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ABSTRACT

The purpose of this essay was to do a research about if the language in Swedish role-playing

books is used correctly and if the composition along with the possible language errors makes

the books hard to understand.

This research was also about to find out why these problems occurs and if the authors are

aware of them.

I choose books from two Swedish role-playing games, Eon and Drakar och Demoner. I

read them trough, noted the mistakes made and put them together in a scoring table. I also did

a LIX-test on the books and interviewed one of the authors.

The results shows that the books to Eon is harder to read than the books to Drakar och

Demoner and this agrees with the vision the authors of the books claims to have.

The results also shows that it is not only the language mistakes and the composition that

makes the books hard to read, but also the choice of difficult words and badly formulated

rules.
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INLEDNING

VARFÖR EN UPPSATS OM ROLLSPELSBÖCKER?

Jag har under flera år både spelat och spellett bordsrollspel, och har således ett ganska stort

intresse för rollspel och rollspelsböcker i olika sammanhang. Då jag för en tid sedan skulle

läsa igenom en del av magi-reglerna i sjätte utgåvan av Drakar och Demoner1 förstod jag inte

hela texten, bland annat p.g.a. att ett begrepp inte förklarades och några meningar var en aning

konstigt formulerade.

I och med det föddes en fundering på om språket kan leda till att rollspelsböcker blir

svårbegripliga, i synnerhet om det händer upprepade gånger. Därför tyckte jag att det skulle

vara intressant att se om det var ett återkommande drag i rollspelsböcker och om det är en av

anledningarna till att man ger ut nya versionerna av böckerna.

Innan jag presenterar mitt syfte och min frågeställning vill jag ge en kortfattad beskrivning

av vad rollspel är och vilka olika typer av rollspel det finns. I kapitlet Drakar och Demoner

och Eon – två rollspel följer sedan en mer ingående beskrivning av bordsrollspel.

VAD ÄR ROLLSPEL?

Rollspel förekommer i många olika former, men grundprincipen för dem alla är att man spelar

en roll – man låtsas helt enkelt att man är någon annan, ungefär som en skådespelare. Denna

fiktiva person brukar kallas för rollperson eller karaktär. Karaktären får sedan oftast en

uppgift av något slag som ska lösas på ett eller annat sätt.

Det är viktigt att skilja på rollspel och teater. I teater använder man ett manuskript och en

regissör talar om för skådespelarna hur de ska agera. I rollspel har man inget manus, utan

spelarna agerar på det som händer runt omkring dem, precis som man gör i verkliga livet.

OLIKA TYPER AV ROLLSPEL

Som jag nämnde tidigare finns det många olika typer av rollspel. Dessa brukar delas in i tre

huvudkategorier: datorrollspel, lajv och bordsrollspel.

1 Då Drakar och Demoner kommit ut med många böcker under åren, är det här med versioner en omdiskuterad
fråga bland Sveriges rollspelare. Jag har valt att skilja på versioner och utgåvor och drar den här gränsen vid
utformningen/förändringen av regelsystemet. Enligt detta synsätt har en version antigen ett helt nytt eller ett
starkt omarbetat regelsystem, medan en utgåva bara är en nyutgivning av spelet, må så vara med nya bilder och
omskrivna texter. Den regelbok till Drakar och Demoner som kom ut år 2000 är således den femte versionen av
spelet, men den sjätte utgåvan. I kapitel tre finns en historisk överblick över de olika regelböcker som släppts till
Drakar och Demoner.
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Datorrollspel

Datorollspelen spelas, vilket framgår av namnet, på en dator. De finns i många olika typer. En

del är äventyrsbaserade, som Diablo, andra som t.ex. The Sims försöker efterlikna vår värld.

En del kan man spela över nätverk, så kallade MMORPG (Multi Mass Online Roleplaying

Game) och andra spelar man ensam.

De flesta datorrollspel består av bildsekvenser och man styr karaktärerna genom att

använda mus och tangentbord. Undantaget är de textbaserade rollspelen, där man istället

skriver vad karaktären gör, hur miljön ser ut o.s.v. Berättarformen i den här typen av spel blir

på så sätt likvärdig med berättarformen i bordsrollspel (se nedan).

Datorrollspelen är en relativt ny företeelse jämfört med andra typer av spel, men däremot

har de haft en otrolig utveckling, vilket inte är så konstigt då datorvärlden i allmänhet

utvecklas otroligt snabbt. (Sveroks hemsida <http://www.sverok.se/spel/datorspel.html>

12/12 2007)

Lajv

Lajv kan även kallas för levande rollspel. Ordet lajv kommer från den engelska termen Live

Action Roleplaying Game (förkortas LARP) och spelarna brukar föredra att använda den

termen framför levande rollspel, eftersom den är kortare och lättare att böja, t.ex.: Jag är

lajvare.

Lajv är den mest teaterliknande rollspelformen, då spelarna klär ut sig till sina karaktärer

och gör allting som karaktärerna gör, inte bara berättar om det. Detta medför också att det ens

karaktär ska klara av, det måste spelaren själv klara av att göra.

Ett lajv kan variera kraftigt i storlek och tid. De flesta lajv varav över en helg och har runt

100 deltagare, men det finns lajv som bara ligger över en kväll eller som kan vara upp emot

en vecka långa. Deltagarantalet kan också variera mellan ungefär åtta och upp till över 1000

personer (Sveroks hemsida, <http://www.sverok.se/spel/lajv.html>, 12/12 2007). Det tyska

lajvet Conquest of Mythodea sägs vara världens största lajv med ungefär 3000 deltagare från

hela världen. (Hemsidan för Conquest of Mythodea,

<http://www.mythodea.de/engl/informationen.php> 12/12 2007)
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Bordsrollspel

Bordsrollspel spelas, som namnet anger, runt ett bord. Spelet leds av en spelledare, nedan

förkortat SL, som har till uppgift att föra spelet framåt och att tolka reglerna. SL är på så vis

både berättare och domare2.

Bordsrollspel brukar delas upp i regelspel och friform. Regelspel innebär att man använder

tärningarna och går så långt det är möjligt efter de regler som finns i en regelbok. Friform

innebär att man spelar utan tärningar , utan regler och ibland också utan spelledare.

Bordsrollspel är en större fritidssysselsättning än vad många tror. Ungdomsstyrelsen

räknar med att det finns flera hundra tusen aktiva spelare i Sverige (Sveroks hemsida,

<http://www.sverok.se/spel/rollspel.html> 12/12 2007).

SYFTE OCH HYPOTES

Syftet med min uppsats är att reda på hur språket ser ut i svenska rollspelsböcker. Min

hypotes är att språket inte riktigt fungerar i alla sammanhang, vilket medför att böckerna blir

en aning svårlästa. Kommunikationen mellan författare och läsare fungerar således inte riktigt

som det borde.

Jag tror också att anledningen till att man ger ut nya utgåvor av böckerna inte enbart beror

på att man vill rätta till språket i dem, utan också på att förlagen vill tjäna mer pengar. Gamla

rollspelare köper inte en bok de redan har, men de kan nog tänka sig att köpa en ny utgåva till

det spel de redan spelar.

FRÅGESTÄLLNINGAR

För att lättare kunna överblicka arbetet ställde jag följande frågor:

1a. Fungerar språket i böckerna?

1b. Om inte, varför?

2. Kan andra saker, t.ex. dålig komposition, vara anledningen till att böckerna är svårlästa?

3. Är författarna medvetna om problemet?

4. Varför ger man ut nya utgåvor av rollspelsböckerna istället för att återtrycka de gamla?

2 En mer detaljerad beskrivning av bordsrollspel finns i kapitel 3.
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METOD OCH MATERIAL

METOD

Jag har valt att granska Drakar och Demoner och Eon, som just nu är de två största rollspelen

i Sverige. En mer ingående presentation av dem finns i kapitel 3.

För att begränsa materialet har jag valt att inte granska alla böckerna som kommit ut, då

det rör sig om åtskilliga, utan istället inrikta mig på de senaste regelböckerna.

Jag har läst igenom böckerna och sammanställt de olika typerna av fel jag hittat. Jag har

tittat på dels rent språkliga fel som stavning och meningsbyggnad, och dels på olika typer av

regelfel, t.ex. regler som motsäger varandra. Dessa fel har jag sedan poängsatt efter hur

allvarliga de har bedömts. Poängtabellen har jag sammanställt efter diskussioner med två av

personerna i min egen rollspelsgrupp.Se vidare under analys.

Då jag ville få mina slutsatser bekräftade och för att få svar på vissa av mina frågor, har

jag också gjort en intervju med Petter Nallo (se bilaga 2), en av författarna till Eon III. Denna

intervju gjordes via mejl. Tanken var från början att vi skulle träffas, men det var svårt att

hitta en tid som passade oss båda.

Jag försökte även få tag på författarna till Drakar och Demoner, men fick tyvärr inget svar

från RiotMinds förlag.

LIX

Jag har också gjort ett LIX-test på böckerna. LIX står för läsbarhetsindex och är ett mått på

hur lätt- eller svårläst en text är. (NE, band 12, s.560) Jag har gjort LIX-test på två olika

avsnitt i varje bok. Dels har jag tittat på de tio första meningar i det kapitel som behandlar

skapandet av en rollperson och dels har jag tittat på det avsnitt i introduktionskapitlet som

beskriver spelledaren och rollpersonen.

LIX på stycket om spelledaren har jag räknat ut för hand. De tio meningarna har jag

räknat ut genom att använda en LIX-kalkylator jag hittade på internet

(<http://pressylta.com/lix/>).

Förutom LIX har jag även tittat på hur många höger- respektive vänstertunga meningar

det finns i introduktionskapitlet i de båda rollspelen. Detta beskriver jag mer ingående i

kapitel 4.
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Metoddiskussion

Givetvis kan man alltid diskutera om någon annan metod kunde ha använts och om resultat i

så fall hade blivit ett annat. Om jag hade haft ett större antal böcker från andra rollspel i andra

genrer än fantasy hade jag kunnat göra en jämförelse mellan olika genrer och inte bara mellan

olika rollspel. Detta hade säkerligen kunnat ge en hel del intressanta resultat, men det fanns

inte tid till att göra en språkstudie av ett så stort material, även om jag hade velat göra det.

Likaså kan det diskuteras om jag kanske kunde ha använt något annat sätt att mäta

böckernas läsbarhet än att enbart titta på höger- och vänstertunga meningar, samt räkna ut

LIX-värdet. Givetvis hade fler läsbarhetsmätningar gett ett mer rättvisande resultat, men

återigen fanns det inte tid till att genomföra för många tester. Anledningen till att jag valde de

tester jag gjorde beror på att de är de vanligaste sätten att mäta läsbarhet.

Jag vill också påpeka att om jag valt att göra ett LIX-test på ett större textutdrag ur varje

bok hade jag kunnat få ett säkrare resultat, då en större textmassa ger en mer rättviss bild av

boken. Till exempel kanske just de stycken jag tittat på ha haft ovanligt många långa ord, till

skillnad från resten av boken, och då får ju just det stycket ett högre LIX-värde än vad det

kunde ha blivit om man gjort ett LIX-test på hela boken.

Om jag hade diskuterat poängtabellen tillsammans med fler rollspelare hade säkert andra

fel påpekats som ”allvarligast”, beroende på dessa personers åsikter och erfarenheter.

Detsamma kunde ha skett om jag fört diskussionen med folk som bara varit språkintresserade

och inte rollspelsintresserade. Nu valde jag att ta diskussionen med två spelare i min egen

rollspelsgrupp, främst eftersom de känner mig och finns i min närhet, vilket underlättar

samtalen (till skillnad mot om de hade bott i t.ex. Norrland).

Den främsta anledningen till att jag valt just de avsnitt jag valt (introduktionskapitlet och

de tio första meningarna i kapitlet om rollpersonen) beror på att de är den gemensamma

nämnaren för de flesta rollspel. Rollpersonen är den person en spelare gestaltar i spelet och

spelledaren är den som styr spelet. Jag ansåg att detta var den viktigaste gemensamma faktorn

för Drakar och Demoner och Eon.

Att jag gjorde intervjun med Petter Nallo över mejl har både sina för- och nackdelar. Om

jag träffat honom öga mot öga, eller gjort intervjun via telefon, hade jag kunnat ställa fler

följdfrågor som kanske kommit upp under intervjuns gång. Att göra det via mejl gav mig

däremot möjligheten att kunna direktcitera honom i uppsatsen, eftersom jag kunde spara

orden dels i min egen mejl och dels i ett dokument på datorn.

En intervju med någon av författarna till Drakar och Demoner hade givetvis kunnat ge

svar att jämföra med de svar jag fick av Petter Nallo, och då hade jag kunnat stärka (eller
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ifrågasätta) mina slutsatser ytterliggare. Ett bredare material ger ju trots allt en större

helhetsbild och således ett mer rättvisand resultat.

MATERIAL

Det material jag har använt mig av har främst varit regelböckerna till rollspelet Eon och

Drakar och Demoner. Jag har använt huvudregelboken till Eon I, deluxe-utgåvan av

regelboken till Eon II, samt Spelarens bok till Eon III. Att jag valde just Spelarens bok och

inte Spelledarens guide beror främst på att Spelarens bok innehåller de avsnitten jag var

intresserad av för LIX-undersökningen.

Till Drakar och Demoner har jag använt regelboken till den sjätte utgåvan och den

reviderade regelboken (den sjunde utgåvan). Jag har valt bort Expert-regelboken samt

böckerna till Drakar och Demoners nya regelverk, Drakar och Demoner Trudvang, då dessa

skiljer sig ganska mycket från de andra utgåvorna, både regelmässigt och

kompositionsmässigt. Jag har också valt bort de gamla regelböckerna från 1980- och 1990-

talet, då de dels är svåra att få tag på och dels är så pass gamla att jag anser att språket är för

ålderdomligt för att kunna jämföras med de nyare böckerna. Dessutom har jag varit tvungen

att begränsa materialet.

Tanken var också att göra en undersökning av ett rollspel översatt från engelska, men då

jag var på Science Fiction-bokhandeln i Stockholm för att leta material, fick jag reda på att det

inte finns några översatta rollspel längre. De flesta som spelar kan så pass bra engelska att de

klarar av att läsa ett regelverk på engelska, och således finns det inte någon marknad för att

översätta rollspel till svenska.

Jag har inte hittat någon tidigare forskning om just rollspel och läsbarhet. De facktexter

jag utgått från har därför främst varit Lennart Hellspong och Per Ledins bok Vägar genom

texten (Studentlitteratur 1997) samt Nationalencyklopedin, både den tryckta upplagan och

nätupplagan, och Wikipedia.



10

DRAKAR OCH DEMONER OCH EON – TVÅ ROLLSPEL

I arbetet med den här uppsatsen har jag valt att titta närmare på de två svenska rollspelen

Drakar och Demoner och Eon. Båda två är fantasyrollspel3.

Innan jag ger en närmare presentation av de två rollspelen tänkte jag dock redogöra lite

mer ingående för vad bordsrollspel egentligen är och hur det går till.

ETT TYPISKT ROLLSPEL

Jag har märkt att folk överlag inte vet speciellt mycket om vad ett rollspel är, hur det är

uppbyggt och hur det går till när man spelar. Därför vill jag, innan jag närmare presenterar de

två rollspel jag analyserat, ge en mina läsare en introduktion till just detta.

Jag vill påpeka att den typen av rollspel jag kommer att redogöra för här är ett regelbaserat

bordsrollspel. Som läsare bör man inte se detta som något generellt för alla bordsrollspel, utan

endast som en sorts introduktion. Texten är baserad dels på de introduktionstexter om rollspel

som finns i Eons och Drakar och Demoners regelböcker och dels på mina egna erfarenheter

under de sju år jag spelat bordsrollspel.

I bilaga 1 har jag sammanställt en lista över olika rollspelsrelaterade ord och termer som

förekommer i den här uppsatsen.

Deltagare och karaktärer

I en typisk spelgrupp finns det två typer av deltagare – spelare och spelledare (SL). Spelarna

har varsin rollperson de skapat med hjälp av rollspelets regler för detta. Rollpersonen kallas

ibland även för karaktär och det är den person – den roll – spelaren har under rollspelet.

Spelgruppen i sin tur kan ha från två deltagare (en spelare och en SL) och upp till så

många som SL känner att hon (eller han) kan hantera. Personerna inom gruppen brukar sedan

turas om med att spelleda. För det mesta byter man SL när ett äventyr är avklarat.

SL har ingen rollperson. SL spelar däremot alla de personer, monster och varelser som

spelarnas karaktärer stöter på under äventyrets gång. Alla de personer som styrs av SL kallas

för spelledarpersoner (SLP). SL är den person som leder spelet, berättar historien och tolkar

reglerna. SL fungerar således som både domare och berättare och det är SL som beskriver de

olika platserna, mötena och situationerna för spelarna.

3 Termen fantasy betecknar att historien utspelar sig i en tid som ofta (men inte alltid) förknippas med vår världs
medeltid. Ofta förekommer det dessutom magi och underliga varelser, t.ex. knytt, alver och troll. Några exempel
på fantasy-litteratur är Sagan om Ringen av J.R.R. Tolkien och Stjärnstoft av Neil Gaiman.
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Det är dock inte SL som för spelet framåt, utan det gör spelarna genom att berätta vad

deras karaktärer försöker göra. En spelare kanske säger att hennes karaktär ska försöka hoppa

över den breda bäcken som rollpersonerna står vid. Spelaren slår sedan en tärning (eller flera,

beroende på vilket regelverk man använder). Utifrån tärningsresultatet, karaktärens

färdighetsvärde i hoppa och olika modifikationer (t.ex. bäckens bredd, karaktärens eventuella

skador och karaktärens tillfälliga packning) tolkar sedan SL hur bra, eller dåligt, karaktären

lyckas med hoppet.

Äventyr och kampanjer

När spelarna har skapat sina rollpersoner är det dags att börja spela. De historier som SL

presenterar för spelarna kallas för äventyr. Äventyren kan sedan vara del av längre kampanjer.

En kampanj är således många äventyr som på ett eller annat sätt hänger ihop och som, för det

mesta, spelas i kronologisk ordning.

Regler

Rollspel har regler, precis som alla andra spel. Dessa regler varierar kraftigt mellan olika

rollspel och de täcker allt från hur man skapar en karaktär, utför en handling och räknar fram

färdighetsvärden till hur man slåss och utför magiska ritualer.

Den absolut viktigaste regeln i alla rollspel är: ”SL har alltid rätt!”. Reglerna finns till för

att hjälpa SL att få balans i spelet, men det är upp till SL att bestämma vilka av reglerna som

skall användas. SL kan också, vid behov, konstruera egna regler, då regelverket inte täcker

alla situationer som kan uppstå. Det är dock rekommenderat att SL gör detta i samråd med

spelarna, eftersom det kan uppstå onödiga diskussioner om orättvissa regeltolkningar annars.

Vem vinner?

I ett rollspel finns det ingen vinnare. Eller också kan man säga att hela spelgruppen vinner om

rollpersonerna klarar av äventyret. Spelarna vinner eftersom deras karaktärer klarat uppdragen

SL skickat iväg dem på, och SL vinner eftersom hon förhoppningsvis haft roligt. Rollspel går

främst ut på att uppleva en historia och ha roligt tillsammans än att vinna över någon annan.

DRAKAR OCH DEMONER

Drakar och Demoner är ett ganska gammalt rollspel som bygger på ett t20-system, där alltså

alla färdighetsslag slås med en 20-sidig tärning. Dock förekommer även andra tärningar. T6
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används för att slå fram rollpersonens grundegenskaper och t8 används för att slå fram

skadeverkan. Dessutom används t10 och t100 för att få fram värden i vissa tabeller.

Spelet kom ut första gången 1982 och har omarbetats i flera versioner fram till dags dato.

Längre ner följer en historisk överblick av spelet.

De böcker jag har valt att titta närmare på tillhör det som kallas den sjätte och den sjunde

utgåvan. De kom ut år 2000 respektive 2003.

Regelverket i 2000 års utgåva ska, enligt författarna, inte vara speciellt avancerat:

Vår största utmaning var att inte ha regler för allt, utan behålla enkelheten i

spelet, samtidigt som det var trovärdigt och tillräckligt utmanande att ta till

sig. […] Vi har valt att inte i detalj bygga in en värld i regelverket på grund

av att vi ville att det ska kunna spelas av alla spelare och i alla olika världar.

(Slottner, Malmberg & Bergquist, 2000:IV)

Författarna till den nya utgåvan vill således att många ska kunna spela och att äventyren inte

nödvändigtvis behöver utspela sig i Trudvang, den första ”officiella” värld som är knuten till

Drakar och Demoners regelverk4.

I sagans värld

Det som främst skiljer nya Drakar och Demoner från andra fantasyrollspel är att spelet är mer

”sagoinriktat” än andra fantasy-rollspel. I världen Trudvang har orcherna ersatts med troll, det

finns bara två sorters alver och, till skillnad från i exempelvis 91:ans upplaga (se nedan), finns

det bara sex spelbara raser: människor, alver, halvlängdsmän, dvärgar, halvtroll och halvalver.

Bilderna i de nya böckerna är dessutom väldigt John Bauer-inspirerade. Författarna vill att

rollspelet ska förmedla en fornnordisk sagostämning och hänvisar därför spelarna till bland

annat John Bauers bilder för inspiration:

Till skillnad från många andra fantasyvärldar har Trudvang fått en stark

prägel av det fornnordiska. Stora inspirationskällor för dig som använder

världen kan vara: målaren John Bauer och hans verk […] och till stor del den

nordiska mytologin och dess gudar.

(Bergquist & Malmberg, 2003:8)

4 Det har funnits två världar till tidigare upplagor av rollspelet – Ereb Altor och Cronophia – dessa har dock inte
byggts in i regelverket på samma sätt som Trudvang gjorts i den utgåva som kom 2006. Se vidare under ”En
historisk överblick”.
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En historisk överblick

Den första versionen5 av Drakar och Demoner gavs ut 1982 av Target Games. Då var det en

direktöversättning av det amerikanska systemet Basic Role-Playing (BRP6). Spelet saknade en

spelvärld och bestod enbart av ett regelsystem7.

Mellan 1984 och 1987 kom det ut både nya versioner och nya utgåvor av spelet. Reglerna

gjordes om och böckerna trycktes om med nya illustrationer, och dessutom släpptes det år

1985 expertregler till spelet, vilket var till för de mer erfarna spelarna. (Wikipedias

uppslagsverk, <http://sv.wikipedia.org/wiki/Drakar_och_Demoner> 27/11 2007)

År 1991 brukar ses som en milstolpe i Drakar och Demoners historia. Detta år kom den

tredje versionen av Drakar och Demoner. Regelsystemet var en hopslagning av de gamla

grund- och expertreglerna. Den här versionen brukar kallas för ”91:ans upplaga” och är den

version som de flesta rollspelare enats om är den bästa I Drakar och Demoners historia.

Den fjärde versionen kom 1994. Den här gången hade det skapas en officiell värld till

spelet – Cronophia. Reglerna påminde om de i 91:ans version, men var anpassade till den nya

spelvärlden.

I slutet av 1990-talet gick Target Games i konkurs och rättigheterna till spelet såldes. År

2000 gav förlaget RiotMinds ut den femte versionen8 av Drakar och Demoner. Den här

gången tog spelet plats i världen Trudvang och i samband med den här versionen kom också

ett nytt regelsystem.

Även till den femte versionen kom det ut expertregler. Dessa kom 2002 (Drakar och

Demoner Expert: Rollpersonen) och 2004 (Drakar och Demoner Expert: Magi).

Expertreglerna för rollpersonen slog sedan ihop med grundreglerna, vilka arbetades om, och

år 2003 kom den sjätte versionen av rollspelet. Denna version brukar kallas för den reviderade

utgåvan.

Den senaste versionen av Drakar och Demoner, den sjunde, kom år 2006 och reglerna i

den är väldigt olik de tidigare regelsystemen. Denna utgåva kallas för Drakar och Demoner:

Trudvang. Den största skillnaden på Drakar och Demoner: Trudvang och de två andra

6 Spelet är således inte en översättning av Dungeons and Dragons, vilket många tror. Dungeons and Dragons var
ett av de första amerikanska rollspelen. Det gavs ut första gången 1974 av Tactical Studies Rules (TSR) och
skapades av Gary Gygax och Dave Arneson. Dungeons and Dragons brukar oftast förkortas D&D, medan
Drakar och Demoner förkortas DoD. (Källa:< http://sv.wikipedia.org/wiki/Dungeons_And_Dragons>)

7 Värt att påpeka är att det har det skrivs flertalet äventyrsmoduler till det här regelverket, som utspelar sig i
världen Ereb Altor. Ereb Altor har dock inte setts som någon ”officiell” värld till spelet.

8 Den femte versionen, men den sjätte utgåvan, vilket är vad den brukar kallas rent allmänt.
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versioner som kommit under 2000-talet är främst att reglerna anpassats till Trudvangs värld.

Spelet har således frångått den önskan om att ha ett icke världsbundet regelverk, som

författarna hade inför 2000 års utgåva.

EON

Eon är inte känt som något lätt rollspel, till skillnad från den sjätte utgåvan av Drakar och

Demoner. Från förordet till Eon – Rollspel i en annan tid (den första utgåvan av

grundregelboken9) har jag hämtat följande citat:

Eon strävar inte efter att vara ett av marknadens enklaste rollspel, men vi på

neoGames tror att de flesta rollspelare vill ha relativt avancerade rollspel.

(Behrmann et al. 1996:2)

Eons regelverk är således mer utbyggt och har fler regler än regelverket till Drakar och

Demoner. Eon är på så sätt kanske inte det mest lämpade rollspelet för en person som aldrig

spellet (varit spelledare) förut.

Eon är ett betydligt yngre spel än Drakar och Demoner. Den första regelboken kom 1996.

År 2000 kom den andra utgåvan av spelet. Då hade en del fel rättats till och några kapitel hade

tillkommit, bland annat ett kapitel om örter och ett mer utvecklat kapitel om sjukdomar.

År 2004 kom Eon III, den tredje utgåvan av rollspelet. Regelverket till denna tredje utgåva

består av de två regelböckerna Spelarens bok och Spelledarens guide. Enligt Petter Nallo, en

av författarna till Eon III, finns det två huvudanledningar till grundreglerna delats upp i två

böcker. För det första ansåg författarna att Eon II var för tung och kompakt, och för det andra

tyckte de att grundregelboken till Eon II var för ostrukturerad (se bilaga 2).

I Eon III har det bland annat tillkommit mer tips till både spelare och spelledare och

kapitlet om de olika folkslagen har fått större utrymme.

Eon är ett t6-system. Dock används även, precis som i Drakar och Demoner, andra

tärningar, t.ex. t100, för att slå fram olika resultat i tabeller och liknande.

Mundana

Redan från den första utgåvan av Eon har världen Mundana varit inbyggd i regelverket.

Mundana är en high fantasy-värld10 som förutom människor också befolkas av misslor, alver,

9 Till Eon har det kommit ut en mängd ”tilläggsmoduler”, bland annat en bok som mer utförligt beskriver
magireglerna och en bok som handlar om dvärgarnas släkte. Dessa moduler är inget man behöver för att spela
Eon, utan det räcker med grundreglerna.
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dvärgar och tiraker. Detta är de spelbara raserna, och utöver dem finns det, precis som i

Drakar och Demoner, en hel del andra monster och oknytt. (Neogames hemsida,

<http://www.neogames.se/eon_info.htm> 27/11 2007)

Mundana beskriv kortfattat i grundregelboken. Är man sedan intresserad av att läsa mer

om något av länderna eller folkslagen finns det ett antal moduler man kan köpa som beskriver

olika länder, områden och raser mer ingående.

10 High fantasy (HF) är en term som ofta används i rollspelskretsar för att beskriva en värld med många olika
raser (alver, dvärgar etc.) och där magi har en stor betydelse, till skillnad från low fantasy, som innebär mindre
icke-mänskliga varelser och så gott som ingen magi. Dessa termer fungerar bäst att använda på fantasyrollspel
och inte på litteratur, då litteraturen har fler utbyggda genrer.
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ANALYS & RESULTAT

I min analys av rollspelsböckerna har jag tittat på följande saker:

 Vilka fel det finns i böckerna (stavfel, regelfel, meningsbyggnadsfel etc.).

 Vilket läsbarhetsindex (LIX) det avsnitt som behandlar rollpersonen och spelledaren

har samt hur många höger/vänstertunga meningar avsnittet har.

 Vilket LIX de tio första meningarna kapitlet om rollpersonen har.

LÄSBARHET

Det finns många olika faktorer som påverkar en texts läsbarhet; hur många fel det finns i

texten, hur långa meningarna och orden är, hur många bisatser det finns, men även hur

motiverad läsaren är och vilka förkunskaper läsaren har är alla faktorer som spelar in på hur

lätt eller svårt det är att ta till sig en text (NE band 12, s560).

Höger- och vänstertunga meningar

När man tittar på hur meningar är uppbyggda har meningens finita (tidsböjda) verb en viktig

betydelse. Genom att se hur många ord det finns framför och efter det finita verbet kan man få

reda på om meningen är högertung eller vänstertung. En mening med flest ord till höger om

det finita verbet är högertung och en mening med flest ord till vänster om det finita verbet är

således vänstertung.

Detta har relevans för läsbarheten, då en vänstertung mening är mer svårläst än en

högertung (Hellspong & Ledin 1997:77).

LIX

Som jag tidigare nämnde har jag gjort LIX-test på utvalda stycken av texten. LIX är ett

läsbarhetsmått skapat av Carl-Hugo Björnsson (NE band 12, s560). Man räknar ut textens

LIX genom att ta antalet långa och överlånga ord (ord som har mer än sex respektive mer än

tretton bokstäver) och delar det på det totala antalet ord i texten för att få ut procenttalet.

Därefter tar man antalet ord delat på antalet meningar. Slutligen lägger man ihop resultatet för

de båda uträkningarna och där får man fram LIX-värdet (se exempel i tabell 1 nedan).

Formeln uttrycks såhär: LIX = lm + lo, där lm är medelantalet ord per mening och lo är

det totala antalet långa ord i texten.
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långa ord/totala antalet ord = orden i procent 129/445 = 0,289 = 28,9 %

totala antalet ord/antalet meningar = medelantalet ord 445/23 = 19,3

medelantalet ord + orden i procent = LIX-värdet 19,3 + 28,9 = 48,2

Tabell 1: Exempel för uträkningen av ett LIX-värde (efter Wikipedia <http://sv.wikipedia.org/wiki/LIX> 27/12

2007).

Texter med ett lågt LIX-värde är lättare att läsa än texter med ett högt LIX-värde. De lättaste

texterna har ett värde på 15, medan de svåraste kan ha värden på över 60. Till exempel har

Pippi Långstrump ett LIX-värde på ungefär 25, medan många akademiska läroböcker har

värden på runt 50. Se tabell 2 för en tolkning av olika LIX-värden.

LIX-värde Svårighetsnivå Texttyp

- 25 Mycket lätt Barn- och ungdomsböcker

26-34 Lätt Skönlitteratur för vuxna

35-44 Medel Dags- och veckotidningar

45-54 Svår Sakinformation, t.ex. uppslagsverk

55 + Mycket svår Facklitteratur, avhandlingar,

Tabell 2: Tolkningstabell för LIX-värden (efter Wikipedia http://pressylta.com/lix/> 27/12 2007, samt Pressylta

<http://pressylta.com/lix/> 27/12 2007).

Poängtabell

Den ”poängtabell” jag har använt mig av när jag satt poäng på böckerna är en tabell jag skapat

själv, efter diskussioner med två personer i min rollspelsgrupp, då jag inte hittat någon som

motsvarade mina önskemål. Böckerna har fått poäng efter hur allvarliga felen i dem är.

Regelfel (t.ex. regler som säger emot varandra) och meningsbyggnad ses som det allvarligaste

för tolkningen av texterna, medan talspråk och kompositionsfel ses som de minst allvarliga

(se tabell 2 nedan).

Anledningen till att jag ser regelfel och meningsbyggnad som allvarliga fel är för att det är

främst de som hindar förståelsen för texten, medan stavfel och talspråk inte gör det i lika stor

omfattning. Ett felstavat ord kan man som regel förstå, medan en konstigt formulerad mening

kan göra texten betydelse minst sagt underlig.

Många poäng i en text behöver dock inte nödvändigtvis betyda att texten är svårtolkad. En

text som innehåller mycket talspråk, men få felformulerade meningar, kan vara mer

lättförståelig än en text med lite talspråk och flera felaktiga meningar.
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FEL POÄNG

Regelfel 5

Meningsfel (t.ex. meningsbyggnad) 5

Grammatikfel 4

Ordfel (t.ex. fel ordval) 4

Ord saknas 4

Förklaringar (t.ex. felaktig förklaring) 3

Sakfel 3

Stavfel 2

Ihop/särskrivning 2

Talspråk 1

Komposition 1

Övrigt 1

Tabell 3: Sammanställning över poängfördelning vid fel i texter.

FELANALYS AV BÖCKERNA

Jag har läst igenom de fem rollspelsböckerna jag valt ut och sammanställt de fel jag hittade i

tabeller, samt satt poäng på dem.

För att hålla isär de olika böckerna kommer jag att använda mig av följande förkortningar

(Notera att jag valt att inte kursivera förkortningarna):

 ”DoD6” för Drakar och Demoner: Rollspelet (den sjätte utgåvan av Drakar och

Demoner)

 ”DoDR” för Drakar och Demoner: Rollspelet (den reviderade utgåvan)

 ”Eon I” för Eon – Rollspel i en annan tid (den första utgåvan av Eon)

 ”Eon II” för Eon II Deluxe (den andra utgåvan)

 ”EonSB” för Eon III – Spelarens bok (den tredje utgåvan)

Förklaring till tabellerna

I analysen presenterar jag böckerna var och en för sig med felen och poängen i tabellform.

Felen står i fallande ordning, sorterade efter antalet fel (med undantag för övriga språkfel och

övriga fel, som står sist eftersom de är just övriga fel). Efter tabellen följer en förklaring till

tabellen och kommentarer till analysen. Jag har valt att inte ge några exempel till felen här,

förutom då jag ansett det vara nödvändigt. Dessa exempel finns istället i bilaga 3. Observera
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dock att jag valt att inte lägga med något exempel på felaktig styckeindelning där, då det är ett

exempel som kräver stor plats.

Där jag skrivit övriga språkfel menar jag alla de andra fel som inte faller in under de andra

kategorierna och som förekommer så pass sällan att det inte känts relevant att skapa egna

kategorier för dem, till exempel ”uttrycksfel”, där ett speciellt uttryck används på ett felaktigt

sätt.

Med övriga fel menar jag fel som inte går in under någon av de andra kategorierna, t.ex.

fel sidhänvisning eller fel tabellhänvisning.

Med felaktig styckeindelning menas t.ex. ett nytt stycke där det inte skulle ha varit ett nytt

stycke, eller att det kanske borde ha varit ett nytt stycke men inte är det.

Kompositionsfel är de övriga kompositionsfel jag hittat som inte går in under

styckeindelning eller skiljetecken, t.ex. inget mellanrum efter punkt.

Procenttalen är avrundade till en decimal, därför blir den totala procenten inte exakt

100%.

Fel/sida anger i medeltal hur många fel där finns per sida i boken.

Jag vill också poängtera att de stora avstånden mellan texterna i det här kapitlet beror på

att jag inte vill att tabellerna delas p.g.a. sidbrytning. Det är således medvetet skapade

mellanrum från min sida, och inget fel i datorns texthantering.
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DoD6

I DoD6 har jag stött på följande fel:

FELTYP ANTAL FEL FEL I PROCENT POÄNG

Regelfel 18 15,3 % 90p

Ordfel 17 14,4 % 68p

Stavfel 16 13,6 % 32p

Fel skiljetecken 10 8,5 % 10p

Grammatikfel 9 7,6 % 36p

Meningsfel 8 6,8 % 40p

Ord saknas 6 5,1 % 24p

Särskrivning 3 2,5 % 6p

Talspråk 3 2,5 % 3p

Förklaringsfel 3 2,5 % 9p

Sakfel 2 1,7 % 6p

Fel styckeindelning 1 0,8 % 1p

Övriga språkfel 22 18,6 % 22p

Totalt 118 99,9 % 347p

Antal fel/sida 0,75

Tabell 4: Felanalys av DoD6

Den vanligaste typen av fel är regelfel, antingen där reglerna säger emot varandra, eller där

reglerna är så otydligt formulerade att det är osäkert vad de menar (se bilaga 3). Detta ser jag

som ganska allvarligt. Själva poängen med böckerna är ju att förmedla rollspelets regler, och

om då reglerna i sig inte fungerar blir det svårt att tolka dem.

Om man bortser från övriga fel, är gruppen regelfel den största. På andra plats kommer

ordfel och på tredje plats ligger stavfelen Detta beror troligtvis på en dålig korrekturläsning av

boken, och kanske också på en otillräcklig speltestargrupp, då speltestarna borde ha hittat och

uppmärksammat regelfelen (och förhoppningsvis också stavfelen, även om det egentligen är

korrekturläsarnas uppgift). För att undvika detta hade man från förlagets sida kunnat ha både

en större speltestargrupp och fler korrekturläsare.

Varför felen finns där från början kan antingen bero på att författarna inte behärskar

språket ordentligt (ett fenomen som jag för övrigt stött på annan rollspelslitteratur, t.ex.

rollspelstidningen Fenix) eller att de helt enkelt är slarviga.
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DoDR

I DoDR har jag stött på följande fel:

FELTYP ANTAL FEL FEL I PROCENT POÄNG

Ordfel 12 20,7% 48p

Stavfel 10 17,2% 20p

Tal-så 7 12,1% 7p

Fel skiljetecken 7 12,1% 7p

Regelfel 6 10,3% 30p

Meningsfel 5 8,6% 25p

Ord saknas 3 5,2% 12p

Fel styckeindelning 2 3,4% 2p

Kompositionsfel 2 3,4 % 2p

Talspråk 1 1,7% 1p

Förklaringsfel 1 1,7% 3p

Övriga språkfel 2 3,4 % 2p

Totalt 58 99,8% 159p

Fel/Sida 0,26

Tabell 5: Felanalys av DoDR

Anledningen till att jag valt att lägga tal-så som en egen kategori här, är för att göra en

jämförelse med Eon-böckerna (se tabell 6, 7 och 8), där talspråksordet ”så” är frekvent

förekommande.

I DoDR är ordfelen den största gruppen, och återigen tror jag det beror på en dålig

korrekturläsning. På andra plats kommer stavfelen, vilka säkerligen också upptäckts med en

mer noggrann korrekturläsning. På delad tredjeplats kommer fel skiljetecken och talspråks-så.

Regelfelen har däremot minskat med fem procentenheter, och det finns 67 % mindre fel i

DoDR än i DoD6. Det finns också färre ordfel i DoDR än i DoD6, även om procentantalet är

större, vilket beror på att antalet andra fel, t.ex. regelfelen, har minskat mer i förhållande till

ordfelen. Ordfelen har minskat med 29 %.

Minskningen av både ordfelen och regelfelen kan bero på främst tre saker; dels har läsare

hört av sig och kommenterat felen, dels har författarna upptäckt och rättat till dem i arbetet

med den nya utgåvan (och kanske också blivit mer noggranna i arbetet med de nya texterna)

och dels kan det bero på att speltestarna och korrekturläsarna varit fler.
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I Eon-böckerna står det vilka personer som korrekturläst och speltestat, vilket gör det

lättare att jämföra testgrupperna med varandra. Detta finns dock inte i Drakar och Demoner,

och eftersom jag inte fått tag på författarna kan jag inte dra några egentliga slutsatser, utan

bara spekulera i varför resultaten ser ut som de gör.

Eon I

Följande fel stötte jag på i Eon I:

FELTYP ANTAL FEL FEL I PROCENT POÄNG

Tal-så 416 74,4 % 416p

Stavfel 27 4,8 % 54p

Ordfel 26 4,7 % 104p

Grammatikfel 14 2,5 % 56p

Meningsfel 13 2,3 % 65p

Kompositionsfel 13 2,3 % 13p

Fel skiljetecken 10 1,8 % 10p

Ord saknas 8 1,4 % 32p

Regelfel 7 1,3 % 35p

Hopskrivning 4 0,7 % 8p

Sakfel 2 0,4 % 6p

Talspråk 1 0,2 % 1p

Övriga språkfel 12 2,1 % 12p

Övriga fel 6 1,1 % 6p

Totalt 559 100 % 818p

Fel/sida 1,9

Tabell 6: Felanalys av Eon I

Tal-så är det absolut vanligast förekommande felet i Eon-böckerna. Ett ord här och där gör

kanske inte så mycket, men i Eon är det, som jag nämnt tidigare, frekvent förekommande.

Detta gör att språket blir för monotont och upprepat, språket känns stelt och detta får till följd

att läsningen i sig blir en aning stel och monoton. Följande citat är hämtat från Eon II:

Hur brytrisk fungerar står på sidan 114. Misslyckas slaget så bryts benpipan.

Fumlas slaget så splittras benpipan. Lyckas slaget så har vapnet fastnat

(gäller ej krossvapen).

(Behrmann, Ström & Sundelin 2000:171, min kursivering)
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Här finns ett ”så” per mening, och det finns många liknande exempel i Eon-böckerna.

Talspråks-så är i särklass den största gruppen. Vad detta beror på vet jag inte, kanske är

det ett försök från författarna att lätta upp språket en aning. Jag vill citera Petter Nallo, en av

medförfattarna till Eon III: ”Eon är dock ett relativt torrt spel textmässigt” (se bilaga). Det kan

också vara en författares personliga stil. Nallo kommenterar nämligen också att författarna

haft ansvar för olika delar av spelet11.

Intressant att påpeka är att det i övrigt inte förekommer så mycket talspråk i Eon. Faktum

är att det finns mest talspråk i DoD6. Där har jag hittat tre stycken, medan det i de andra

böckerna (undantaget EonSB, där jag inte hittat några) finns ett.

I det här sammanhanget kan det också vara värt att kommentera att jag inte tagit med de

talspråksdrag som finns i de repliker som förekommer i böckernas skönlitterära texter12.

11 Nu gällde detta främst Eon III, men troligtvis har de använt ungefär samma arbetssätt till de tidigare utgåvorna
av spelet, med tanke på antalet inblandade författare.

12 Alla böckerna, utom DoDR, har en kortare skönlitterär text i början av varje kapitel. I Eon-böckerna finns det
dessutom en längre text i början av varje bok. Denna text finns troligen till för att förmedla rollspelets stämning
till spelarna.
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Eon II

I Eon II har jag hittat följande fel:

FELTYP ANTAL FEL FEL I PROCENT POÄNG
Tal-så 502 86,1 % 502p

Meningsfel 15 2,6 % 75p

Ordfel 15 2,6 % 60p

Stavfel 11 1,9 % 22p

Fel styckeindelning 8 1,4 % 8p

Kompositionsfel 6 1,0 % 6p

Regelfel 4 0,7 % 20p

Sakfel 3 0,5 % 9p

Grammatikfel 3 0,5 % 7p

Fel skiljetecken 3 0,5 % 3p

Ord saknas 2 0,3 % 8p

Hopskrivning 1 0,2 % 2p

Talspråk 1 0,2 % 1p

Övriga fel 2 0,3 % 2p

Övriga språkfel 7 1,2 % 7p

Totalt 583 100 % 732p

Fel/sida 5,6

Tabell 7: Felanalys av Eon II

Precis som i Eon I är ”tal-så” det vanligast förekommande felet. Vad detta troligen beror på

har jag nämnt ovan. Utöver detta är ordfel och meningsfel vanligast förkommande, följt av

stavfelen. Intressant är att antalet meningsfel är fler i Eon II än i Eon I. Om det är

korrekturläsarna som inte varit tillräckligt uppmärksamma eller om författarna inte brytt sig

om eller haft tid att rätta till felen är något som man kan spekulera i. Antalet korrekturläsare är

samma (nio stycken) för både Eon I och Eon II (Behrmann et al 1996:3, Behrmann, Ström &

Sundelin 2000:3).

Eon II är den bok som innehåller flest antal fel per sida. Det höga numret beror med

största sannolikhet på det höga antalet tal-så i boken. I Eon II motsvarar dessa ”så” 86,1 % av

de totala felen, medan de i Eon I motsvarar 74,4 % och i EonSB 83,3 %.
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EonSB

I EonSB har jag stött på följande fel:

FELTYP ANTAL FEL FEL I PROCENT POÄNG

Tal-så 184 83,3% 184p

Meningsfel 7 3,2% 35p

Ord saknas 6 2,7% 24p

Kompositionsfel 6 2,7% 6p

Ordfel 4 1,8% 16p

Fel skiljetecken 4 1,8% 4p

Stavfel 2 0,9% 4p

Fel styckeindelning 1 0,5% 1p

Grammatikfel 1 0,5% 4p

Hopskrivning 1 0,5% 2p

Övriga språkfel 4 1,8 % 4p

Övriga fel 1 0,5 % 1p

Totalt: 221 100,2% 285p

Fel/sida: 1

Tabell 8: Felanalys av EonSB

EonSB är den Eon-bok som innehåller minst antal fel per sida, men fortfarande ligger den

över antalet fel i Drakar och Demoner, där båda böckerna har mindre än ett fel per sida.

Återigen är talspråks-så störst och meningsfel näst stört. På delad tredjeplats kommer ord

saknas och kompositionsfel. Värt att notera är att det inte skiljer speciellt mycket procentuellt

sett på meningsfelen i Eon II (2,6 %) och i EonSB (3,1 %).

Annat som är värt att påpeka är att EonSB har färre kategorier fel än de två tidigare

böckerna. I Eon I finns det fjorton olika sorters fel, i Eon II finns det femton och i EonSB

finns det tolv. Detta kan bero på att den tredje utgåvan av Eon är delad i de två böckerna

Spelarens bok och Spelledarens guide. En del av de kapitel som finns i de två första böckerna

är flyttade till Spelledarens guide (bland annat kapitlena som behandlar religionerna och

stridsreglerna) och hur mycket korrigeringen i de kapitel skiljer sig från tidigare utgåvor av

Eon har jag inte granskat.

Att antalet fel är färre i EonSB kan också bero på att korrekturläsarna har varit tio stycken

istället för nio (Behrmann et al 2004:3).
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Vad gäller antalet regelfel minskar de från bok till bok i Eon. I Eon I noterade jag sju

stycken, i Eon II var de fyra och i EonSB hittade jag inga. I det här fallet beror det säkerligen

på främst tre saker: att korrekturläsarna hittat felen, att författarna hittat och korrigerat felen,

och att Eon har haft en stor speltestargrupp. Är det fler personer som läser texten bör det

sannolikt också vara så att fler fel upptäcks, eftersom tre par ögon tillsammans

uppmärksammar mer än ett par ögon.

En annan intressant sak jag lagt märke till att särskrivning enbart förekommer i Drakar

och Demoner. Däremot finns det inte hopskrivning där, utan det felet förekommer bara i Eon.

Återigen kan jag bara spekulera i vad det beror på, och mitt antagande är att det beror dels på

författarnas sätt att skriva och dels på deras språkliga kompetens.

TEST AV BÖCKERNAS LÄSBARHET

Höger- och vänstertunga meningar

I det avsnitt som handlar om spelledarens roll och om rollpersonen har jag tittat på om

meningarna är höger- eller vänstertunga. Intressant nog är alla meningarna högertunga, vilket

enligt Hellspong & Ledin medför att texten är ganska lättläst (se ovan). I tabell 9 har jag gjort

en sammanställning av antalet meningar och stycken i de olika böckerna för just detta avsnitt.

I Eon I och Eon II är texterna näst intill identiska (det skiljer på något ord här och där),

vilket beror på att Eon II är en vidareutveckling av Eon I. Det har tillkommit kapitel, men de

gamla kapitlen har inte modifierats mer än att stavfel och liknande har korrigerats.

TITEL ANTAL STYCKEN HÖGERTUNGA

MENINGAR

VÄNSTERTUNGA

MENINGAR

DoD6 4 15 0

DoDR 2 17 0

Eon I 8 27 0

Eon II 8 27 0

EonSB 3 23 0

Tabell 9: Antalet meningar och stycken i avsnittet om spelledaren och rollpersonen

LIX-test

Jag har gjort två olika LIX-beräkningar på böckerna. Dels ett på det avsnitt som handlar om

spelledaren och rollpersonen och dels ett på de tio första meningarna i det kapitel som

beskriver hur man skapar en rollperson. Dessa två värden har jag sedan jämfört med varandra.
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Anledningen till att jag valt att göra två tester är för att det avsnitt som handlar om

spelledaren och rollpersonen är olika långa i de olika böckerna, och resultatet kan därför bli

en aning missvisande, då fler meningar innebär fler ord.

I tabell 10 och 11 har jag ställt samman resultaten av LIX-beräkningarna på de olika

texterna.

TITEL LIX-VÄRDE SVÅRIGHETSNIVÅ

DoD6 29 Lätt

DoDR 39 Medel

Eon I 46 Svår

Eon II 47 Svår

EonSB 48 Svår

Tabell 10: LIX-värde på avsnittet om spelledaren och rollpersonen

TITEL LIX-VÄRDE SVÅRIGHETSNIVÅ

DoD6 38 Medel

DoDR 49 Svår

Eon I 50 Svår

Eon II 50 Svår

EonSB 50 Svår

Tabell 11: LIX-värde på de tio första meningarna i kapitlet om rollpersonen

Resultaten överensstämmer ganska bra med varandra. Eon-böckerna har fått nivån ”svår” i

båda testerna, medan DoD-böckerna har höjts en nivå i det andra testet. Detta beror troligen

på att författarna använt fler ord i kapitlet om rollpersonen än i den grundläggande

introduktionen.

DoD6 har en lägre nivå än DoDR, och detta stämmer ganska bra överens med författarnas

vilja att i DoD6 skapa ett lätt rollspel och i DoDR att utveckla de redan befintliga reglerna.

Författarna till Eon har i förordet till första boken påpekat att Eon inte strävar efter att vara

marknadens lättaste spel, och deras vision stämmer ganska bra överens med LIX-värdena.

INTERVJURESULTAT

Alla testerna (inräknat felanalysen) visar att Eon är mer svårläst än Drakar och Demoner.

Detta beror mycket på att Eon från början inte strävade efter att vara ett lätt rollspel, vilket

Drakar och Demoner gjorde i den sjätte utgåvan.



28

För att försöka reda ut varför språket ser ut som det gör i Eon-böckerna och få mina

gissningar bekräftade tog jag kontakt med Petter Nallo, en av medförfattarna till Eon III, för

att göra en intervju13. Jag frågade honom om de haft något särskilt i åtanke med språket då de

skrev Eon III och Nallo berättade att han var medveten om att språket är torrt, men att inte

mycket gjorts för att förändra det. Han påpekar att Eon är mer faktabaserat och akademiskt än

andra rollspelsböcker, och detta kan göra att Eon saknar en del av den stämning som finns i

andra rollspel med ett mindre akademiskt språk. Författarna har försökt att luckra upp språket

efterhand som böckerna kommit ut, då de strävar efter att göra Eon allt mer underhållande och

lättläst.

I arbetet med den tredje utgåvan ville författarna försöka få böckerna att tilltala både

veteraner och nybörjare inom rollspelshobbyn.

Nallo berättar också att det inte blev mycket tid till att rätta de redan befintliga texterna i

Eon III (de som finns kvar från de tidigare utgåvorna), förutom att utföra ”mindre

korrigeringar”, som Nallo uttryckte det.

Då jag ville få svar på min fråga om varför man trycker nya böcker passade jag på att

ställa även denna till Petter Nallo och han berättade att fanns i huvudsak två anledningar. För

det första ansåg författarna att Eon II var regeltung och dåligt strukturerad, vilket ledde till att

de valde att dela upp den tredje utgåvan i två böcker, en som är riktad till spelaren och en som

är riktad till spelledaren.

I samband med det här ville de också omarbeta reglerna, göra dem mindre komplicerade

och på så sätt få dem mer lättförståeliga för nybörjare. Det finns alltså en viss förändring i

synsättet jämfört med första utgåvan (se sida 13).

Den andra anledningen ” var att det är betydligt mer kommersiellt lönsamt att göra en ny

upplaga då många som redan har den gamla upplagan kommer att skaffa den – vilket de inte

kommer göra med ett simpelt nytryck”.

Detta stämmer alltså ganska bra överens med mina egna tankar kring varför man ger ut

nya böcker istället för att återtrycka de gamla (se sida 5).

13 Hela intervjun finns återgiven i bilaga 2.
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DISKUSSION OCH SLUTKOMMENTAR

Syftet med min uppsats var att ta reda på hur språket ser ut i svenska rollspelsböcker. Min

hypotes var att språket inte riktigt fungerar i alla sammanhang och detta gör att böckerna blir

en aning svårlästa.

När jag började arbetet med den här uppsatsen ställde jag följande frågor:

För att lättare kunna överblicka arbetet ställde jag följande frågor:

1a. Fungerar språket i böckerna?

1b. Om inte, varför?

2. Kan andra saker, t.ex. dålig komposition, vara anledningen till att böckerna är svårlästa?

3. Är författarna medvetna om problemet?

4. Varför ger man ut nya utgåvor av rollspelsböckerna istället för att återtrycka de gamla?

Jag tycker att jag har fått svar på dem, även om de kanske inte var exakt det svar jag väntat

mig.

Språket i böckerna fungerar till viss del, men det finns en del fel i dem som emellanåt gör

att reglerna blir en aning svårtolkade och som gör att språket inte alltid flyter på ett smidigt

sätt. Detta beror främst på att författarna (i fallet Eon) inte haft tid att korrigera texterna och

på att texterna inte har blivit tillräckligt korrekturlästa.

Kompositionen är inte det största problemet med böckerna. Iband kan kompositionen leda

till att texten blir kompakt (i synnerhet i Eon I och Eon II, där styckeindelningen inte riktigt

fungerar). Att reglerna däremot ibland säger emot varandra eller är otydliga är den främsta

anledningen till att böckerna är svårtolkade. Att de har ett högt LIX-värde bidrar till viss del

också.

Författarna är medvetna om problemet, åtminstone är Petter Nallo, en av författarna till

Eon III, det. Eftersom jag inte har fått tag på författarna till Drakar och Demoner vet jag inte

vad de har för åsikter om språket i deras böcker.

Att språket i böckerna är svårt är en av anledningarna till att man på neoGames valt att ge

ut nya böcker, men också för att det är mer ”kommersiellt lönsamt”, som Nallo uttryckte det i

intervjun jag gjorde med honom.

Min hypotes stämde, till viss del. Böckerna är en aning svårtolkade, men det beror inte

enbart på deras språkliga fel, utan även på att språket är förhållandevis svårt. LIX-testerna jag
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gjorde visar detta. De visar också att Eon är mer svårläst än Drakar och Demoner, vilket

stämmer bra överens med vad författarna skrivit i förorden till Eon I och DoD6.

AVSLUTNING

Arbetet med den här uppsatsen har varit roligt och intressant. Det var i synnerhet intressant att

få göra en intervju med Petter Nallo och höra hans kommentarer. Det är synd att jag inte fick

tag på någon av författarna till Drakar och Demoner, då det hade varit intressant att få deras

kommentarer också.

Jag vill rikta ett särskilt tack till följande personer, utan vilka arbetet med den här

uppsatsen hade blivit mycket svårare; först till Bertil Westberg, min handledare på Halmstad

Högskola, sedan till Petter Nallo och Kim Vässmar på neoGames för deras intresse och

hjälpsamhet, och till Emil Persson, som hjälpt mig med en del matematiska uträkningar och

kommit med uppmuntrande kommentarer. Slutligen vill jag tacka Emil och Petter i min

rollspelsgrupp, med vilka jag diskuterade poängtabellen och ventilerade åsikter om de olika

resultat jag fått fram. De inspirerade till en del nya infallsvinklar.
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7. SAMMANFATTNING

Jag valde att skriva en uppsats om rollspelsböcker, eftersom jag under många år spelat rollspel

och ibland upplevt att vissa meningar är konstigt formulerade, vilket gör regelböckerna en

aning svårtolkade. Syftet med uppsatsen var således att ta reda på hur språket ser ut i svenska

rollspelsböcker. Min hypotes var att språket inte riktigt fungerar i alla sammanhang, vilket

medför att böckerna blir en aning svårlästa.

För att lättare kunna överblicka arbetet ställde jag fem frågor (se sida 5 och 28).

För att sedan få svar på dessa frågor valde jag ut fem rollspelsböcker till de två största svenska

rollspelen, Drakar och Demoner, som ges ut av RiotMinds, och Eon som ges ut av

neoGames. Jag valde de två huvudregelböckerna till första och andra utgåvan av Eon, samt

Spelarens bok från den tredje utgåvan. Från Drakar och Demoner valde jag de två

huvudregelböckerna till sjätte och sjunde utgåvan.

Jag läste igenom böckerna och noterade de fel jag hittade, sedan sammanställde jag felen i

tabeller och satte poäng på dem.

Jag gjorde även LIX-test på böckerna. Jag valde de avsnitt i introduktionen som handlar

om rollpersonen och om spelledaren, samt de tio första meningarna i det kapitel som handlar

om hur man skapar en rollperson.

Slutligen gjorde jag även en intervju med Petter Nallo, en av författarna till Eon III, för att

bl.a. få reda på hur de tänkt när de skrivit Eon III.

Resultaten av min undersökning visar att Eon-böckerna är mer svårlästa än DoD-

böckerna, vilket överensstämmer med den vision av rollspelet författarna presenterar i

förorden till den sjätte utgåvan av Drakar och Demoner, samt den första utgåvan av Eon.

Undersökningen visar också att det inte enbart är språkliga fel som gör böckerna svårlästa,

utan också otydligt formulerade regler och att författarna använder ord som är krångliga

(därav det höga LIX-värdet på Eon-böckerna).

I intervjun med Petter Nallo visade det sig att författarna till Eon är medvetna om

språkproblemet, samt att det ”torra språket” och ”kommersiell lönsamhet” är anledningen till

att man göra nya böcker istället för att återtrycka de gamla.
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BILAGA 1

ROLLSPELSTERMER OCH FÖRKORTNINGAR

Bordsrollspel: Rollspel där spelarna sitter tillsammans kring ett bord. Kallas även papper-
och-penna, (från engelskans pen-and-paper) då man använder rollformulär, pennor och
tärningar.
BRP: Förkortning för Basic Role-Playing, vilket är det regelsystem som den första versionen
av Drakar och Demoner grundade sig på.

D&D: Förkortning för Dungeons and Dragons
Datorrollspel: Den typen av rollspel som spelas på datorn.
DoD: förkortning för Drakar och Demoner

Friform: En typ av bordsrollspel som innebär att man frångår många av reglerna, vilket
medför större improvisation från både spelare och spelledare. Ofta förekommer inga
tärningsslag och ibland kan man till och med spela utan SL.
FV: Förkortning för färdighetsvärde, vilket är ett mått på hur bra en rollperson är på att utföra
en viss handling, t.ex. hoppa, simma eller skjuta pilbåge.
Färdighetsvärde: Det värde som avgör hur bra en rollperson är på att utföra en viss handling,
t.ex. hoppa, simma eller skjuta pilbåge.

HF: Förkortning för high fantasy, en term som används för att beskriva att ett rollspel
innehåller mycket magi och omänskliga varelser. Ofta utspelar det sig i en annan värld (till
skillnad från vissa LF-rollspel som ibland utspelar sig i vår värld).

Kampanjer: Många sammanhängande äventyr som, för det mesta, spelas i kronologisk
ordning.
Karaktär: Den person en spelare gestaltar under rollspelet. Kallas även rollperson.

Lajv: Levande rollspel. Spelarna klär ut sig till sina karaktärer och agerar som karaktärerna.
Den form av rollspel som mest påminner om teater.
LARP: Live Action Roleplaying. Den engelska benämningen på lajv, och det som har gett
upphov till just ordet lajv.
LF: Förkortning för low fantasy, vilket är en benämning på ett rollspel med få fantasy-inslag.

MMORPG: Multi Mass Online Roleplaying Game. Den typ av datorrollspel man spelar över
nätverk.

Regelspel: En typ av bordsrollspel som innebär att man utgår från och följer reglerna för det
angivna rollspelet ganska slaviskt.
Rollperson: Den person en spelare gestaltar under rollspelet. Kallas även karaktär.

SL: Förkortning för spelledare.
SLP: Förkortning för spelledarpersoner, vilka är de karaktärer som styrs av spelledaren.
Spelledare: Den som leder spelet och tolkar reglerna. Spelets domare och berättare. Förkortas
oftast SL.
Spelledarpersoner: De karaktärer som styrs av spelledaren. Kallas även SLP.



TSR: Förkortning för Tactical Studies Rules. TSR är det förlag som ger ut det amerikanska
rollspelet Dungeons and Dragons.
Tx-system: T står för tärning. X:et ersätts med en siffra, t.ex. 20. T20-system är således ett
regelsystem där man använder en 20-sidig tärning för att slå fram resultatet på en handling.

Äventyr: De historier som deltagarna i ett rollspel deltar i.



BILAGA 2

INTERVJU MED PETTER NALLO

Observera att jag inte rättat några stavfel eller liknande språkliga felaktigheter, utan återgivit

texten som jag fick den. Den enda korrigering jag gjort är att jag anpassat styckeindelningen

efter samma styckeindelning jag använt i resten av uppsatsen.

1. Vad var främsta anledningen till att ni gjorde en ny utgåva av Eon istället för att

återtrycka den gamla?

Det fanns två primära anledningar. Den första var att vi kände att Eon II var en regeltung och

inte särskilt väl strukturerad bok. I och med Eon III så beslutade vi att dela upp Eon i två

böcker – en till spelaren och en till spelledaren. Det mesta som har lagts till är tipps om hur

man spelar och spelleder samt fakta om rollspelsvärlden och de olika folken som lever där. Vi

försökte även strömlinjeforma reglerna, ta bort det som var allt för komplicerat och göra

spelet lättare att förstå för en nybörjare.

Den andra anledningen var att det är betydligt mer kommersiellt lönsamt att göra en ny

upplaga då många som redan har den gamla upplagan kommer att skaffa den – vilket de inte

kommer göra med ett simpelt nytryck.

2. Vilka fel tyckte ni var viktigast att rätta till? (Inte bara språkfel, utan även andra

saker)

Det vi försökte rätta till var att ge spelarna och spelledaren ett stöd i hur man skapar

berättelser och äventyr. Likaså skulle det bli enklare att skapa rollpersoner och som jag

nämnde innan modifiera vissa regler. Eon är dock ett relativt torrt spel textmässigt och även

här försökte vi mjuka upp det. Dock blev det inte mycket tid till att gå igenom de redan

befintliga texterna förutom att utföra korrekturfel och mindre korrigeringar.

3. Hade ni någon tanke bakom när ni skrev den tredje utgåvan, (t ex att den skulle vara

lättläst, inrikta sig mot en speciell målgrupp eller skapa en viss stämning) som

påverkade ert ordval?

Eon lever på många sätt i den känsla som det hade när det skrevs under 1994-96. Mycket lite

har gjorts för att förändra det något torra språket. Medan många rollspel beskriver världen och

reglerna med mer flödande ord så är Eon mer faktabaserat och akademiskt. Allt efter böckerna

till Eon kommit ut och de nya utgåvorna har detta försökts luckras upp. Strävan är att göra



Eon mer underhållande och lättläst. Den tredje utgåvan var tänkt att både tilltala veteraner

inom rollspelshobbyn med sitt rikliga spelledarkapitel men även nybörjare – även om

nybörjare säkerligen kan bli skrämda av den mängd text som böckerna innehåller.

I allmänhet saknar dock Eon mycket stämning. Texten är mer faktabaserad på gott och

ont.

4. Hur har ni arbetat med den nya utgåvan? Har varje författare ansvarat för en egen

del av boken eller har ni hjälpts åt?

Om du nu menar Eon III eller det lilla arbetet som påbörjats med Eon IV vet jag inte. Men

med Eon III så fungerade jag som huvudskapare. Diskuterade med frilansare vad vi ville se i

Eon III och hur vi ville expandera det. Hur mycket tid vi kunde lägga på det och så vidare.

Därefter delades uppgifter ut till olika personer. En tog hand om spelledarkapitlet, en om

spelarkapitlet och en om regeldelen. Men jag var en nod för allt detta – läste igenom alla

texter och såg till så att inget skar sig med varandra. Sedan läste vi varandras texter och

kommenterade detta.

I allmänhet så har vi brainstorming-möten där vi antecknar allt sådant som vi vill ha med.

Sedan försöker vi logiskt gå igenom det och se vad som passar och inte.

Ett av problemen med att skriva nya regelversioner till Eon är att det alltid har funnits en

strävan till att spelet skall vara bakåtkompatibelt – ingen skall känna att ens böcker man köpte

för ett år sedan plötsligt är oanvändbara för att reglerna har ändrats. Detta gör att man får gå

en svår balansgång mellan hur mycket man kan ändra och hur mycket man vill ändra.

Eon IV kommer dock bli betydligt djärv i sina ändringar. Detta beror till stor del på att

företaget Neogames har bytt ägare och således lämnat mer frihet till författarna och inte är

fullt lika konservativ på alla punkter.



BILAGA 3

EXEMPEL PÅ OLIKA SORTERS FEL I EON OCH DRAKAR OCH DEMONER

Observera att jag här valt att endast använda böckernas förkortningar och sidnummer, detta

för att få en kortare källhänvisning. Jag har också valt att inte ha med något exempel på

felaktig styckeindelning, då detta kräver ganska mycket plats för att kunna visas. (se kapitlet

Analys och resultat).

Fel Exempel Förklaring Hänvisning
Regelfel ” Man kan använda halva

sin förflyttning och göra
en attack”

Frågan är om författarna
menar att man får göra en
attack eller en attack,
vilket är en avsevärd
skillnad.

DoD6, s56

Ordfel ”Detta kan ske genom en
sova en längre tid”

Det borde stå att sova. Eon I, s184

Stavfel “Viss symbolik är
dessutom immateriell som
signelsen Daals triangel”

Daak ska det stå. Namnet
är felstavat.

Eon II, s246

Fel skiljetecken “Det måste vårdas för att
hålla längre; och en
välslipad svärdsegg kan
ibland vara skillnaden
mellan liv och död”

Inget semikolon bär
användas här.

EonSB, s191

Grammatikfel ”Denna färdighet ger
kunskap om
himlakropparna,
stjärnbild, deras rörelse
och vad man kan uttolka”

Om himlakropparna står
i plural borde även
stjärnbild och rörelse
göra det.

Eon I, s83

Meningsfel “Eftersom Jacs är
överbelastad (men
Belastning inte
överskrider dubbla
bärförmågan) så får 2
utmattningspoäng per
handling att Jacs
förflyttning minskar med
hälften”

Frågan är vad författarna
egentligen vill ha sagt
med det här…

Eon I, s181

Ord saknas “Ibland händer det även
att de frivilligt eller
ofrivilligt råkar ut droger
med funktionsnedsättande
effekter”

Ordet för borde stå
mellan ut och droger

DoDR, s200

Särskrivning ”Använd reglerna som ett
spel hjälpmedel”

Spelhjälpmedel borde det
stå.

DoD6, s154

Hopskrivning ”Om magikern är avkyld
kan man använda sin
egenkropps kyla”

Sin egen kropps borde
det stå.

Eon I, s234
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Talspråk “de [anser] sig inte
behöva några gudar som
stöttar och hjälper dem i
det rätt så alldagliga livet”

Rätt så ger ett
talspråkligt intryck.

DoDR, s19

Talspråks-så ”Misslyckas slaget så
bryts benpipan. Fumlas
slaget så splittras
benpipan. Lyckas slaget
så har vapnet fastnat”

Alla dessa så behövs inte
för att texten ska vara
korrekt, de är
talspråksdrag.

Eon II, s171

Förklaringsfel “däremot inte en
metamorph”

Vad en metamorph är
förklaras inte

DoD6, s110

Sakfel “Kiyona har talspråken
Sabriska 12 och
Thalaskisk skrift 8”

Thalaskisk skrift är väl
ändå inget talspråk?

Eon I, s100

Kompositionsfel “vet inte om de lyckats
med dessa förrän ett
resultat uppstår.Slår du
eller spelarna”

Här borde det varit ett
mellanrum innan
punkten.

DoDR, s169

Övriga språkfel ”spelarna är, i bästa fall,
tre till fem till antalet

Störande upprepning av
ordet till.

Eon II, s10

Övriga fel “Det kanske viktigaste att
lära sig om man skall
använda de avancerade
stridsreglerna är vilka
regler som finns. Bara
man känner till en regel är
det oftast ganska lätt att
komma ihåg hur den
fungerar.”

Stycket känns ganska
överflödigt och onödigt i
sitt sammanhang.

Eon II, s111


