliga dragen av den tidigare forskning som finns kring konst som ett 

verktyg för konflikttransformation samt kring lajv som konstform och pedagogiskt verktyg. 

Därefter följer en redovisningsdel i vilken jag förmedlar resultaten från de nio intervjuerna 

samt reflekterar kring hur dessa är relevanta för studien. Avslutningsvis följer en diskussion 

där forskningsfrågorna besvaras och nya frågor ställs följt av ett stycke i vilket jag 

sammanfattar studiens resultat. Efter innehållsförteckningen finns en lajv-relaterade ordlista. I 

bifogat appendix finns den intervjuguide som jag utgått från i samband med intervjuerna. 
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TEORETISK BAKGRUND 

I det här kapitlet kommer jag att gå igenom den tidigare forskning som gjorts och som ligger 

till grund för min studie.   

KONFLIKTTRANSFORMATION 

Vi lever i en värld full av konflikter, där vapenhandeln ses som både lönsam och legitim, 

vilket gör att många av dessa konflikter redan är, eller riskerar att eskalera till långvariga 

cykler av våld. De flesta väpnade konflikter är idag inomstatliga, men i vår globaliserade 

värld, sker de alltid i ett regionalt och globalt sammanhang. Världen blir allt ”mindre” och vi 

påverkar och påverkas indirekt av konflikter som sker i alla delar av den.  Därmed finns det 

ett större behov än någonsin, att aktivt arbeta med att försöka bryta dessa cykler av våld, för 

att förhindra att de fortsätter att spilla över gränser och sprida sig som ringar på vattnet.  

Den teoretiska övergången från konfliktresolution till konflikttransformation bygger på 

Galtungs teorier att det inte räcker med att det direkta våldet upphör, utan att vi bör sträva 

efter att bygga en positiv fred, fri från även strukturellt våld (Galtung 1969: 183, 31-33). 

Lederach argumenterar för att en varaktig fred inte kan byggas endast genom diplomatiska 

förhandlingar på toppnivå och att ett fredsavtal inte är det samma som fred. I stället menar han 

att det finns ett behov av ett nytt teoretiskt ramverk och nya idéer för att hantera dagens 

komplicerade konflikter. Konflikttransformation är en process som tar tid och behöver ske på 

alla samhällets nivåer (Lederach 1997: 5-18). 

Allt fler inom den freds- och konfliktsvetenskapliga diskursen förespråkar 

konflikttransformation snarare än konfliktresolution. Den största skillnaden är att de senare 

ofta ser konflikter som något i grunden negativt som helst bör lösas så snart som möjligt. De 

menar att den snabbaste och effektivaste lösningen nås genom överenskommelser mellan de 

stridande parterna.  De som i stället förespråkar konflikttransformation ser konflikter i sig som 

något naturligt och inte nödvändigtvis negativt utan menar i stället att problemet är hur vi 

hanterar dem. Lederach menar dessutom att ett av de största problemen med olika 

fredsinsatser i världen är att man skapar en social plattform för förhandlingar, men så snart 

fredsavtalet är påskrivet upphör dessa att existera, vilket gör att konflikterna ofta än en gång 

eskalerar och våldet sprids. Enligt honom är förhandlingarna bara en del av processen, och för 

att en varaktig transformation ska kunna ske måste varaktiga relationer och sociala 



Malmö Högskola                                                                                                                            Tindra Englund 
2013 

20 
 

plattformar byggas och arbetet med försoning fortgå långt efter förhandlingarnas slut. Han 

förklarar konflikttransformation som en spiralprocess med framgångar och motgångar i olika 

skeden (Lederach 1997, Lederach 2003, Lederach 2005). 

 

 

 

KONFLIKTTRANSFORMATION PÅ OLIKA NIVÅER 

För att konstruera en fredsprocess krävs det enligt Lederach att man använder sig av ett 

operativt ramverk av referenser som tar hänsyn till de olika behov och resurser som finns på 

alla samhällets nivåer, såväl på toppnivån som på mellannivå och gräsrotsnivå (Lederach 

1997: 60). 

I boken Building peace – sustainable reconciliation in divided societies redogör Lederach 

(1997: 61, 151) för tre olika nivåer av ledarskap och hur man kan närma sig och arbeta med 

konflikttransformation på olika nivåer. Lederach konstaterar att den samhällsnivå som har 

störst potential för att etablera en varaktig infrastruktur, och därmed upprätthålla 

fredsprocessen över tid, särskilt i djupt splittrade samhällen, är de ledare som finns på en 

mellan-nivå i samhället. De har möjlighet att dra nytta av mänskliga resurser och är dessutom 

ofta starkt kopplade till de institutionella, kulturella och informella nätverk som sträcker sig 

över konfliktens gränser, vilket gör det möjligt för dem att koppla samman olika fredsinitiativ. 

Dessutom har de ofta kontakt med och möjlighet att påverka, ledare både på topp- och 

gräsrotsnivå. 

Dessa ledare är antingen djupt respekterade som individer och sitter eller har suttit på viktiga 

ledarskapspositioner inom utbildnings- affärs-, jordbruks- eller hälsosektorn, eller personer 

som sitter på nyckelpositioner inom de nätverk som länkar samman olika religiösa grupper, 

akademiska institutioner eller humanitära organisationer.  Här återfinns även personer som är 

välkända inom en viss geografisk region eller etnisk minoritet, exempelvis en välkänd poet 
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eller nobelpristagare. Deras position är inte beroende av militär eller politisk makt och deras 

arbete och/eller position är inte heller beroende av synlighet och publicitet (Lederach 1997: 

41-42). 

I sin bok ”The moral Imagination” utvecklar Lederach tanken kring mellannivån till en 

strategi som han kallar för the middle-out- eller web -approach. Grundtanken i denna är att de 

personer som verkar från en mellan-nivå, bygger nätverk både upp mot toppen och ned mot 

gräsrötterna, samt har möjlighet att spinna fina nät av relationer som förmår att transformera 

samhället och därmed en konflikt, genom att bygga plattformar där olika grupper av 

människor har möjlighet att lösa problem genom kreativ interaktion (Lederach 2005: 80-86).  

Enligt Zelizer kan de aktiviteter som utförs på en samhällsnivå i samband med fredsbyggande 

insatser delas in i två grupper. Den första gruppen fokuserar på strukturella problem som 

uppstått i samband med eller är roten till konflikten: statliga eller ekonomiska policys, 

reformer etc. Den andra gruppen kallar han för den relationella med insatser vars huvudfokus 

är på dialog och uppbyggandet av förtroende och förståelse mellan de olika grupperna som är 

inblandade i konflikten (Zelizer 2003).  

THE MORAL IMAGINATION 

Logic will get you from A to B, Imagination will take you everywhere.  

– Albert Einstein (citerad i Lederach 2005: 171) 

Enligt Lederach är en av de viktigaste orsakerna till att vi gång på gång misslyckas med att 

bemöta och övervinna de dödliga konflikter som spirar mellan och inom stater vår begränsade 

uppfinningsförmåga och fantasi. Isolering och rädsla mellan grupper paralyserar vår kapacitet 

att föreställa oss ett nät av relationer baserade på ömsesidigt beroende. Lösningen på detta är 

enligt honom ett aktivt strävande efter mer av the moral imagination (Lederach 2005: 172). 

”The moral imagination requires the capacity to imagine ourselves in a web of relationships that 

include our enemies; the ability to sustain paradoxical curiosity that embraces complexity 

without reliance on dualistic polarity; the fundamental belief in and pursuit of the creative act; 

and the acceptance of the inherent risk of stepping into the mystery of the unknown that lies 

beyond the far too familiar landscape of violence” (Lederach 2005: 5) 

För människor som vuxit upp i eller levt i en väpnad konflikt under lång tid är kriget vardag 

och därmed välkänt, medan freden är det främmande och okända. Då  krävs det mod och en 
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stor portion fantasi för att kunna föreställa sig en fredlig omgivning och våga arbeta för att 

denna ska bli verklighet (Lederach 2005: 39). Vi upplever världen med våra fem sinnen och 

för att kunna engagera oss i the moral imagination  menar Lederach att vi måste låta flera av 

våra sinnen vara med och inte bara begränsa oss till ord (Lederach 2005: 109). Vi måste inse 

att våra barnbarns välmående är direkt länkat till våra fienders barnbarns välmående 

(Lederach 2005: 35). Det är först när vi med hjälp av the moral imagination kan föreställa oss 

en värld av fred som denna värld blir möjlig, för det är i vår fantasi nya saker föds, gamla 

saker förvandlas och vårt sätt att tänka kring, känna, se och förstå saker kan börja 

transformeras (Lederach 2005: 27). 

För att ge utrymme för the moral imagination att växa fram krävs enligt Lederach följande: 

- Att vi lever i och formar relationer baserat på ömsesidigt beroende som också 

inkluderar våra fiender. 

- Att vi hittar konstruktiva sätt att utforska och förhålla oss till komplexiteten i de 

relationer som formar våra samhällen. 

- Att vi lever i förtröstan på den kreativitet som finns inom varje människa. 

- Att vi är villiga att kliva in i det okända och söka konstruktiva sätt att interagera med 

de personer och saker som vi inte förstår och det och de som skrämmer oss (Lederach 

2005: 173). 

KONST, ETT MÖJLIGT VERKTYG FÖR KONFLIKTTRANSFORMATION? 

The artistic five minutes, I have found rather consistently, when it’s given space and 

acknowledged as something far beyond entertainment, accomplishes what most of politics has 

been unable to attain: It helps us return to our humanity, a transcendent journey that, like the 

moral imagination, can build a sense  that we are ,after all, a human community (Lederach 

2005: 154). 

Boon och Plastow med flera argumenterar för att diverse olika konstformer har en stor 

potential som verktyg för konflikthantering och konflikttransformation (Ramsbotham et al. 

2011: 351). Boulding har identifierat tre modes of knowing, det första är det kognitiva och 

analytiska sättet, vilket är det vanligast förekommande bland fredsbyggare, det andra är det 

känslomässiga och det tredje kallar hon för det intuitiva. Hon argumenterar för att genom att 

hänge oss åt och använda oss av fantasin, kan vi öppna upp för att använda såväl det 

känslomässiga som det intuitiva sättet för att bygga fred (Boulding 1990: 95).  
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Lederach påpekar att konsten har en förmåga att bygga en bro mellan människors sinnen och 

hjärtan och att det inte finns några vetenskapliga bevis på att allvarsamhet och seriositet leder 

till större mognad eller insikter om mänskligheten än vad lekfullhet gör (Lederach 2005: 160).  

Konsten har en förmåga att framkalla starka känslor hos oss människor, vilka i sin tur får oss 

att handla. Det finns åtskilliga exempel på hur konst använts innan krigsutbrottet som ett sätt 

att mobilisera resurser, under krig för att boosta moralen eller som en avledande manöver för 

den icke-stridande befolkningen. Musik har använts som ett sätt att mana de egna trupperna 

framåt, för att bygga en stark känsla av samhörighet och skapa känslor av eufori. Konst är en 

av de viktigaste verktygen i konstruktionen av en fiendebild och har till och med använts som 

ett redskap för tortyr (Bergh 2010: 23-24). 

I sin bok The moral imagination argumenterar Lederach för att konsten är ett mycket 

användbart verktyg för konflikttransformation på grund av sin förmåga att frammana känslor 

och bygga upp the moral imagination med vars hjälp vi kan föreställa oss och arbeta för en 

gemensam framtid i fred (Lederach 2005). 

I sin uppsats ”I´d like to teach the world to sing: Music and conflict transformation” 

kritiseras Lederach  av Bergh som pekar på faran med att hänvisa till eller förtrösta på 

”musikens kraft” för konflikttransformation. Han menar att den romantiska bilden av musiken 

eller konstens kraft gör att vi riskerar att inte se den egentliga kontexten, utan tror att musiken 

omedelbart kommer att förändra fienders attityder till varandra.  Som ett resultat av denna 

övertro på konsten riskerar vi att förvandla de deltagande från aktiva agenter som engagerar 

sig i konflikttransformation genom konst till passiva agenter som väntar på att konstens makt 

ska förvandla dem och transformera konflikten (Bergh 2010: 14). 

Berghs kritik kan även tillämpas på denna studie. Den största faran med studier kring konst 

och konflikttransformation är en övertro på att ett verktyg alltid kan implementeras på alla 

människor och överallt (Bergh 2010: 17).  

Trots detta menar såväl Bergh som Zelizer att konsten även använts genom historien för att 

överbygga fiendskap och konflikter, samt skapa förståelse människor emellan. Zelizer ger 

exempel på hur konst använts för fredsbyggande och försoningsarbete i Bosnien- Hercegovina 

(Zelizer 2003: 63, Bergh 2010).  
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Det finns flera olika sätt att närma sig användandet av konst för konflikttransformation, 

initiativ kan antingen komma utifrån eller från den lokala kontexten. Konst har inte bara 

använts som ett verktyg för konflikttransformation på Balkan utan också på Nordirland, i 

olika delar av Afrika och i Mellanöstern. Lokala grupper, artister och NGO:s med fokus på 

fredsbyggande insatser har hittills legat bakom de flesta av dessa initiativ och projekt (Zeilzer 

2003: 65).  

 

Zeilzer hänvisar till Lumsdens teori om behovet av en återuppbyggnad av de tre sociala 

zonerna efter en konflikt: den yttre sociala världen: den inre psykologiska världen och en 

transcendent zon mellan dessa två. Lumsden menar att konsten är ett viktigt verktyg för att 

bygga upp denna transcendenta zon då konst har en förmåga att hjälpa till med den helande 

processen, utforskandet av nya idéer och framförallt dess särskilda förmåga att interagera 

mellan den yttre och den inre världen (Zeilzer 2003: 64). 

 

Enligt Liebman är konst ett viktigt verktyg vid konflikttransformation genom att: 

- De som deltar i olika aktiviteter tex rollspel, kan faktiskt få uppleva hur saken ser ut ur 

någon annans perspektiv. 

- De som deltar involverar sig i en extern aktivitet i vilken de ges möjlighet att 

distansera sig och få ett nytt perspektiv, vilket i sin tur kan leda till att man lyckas lösa 

en specifik situation.  

- Människor kan få prova på olika ”liv” och sätt att vara genom drama, musik eller 

annan form av skapande som sker parallellt med deras vardagliga liv.  

- Att vara involverad inom konsten engagerar hela människan.  Den ger människor 

möjlighet att använda sig av sin kreativitet och sina känslor samt att ”tala från hjärtat”. 

Detta kan leda till nya lärdommar och insikter vilka i sin tur kan leda till den 

personliga förändring som krävs för att lösa många konflikter.  

- Projekt som kräver sammarbete kan ge de som deltar en insikt i hur man genom att 

arbeta tillsammans kan lösa en konflikt, och konsten erbjuder människor ett forum där 

detta kan ske. 

- Konsten erbjuder ett alternativ till de människor som saknar den kommunikativa 

förmåga som krävs för att lyckas lösa konflikter inom sig själva eller med andra endast 

genom verbala verktyg (Liebman 1996: 3-4). 
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Zelizer fokuserar på hur konsten kan användas rent praktiskt som ett verktyg för 

konflikttransformation och hänvisar till hur den kan användas på antingen ett implicit, eller ett 

explicit sätt för fredsbyggande. Det implicita sättet att använda sig av konst som ett verktyg 

för konflikttransformation fokuserar på att skapa en ”produkt”, som ett framförande, medan 

det explicita sättet fokuserar mer på konflikttransformationsprocesser inom de som deltar 

(Zelizer 2003: 221)  

På 1960 talet utvecklades en teknik för att försöka hitta nya och kreativa lösningar på 

konflikter med hjälp av drama och rollspel. Man skapade plattformar för personer på 

mellannivå och akademiker att mötas på och försöka lösa konflikter. Denna workshopmodell 

kallas för dialogprojekt (Bergh 2010:33). Enligt Liebman är teatern som verktyg extra 

användbart då det ger oss möjligheten att uppleva och återuppleva specifika situationer 

(Liebman 1996: 4).  

 

SOCIALA PLATTFORMAR OCH DESSAS ROLL I KONFLIKTTRANSFORMATION 

FÖR POSITIV FRED 

En av de viktigaste ingredienserna för konflikttransformation är enligt Lederach byggandet av 

sociala plattformar d.v.s. pågående och varaktiga mötesplatser för människor som över tid 

förmår att generera positiva initiativ för social förändring (Lederach 2005: 47). 

Plattformar byggs genom att stötta konstruktivt engagemang inom traditionellt delade kulturer 

i konflikt med varandra.  Plattformarna i sig är enligt Lederach viktigare än de enskilda och 

personliga förändringar de åstadkommer. De blir mötesplatser som är beständiga och 

anpassningsbara över tid. De genererar processer, där lösningar kan skapas och har därmed 

potential att åstadkomma djupgående förvandling över tid. Fredsavtal kan omöjligt hålla om 

man inte lyckas bygga äkta relationer och mötesplatser som består (Lederach 2005: 48-49).  

Enligt Kaldor står hoppet att finna hos de ”öar av civilisation” som utgörs av de människor 

som vägrar att finna sig i krigets politik. Dessa grupper lyckas genom stöd, politisk 

finansiering och beskydd sprida sig och växa större och starkare, varpå konflikten eller kriget 

måste backa undan (Kaldor 2004: 135-136).  

Enligt Bergh och Slaboda är en av de stora riskerna när musik används som ett verktyg för 

konflikttransformation att det passiva förhållandet mellan lyssnare och musiken i sig gör det 
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svårt för musiken att bidra till någon betydelsefull och varaktig förändring (Bergh och 

Slaboda 2010: 10). Här har lajv som konstform en stor fördel då alla är såväl publik som 

åskådare. Bergh och Slaboda pekar på att musik och konst som verktyg för 

konflikttransformation har en mycket viktig roll att spela som en plats för nätverks- och 

relationsbyggande, vilket förhoppningsvis varar bortom själva konsteventet. I likhet med 

Lederach menar de att dessa relationella nätverk är avgörande för att inte nya våldsamma 

konflikter ska utbryta i framtiden (Bergh & Slaboda 2010: 11, Lederach 2005: 48-49). Att 

förlita sig på kortsiktiga och starkt emotionella reaktioner genom estetiska upplevelser är 

enligt dem kontraproduktivt, i stället gör man störst skillnad genom att satsa på ett långsiktigt 

engagemang och plattformsbyggande med hjälp av olika konstnärliga uttryck (Bergh och 

Slaboda 2010: 12). 

 

TIDIGARE FORSKNING KRING LAJV 

Även om lajv ännu är ett relativt nytt fenomen har ämnet de senaste åren börjat studeras av 

forskare inom flera olika discipliner. Studier har förekommit ur bland annat psykologiska-, 

pedagogiska-, teologiska-, säkerhets-, drama-, speldesigns- och genusperspektiv.   

Exakt när eller var det första lajvet hölls är idag okänt, men inom lajvdiskursen refererar man 

ofta till att de första lajven uppstod parallellt inom flera olika grupper i västvärlden under 

slutet av 70-talet och var en vidareutveckling av bordsrollspel (Stenros & Montola 2011: 1). 

Den akademiska forskningen kring lajv är ännu relativt begränsad men Montala, Steenros, 

Bowman,  Harviainen, Henriksen och Bergström har alla publicerat doktorsavhandlingar som 

på ett eller annat sätt behandlar ämnet (Hjalmarsson 2011: 32, Bergström 2012).  

Lajvkulturen är ytterst levande och årligen hålls nationella och internationella konvent där 

lajv som fenomen stöts och blöts, föreläsningar hålls och gemensamma projekt startas upp. I 

den här uppsatsen refereras det främst till två av dessa: Knutpunkt, ett årligt nordiskt 

rollspelskonvent med stort fokus på lajv, samt Prolog, Sveriges största lajvkonvent som varje 

år hålls i Västerås.  
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OLIKA KATEGORIER AV LAJV 

 

 

 

 

 

 

 

 

Att försöka placera olika sorters lajv i tydligt definierade kategorier är komplicerat. Enligt 

Hjalmarsson bör man titta på och ta hänsyn till variationer i teman, stilar, strukturer, filosofier 

och nomenklatur (Hjalmarsson 2011: 35). Denna typ av kategorisering används dock främst 

av de som diskuterar lajv på en akademisk nivå. Bland de jag intervjuat används främst 

kategorier från olika teman och stilar, men också utifrån de känslor deltagarna upplevt.  Att 

här försöka ge mig in på att beskriva de olika kategorierna i detalj är av utrymmesskäl 

omöjligt, särskilt då det inte finns några erkända och nedskrivna definitioner för vad de flesta 

av dessa kategorier innebär. Här skiljer sig dock kategorin Nordic-larp från de övriga då 

bland annat Steenros bemödat sig för att ta fram en tydlig definition. Under årets Knutpunkt 

(2013) höll Jaakko Steenros en föreläsning där han försökte definiera vad som krävs för att ett 

lajv ska kunna hävdas tillhöra kategorin Nordic-larp. Den nordiska lajvtraditionen syftar 

oftast på den tradition som byggts upp kring det nordiska lajvkonventet Knutpunkt. Det är 

främst kring detta forum som en diskussion och diskurs vuxit fram där man analyserar och 

dokumenterar lajv i en allt större uträckning. 

Stenros beskriver denna tradition som: 

”A tradition that views larp as a valid form of expression, worthy of debate, analysis and 

continuous experimentation, which emerged around the Knutepunkt convention. It typically 

values thematic coherence, continuous illusion, action and immersion, while keeping the larp 

co-creative and its production noncommercial. Workshops and debriefs are common” (Stenros 

2013).  

Bilden till vänster togs i samband med lajvet Krigshjärta 4, 2010 och bilden till 

höger togs i samband med lajvet The monitor Celestra, 2013 
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Även om så kallade boffer-lajv och konventlajv existerar i de nordiska länderna, har en 

ambitiös subkultur inom subkulturen vuxit fram med fokus på att utveckla lajv som ett 

expressivt uttryck.  Dessa lajv har kretsat kring flyktingfrågor, cancer, militär ockupation, 

marginalisering och konsumtion (Stenros & Montola 2011: 2). 

 

            

       

   

LAJV SOM ETT PEDAGOGISKT REDSKAP 

Lajv har sedan ett par år tillbaka börjat etablera sig som ett accepterat pedagogiskt verktyg, 

och i Danmark startades 2006 världens första rollspelsinternatskola för elever i åldrarna 14-

17år. Skolan heter Østerskov Efterskole och följer den Danska läroplanen (Hyltoft 2008).  

Även i Sverige finns flera aktiva aktörer som verkar för användandet av lajv som ett 

pedagogiskt verktyg, såväl i skolan som inom företags och säkerhetsbranschen. När lajv 

används för pedagogiska ändamål benämns det som pedagogiska lajv eller på engelska som 

Edu-larp (Educational Live-Action Role-Play)
3
.  

 

                                                           
3
 Internationellt har ett nätverk vid namn ELIN (Education-LARPers International Network) vuxit 

fram för att öka sammarbetet och diskussionen mellan de olika aktörerna (ELIN 2013). 

Bilden till vänster togs i samband med lajvet Änglamark, 2007. 

Bilden till höger togs i samband med lajvet Stormens Öga, 2013 
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Pedagogiska lajv lämpar sig enligt Hjalmarsson extra väl för att lära ut mjuka färdigheter, så 

som emotionell intelligens, beslutsfattande och etik. Hon menar dessutom att pedagogiska lajv 

har flera fördelar gentemot andra typer av inlärningsmetoder, bland annat genom att erbjuda 

en säker miljö för individer, där de får möjlighet att göra och lära sig av sina misstag, utan att 

behöva identifiera sig personligen med de misstag de gjort. Pedagogiska lajv är dessutom 

djupt känslomässigt engagerande och har ett stort fokus på social interaktion (Hjalmarsson 

2011: 96).   

 

I sin artikel ”Four reasons why Edu-Larps works”, lyfter Hyltoft fram vad han anser vara de 

fyra främsta orsakerna till att pedagogiska lajv fungerar och lämpar sig som ett pedagogiskt 

verktyg. Pedagogiska lajv har i vidare utsträckning än andra pedagogiska verktyg en 

distraherande förmåga och hjälper därmed eleven att frikoppla sig från sitt vardagliga liv och i 

stället fokusera på inlärningen. Detta gör att lajv som pedagogiskt verktyg lämpar sig extra väl 

för personer som har svårt att koncentrera sig under traditionell klassrumsundervisning 

(Hyltoft  2010: 45).  Pedagogiska lajv förmår också att motivera eleverna på ett tydligt och 

klart sätt. Den motivation som behövs byggs in i karaktären och anammas därmed även av 

spelaren. 

 

As an example, most 15 year olds have no use for nuclear theory, but secret agents  

in the later part of World War 2 will memorize it gleefully (Hyltoft 2010: 49) 

 

Dessutom menar Hyltoft att pedagogiska lajv till skillnad från traditionell 

katederundervisning i mycket hög grad lyckas aktivera eleverna. Detta är enligt honom viktigt 

då deltagande ökar och fördjupar elevernas inlärning och förståelse.  

 

The larp comprises several factors that call for a high level of activity. Most notably are 

competitiveness, strong group structure and narrative. This means that a student only has to 

want to win, want to be popular in his group or want to experience the story in order to feel the 

urge for active participation; but very often all three factors will urge the student to activity in 

some measure (Hyltoft 2010: 51). 

 

Den fjärde orsaken till att pedagogiska lajv fungerar är enligt Hyltoft lajvets förmåga att 

jämna ut maktbalansen mellan lärare och elev, formen bemyndigar eleven att fatta egna beslut 

och sedan leva med dem (Hyltoft 2010: 53). 
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PERFORMANCE TEORI  

Den forskning som finns kring det svårdefinierade konceptet performance är mycket 

omfattande och spretig och växer ständigt. Performance kan kopplas till prestation, en utförd 

handling som kan bedömmas, t.ex. sexuell prestation, en bils eller skolbarns prestation 

(Carlson 2004: 5) Performance är även ett samlingsbegrepp för olika typer av framträdanden 

(Carlson 2004: 20). Carlsson menar att det är stor skillnad på att bara göra något och att 

framföra något. Skillnaden beskrivs som omedvetna handlingar utan eftertanke alternativt 

medvetna handlingar med eftertanke, snarare än i huruvida handlingarna sker på eller utanför 

en scen (Carlson 2004: 4).  

I samband med den prestation eller det uppförande som sker genom performance aktiviteter 

finns ofta en annan social acceptans som är mer tillåtande för sociala experiment och inte 

sällan sker saker som är normbrytande inom den egna kulturella kontexten. Chansen finns att 

dessa nya och ofta vidgade normer så småningom läcker ut ur dessa miljöer och påverkar 

samhällets normer (Carlson 2004: 19). Ett tydligt exempel på detta är när man inom lajv leker 

med könsnormer, eller när fantasiförbundet genom levande rollspel försöker uppmuntra 

demokratiska tillvägagångssätt i Vitryssland och Palestina (Fantasiförbundet 2013).  

Clifford menar att det är viktigt att göra skillnad mellan deep play och shallow play eftersom 

det är de som ägnar sig åt deep play som mest sannolikt kommer att utmana samhällets 

fundamentala idéer, kulturella koder och normer. Andra menar att perfomance främst 

förstärker den rådande kulturens sociala koder och normer snarare än att ifrågasätta dem 

(Carlson 2004: 20).    
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LAJVARE BERÄTTAR OM LAJV 

 

För att undersöka lajv som ett verktyg för konflikttransformation är det först nödvändigt att ta 

reda på mer om vad lajv är.  

”ETT FILOSOFENS LABORATORIUM” - ATT DEFINIERA LAJV 

Under intervjuerna kretsade samtalet till stor del kring att försöka definiera och förstå vad lajv 

egentligen är.  Flera av de jag talat med har talat om hur lajv absolut kan vara konst men inte 

nödvändigtvis är det: 

Lajv är ett medium på samma sätt som film är ett medium, och det finns film som är konst, och 

det finns film som är lite mindre konst. […] På samma sätt så finns det lajv som går allt från 

djupt, fantastiskt, otroligt givande och expressiv konst, hela vägen till transformers [här syftar 

hon på en film som hon nämnt tidigare, som ett exempel på motsatsen till konstfilm], så att säga, 

som kanske bara är en upplevelse men med väldigt tunna karaktärer (Maja).  

Josef hävdade också att lajv kan vara konst och gav ett exempel på ett lajv som han ansåg var 

konst: 

Europa till exempel, de körde i Norge, flyktingmottagnings-lajv. Vakterna pratade jugoslaviska, 

uteslutande. Och det var svenskar och norrmän och nån finne med också som flytt från 

Skandinavien i krig ner till Balkan där så var de på flyktingmottagningen där […] Det är lite det, 

det handlar om i slutändan.  Att lyckas förmedla känslor på något sätt, det är konst, ibland tolka, 

men definitivt förmedla. Och lyckas man på det sättet liksom de riktigt starka 

känsloförmedlingarna, kan man verkligen säga att det inte är konst då? (Josef).  

Alla de som deltog i studien var överens om att lajv kan vara konst, men flera var också 

tydliga med att detta inte är den främsta orsaken till att de lajvar.  

Jag tycker ju att mycket av lajv är konst, men det är ju inte det som är poängen för mig. Sedan 

är det ju hur man definierar konst. Alltså jag lajvar ju inte för att utöva konst. Det råkar bara bli 

en följd ibland (Johan). 

I stället har de alla olika motiv, vissa beskriver hur de gillar att komma ut i skogen, andra att 

få syssla med hantverk eller umgås med vänner och uppleva äventyr. Maja beskriver hur hon 

genom lajv får utlopp för sin kreativitet och experimentlust.  
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Det är ju, alltså lajv är ju ett filosofens laboratorium, det är den bästa hobbyn som finns! 

*skratt* Man får ju, du får ju fritt leka med, du får vara extremt kreativt, både när det gäller att 

designa karaktärer och när du är arrangör och producent, som jag också är, så får man ju designa 

hela världar (Maja). 

De talar också om hur lajv öppnar upp möjligheter att lära sig nya saker, experimentera med 

identiteter och utforska varför människor agerar och känner som de gör. 

 Absolut! Lajv är ju ett av de starkaste pedagogiska redskapen tycker jag i och med att, ja men 

man upplever en situation, man läser inte bara om den, eller ser den på film, och då får man en, 

ja men man får andra tankar, och en tydligare bild och mer empati kring den där situationen 

(Johan).  

Under intervjuerna kallades lajv bland annat för: konstform, hobby, subkultur och medium. 

De personer jag intervjuade verkade inte anse att det ena uteslöt det andra utan, att lajv har 

möjlighet att innefatta och vara allt detta. När jag frågade hur de ställde sig till att delta i lajv 

med ett tydligt syfte, annat än underhållning, ställde de sig alla mycket positiva till detta, och 

flera hade redan deltagit i lajv med pedagogiska syften. De utryckte också en hoppfull 

förväntan kring vad lajv skulle kunna användas till i framtiden.             

             

 

 

 

 

Bild tagen i samband med lajvet Stormens öga - 2013 
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”KYSST AV EN RÖVARHÖVDING” - OFÖRUTSÄGBARHETEN OCH 

FANTASIN 

 

De jag intervjuat har mer än gärna berättat om sina minnen från olika lajv, vilket enligt Johan 

är något väldigt typiskt för lajvare; att de gärna återberättar vissa minnen eller scener om och 

om igen. När de deltagande återberättar minnen, glittrar deras ögon och många berättar med 

stark inlevelse, särskilt om sina första lajvminnen, medan andra också visar en tydlig distans 

genom att skratta åt eller förlöjliga sina minnen. Sam kallar ett av sina starkaste minnen för 

”lökigt episkt” och Josef kallar sitt första starka minne för ”rätt fånigt faktiskt”. Men trots att 

dessa minnen ofta påminner om en ”Hollywood, B-film”, är det något med dessa minnen som 

gör att de är starka och positiva. Kanske är det känslan av att träda in i en främmande värld 

där vad som helst kan hända, där man enligt Josef får chansen att vara ”hjälten i sagan”. Flera 

av de minnen de väljer att dela med sig av handlar om hur de överlistat ”fienden” eller när 

deras karaktärer lyckats på ett eller annat sätt. Det kan handla om att ha vunnit en seger, löst 

en gåta eller när de helt enkelt lyckats med att gestalta karaktären extra väl. Dessa är inte de 

enda historier de berättar, både Maja och Olle berättar om hur de upplevt det som en 

fantastisk och mycket positiv upplevelse att få gråta, sörja och till och med dö. Flera beskriver 

hur de fascineras av möjligheten att utforska nya kulturer och språk, att nyfikenhet är en 

drivkraft bakom lajvandet. 

Jag har ju rest hela mitt liv och det jag absolut älskar framför allt det är och liksom utforska och 

... vara i nya kulturer, jag tycker sådant är jättespännande och då är det precis lika intressant för 

mig att vara i liksom Indonesien, som att vara på... Ja .. som att vara i en fiktiv stad, i en fiktiv 

kultur på ett lajv (Rebecca). 

Maja beskriver hur häftigt det var första gången som hon stötte på en annan ras (orcher) i 

skogen och hur hon fängslades av deras språk.  

Vi hör ett brakande i skogen […]och de här två orcherna kommer dit och tittar på oss liksom, 

och börjat peta lite granna på oss och de, hela tiden så pratar de svartiska
4
 med varandra. Men 

de verkar inte särskilt fientligt inställda alls, de var nog väldigt trötta, väldigt trötta verkar de 

vara. Så de satte sig ned vid vår eld *skratt* och pratar med varandra om oss... och försöker 

                                                           
4
 Orcher även kallade svartblod  är en form av människoliknande sagoväsen som kommer från JRR Tolkiens 

sagovärld Midgård, svartiska är ett eget språk som baserats på Tolkiens skrifter men utvecklats vidare av 
rollspelare. 
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liksom kommunicera […] det var ju verkligen några... varelser från en annan värld som hade 

kommit dit och pratade ett annat språk […] ja det var fantastiskt! (Maja). 

När Clara beskriver sin favoritkaraktär är minnet starkt kopplat till möjligheten att genom 

karaktären utforska en okänd värld. 

 Men så blev det i varje fall så att den här karaktären blev hjärntvättad och glömde bort allting 

och, plötsligt befann sig i en helt vanlig by bland helt vanliga människor och inte kom ihåg 

någonting och det var jätteintressant att plötsligt befinna sig in den här världen och träffa alla 

människor och se allting ur en vinkel av en person som inte vet någonting överhuvudtaget. Det 

var en väldigt, väldigt stark känsla av världsresa liksom (Clara). 

Dessutom har lajv också varit en orsak, för flera av de jag intervjuat, att faktiskt resa ut i den 

riktiga världen för att lajva i nya miljöer. Per berättar om hur han förra sommaren reste till 

Palestina för att delta i ett lajv arrangerat av palestinier och om hur han förvånades över den 

enorma skicklighet han stötte på bland de palestinska deltagarna. 

I somras var jag och spelade Till death do us part, ett lajv i Palestina. Som var det första 

internationella lajvet arrangerat av palestinier i Palestina. och jag hade träffat några av de 

arrangörerna i Oslo innan, och jag kände de norrmännen som drog i det ganska mycket, och vi 

var väl förberedda på att det skulle vara ett lajv, men inte så mycket mer. Vi var väl där en 

vecka innan och det hände så mycket annat, men när vi väl kom dit så var det så fruktansvärt väl 

förberett, väldigt bra och relevanta workshops och framförallt så slogs jag och några andra 

deltagare av vilka otroligt starka skådespelare alla av palestinierna var. Och det är ju så svårt att 

veta när man inte känner någon sedan innan hur det ska funka. Och när det inte finns en lajvscen 

liksom. Vad kommer att hända? Och vi spelade scener tillsammans som en workshop. Och 

första gången vi såg dem spela en scen tillsammans så spelade de familjen till bruden som ska 

gifta sig när de får beskedet över telefon att det ska hända. Och innan, det var verkligen, det 

blev elektriskt i rummet. Vi satt ganska avslappnat, det var väldigt varmt och så satt vi och 

pratade och så började de spela, och då såg man direkt hur alla de skandinaviska spelarna 

skiftade hur de satt i stolen, och sträckte på sig och jag och [namn borttaget] utbytte en blick 

som verkligen sa "Satan, vi måste bring our A-game"... annars så kommer vi göra bort hela 

lajvscenen för de här är så vassa! (Per). 

Exemplet ovan är endast ett av flera som ges av deltagarna i studien på hur lajv fungerar som 

medium inte bara i vår svenska eller nordiska kontext utan hur det också har fungerat och 

tagits väl emot i flera andra kulturella kontexter där det prövats. Under intervjuerna nämns 
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förutom Palestina även: Vitryssland, Australien, Tyskland och Libanon.  En annan sak som 

flera pratar om är den fantastiska känslan av att vad som helst kan hända.  

Den konkreta situationen är att jag spelar någon form av religiös representant, jag tror till och 

med att jag är någon form av inkvisitor, men det är lite oklart... Det är några år sedan vi det här 

laget... Och vi ska ta fast en häxa. Denna häxa är då skyddad av sin familj och sina vänner, även 

kända som det lokala rövarpacket. Och vi lite odiplomatisk försöker då buffla oss fram och 

försöker då gripa den här personen och det går ju inte så bra. Hårt sätts mot hårt och vi står 

liksom nästipp mot nästipp och någonstans tar liksom orden slut. Men det är en väldigt 

förbluffande… utlopp för frustrationen, när rövarhövdingen pussar mig på munnen! (Sam). 

Lederach skriver att vi för att kunna transformera konflikter måste vi använda oss av 

fantasin samt våga prova nya och ibland mycket förvånande tekniker (Lederach 2005). 

Detta är bara ett av många exempel på hur de jag pratat med upplevt att en situation med 

en stark in-lajv konflikt hanterats på ett oväntat sätt. Man kan alltså anta att lajv vore ett 

mycket lämplig verktyg när man vill öva människor i att tänka utanför den berömda lådan. 

Though not foretold or initially clear, people who display a deep quality of moral imagination in 

these settings of violence demonstrates a capacity to live in a personal and social space that 

gives birth to the unexpected […] They embrace the possibility that there exist untold 

possibilities capable at any moment to move beyond the narrow parameters of what is 

commonly accepted and perceived as the narrow and rigidly defined range of choices (Lederach 

2005: 38) 

Bild tagen i samband med lajvet Vägen 2007 
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”EN SKURK TYCKER SÄLLAN SJÄLVA ATT DE ÄR ONDA” - OM 

FÖRSTÅELSE OCH IDENTITETER 

De jag intervjuat berättar hur de med åren blivit allt mer intresserade av att experimentera 

med samt utforska sin egen identitet genom att prova, känna och uppleva saker som de  

inte upplever i sin vardag. Lajvet blir ett forum för att försöka förstå sig på de värsta 

skurkarna samt utforska och ifrågasätta gränsen mellan vem som är ond och vem som är 

god. De beskriver hur det är viktigt att göra skillnad på den karaktär som en person spelar 

och personen i sig. De upplever att de på lajv kan spela karaktärer som sårar andra, eller 

gör vidriga saker mot andra karaktärer, och ändå veta att de kommer att bli ”förlåtna” 

efteråt. Det är en del av spelet. Trots att de ibland kan vara helt inne i en scen, beskriver de 

det som om det alltid finns en del av dem själva som är ”åskådare” och ”regissör”, en del 

som reflekterar över det som sker och att det därmed finns ett ramverk att hålla sig inom, 

eller som Josef säger:  

Alltså det finns garanterat roller som skulle kräva saker som jag inte skulle vara bekväm med 

men jag kan spontant inte tänka mig någon liksom sådan. Det är ju inte som att man går in i 

någonting till den nivån så att alla spärrar försvinner. Hade det varit det så hade det ju varit en 

helt annan femma. Men nu går det ju fortfarande liksom att göra sluskiga, äckliga eller 

dominanta fascister eller vad det nu kan tänkas vara, men veta att man är ju inte den personen, 

man kommer inte göra några riktiga tokheter som faktiskt skadar folk på riktigt (Josef). 

Per berättade om en karaktär som han spelat under lajvet Till death do us part i Palestina. Han 

beskrev den som en vidrig person men ändå som en av hans favoritkaraktärer eftersom han 

upplevt den som intressant att spela:  

[karaktärens namn borttaget] var jävligt vidrig och ganska långt ifrån mig. Jag tog en variant av 

mig själv, med egentligen bara, vad ska man säga, de negativa sidorna... och... Jag la till saker 

som jag föraktar och spelade upp dem till max. Och försökte att göra inte så mycket av en 

karikatyr, utan en... En skurk tycker själv sällan att de är onda, utan de har sina egna motiv och 

sitt eget perspektiv, och det var väldigt skönt att få säga farväl till [karaktärens namn borttaget] 

när lajvet var slut, och få så här be om ursäkt och vara nära de här personerna som jag spelat 

med. 

Per säger vidare att det han tycker är absolut bäst med lajv är att:  

Jag kan på ett säkert sätt utforska att vara en typ av person som jag vill vara eller inte vill vara. 

Jag kan vara en riktigt hätsk person och göra hemska saker och bli förlåten för det, och ingen 
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blir skadad. Jag kan... jag kan döda någon till exempel. Jag kan också vara positiv på ett sätt 

som jag inte är intresserad av, men nyfiken på. Jag kan helt enkelt, utveckla min empati. 

Hannah Arendt, mest känd för sin studie av nazisten Eichmanns rättegång, hävdar att det finns 

något som hon kallar för den ”banala ondskan” och att denna gör det möjligt för människor att 

begå vidriga handlingar, på grund av en distans och oförmåga att sätta sig in i eller förstå 

verkligheten ur offrens synvinkel. Arendt hävdar bestämt att det handlade om en brist på det 

hon kallar för intellektuell empati (Arendt 1996).   

I många av vår tids konflikter delas människor upp i olika grupper efter sina etniska och/eller 

religiösa identiteter (Kaldor 2004: 159-161).  Man bygger upp en distans mellan grupperna 

och river ner den intellektuella empatin genom att förstärka skillnader och 

fiendebildskonstruktioner (Kolind 2007:138).  Fiendebilder avhumaniserar människor och 

skapar en distans, som gör det omöjligt att förstå hur personer som tillhör en annan grupp än 

den egna tänker eller känner.  Kolind beskriver hur mer mångfacetterade identiteter, gör det 

möjligt för människor att identifiera sig med varandra igen och därmed att åter närma sig 

varandra (Kolind 2007: 131-132). Detta möjliggör det samarbeta som är en förutsättning för 

byggandet av en varaktig och positiv fred (Galtung 1969).  

Genom sina studier av musiker och organisatörer av musikaktiviteter i Bosnien-Heregovina 

försökte Zelizer förklara hur olika konstnärliga processer kunde användas aktivt för att bygga 

fred. Grundtanken bakom dessa projekt var att konflikter skulle kunna lösas genom att 

utvidga de deltagandes identiteter till att innefatta andra än de som konflikten tvingat på dem 

(Bergh och Slaboda 2010: 6).  

Utifrån mina intervjuer kan man ana att lajv skulle kunna användas som ett verktyg på tre 

olika plan för att vidga och omdefiniera identiteter. Lajv öppnar upp en möjlighet till 

förståelse för andra människor på ett sätt som skulle kunna omöjliggöra den banala ondskan 

och åter humanisera ”fienden”. Utövarna får dessutom en ny och relativt stark identitet i att 

vara ”Lajvare”. Men det verkar också som att de genom lajv får en möjlighet att bearbeta och 

fundera över sin off-identitet, vilka de är och vilka de vill eller inte vill vara. 
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”EN DUSCH AV KÄRLEK!” - GEMENSKAPEN LAJVARE EMELLAN 

Deltagarna beskriver lajv som ”en oerhört social hobby, full av entusiaster”, vilket gör att lajv 

gärna blir såväl en livsstil som en identitet. Det är dock ingen av de jag talar med som själva 

beskriver lajv som sin livsstil, utan i stället är det tydligt att flera av dem vill visa på en 

distans mellan sig själva och sitt lajvande.  Flera av dem beskriver också sin frustration över 

de olika ”läger” som finns inom subkulturen och hur det inom lajv finns olika skolor som alla 

tycker att "jag lajvar på rätt sätt och du lajvar på fel sätt!"(Johan). Clara beskriver det som att 

subkulturen dels är ”väldigt välkomnande och dels väldigt bitchig”, då den ännu är relativt 

liten och väldigt små åsiktsyttringar kan få mycket stor betydelse. Rebecca menar att lajv är 

precis lika utsatt för sociala och grupprelaterade problem som andra kulturer, men att ett stort 

problem är att man inom lajvkulturen varit för naiv och blundat för detta. Hon 

uppmärksammar även att lajv ännu är ett relativt nytt fenomen som ännu befinner sig i en 

”tonårsfas” där det desperat letar efter en egen identitet.  

Men när vi pratar om den gemenskapen som uppstår mellan människor, inte bara rent allmänt 

inom subkulturen, utan de som just delat en lajv-upplevelse tillsammans, beskriver lajvarna 

det som något extraordinärt. 

Alltså det är ju rätt fantastiskt att se en nybörjar-lajvare som är på sitt första eftersnack [en sorts 

informell mingelstund precis då lajvet avslutats och alla är sig själva igen]. För de brukar ju vara 

helt överväldigade av känslorna efter. För det är så mycket människor som har lärt känna dem 

Bilden är tagen av Petter 

Karlsson I samband med 

Lajvet Till Death do us 

Part, Brizeit, Palestina  
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som kramar dem, som säger "gud vad roligt det var!" "vad bra du är!" "Du är så bra!". Så man 

får enormt mycket positiv förstärkning. Just på ett eftersnack efter ett lajv. Det är verkligen en 

dusch av kärlek sådär (Maja). 

Alla som har varit på ett läger tillsammans med andra, eller har varit med om en traumatisk 

händelse eller olycka vet att det formas väldigt starka band. Och man emulerar det när man 

lajvar, och det blir väldigt kraftigt och det är ju otroligt… när man har, när man rider den vågen 

och man känner sig jävligt nära folk som man bara har känt i en dag (Per).  

Även om man spelar roller, de kan till och med vara fiender med varandra, så samspelar man, 

spelarna samspelar med varandra för att skapa spelet. De samarbetar även om de slåss, och det 

[samarbetet] är ju på riktigt! (Hannah). 

Subkulturen som uppstått kring lajv tycks alltså enligt de jag intervjuat brottas med samma 

problem som andra, nämligen en tydlig avgränsning  mellan ”vi” och ”dem” även mellan 

olika grupperingar inom subkulturen.  De sociala relationer lajvarna beskriver tycks ändå 

mestadels positiva och mycket starka, vilket tyder på att lajv lämpar sig för byggandet av nya 

och starka relationer människor emellan. Att uppleva spänning, starka känslor och en 

medryckande berättelse tillsammans tycks föra deltagarna mycket nära varandra. Enligt 

Lederach (2005: 84-86) är en av de viktigaste ingredienserna för konflikttransformation 

återupprättandet och byggandet av nya relationer och nätverk människor emellan, något som 

verkar möjligt att göra genom lajv och dessutom skapa sociala plattformar som har möjlighet 

att bestå och utvecklas över tid.  

 

 

Bilden togs i samband med lajvet Tunolas 

port 2009 
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KATHARSIS - RENING GENOM SORG 

Samtliga intervjuade berättar att de upplevt mycket starka känslor på lajv och hur deras 

känslospektra fått fler dimensioner genom deras lajvande. De berättar om känslor som skräck, 

ångest, kärlek, misär, girighet, maktfullkomlighet, snällhet, ondska, sorg, dödsångest, euforisk 

glädje, äventyr, nyfikenhet, vänskap och ilska.  Dessutom beskriver de hur man ibland kan 

uppleva att karaktären tar över hela ens känsloregister. 

Alltså den första starka känslan du får, när du liksom helt känner att karaktären tar över ditt 

känsloregister, och att du… är ofta sorg. Jag kommer ihåg första gången det hände på ett lajv, 

jag kommer ihåg att min karaktär, jag bara gråter, och det är en sådan stark känsla att nästan 

hela mitt jag är uppe i det här. Sedan har jag fortfarande det här medvetande regissörstänket som 

var lite nästan förbluffad. Alltså Oj! Alltså... här...nu är jag faktiskt så inne i karaktär att hela jag 

är helt engagerad […] Sedan är det glädje... Och det och den kommer också liksom verkligen 

ren skär euforisk glädje, och den är lite svårare att hålla, dig själv så att säga, regissörsdelen av 

dig från att bli smittad med så att säga. Medan när man verkligen gråter, det kan man sluta med 

efter fem minuter och stänga av sorgen, för det var ju inte ens egen, spelarens sorg utan 

karaktärens sorg liksom (Maja).  

Både Johan och Clara pratar om hur de på lajv har möjlighet att uppleva känslor som de inte 

annars upplever i sina vardagsliv. Johan beskriver hur hans vardagliga liv i Sverige i grunden 

är ganska okomplicerat, men hur han på lajv kan befinna sig i en situation där karaktären har 

det väldigt, väldigt jobbigt och på så sätt uppleva mer negativa känslor än han gör hemma.   

Om personer som vuxit upp och lever under fredliga förhållanden använder lajv som ett 

verktyg för att försöka förstå hur det skulle vara att uppleva ett krig, kanske skulle lajv då 

också kunna användas som ett verktyg för att hjälpa människor som bara upplevt krig att 

föreställa sig hur det skulle vara att leva i fred? 

Att spela kring döden och att faktiskt dö på lajv beskriver många av de jag talat med som en 

befriande, känslourladdande och intressant upplevelse.    

Som på det förra lajvet så spelade jag en karaktär som accepterade att dö, och tyckte att det var 

det bästa som fanns, och det var väldigt intressant att känna det (Clara). 

Min roll börjar liksom berätta om, min fästmö hemma som…, ”kan ni ta ett meddelande till 

henne? Det ligger lite pengar under golvet i köket, jag tror inte att jag kommer att överleva det 

här.". […] Sedan går jag ut till min egen avrättning och står med tårar i ögonen, och man börjar 

med att ställa sig med ryggen emot de nyinryckta soldater som ska arkebusera och så kommer 



Malmö Högskola                                                                                                                            Tindra Englund 
2013 

41 
 

en av väblarna fram och vänder på en så att de ska få se en i ögonen då de skjuter förrädaren. 

Och man står där med tårarna rinnande och så skjuter de och man är död, rakt av. Sen bärs jag 

bort lite snabbt i skogen och djävlar vad bra jag mådde efteråt! […] Man får ur sig så 

fruktansvärt mycket liksom emotionell laddning, man får gråta. Jag tycker att lajv kan ibland 

vara ett bra sätt att få ut det lite grann (Olle). 

… jag och min älskade inser att han kommer att dö […] han ligger och håller på att avlida, 

glider längre och längre bort i blodförlust, och jag försöker hålla kvar honom "du får inte, du får 

inte dö än!" […] Så vi pratar och vi pratar, och vi försöker hålla kvar honom i livet liksom, och 

det är en enorm känslostark scen förstås […] tills den här personen, vår bästa vän dyker upp och 

jag ber honom att döda oss båda två, så att vi ändå kan dö tillsammans. Vilket han gör och ja, 

det var ett fantastiskt Romeo och Julia slut (Maja).  

Maja har funderat mer kring det här och konstaterar att hon använder sig av lajv för att 

bearbeta känslor som hon själv bär på. Hon beskriver lajvande som en reningsprocess. 

Innan jag började lajva så förstod jag aldrig det gamla grekiska begreppet metakatarsis som var 

så klassiskt i den klassiska grekiska kulturen […] alltså rening genom sorg om jag kommer ihåg 

det rätt. […] alla de här känslorna och scenarierna som vi laborerar med på lajv, genom att ta 

upp känslor i lajvet, där du ändå har det här skyddsnätet som den här regissörsdelen av dig ger 

dig […] så kan du uppnå katarsis, det vill säga att efteråt så kan du gå ut med en större förståelse 

av vad? Hur du själv tänker, varför du reagerar som du gör osv. Så jag använder ofta lajv för att 

jobba med några typer av känslor som jag har off liksom (Maja).  

I många kulturer har teater, sång och andra former av konst använts som verktyg för att 

bearbeta sorg. Utifrån mina intervjuer skulle jag vilja påstå att det finns ett visst belägg för att 

vidare utforska lajv som ett verktyg för att bearbeta sorg, eller andra starka känslor efter en 

väpnad konflikt. Just den här möjligheten som de som deltagit i studien beskriver, att gå helt 

upp i en känsla och kunna bearbeta den samtidigt som man behåller en underlig distans till 

den eftersom det är ens karaktär som känner den, är relativt unikt för just lajv. 

I artikeln When Death is good for life: Considering the positive trajectories of terror  

management, redogör en grupp psykologer för ett par studier i USA där  man  undersökt om, 

och hur, starka upplevelser av ens egen dödlighet påverkar  människors förhållande till livet 

och andra människor. Studierna visar att en medvetenhet om den egna dödligheten motivera 

människor till att leva ett bättre liv. Människor med en sådan medvetenhet har en tendens att 

bli mer måna om sin hälsa, prioritera sina mål, leva upp till sina principer och övertygelser 

samt bygga och underhålla sina relationer till andra. Dessutom tycks de vara extra måna om 



Malmö Högskola                                                                                                                            Tindra Englund 
2013 

42 
 

att uppmuntra utvecklingen av fredliga, barmhärtiga samhällen som främjar fördomsfria och 

tillväxtorienterade beteenden. Sammanfattningsvis menar de att direkta upplevelser av döden 

kan vara berikande och hjälpa människor att utvecklas (Vail et. al 2012:1). 

Samtidigt som en nära döden- upplevelse kan främja omtanken om de egna, tenderar det att 

förstärka fiendebilden eftersom man vill försvara sina egna mot ”de andra” (Vail et. al 2012: 

11). Frågan återstår om lajv kan skapa de positiva effekterna av en stark upplevelse av döden, 

samtidigt som man kan undvika de negativa genom att den eventuella fiendskap och det hat 

som föds riktas mot en påhittad grupp människor i en påhittad kontext? 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                      

 

 

Bilden till vänster togs i samband 

med lajvet Tunolas port 2009,  

bilden ovan  togs i samband med 

lajvet Spår av frost 2008 
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”DETTA ÄR ETT JÄKLA VAMPIRE-LAJV NI HÅLLER PÅ MED!" - NYA 

INSIKTER OM ”VERKLIGHETEN” 

Flera av de jag har intervjuat menar att de ofta kan dra paralleller mellan det som händer på 

lajv och det som händer i verkligheten. Sam beskriver att han genom sina många år som 

vampire-lajvare har blivit mycket mer medveten om och bättre på att identifiera olika 

maktbeteenden och hur han ibland får lust att utbrista till sina kollegor att: ”detta är ett jäkla 

vampire-lajv
5
 ni håller på med!". Han talar också om hur han blivit bättre på att ta plats i olika 

sammanhang, särskilt i grupper av okända människor. Johan upplever att han genom lajv fått 

en ny förståelse för hur det skulle kunna vara att leva under ett krig, eller mitt i en stark 

religiös eller kulturell konflikt. Han menar att detta leder till en ökad empatisk förmåga. 

Hannah berättar hur hon upplever att hon ibland kommer så djupt in i lajvet att karaktärens 

känslor helt får styra hennes beteende, vilket inte endast gör att hon förvånas, utan även 

förstår en annan persons agerande och val. 

Jag tycker att det är olika för olika lajv. Men jag tror att det jag brukar uppskatta allra mest 

efteråt är om jag blivit överraskad av mina egna känslor i roll. Att jag känner någonting som jag 

inte visste att jag skulle känna... eller liksom upptäcker något nytt av att vara i en annan position 

eller så. Att man tänker på scener och helt plötsligt så kände jag den här känslan jättestarkt 

vilket gjorde att jag gjorde det här valet, men det hade jag inte förväntat mig…(Hannah) 

Josef berättar om just den där känslan av att karaktären tar över som något oerhört positivt 

och eftersträvansvärt.  

Man pratar om golden moments. Att normalt så spelar du din karaktär men ibland liksom så har 

du de där stunderna, ett golden moment när du är din karaktär istället. Så det kan jag nog nästan 

skriva under på. Det blir ju lite så. I den bästa av världar så har man mycket golden moments 

och rätt lite ”nu agerar jag” (Josef). 

Förutom känslan av golden moments är detta att utforska kulturella och religiösa konflikter 

såväl som funktionerna bakom olika gruppdynamiker och normer något som flera nämner 

som en av lajvets stora fördelar. Josef menar att det är en helt annan sak att uppleva än att 

försöka läsa sig till förståelse för människors olikheter:    

Just det där att man halkar in på det hur någon annan tänker. Det gör ju att man får en hel del 

respekt för att dels: folk tänker olika, och dels jag är inte normativ. Det där är ju något man kan 

                                                           
5
 Vampirelajv är synonymt med vampyr-lajv, en kategori av lajv som utspelar sig i en fiktiv verklighet där det 

finns vampyrer. Ofta kretsar dessa lajv kring maktspel och vampyrernas politiska intriger. 
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läsa sig till annars också, om man känner att psykologi är roligt, kul att plugga. Men det är en 

helt annan sak att uppleva det, än att läsa sig till det. Det är nog ett av de kraftfullare sätten jag 

kan tänka mig. Att lyckas med det. Jag kan inte hitta något bättre i alla fall själv. Den biten 

tycker jag är jättespännande, just för att få någon slags förståelse för den andra sidan (Josef). 

Han berättar om lajvet ”De tusen rosornas väg”, ett lajv som var satt i en klassisk 

medeltida fantasy miljö, där två nationer var i krig med varandra och man spelade hårt på 

nationalismen, särskilt på den ena sidan där man sjöng kampsånger och lyckades bra med 

att få en starkt nationalistisk stämning att växa fram. Vad arrangörerna inte berättat för 

deltagarna var att mycket av historien och de kulturella bitarna var hämtade från 

situationen i Nazityskland under slutet av andra världskriget. Man hade till och med 

direktöversatt sånger ur Hitler-jugends sångbok till svenska, och använt sig av dem som 

kampsånger under lajvet. Josef berättar om hur vissa av de som deltog blev mycket 

upprörda  efteråt när de fick reda på hur det låg till. Men också hur många uttryckt att de 

nu hade en helt annan förståelse för vad som skett i Nazityskland, och hur det kunnat ske. 

Även Per är inne på att han upplever att fysiska minnen skapar en annan förståelse och 

närhet till det man upplever.   

Det finns en otrolig styrka i att känna en berättelse i kroppen. Jag är inte den typen av lajvare 

som gråter mycket eller som känner känslorna starkt i kroppen på plats. Men jag har de fysiska 

minnena av de känslorna efteråt. Jag kan känna hur jag är vän med någon, eller fiende med 

någon eller saknar någon. Att ha de här fysiska minnena i kroppen ger en, det ger en ganska stor 

empati och det finns en möjlighet till att ha en närhet till allt annat man upplever (Per).  

Utifrån mina intervjuer kan man se ett mönster av att de lajvare jag talat med upplever att de 

har förvärvat kunskaper genom lajv som gett dem en större förståelse av verkligheten och 

särskilt hur andra människor tänker och känner.  Detta blir relevant då detta att kunna sätta sig 

in i hur andra människor tänker och känner, att känna empati för dem och försöka förstå deras 

situation, är nödvändigt då man vill bygga broar och skapa förståelse mellan människor som 

är i konflikt med varandra.  Det är omöjligt att utifrån endast intervjuer, bevisa att lajvare är 

mer empatiska än andra. För att svara på frågan om lajv som medium kan hjälpa människor 

att utveckla en större empati skulle en större och mer mätbar studie behöva göras. Enligt den 

inspelade föreläsningen ”Can playing games teach us about war?”, under Nordic larp talks i 

Köpenhamn 2011 finns det dessutom enligt Fatland en risk att vi genom lajv förskönar krigets 

verklighet och glömmer bort änkorna, hungern och blodsutgjutelsen. Trots detta menar 

Fatland att lajv har en unik förmåga att låta oss uppleva världen ur någon annans perspektiv, 
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att se vad karaktären ser, höra det karaktären hör, känna det karaktären känner och göra det 

karaktären gör, vilket i sin tur gör att:  

Rollplay can teach you to see beyond the maps and the buttons, and the uniforms and the skin-

color, and the yarning for revenge and for glory, to look at the face of the enemy and see that 

they too, are us (Fatland 2011). 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

Båda dessa bilder ägs och används med 

tillåtelse av Borås by night 
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VITA VETGIRIGA AKADEMIKER - OCH VARFÖR DE LAJVAR 

Vilken typ av personer det är som lajvar egentligen? Är det så att lajv som medium bara 

passar en viss typ av människor? Maja upplever de flesta lajvare som socialt kompetenta och 

kreativa personer som gillar att träffa nya människor. Johan menar att alla som tycker om att 

leka också tycker om att lajva, men att det i dagens samhälle krävs ett visst mått av 

självdistans av en vuxen för att kunna leka.  

När jag bad de som deltog i studien att beskriva vilka det är som lajvar (i Sverige), målades en 

bild av den typiska lajvaren upp som en vit vetgirig akademiker. De beskriver hur de flesta 

lajvare tillhör en vit medelklass, ofta med högutbildade föräldrar eller att de som lajvar själva 

är akademiker. När de nämner vilka andra yrkesgrupper som de förväntar sig att personer som 

de träffar på lajv ska tillhöra så är det främst läkare, psykologer, IT-administratörer och 

doktorer i det ena eller andra, inte ICA-kassörskor eller lastbilschaufförer. Undantaget är de 

yngre lajvarna, vilka i de flesta fall tycks vara studenter. Några av de jag har talat med hävdar 

att det finns ett glapp mellan hur lajvare själva uppfattar variationerna inom subkulturen och 

hur den faktiskt ser ut: 

Det finns en självbild bland lajvare att det är en väldigt stor bredd och att man är väldigt öppna 

och toleranta, vilket jag upplever är den typiska navelskådande, såhär, medelklasssjälvlögnen. 

Det är ganska så, inom många olika kulturliv så har man pratat om att "här är alla välkomna”, 

men man blir skitskraj när det dyker upp någon som är icke-vit eller som inte har samma 

kulturella referensramar (Per). 

Alla de jag pratade med reflekterade kring hur vitt det är på lajvscenen, vilket uppfattades 

som mer eller mindre problematiskt. Det är alltså ytterst få personer med ett utomeuropeiskt 

utseende som lajvar. Detta förklarades med hjälp av teorier om generella klasskillnader, 

medan andra menar att de som lever ett typiskt medellassliv har ett större behov av eskapism. 

I föreläsningen ”Etnicitet och lajv” som gavs av Anna Erlandsson och Eva Wei under 

lajvkonventet ”Prolog  2013” berättar de om hur svårt det kan vara att lajva i Sverige idag, 

med ett utomeuropeiskt utseende och om hur detta mycket väl kan vara en orsak till att så få 

av de ”blattar” som provat på lajv, väljer att fortsätta.  De pratar om hur nyfikenhet och 

förtäckt rasism är ett reellt problem som enligt dem oftast bygger på människors okunskap 

(Erlandsson & Wei 2013). 
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Enligt de jag pratat med finns det idag en ”fin åldersspridning”(Josef) särskilt på de större 

fantasy-lajven där såväl spädbarn som pensionärer deltar. När det kommer till andelen tjejer 

och killar på lajv är alla överens om att det blivit allt mer jämt på i stort sett alla svenska lajv. 

Jag tycker att [när det kommer till] kön så har det skett en tydlig positiv utveckling där det finns 

en bättre könsfördelning, kvinnor spelar fler typer av roller och en del arrangörsgrupper är 

relativt medvetna och liksom, ja men hjälper tjejer att komma fram. Historiskt sett så har de 

varit sämre, med fler män och med män i maktroller.  Det är inte alldeles jämlikt, men det går åt 

rätt håll tycker jag (Johan). 

Eftersom inga större statistiska studier gjorts kring lajvare i Sverige eller världen finns det 

inga officiella siffror på hur många som lajvar, vad de har för hudfärg, kön, akademisk 

bakgrund, ålder eller arbete. Detta innebär att sanningen som jag presenterar den är subjektiv 

och jag inser att nio intervjuer knappast ger en trovärdig bild. Jag menar dock att dessa 

intervjuer ger en indikation om att lajv är en konstform som kan tilltala den högutbildade 

medelklassen vilken Lederach pekar på som en särskilt lämplig målgrupp för byggandet av 

sociala plattformar i samband med konflikttransformation. Rebbecca betonade att den största 

faran med lajv är att det blir ett medium där människor med liknande bakgrund och 

värderingar möts, och att det då i stället för en vidgad världsbild leder till en bubbel-effekt där 

den egna världsbilden förstärks och fördomar tillåts växa sig starkare. 

 

 

Bilden togs i samband med lajvet 

”Vårfesten” - 2012 
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ÄR LAJV ETT MÖJLIGT VERKTYG FÖR 

KONFLIKTTRANSFORMATION?  

 

Jag menar att lajv kan betraktas som en konstform. Detta gör jag med stöd i Dickis (1969: 

256) definition av begreppet konst. Utifrån Boulding, Lederach, Liebman och Zeilzer teorier 

om konst och konflikttransformation menar jag även att det finns ett behov av vidare 

forskning kring exakt hur och när lajv skulle kunna vara ett lämpligt verktyg för 

konflikttransformation (Boulding 1990, Lederach 2005, Liebman 1996, Zeilzer 2003). 

Utifrån min studie av de upplevelser och erfarenheter som nio svenska lajvare har haft i 

samband med lajv vill jag här uppmärksamma ett par tillfällen och områden där jag tror att 

lajv skulle kunna vara användbart. 

Lajv verkar vara ett lämpligt verktyg då man vill arbeta med känslor på olika sätt. Alla de jag 

intervjuat berättar om hur de upplevt starka känslor i samband med lajv, dels som individer 

och dels i sina karaktärer. Flera av dem beskriver lajv som ett forum där man får möjlighet att 

bearbeta och släppa ut känslor som man inte upplever i sin vardag. Detta motiverar vidare 

forskning på huruvida lajv skulle kunna användas till olika sorters försoningsarbete och 

sorgebearbetning i en postkonfliktmiljö.  

En av de största utmaningarna för konflikttransformation särskilt i samband med en etnisk 

konflikt är den identitetspolitik som splittrar och formar samhället. Grunden i denna splittring 

består ofta av etablerandet av en fiendebild och avhumanisering av de andra grupperna. De 

jag intervjuat upplever att deras lajvande gett dem en ökad empati och förståelse för andra 

människors livssituation, känslor och agerande. Detta indikerar att lajv skulle kunna användas 

som ett förebyggande verktyg, men också i en postkonfliktmiljö, för nedmontering av 

fiendebilder och uppbyggnaden av förståelse och empati mellan olika grupper av människor. 

Dessutom får de som deltar en ny identitet i att vara ”lajvare”, en identitet som förmår sträcka 

sig över de etniska identiteternas gränser.   

Lajv verkar också lämpa sig väl som en plattform för relationsbyggande, då subkulturen som 

uppstått kring lajv är mycket social, och själva lajven till stor del bygger på interaktion 

människor emellan. Enligt deltagarna i min studie leder en delad lajv-upplevelse ofta till att 

man på kort tid formar starka band med totala främlingar. Dessutom byggs relationer på lajv 
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utan hänsyn till personernas status eller etniska bakgrund i det verkliga livet, eftersom dessa 

oftast är okända. 

Mycket talar för att lajv som verktyg fungerar bäst antingen i förebyggande syfte, eller i en 

postkonflikt miljö där människor har tid att leka utan direkt fara för sina liv. Ändå talar 

exemplen från Sarajevo om konstens viktiga roll även under kriget. Enligt Maček hjälper 

konsten människor att hitta tillbaka till och hålla fast vid sin mänsklighet genom skapandet av 

”öar av normalitet” mitt i krigets kaos (Maček 2009: 54- 65). Lajv som konstform har även 

här stor potential då de jag intervjuat beskriver det som att de bitvis går helt in i karaktären 

med alla sina sinnen och upplever vad de beskriver som ”golden moments”.  Detta tyder på att 

lajv är en konstform som mycket väl skulle kunna fungera som ett lämpligt andningshål för 

människor fångade i krigets kaos.  

Enligt Lederach föds freden alltid först i människors fantasi och han menar att då allt man 

upplevt är krig krävs det en stor portion fantasi och mod för att kunna föreställa sig och arbeta 

för fred (Lederach 2005: 39). På samma sätt som svenskar lajvar för att förstå och verkligen 

kunna föreställa sig krigets kaos, kanske lajvet kan användas mitt i krigets kaos som ett 

verktyg för att hjälpa människor att kunna föreställa sig och förstå fred? 

Hyltoft argumenterar för att lajv har stor potential som ett pedagogiskt verktyg då det har en 

distraherande och motiverande förmåga. Han menar också att kunskap som förvärvats genom 

ett aktivt deltagande är mer värd än kunskap som förvärvats passivt, samt att lajv bidrar till att 

balansera det ojämna maktförhållande som råder mellan lärare och elev (Hyltoft 2011: 53). 

Kanske skulle lajv kunna användas som ett pedagogiskt verktyg för att lära ut 

konflikttransformation till såväl ledare på en mellan-nivå i konfliktdrabbade samhällen som 

studenter inom den freds- och konfliktvetenskapliga diskursen.  

Inom alla dessa användningsområden skulle jag utifrån min studie vilja påpeka vikten av 

utvärdering och bearbetning, samt reflektioner. Hur man än väljer att använda sig av lajv talar 

alla de jag intervjuat om vikten av debriefing efteråt, inte minst för individens välmående efter 

ett lajv som varit känslomässigt starkt eller utmanat den tidigare världsbild.  
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PROBLEM MAN KAN TÄNKAS STÖTA PÅ OM MAN FÖRSÖKER ANVÄNDA 

SIG AV LAJV SOM ETT VERKTYG FÖR KONFLIKTTRANSFORMATION 

 

Ett problem är att lajv oftast är engångsändelser vilket gör att lajv som konstform per 

automatik inte leder till långvariga och kontinuerliga relationer och sociala plattformar. Att i 

stället starta upp föreningar eller kampanjer
6
 som sträcker sig över en längre tid, och som har 

möjlighet att ta upp och bearbeta olika ämnen allteftersom är därför att föredra.  

Det finns också aspekter som talar direkt emot att lajv skulle vara ett lämpligt verktyg för 

konflikttransformation. Den viktigaste är att lajv som fenomen idag främst existerar i 

västvärlden och inte i de krigsdrabbade delarna av världen. Med andra ord skulle lajv som 

konstform aldrig kunna uppstå spontant på en lokal nivå utan det skulle alltid ske genom en 

introduktion och en påtryckning från väst. Teater-, spel- och en berättarkultur finns dock i de 

flesta delar av världen och steget från dessa till lajv behöver inte nödvändigtvis vara särskilt 

långt.  

De exempel som Bergh och Slaboda lyfter fram från Norge och Sudan visar hur 

professionella nätverk växer fram i samband med konstprojekt, och hur dessa riskerar att 

åsidosätta det naturliga och lokala engagemanget (Bergh & Slaboda 2010: 10). Detta skulle 

kunna vara ett argument mot att använda sig av lajv, då denna konstform främst existerar i 

länder utan väpnade konflikter. Kanske bör man i stället fokusera på att fiska upp och stötta 

det engagemang och de projekt som redan förekommer på lokal nivå. 

En annan nackdel är subkulturens homogena sammansättning som i viss utsträckning verkar 

exkluderande mot människor med en icke-akademisk och/eller icke-europeisk bakgrund. Det 

är emellertid svårt att säga om detta beror på att det ligger i konstformens natur eller om det 

mer beror på att de flesta som börjar lajva blir introducerade av en bekant eller vän, och att 

den homogena sammansättningen speglar det svenska samhällets segregerade verklighet. 

Vidare forskning skulle behövas på om bilden av den typiska lajvaren som en vit vetgirig 

akademiker stämmer och i sådant fall varför det är så? 

Avslutningsvis vill jag även påpeka att lajv kan användas till att förstärka den egna 

världsbilden, och om man endast arrangerar lajv som baseras på fördomar och inte ges 

anledning att problematisera dessa så riskerar lajv, precis som vilket konstmedium som helst, 

                                                           
6
 En kampanj är en serie lajv i samma fiktiva verklighet.  
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att förstärka de sociala och kulturella normer som redan existerar. För att motverka att en 

ensidig världsbild etableras bör därför lajvare sträva efter större mångfald inom subkulturen, 

och här kan, som sagt, forskningen hjälpa till genom att studera orsaker till den homogena 

sammansättningen av lajvare. 

 

                           

SLUTORD 

Att hävda att lajv skulle vara ett universalverktyg för konflikttransformation, som skulle 

fungera på alla nivåer och i alla lägen, vore att göra grovt våld på Lederachs teorier. 

Grundtanken med Lederachs tankar är att det inte finns ett sådant universalverktyg utan att 

konflikttransformation kräver en uppsjö av olika instrument med en stor anpassningsförmåga 

från situation till situation.  

 

Lajv som medium ger dock människor en unik möjlighet att rent fysiskt gå en mil i någon 

annans skor, att känna och tänka ur ett nytt perspektiv, att låta människor lösa problem och 

uppleva starka känslor utan att behöva riskera livet på riktigt. Den fiktiva verkligheten 

erbjuder en trygg miljö där individer kan experimentera med och ifrågasätta den egna 

identiteten, begå och lära sig av misstag samt syna samhällets normer på ett mer objektivt sätt 

och här skapas förståelse för verklighetens förutsättningar, vilket är en början till att kunna 

förändra och påverka den egna situationen till det bättre. 

 

Foto: Andreas Bruzelius 
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Lajv är en upplevelsebaserad kunskapsform som kan användas för undervisning i hur man 

hanterar uppenbara (maktstrukturer, stereotyper, effekter av direkt våld) och mer dolda 

(historiska, religiösa, geografiska faktorer) konfliktmekanismer, och dessutom för att 

praktisera tillåtande samförstånd. Kanske skulle man genom lajv kunna bearbeta post-

traumatisk stress och bidra till att transformera samhällen präglade av konflikt. Lajv skulle 

även kunna ingå som ett medel för att gestalta scenariobaserad träning för personal som 

arbetar i en konfliktsituation. Om Lederach har rätt, bör framtidens konflikttransformation 

handla mindre om ord och mer om praktiska erfarenheter, konst och varaktiga relationer. 

Enligt honom behöver vi mer upplevelsebaserad kunskap, fantasi och medkänsla. I ljuset av 

detta framstår lajv som ett mycket lämpligt tillskott i vår verktygslåda. 

 

Men lajv skulle också kunna bidra till att vitalisera vår egen diskurs. Freds- och 

konfliktvetenskapen är trots sin fler-disciplinaritet en mycket textcentrerad vetenskap. Inom 

den historiska diskursen har ett ökat intresse för ”public history”, historiefestivaler, re-

enactments och levande arkeologi drivit på det akademiska intresset för att finna nya sätt att 

bilda sig kunskap om historia. Det är även möjligt att Freds- och konfliktvetenskapen skulle 

vinna på att använda lajv för att utveckla en djupare förståelse av en upplevelsebaserad 

epistemologi kring disciplinens centrala teman. 

 

 

 
Bilden togs i samband med lajvet Aldoras 2010 
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APPENDIX 

 Intervjuguide  

Varför började du lajva? 

Vilken typ av lajv har du varit på? (Hur många?) 

Ditt första lajvminne, såhär riktigt "det här fångade dig", vad skulle det vara? 

Hur skulle du beskriva dig själv som lajvare? 

Vad är det bästa med lajv? 

Vad är det sämsta med lajv? 

Vilket är ditt starkaste lajvminne? 

Hur skulle du beskriva vad du ”får ut av” lajv? 

Kan du berätta om en In-lajv konflikt som du minns särskilt väl? 

Hur slutade den/löste sig/eskalerade? 

Vilka känslor har du upplevt på lajv? 

Vilka känslor vill du ha upplevt när du åker hem för att du ska känna dig nöjd? är det något 

särskilt du förväntar dig rent generellt? 

Vad skulle du vilja se mer av i lajvvärlden? 

Finns det något scenario som du aldrig skulle vilja uppleva på lajv? 

Vilken typ av karaktär spelar du helst? Varför?  

Berätta om din favoritkaraktär, vad gjorde den speciell? Hur känner du för den karaktären och 

dess öden såhär efteråt? 

Hur skulle du beskriva gemenskapen lajvare emellan, Hur ser du på andra lajvare? 

Har du någonsin upplevt att in-lajv konflikter lett till off-lajv konflikter eller tvärt om? 

Finns det något som du skulle vilja tillägga? 

 

 


