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Välkommen till vår värld. 
En plats där du bestämmer 
reglerna, en plats som du 
och dina vänner skapar,  
bit för bit, berättelse efter 
berättelse. Med ett kort 
i taget tar ni oss på nya 
äventyr, ni är berättarna 
och vi era huvudkaraktärer,  
spelet är ert!
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HUR DET  
BÖRJAR
Det här är berättelsen om hur vi kom till och allt som händer 
efter, det är upp till er! Det är ni som ger oss liv på riktigt, det är 
ni som får oss att leva.

Det börjar med en kvinna som är född i en värld fylld av 
mediebrus. Hon är så van vid det, hon har till och med valt att 
utbilda sig inom ämnet. En fråga har legat och ruvat i henne, 
en observation. Varför är alla så lika där i mediebruset? Film 
efter film, reklam efter reklam, det är så många som handlar om 
samma människor. Vackra, smala, vita. Milda kvinnor och starka 
män. Hon kollar runt omkring sig, det ser inte ut så i den verkliga 
världen. Där är alla mer, de kan inte förklaras i en mening, de är 
kantstötta, udda och underbara.

Hon kommer ihåg en video hon hade sett, en intervju med 
Whoopi Goldberg, där hon berättar hur mycket det betydde för 
henne som barn att en av huvudkaraktärerna i Star Trek var en 
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svart kvinna.[1] Uhura, som karaktären heter, inspirerade inte 
bara en ung Whoopi utan uppmuntrade även Mae Jemison, den 
första Afroamerikanska kvinnan i rymden, att följa sin dröm ut 
bland stjärnorna.[2]

Det är uppenbarligen viktigt, tänker kvinnan, att kunna hitta 
någon att se sig själv i där ute i mediebruset. Att veta att man inte 
är bortglömd, att man accepteras. Media formar, visar vad som 
är vanligt eller underligt, fint eller fult, rätt eller fel. Och det blir 
viktigare och viktigare, mer brådskande än någonsin, att ändra 
hur det ser ut. Det är nämligen så att 2014 konsumerade svensken 
i genomsnitt 5 timmar av media per dag, och det ser ut att öka.[3]

Det börjar kännas som om mediebruset är i konspiration 
med normen. Det pågår ett samarbete som kvinnan inte tycker 
om. Det är inte så att hon inte tycker om att följa vissa normer 
ibland, det kan vara kul att klä upp sig, se riktigt feminin ut, men 
hon tycker inte att det ska behöva kännas som ett tvång, det enda 
alternativet. Det är inte fel att följa normerna, men det är lika 
okej att bryta mot dem. Normen behöver laddas ur, tyngden i den 
behöver tas bort. Hur trevligt skulle det inte vara om man kunde 
bemöta normbrytning med glad förvåning och nyfikenhet istället 
för med bedömande och ibland till och med våld. 

Hon vill inte att det ska fortsätta se ut som det gör, hon vill se 
mer människor i mediebruset. Alla typer av människor. Men vad 
har hon för rätt att säga vad som ska finnas med, vilka som ska få 
synas, vilka som får objektifieras eller inte, paketeras in i en låda, 
en stereotyp, lätt att hantera och förstå. Hon kan inte gå och säga 
vad som är okej eller inte okej att skapa, att dela med sig, att säga.

Något hon kan göra är att skapa, dela med sig av sitt budskap, 
uppmuntra till kärlek och förståelse. Kanske är det bara som 
en droppe i havet, för liten för att märkas, men hon har hört att 
många bäckar små blir en å. 

Mycket av anledningen till att kvinnan har ett sådant intresse 
för representation kommer från serier och film. Det är ofta lätt att 
känna igen de förenklade karaktärsdragen som brukar tillskrivas 
många av karaktärerna. Vissa serier eller filmer ger en bara en 
handling, underhållning för en stund. Vissa ger en något mer, 

[1] Whoopi Goldberg talks about Star Trek 
MyHarto

[2] The Legacy of Lt.Uhura: Astronaut Mae 
Jemison on Race in Space 
Duke Today. 
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NORMER

Normer är vad vi i en viss kultur ser 
som naturligt eller en självklarhet, 
något som inte behöver ifrågasät-
tas. Vi lär oss normer på ett mycket  
simpelt sätt, belöning och  
bestraffning, under hela vår uppväxt 
och fortsättningen av livet.[4] 

Normer är sammansvetsat med vår 
kultur, våra sociala regler och våra 
förväntningar av medmänniskor.  
De är inte onda i sig, problemet 
ligger i förhållningssättet till dem, 
tyngden i att följa dem.

[3] Medieutveckling 2015, 2015 [4] Varför följer vi sociala normer?  
Forskning & Framsteg. 
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inspiration, fascination och motivation. En sådan serie är Bob’s 
Burgers,[5] tycker kvinnan, det är en komedi fylld med humor som 
inte går på någons bekostnad. Serien följer en familj som driver 
en hamburgerrestaurang där karaktärerna älskas och accepteras 
trots deras små egenheter och svagheter. 

Med Bob’s Burgers som ledstjärna bestämmer sig kvinnan för 
att skapa ett koncept, en grund för berättande. Hon ska skapa en 
värld med just kärlek och acceptans som ledord,  en värld där det 
är okej att erkänna när något blev lite knasigt, där vi kan skapa 
gemenskap av våra olikheter istället för endast likheter. Idén tar 
sig formen av ett spel, och vi fyra skapas, fyra karaktärer tänkta 
till att både motivera och ifrågasätta. 

[5] Bob’s Burgers, 2011
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VAD HON 
SKAPAR
Hon väljer att fokusera på den virtuella representationen av 
mångfald, att genom illustrationer visa att alla människor ser 
olika ut.

Kvinnan väljer att skapa ett spel. Hon vill dela med sig av 
något interaktivt, något som öppnar upp fantasin, uppmuntrar till 
skapande och kreativitet. Spelet bygger på berättande, spelet ger 
grunderna, konceptet, och spelarna gör resten. Grunden är enkel 
men full av möjligheter, spelarna berättar en berättelse med hjälp 
av illustrerade kort. Spelet är inspirerat från flera olika typer av 
spel med berättande-inslag[6] men kvinnan har valt att skapa oss 
karaktärer för att uppmuntra spelaren till att ”gå i någon annans 
skor”.

Spelet blir vad man gör det till, menar hon, det kan användas 
endast som enkel underhållning eller användas som verktyg 
för diskussion. Ett verktyg för att reflektera över sina egna val 

[6] Gloom, 2004. Rory’s Story Cubes, 2005. 
Once Upon a Time: The Storytelling Card 
Game, 1994
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och förutfattade meningar. Spelar ni oss olika på grund av vår 
könstillhörighet? Kanske drar ni slutsater om oss som personer 
på hur vi ser ut, vad vi har för intressen, etnicitet eller status. Det 
finns inget rätt eller fel, men det kan användas för att bli mer 
medveten om egna fördomar.

Kvinnan vill att detta spel ska nå ut till ungdomar i första 
hand, det är därför som karaktärerna själva är i gymnasie-åldern. 
Spelet är till för dem som vill umgås med sina vänner, ha kul 
och öppna upp fantasin. Att mångfald är grunden till spelet är 
ingenting kvinnan vill att spelet ska predika om, det ska bara 
finnas där i sin enkelhet, som luft.

ILLUSTRATIONERNA

Illustrationerna skapar hon för att hjälpa öppna upp fantasin. De 
har en enkel, nästan barnslig stil och många färger för att skapa 
lekfullhet. Varje kort har någon detalj som går utanför den vita 
ramen, det är en representation för att inte låta sig begränsas av 
andras förutfattade meningar, att man kan gå utanför ”ramen” av 
vad som förväntas.

Kvinnan har länge älskat att illustrera människor och 
sagornas värld är något hon gärna återkommer till, en 
romantiserad bild av människans existens. Hon arbetar ofta med 
tydliga linjer och platta färger. Hennes linjer och färgval är till 
stor del inspirerad av Alphonse Muchas[7] verk. Fascinerad och 
inspirerad av de 2D animerade filmer hon såg som barn[8] har 
hon sökt efter att förenkla sitt uttryck och arbeta med ett levande 
karaktärs-uttryck. 

Kvinnan kommer på sig själv att hennes tidigare 
illustrationer inte visar mycket mångfald. Hon har tidigare varit 
lat, skapat liknande variationer av samma motiv, allt för liknande 
människor. Det här är något hon vill ändra på och hoppas att 
arbetet kan hjälpa henne att tänka på ett nytt sätt, det är mer 
spännande att utmana sig själv.

[7] Alphonse Mucha, konstnär, illustratör och 
designer

[8] Främst Walt Disney klassiker från  
1989 till 2003
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Illustrationerna är skapade att balansera mellan norm och 
normkritik då kvinnan märker att brist på ett kritiskt tänkande 
kring normer i skapelseprocessen ofta kan ge resultat som, om 
än inte med mening, följer förutfattade meningar kring vad som 
anses vara fint, fult, normalt eller underligt. Många feministiska 
illustratörer, så som Emma Rendel[9] och Nanna Johansson,[10] 

jobbar normkritiskt och bryter mot vad som anses vara fint, 
behagligt och normalt i både stilen och det som porträtteras. 
Kvinnan är inte mycket för denna stil, men det finns något 
oemotståndligt i andan kring den, friheten som kommer med att 
bryta mot gamla satta regler. 

Med friheten från den feministiska konsten och stil från 
hennes vanliga inspirations-källor arbetar kvinnan med att bryta 
henne egna enformiga mönster. Ibland får hon stanna upp, kolla 
på det hon har och fundera på vad som kan fattas. 

Det finns ett rollspel som heter Järn.[11] Enligt kvinnan är 
illustrationerna till Järn ett bra exempel på ett verk som visar 
mångfald utan att det i sin tur handlar om det. Rollspel är av 
naturen väldigt fria och det är därför bra att även spegla det i 
illustrationerna. På detta sätt begränsas inte spelarna av den 
typiska bilden av en nordisk forntid, de behöver inte vara en 
typisk blond skäggig viking, om de inte hemskt gärna vill.

Kvinnan är ute efter samma effekt med sina illustrationer, 
hon vill inte sätta fasta ramar med dem, de ska öppna upp istället 
för att stänga in.

[9] Emma Rendel, serieskapare, illustratör 
och forskare, 1976-

[10] Nanna Johansson, serieskapare och 
programledare i radio, 1986-

[11] Järn är ett rollspel med illustrationer av 
Ronja Melin, John Barkestedt och Krister 
Sundelin.
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LAYOUT OCH TYPOGRAFI

Det kan anses vara underligt att kvinnan väljer att använda 
Helvetica Neue som typsnitt för spelet, för om det finns något 
typsnitt som förkroppsligar norm så är det Helvetica. Man bör i 
denna stund komma ihåg att kvinnan aldrig ville att spelet skulle 
vara anti-norm, utan balansera både normen och brytningen av 
den. Därför låter hon, likt Bang,[12] ”horungarna” (de ensamma 
orden på sista raden) vara där de dyka upp och texten på korten 
får vila tungt på botten istället för toppen, med undantag för 
reglerna. 

[12] Till skillnad från kvinnan arbetar  
tidskriften Bang avsiktligt med att skapa 
dessa ”horungar” 
Normkritisk formgivning - vad är det? 
ADA
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Från skiss till kort
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SPELET
Ju mer ni spelar, desto mer skapar ni världen som vi bor i, ni 
lär känna våra grannar och stadens vinklar och vrår, allt skapas 
tillsammans i grupp, ur inget annat än fantasin. Det går att se 
spelet som en serie, eller ett rollspel, med spelande skapar ni er 
version av oss och vår värld. Alla som spelar kommer att se och 
spela oss olika, vi är inte bestämda karaktärer, personer satta i 
sten, vi är en spegel av gruppen som spelar.

I spelet finns berättarkort som används för att föra fram 
berättelsen, början- och slut-kort som ger er en utgångspunkt för 
berättelsen och karaktärskort så att ingen glömmer någonting 
om oss och lätt kan väva in oss i berättelsen. Dessutom kommer 
det att finnas tomma kort så att ni kan skapa era egna berättar-, 
start-, slutkort och kanske introducera en ny karaktär in i spelet. 
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Berättarkort
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Berättarkort
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Berättarkort
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Början-kort
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Slut-kort
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Ett berättarspel av Rebecca Nydahl

 Spelet går ut på att:

Tillsammans skapa en berättelse 
utifrån berättarkorten, från början- 
till slut-kort. Korten som läggs fram 
ska bidra till berättelsen, antingen 
med en känsla, händelse, detalj 
eller karaktär. Det är okej att dra 
långsökta kopplingar, huvudsaken 
är att spelet går framåt.

 Mål:

Att ha kul, det finns ingen vinnare 
eller förlorare.

 Innehåll:

4 karaktärskort 
25 berättarkort 
6 början-kort 
6 slut-kort 
2 kort med spel-förslag 
20 tomma kort

 
Det följer med några spel-förslag på hur spelet kan spelas, ni får självklart 
hitta på egna sätt att spela spelet.
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Låda, 
framsida och sida
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Ett berättarspel av Rebecca Nydahl
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utifrån berättarkorten, från början- 
till slut-kort. Korten som läggs fram 
ska bidra till berättelsen, antingen 
med en känsla, händelse, detalj 
eller karaktär. Det är okej att dra 
långsökta kopplingar, huvudsaken 
är att spelet går framåt.

 Mål:

Att ha kul, det finns ingen vinnare 
eller förlorare.

 Innehåll:

4 karaktärskort 
25 berättarkort 
6 början-kort 
6 slut-kort 
2 kort med spel-förslag 
20 tomma kort

 
Det följer med några spel-förslag på hur spelet kan spelas, ni får självklart 
hitta på egna sätt att spela spelet.

BERÄTTA 
OM OSS

BERÄTTA 
OM OSSEtt berättarspel av Rebecca Nydahl

 Spelet går ut på att:

Tillsammans skapa en berättelse 
utifrån berättarkorten, från början- 
till slut-kort. Korten som läggs fram 
ska bidra till berättelsen, antingen 
med en känsla, händelse, detalj 
eller karaktär. Det är okej att dra 
långsökta kopplingar, huvudsaken 
är att spelet går framåt.

 Mål:

Att ha kul, det finns ingen vinnare 
eller förlorare.

 Innehåll:

4 karaktärskort 
25 berättarkort 
6 början-kort 
6 slut-kort 
2 kort med spel-förslag 
20 tomma kort

 
Det följer med några spel-förslag på hur spelet kan spelas, ni får självklart 
hitta på egna sätt att spela spelet.

Ett berättarspel av Rebecca Nydahl

 Spelet går ut på att:

Tillsammans skapa en berättelse 

utifrån berättarkorten, från början- 

till slut-kort. Korten som läggs fram 

ska bidra till berättelsen, antingen 

med en känsla, händelse, detalj 

eller karaktär. Det är okej att dra 

långsökta kopplingar, huvudsaken 

är att spelet går framåt.

 Mål:
Att ha kul, det finns ingen vinnare 

eller förlorare.  Innehåll: 4 karaktärskort 

25 berättarkort 

6 början-kort 

6 slut-kort 
2 kort med spel-förslag 

20 tomma kort

 
Det följer med några spel-förslag på hur spelet kan spelas, ni får självklart 

hitta på egna sätt att spela spelet.

BERÄTTA 
OM OSS

BERÄTTA 
OM OSSEtt berättarspel av Rebecca Nydahl

 Spelet går ut på att:

Tillsammans skapa en berättelse 
utifrån berättarkorten, från början- 
till slut-kort. Korten som läggs fram 
ska bidra till berättelsen, antingen 
med en känsla, händelse, detalj 
eller karaktär. Det är okej att dra 
långsökta kopplingar, huvudsaken 
är att spelet går framåt.

 Mål:

Att ha kul, det finns ingen vinnare 
eller förlorare.

 Innehåll:

4 karaktärskort 
25 berättarkort 
6 början-kort 
6 slut-kort 
2 kort med spel-förslag 
20 tomma kort

 
Det följer med några spel-förslag på hur spelet kan spelas, ni får självklart 
hitta på egna sätt att spela spelet.

Ett berättarspel av Rebecca Nydahl

 Spelet går ut på att:
Tillsammans skapa en berättelse 

utifrån berättarkorten, från början- 

till slut-kort. Korten som läggs fram 

ska bidra till b
erättelsen, antingen 

med en känsla, händelse, detalj 

eller karaktär. Det är okej att dra 

långsökta kopplingar, huvudsaken 

är att spelet går framåt.

 Mål:
Att ha kul, det finns ingen vinnare 

eller förlorare.
 Innehåll:

4 karaktärskort 
25 berättarkort 

6 början-kort 6 slut-kort 2 kort med spel-förslag 

20 tomma kort

 
Det följer med några spel-förslag på hur spelet kan spelas, ni får självklart 

hitta på egna sätt att spela spelet.

Ett berättarspel av Rebecca Nydahl

 Spelet går ut på att:

Tillsammans skapa en berättelse 
utifrån berättarkorten, från början- 
till slut-kort. Korten som läggs fram 
ska bidra till berättelsen, antingen 
med en känsla, händelse, detalj 
eller karaktär. Det är okej att dra 
långsökta kopplingar, huvudsaken 
är att spelet går framåt.

 Mål:

Att ha kul, det finns ingen vinnare 
eller förlorare.

 Innehåll:

4 karaktärskort 
25 berättarkort 
6 början-kort 
6 slut-kort 
2 kort med spel-förslag 
20 tomma kort

 
Det följer med några spel-förslag på hur spelet kan spelas, ni får självklart 
hitta på egna sätt att spela spelet.

Ett berättarspel av Rebecca Nydahl

 Spelet går ut på att:

Tillsammans skapa en berättelse 
utifrån berättarkorten, från början- 
till slut-kort. Korten som läggs fram 
ska bidra till berättelsen, antingen 
med en känsla, händelse, detalj 
eller karaktär. Det är okej att dra 
långsökta kopplingar, huvudsaken 
är att spelet går framåt.

 Mål:

Att ha kul, det finns ingen vinnare 
eller förlorare.

 Innehåll:

4 karaktärskort 
25 berättarkort 
6 början-kort 
6 slut-kort 
2 kort med spel-förslag 
20 tomma kort

 
Det följer med några spel-förslag på hur spelet kan spelas, ni får självklart 
hitta på egna sätt att spela spelet.

Ett berättarspel av Rebecca Nydahl

 Spelet går ut på att:

Tillsammans skapa en berättelse 

utifrån berättarkorten, från början- 

till slut-kort. Korten som läggs fram 

ska bidra till berättelsen, antingen 

med en känsla, händelse, detalj 

eller karaktär. Det är okej att dra 

långsökta kopplingar, huvudsaken 

är att spelet går framåt.

 Mål:

Att ha kul, det finns ingen vinnare 

eller förlorare.

 Innehåll:

4 karaktärskort 

25 berättarkort 

6 början-kort 

6 slut-kort 

2 kort med spel-förslag 

20 tomma kort

 
Det följer med några spel-förslag på hur spelet kan spelas, ni får självklart 

hitta på egna sätt att spela spelet.

BERÄTTA 
OM OSS

BERÄTTA 
OM OSSEtt berättarspel av Rebecca Nydahl

 Spelet går ut på att:

Tillsammans skapa en berättelse 
utifrån berättarkorten, från början- 
till slut-kort. Korten som läggs fram 
ska bidra till berättelsen, antingen 
med en känsla, händelse, detalj 
eller karaktär. Det är okej att dra 
långsökta kopplingar, huvudsaken 
är att spelet går framåt.

 Mål:

Att ha kul, det finns ingen vinnare 
eller förlorare.

 Innehåll:

4 karaktärskort 
25 berättarkort 
6 början-kort 
6 slut-kort 
2 kort med spel-förslag 
20 tomma kort

 
Det följer med några spel-förslag på hur spelet kan spelas, ni får självklart 
hitta på egna sätt att spela spelet.

BERÄTTA 
OM OSS

BERÄTTA 
OM OSS Ett berättarspel av Rebecca Nydahl

 Spelet går ut på att:

Tillsammans skapa en berättelse 
utifrån berättarkorten, från början- 
till slut-kort. Korten som läggs fram 
ska bidra till berättelsen, antingen 
med en känsla, händelse, detalj 
eller karaktär. Det är okej att dra 
långsökta kopplingar, huvudsaken 
är att spelet går framåt.

 Mål:

Att ha kul, det finns ingen vinnare 
eller förlorare.

 Innehåll:

4 karaktärskort 
25 berättarkort 
6 början-kort 
6 slut-kort 
2 kort med spel-förslag 
20 tomma kort

 
Det följer med några spel-förslag på hur spelet kan spelas, ni får självklart 
hitta på egna sätt att spela spelet.

BERÄTTA 
OM OSS

BERÄTTA 
OM OSS Ett berättarspel av Rebecca Nydahl

 Spelet går ut på att:

Tillsammans skapa en berättelse 
utifrån berättarkorten, från början- 
till slut-kort. Korten som läggs fram 
ska bidra till berättelsen, antingen 
med en känsla, händelse, detalj 
eller karaktär. Det är okej att dra 
långsökta kopplingar, huvudsaken 
är att spelet går framåt.

 Mål:

Att ha kul, det finns ingen vinnare 
eller förlorare.

 Innehåll:

4 karaktärskort 
25 berättarkort 
6 början-kort 
6 slut-kort 
2 kort med spel-förslag 
20 tomma kort

 
Det följer med några spel-förslag på hur spelet kan spelas, ni får självklart 
hitta på egna sätt att spela spelet.

Låda, 
baksida och insida lock
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Hur det börjar Vad hon skapar
Spelet Vad händer sen? Källor



Vilka vi är Hur det börjar Vad hon skapar
Spelet Vad händer sen? Källor

s.31

Kort med spel-förslag
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Hur det börjar Vad hon skapar
Spelet Vad händer sen? Källor

VAD  
HÄNDER 
SEN?
Det är svårt att säga exakt var detta kommer att leda oss, men 
kvinnan har planer. Hon vill att spelet ska gå att köpas på 
tillgängliga men roliga butiker som Lagerhaus eller TGR. Hon 
tänker att spelet främst skulle göra sig bra i butiker där många går 
för att köpa roliga eller annorlunda presenter men skulle även gå 
att säljas i vanliga bokaffärer där det ofta går att hitta spel.

Men spelet behöver inte sluta i denna utgåva. Det finns 
många möjligheter till expansioner, tema-utgåvor med mindre 
antal kort som går att blanda in i originalspelet. Med mer kort 
skapas fler möjligheter. Expansionerna kommer att innehålla kort 
utifrån ett tema, till exempel ”Mystik & Monster”. 
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Nu har ni fått veta mer om 
oss, hur vi kom till och 
varför vi finns. Vi hoppas 
att ni blir sugna på att träffa 
oss, samla ihop några 
vänner och spela. Hela vår 
värld ligger för era fötter, det 
är bara att ta oss i handen 
och kliva ut.
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Hur det börjar Vad hon skapar
Spelet Vad händer sen? Källor

KÄLLOR
Whoopi Goldberg talks about Star Trek 
MyHarto. 2015-05-05 
https://www.youtube.com/watch?v=gUmMBF7uYLQ

The Legacy of Lt.Uhura: Astronaut Mae Jemison on Race in 
Space 
Duke Today. Camille Jackson, 2013-10-28 
https://today.duke.edu/2013/10/maejemison

Varför följer vi sociala normer? 
Forskning & Framsteg. Susanna Radovic, 2008-06-16 
http://fof.se/blogg/susanna-radovic/varfor-foljer-vi-sociala-
normer

Medieutveckling 2015, 2015 
http://www.radioochtv.se/documents/publikationer/1/
medieutveckling-2015-webb.pdf

Bob’s Burgers, av Loren Bouchard och Jim Dauterive, 2011
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Gloom, Keith Baker, Atlas Games, 2004

Rory’s Story Cubes, Rory O’Connor, The Creativity Hub, 2005

Once Upon a Time: The Storytelling Card Game, Richard 
Lambert, Andrew Rilstone och James Wallis, Atlas Games, 1994

Alphonse Mucha, 1860-1939

Walt Disney Company, 1923-

Emma Rendel, 1976-

Nanna Johansson, 1986-

Järn, Krister Sundelin, Helmgast och Rävsvans Förlag, 2015

Normkritisk formgivning - vad är det? 
ADA. Alexandra Falagara, 2014-08-21 
http://www.adasweden.se/artikel/normkritisk-formgivning-vad-
ar-det/
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Elin Hilme Klint, Elinor Mörtzell, Ylva Nielsen, 
Malin Lysmo, och Simon Dunder


