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DISCLAIMER!

Vi är två olika personer med olika 
erfarenheter.

Vi kommer använda massa ord. Om 
man inte förstår eller är osäker på vad 
vi menar med ordet i just detta 
sammanhang, fråga oss!

Vi har stulit massor av bilder. (Stäm 
oss efter föreläsningen.)



VISION & METOD

Det finns inga visioner eller metoder som är fel

Men det finns felsync mellan vision och metod.

Hemligheten 2010, foto av Miriam Lundqvist



DEL 1
VART STARTAR DIN IDE?

Ett lajv börjar med en idé. Den kan till exempel vara 
grundad på:

En bok En film En spel Ett rollspel Ett lajv!



DEL 1
VART STARTAR DIN IDE?

Vi kan också se det som:

•Fiktion

•Genre

• Spelstil

•Metod

•Tema/frågeställning

= Visionsformulering

”Vi vill ha ett känslofyllt 

vampyrlajv, som utforskar 

vampyrernas känsloliv,

istället för deras politik.”



DEL 1
VART STARTAR DIN IDE?

Olika berättarmedium har olika styrkor och 
svagheter i relation till lajv. 



LAJV VS. DATORSPEL



LAJV VS. FILM



LAJV VS. BÖCKER



VAD HAR DU FÖR 
VISION?

Konkretisera vad du vill att 
deltagarnas ska 

Göra

Uppleva

Känna

En användbar metod är att göra 
en deltagarberättelse, där du, 
högt för dig själv, i textform eller 
tillsammas med en medarrangör 
berättar i förstaperson om hur det 
är att vara på lajvet du planerar 
att arrangera.

En Stilla Middag



DEL 2
METODER

Ett lajv innebär massor av beslut kring vilka metoder som ska 
användas. Få av dem är självklara. 

Ett fåtal val av metoder kan få enorm påverkan på resultatet.

No preassure! ;)

En Stilla Middag



INFORMATION TILL DELTAGARNA

Hur mycket och i vilken form?

Du tycker alltid din idé är 
mer spännande än vad 
andra tycker

Skriva eget?

Begränsa informationen 
och ha tydliga 
prioriteringar

Eller existerande fiktion?

Filmer, böcker, pjäser



CASTING

Hur tillsätter du rollerna?

Helt castat lajv

Hemligheten

Joakim

Lottning

En stilla middag

Semi-castat (casta 
nyckelroller)

Vanligaste metoden Hemligheten, foto Jörgen Säterås



Förmedlar du en tydlig eller otydlig vision?

SPELARINSTRUKTIONER:
VISION

1. Deltagare kräver en vision.

2. Den visionen kan antingen komma via arrangören, 
eller via deltagarna.

3. Deltagarna vill som regel följa lajvets vision, men om 
den inte förmedlas, eller ens finns, kommer de skapa en 

egen vision som styr deras spel.



SPELARINSTRUKTIONER:
VISION

Joakim



SPELARINSTRUKTIONER:
VISION

Hemligheten

Foto Jörgen Säterås



SPELARINSTRUKTIONER:
VISION

En stilla middag



Nivå av transparens?

SPELARINSTRUKTIONER:
TRANSPARENS

1. Låg transparens innebär att deltagare ofta inte vet mer 
än vad deras roll vet - ibland inte ens det.

2. 100% transparens innebär att deltagare vet allt om allt.

3. Om man gillar låg transparens, men vill få fördelarna 
från det transparenta spelet, finns bla. pakt-tekniken.



SPELARINSTRUKTIONER:
TRANSPARENS

Hemligheten

Foto Jörgen Säterås



SPELARINSTRUKTIONER:
TRANSPARENS

En stilla middag



SPELARINSTRUKTIONER:
TRANSPARENS

Joakim



Vilka typer av metoder användes för att driva 
berättandet framåt?

SPELARINSTRUKTIONER:
BERÄTTARTEKNIKER

1. Den vanligaste metoden för berättande är spel i realtid, 
ofta tillsammans med 360.

2. Det som vardagligt kallas för ”meta-spel” är egentligen en 
stor samling berättartekniker för lajv, som inte är beroende 
av det kronologiska tid-rum sammanhanget i realtidsspel.

3. Kombinera!



SPELARINSTRUKTIONER:
BERÄTTARTEKNIKER

Hemligheten



SPELARINSTRUKTIONER:
BERÄTTARTEKNIKER

Joakim



SPELARINSTRUKTIONER:
BERÄTTARTEKNIKER

En stilla middag



Vilka regler avgör vad spelar kan och får göra?

SPELARINSTRUKTIONER:
REGLER (IN OCH OFF)

1. Beroende på lajvets vision kan det behövas regler för att 
hantera svåra spelmoment såsom sex, våld, död, estetik.

2. Inlajv regler kan vara status, ordergivning, 
sociala normer. 

3. Begränsning av inlajv-logik - saker man som deltagare 
har en skyldighet att undvika eller uppsöka i spelet.

4. Regler kan få oväntade konsekvenser. Deltagarna 
kommer tolka utifrån sin egen referensram.



Hemligheten

SPELARINSTRUKTIONER:
REGLER (IN OCH OFF)



Joakim

SPELARINSTRUKTIONER:
REGLER (IN OCH OFF)



En stilla middag

SPELARINSTRUKTIONER:
REGLER (IN OCH OFF)



Hur ska deltagarna uppleva ingång och avslut på sin 
upplevelse?

INTRO OCH OUTRO

1. Tro inte att det saknar betydelse.

3. Hårt eller mjukt bryt?

2. Vilket anslag vill du ge ditt lajv? Vilken genre? Vilka tankar 
ska deltagarna ha när de påbörjar spelet?

4. Sker det en eller flera övergångar mellan in- och 
offlajv?



INTRO OCH OUTRO

Hemligheten



INTRO OCH OUTRO

Joakim



INTRO OCH OUTRO

En stilla middag



ANDRA TANKAR KRING 
ARRANGÖRSKAP

Hitta strategier för att reglera deltagarnas kreativa 
energi. Don’t panic!

Spelarna vill inte paja lajvet. De vill ha kul och bidra. 
Hitta sätt att hjälpa dem göra just det.

Gör det tydligt vilka kreativa utrymmen det finns att 
jobba med för deltagarna.

Om du snor/lånar/återanvänder andras idéer: ge cred.

Ha ett ödmjukt förhållande till ditt lajv och deltagarna.
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