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Att leda en rollspelskampanj i Blå Himmel skiljer sig egentligen inte så mycket från att leda 
rollspelskampanjer i vanliga rollspel. Man har ungefär samma upplägg, med att rollpersonerna leds 
till ett uppdrag där de råkar ut för svårigheter som de måste lösa. Det som skiljer är upplägget och 
kringarbetet. 

Den typiska kampanjen i Blå Himmel byggs fram på två sätt. Först lägger man upp en plan för 
kampanjens övergripande ramberättelse. I och med det skapar man äventyrets antagonister och 
deras respektive mål. Dessutom lägger man upp en grov plan på hur berättelsen ska framföras. 

När det är gjort så presenterar man den övergripande planen kort för spelarna. De får reda på var 
kampanjen kommer att utspela sig och kampanjens övergripande tema, och tillsammans med 
spelarna tar man fram vilka spelarnas rollpersoner är. Därefter börjar del två av kampanjbyggandet, 
hjältens resa. Nu tittar man på de enskilda rollpersonerna och vad spelarna förväntar sig av dem, och 
bygger en plan för dessa. Målet är att skapa en berättelse som handlar om rollpersonerna och hur de 
förändras av sina upplevelser. 

Vad handlar Blå Himmel om 
Grunden i Blå Himmel är rollpersonerna. Rollpersonerna är frivilliga flygare i en krigsförödd värld, 
som försöker skapa omständigheter där en fred kan spira trots de krafter som verkar mot dem. De 
kommer att prövas i denna uppgift och de kommer att påverkas av deras strävan, de kommer att 
tvivla på uppgiften och sig själva, och de kommer att växa och utvecklas som personer. Detta är vad 
rollspelet handlar om. 

Det innebär att allt annat, metaplott och flygstrid och första världskrig, bara är hjälpmedel för ditt 
arbete. Du kommer ganska snart att märka att de viktigaste verktygen för att få fram vad Blå Himmel 
handlar om är reglerna för Förbättring, Karaktärsdrag och Kamratskap.  

• Karaktärsdragen är vad som drar igång berättelsen om individuella rollpersoner, och till stor 
del även relationer med enskilda andra rollpersoner omkring honom. 

• Kamratskap drar igång relationen inom gruppen som helhet, hur din rollperson verkar i 
gruppen, och hur gruppen verkar mot rollpersonen. 

• Förbättring mäter och fördjupar rollpersonens utveckling, i synnerhet genom att Hämta hem 
förbättringspoäng och att byta ut karaktärsdrag. 

Ett praktiskt sätt att knyta ihop de här verktygen är genom hjälteresan, som strukturerar upp en 
berättelse med hjälp av de tre verktygen. 

Alla andra delar av Blå Himmel är också viktiga, men de är ändå andrahandsverktyg jämfört med de 
där ovan. Bland andrahandsverktygen så är dock två delar hyfsat viktiga. 
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• Flygstriden är trots allt det som särskiljer Blå Himmel från alla andra rollspel. Glöm därför 
inte bort flygstriden. Orsaken till att flygstriden är sekundär är att den i sig inte utvecklar 
rollpersonerna. Det är dock ett spänningsmoment som kan driva kampanjen framåt. 

• Metaplotten är ramverket och katalysatorn för rollpersonernas berättelse. Det är genom en 
metaplott som deras egna berättelse kan komma till stånd. Orsaken till att metaplotten är 
sekundär är att metaplottar är utbytbara.  

Kampanjstil 
Exakt hur man lägger upp sin kampanj beror till stor del på kampanjens stil. Stilen bestämmer mycket 
hur berättelsen fortlöper, men till viss del även vad berättelsen handlar om. 

Krigsdagboken 
Krigsdagboken är egentligen en lätt dramatiserad dokumentär om kriget och personerna i dem. Det 
är en serie operationer med transportsträckor däremellan. Vi får följa en grupp flygare i deras dagliga 
rutiner och hur deras relationer utvecklas allt eftersom kriget kör på. Det finns egentligen ingen plan 
för hur berättelsen fortsätter eller mål för relationen, utan historien får helt enkelt ha sin gång. 
Krigsdagböcker är ofta mörka i tonen och har ofta en känsla av meningslöshet. 

Krigsdagböcker är hyfsat välplanerade på det strategiska planet. Spelledaren vet hur trupperna rör 
sig och under vilka omständigheter de flyttas och åt vilket håll. I en sådan kampanj så skapar 
spelledaren en ny operation, med eller utan spelarnas samverkan, baserat på det rådande taktiska 
läget, och det blir nästa stycke i krigsdagboken.  

Inför varje spelmöte lägger man upp ett antal scener som inträffar: stridsscener, strategiska scener 
där man hänger över kartor och bestämmer vilken väg kriget ska gå, förhandlingsscener, och 
personliga scener mellan striderna. Det kan hända att de strategiska scenerna och 
förhandlingsscener bjuder på överraskningar som skickar iväg kampanjen i en ny riktning, och ibland 
kan även stridsscener eller fältslagsscener bjuda på sådana också.  

Splittrade spelgrupper är sällan ett problem i en krigsdagbok. Hamnar några rollpersoner bakom 
fiendens linjer eller i fångläger så är det en berättelsetråd som kan spelas parallellt. Det är heller inte 
några större problem att skriva in tillfälliga rollpersoner eller att betrakta försvunna rollpersoner som 
”ute” ett tag.  

Att rollpersoner dör är heller inget problem. Det är tråkigt att ens rollperson dör och det är alltid 
jobbigt med nya soldater i gruppen, men det är sånt som händer i krig. 

Krigsdagboken slutar vid en lämplig vändpunkt i kriget. Det kan vara det tillfälle då kriget tar slut, 
eller någon vändpunkt innan dess. Det är fullt möjligt att krigsdagboken dokumenterar en enskild 
persons liv under kriget, och i så fall kan kampanjen knappast fortsätta om den personen dör.  

Förebilder: Band of Brothers, Spitfire-piloterna, Slaget om Storbritannien, Den längsta dagen, En bro 
för mycket, Gettysburg, Gods and Generals 

Verktyg: Kartor, strid, Stridsutmattning, Beredskap, Kamratskap 
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Krigsdramat 
Krigsdramat är inte en dokumentär. Det är egentligen ett drama om relationer mellan personer som 
har kriget som bakgrund. Huvudpoängen ligger på hur personerna och deras inbördes relationer 
utvecklas, och kriget är egentligen färg. Ett krigsdrama är också ofta mörkt i tonen, men eftersom 
fokus ligger på det personliga så finns det en riktning och mening med dramat. 

Skillnaden mellan krigsdagboken och krigsdramat (förutom att dramat är drama och krigsdagboken 
är mer dokumentär) är att kriget i krigsdagboken är en drivande kraft som för historien framåt, 
medan i dramat är kriget en hindrande kraft som sätter upp hinder och problem i relationens 
utveckling. 

Man planerar inte ett krigsdrama så mycket i förväg. Man har en grov plan på hur man vill att 
rollpersonerna ska utsättas för problem och i vilken riktning man vill ta deras personliga berättelser. 
Denna plan har man till viss del utarbetat tillsammans med spelarna.  

Utöver det har man en plan hur kriget fortsätter, men det är inte så viktigt för berättelsen. I ett 
krigsdrama så handlar det mer om att driva på relations- och personlighetsutveckling. Stridsuppdrag 
planeras efter hur de kan agera som katalysator i den utvecklingen, inte efter det taktiska läget. Man 
skickar inte iväg rollpersonerna på ett anfall för att det finns ett passande taktiskt läge, utan för att 
det provocerar en personlig reaktion. Sociala konflikter kan ibland vara mer drivande i historien, men 
också sätta press på rollpersonerna.  

I krigsdramat är försvunna och döda rollpersoner en möjlighet, inte bara något som händer. Det 
innebär alltid en påfrestning och prövning för individerna och gruppen, och ska utnyttjas som ett 
problem för rollpersonerna att hantera. Likaså är nya rollpersoner också en påfrestning för gruppen, 
och den nya rollpersonen kommer att och de slitningarna är också något som blir bra drama. 

Målet med ett krigsdrama är att komma till en personlig vändpunkt, där spelaren känner att 
berättelsen om dennes rollperson är avklarad. När alla rollpersoner, eller i alla fall de ”viktigaste” har 
nått denna vändpunkt så är kampanjen slut. Det behöver inte sammanfalla med en vändpunkt i 
kriget, men det är ingen dum idé om så sker. 

Förebilder: The Red Baron, The Blue Max, Krigets vindar, Fiendeland, Blue Max, Fiendeland: en dag 
utan krig, The Sky Crawlers 

Verktyg: Karaktärsdrag, relationer, hämta Förbättringspoäng, konfliktregler, Kamratskap, 
Stridsutmattning, hjälteresan 

Krigsthrillern 
Krigsthrillern är normalt en kortare historia med ett anslag, uppstegring och avslut. Det kretsar ofta 
kring en enskild operation som ofta är av avgörande slag för krigets utveckling. Det är inte sällan ett 
specialuppdrag bakom fiendens linjer utfört av handplockade specialister. 

Krigsthrillern passar in i de övriga kampanjformerna som sidoberättelser, men är oftare avslutade 
engångsäventyr. Konventsäventyr är typiska sådana, liksom introduktionsäventyren. Man kan 
använda dem för att introducera fiender och på så sätt använda dem i krigsäventyr, men i grunden 
står de självständiga. 
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En krigsthriller är ganska välplanerad. Man har platsen för äventyret klart i förväg, liksom 
spelledarpersoner och även många av scenerna. Vanligen sätter man upp mysterier som för spelarna 
framåt till nästa scen. 

Med ett undantag planeras strider som hinder, avsedda att bromsa upp rollpersonernas framsteg 
och öka insatsen. Undantaget är den sista striden, slutuppgörelsen som är historiens klimax. Det är 
då alla insatser är gjorda och allting avgörs. 

Tempot är hyfsat högt i en krigsthriller. Ofta finns en tidspress som trycker på handlingen – ett sista 
datum då allt sätter igång, eller en kapplöpning mot det oundvikliga som måste förhindras innan 
dess. 

Förebilder: Örnnästet, First Squad, Kanonerna på Navarone 

Verktyg: strid, sammansatta handlingar, kartor, mysterier, hjälteresan 

Krigsäventyren 
Krigsäventyren är rena påhitt. Egentligen handlar det om häftiga hjältar och onda skurkar som möts 
gång på gång i veckans avsnitt, och ondskefulla planer som stoppas i sista stund. Det råkar bara 
hända med kriget som bakgrund. Betraktar man Biggles så är det hur tydligt som helst: fiendskapen 
mellan Biggles och von Stalhein börjar under första världskriget och fortsätter mellan krigen, över 
andra världskriget och slutligen i efterkrigstiden och kalla kriget. Det viktiga är inte kriget, utan 
Biggles fantastiska och framförallt återkommande äventyr där von Stalhein återkommer gång på 
gång. 

Fiendskapen är dock enbart på ett lokalt plan. Fienden är en agent av många för motståndarsidan, 
och även om fiendens planer och hjältens handlingar påverkar kriget så är de inte avgörande för 
kriget. Kriget fortgår, och man möter snart fienden igen – ibland som tillfälligt allierad. 

Krigsäventyren handlar mest om vad som fångar intresset för tillfället. Är det en intressant miljö som 
man inspireras av så flyttar man rollpersonerna dit (fördelen med militärer är att man kan beordra 
dem att förflytta sig, så det är rätt enkelt). Rollpersonernas fiender ”råkar” naturligtvis följa med, och 
titt som tätt kommer andra återkommande personer att dyka upp gång på gång. 

Skillnaden mot krigsthrillern är att insatsen normalt inte är lika hög i krigsäventyret, fiendskapen är 
mer personlig och framförallt återkommande. Det är inte sällan lite mer humor i krigsäventyret 
jämfört med krigsthrillern och det finns en optimism och romantik i krigsäventyret. Även om varje 
episod är avslutad så finns alltid en öppning till en nästa episod, och fienderna förväntas överleva och 
återkomma i nästa spännande äventyr. 

Förebilder: Biggles-böckerna, Young Indiana Jones, Porco Rosso 

Verktyg: strid, Karaktärsdrag, sammansatta handlingar, kartor, mysterier, hjälteresan 

Den episka kampen 
Den episka kampen är också ett rent påhitt, fast av ett annat slag: den här gången är 
huvudpersonernas insatser direkt avgörande för historiens utgång genom att göra upp med fienden 
en gång för alla i en episk slutstrid. Den stora skillnaden mellan krigsäventyren och den episka 
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kampen är att krigsäventyren är fortgående episodiska, medan den episka kampen byggs upp under 
lång tid mot ett avslut. 

Den episka kampen byggs efter en plan i förväg. Man vill introducera en skurk och en konflikt, sedan 
stegra konflikten och slutligen komma till ett avslut, där skurk och rollpersoner gör upp en gång för 
alla, och man vill göra det över ett antal spelkvällar. Sen är historien slut, och förhoppningsvis är 
världen räddad. Det blir ingen lätt resa. Rollpersonerna kommer att prövas, både enskilt och som 
grupp, och de kommer att förändras och tvingas göra svåra val innan de når slutet på resan. 

Den episka kampen planeras långt i förväg, i alla fall i grova drag. Man skapar sin konflikt och sin 
skurk och ser ofta tidigt framför sig hur slutstriden ska ske.  

Förebilder: Last Exile 

Verktyg: Karaktärsdrag, strid, hämta Förbättringspoäng, Beredskap, relationer, konfliktregler, 
hjälteresan, hjälteresan (igen) 

Kampanjens tema 
Utöver kampanjens stil så behöver man också känna till kampanjens tema. Det är den grundläggande 
orsaken till att berättelsen över huvud taget finns. 

Två praktiska sätt att angripa grundkonflikten är ur berättelsens synvinkel och ur antagonistens 
synvinkel. Utgår man från berättelsens synvinkel så har man en idé om vad konflikten ska handla om, 
och utifrån det listar man ut vilka som är inblandade och varför, och sorterar därefter upp dem efter 
antagonister och protagonister.  

Utgår man från antagonistens synvinkel så definierar man någon part i världen som skurk och 
definierar vad denne vill uppnå och hur. Sedan letar man upp vilka som vill motarbeta det och hur, 
och vips har man konflikten definierad. 

Ur berättelsens synvinkel 
En berättelse skulle kunna handla om ett tronskifte. Det brukar för det mesta innebära hovintriger, 
palatskupper, fiendskap inom familjen och in värsta fall ett krig. Det enda som krävs för att man ska 
börja är att man har en döende regent av något slag och flera potentiella arvingar. 

I Blå Himmels fall så finns det en sådan: kejsaren av Merovi är gammal och sjuk, och tronföljden är 
inte klar. Så om vi antar att han skulle dö i början av berättelsen så kommer hela den meroviska 
krigföringen att tvärstanna. Tillfället kommer inte omedelbart att utnyttjas eftersom västalliansen 
inte har resurser att starta en ny offensiv, så hela kriget kommer att avstanna i avvaktan på 
tronföljden i Merovi.  

Ur Fehnmeyer-kårens synvinkel så är det i deras intresse att läget snabbt stabiliseras. För det första 
blir det förmodligen inbördeskrig om tronföljden inte snabbt etableras, och sådana är alltid blodiga. 
För det andra så kommer västalliansen att försöka bygga upp de resurser som finns för att nå ett 
avgörande när fienden är svag, så det vill till att läget stabiliseras snabbt. För det tredje kan man inte 
förhandla om fred om det inte finns en legitim regering att förhandla mot.  
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Samtidigt så är det farligt för Fehnmeyer-kåren att lägga sig i ena partens interna angelägenheter, 
och ännu farligare att ta ena sidans parti i konflikten. Fehnmeyer-kårens förmåga bygger på dess 
neutralitet och förtroende, och att göra något i tronföljdskonflikten kommer att sätta båda i fara. 

Berättelsen som vi vill berätta handlar alltså om tronföljden och dess intriger och hur de direkt 
påverkar Fehnmeyer-kåren i dess uppdrag. Det enda vi behöver göra är att koppla rollpersonerna till 
den, och det skulle vi kunna göra genom att låta ena parten i tronföljden vara en av de fältmarskalker 
som de har att göra med på deras frontavsnitt. 

Som kampanjens inledning så presenterar vi alltså en av tronpretendenterna som fältmarskalk och 
en annan som konkurrent. Vi lägger fram tronföljdsproblematiken och vad som händer om kejsaren 
dör, och lockar samtidigt med ett mer varaktigt fredsprospekt genom en audiens med kejsaren. 

Mittdelen inleds med att fredsprospektet rasar ihop då kejsaren dör och tronföljdsintrigerna 
påverkas. I och med det så kommer västalliansen att börja kraftsamla inför en offensiv. Så samtidigt 
som hökarna samlas i väst så flockas gamarna i öst, och risken för inbördeskrig såväl som offensiv blir 
påtaglig. 

Upplösningen handlar förstås om att inbördeskriget inleds. Hotet om offensiv från väst växer sig 
starkare och västalliansen lägger sig i tronföljdskonflikten för att få en så svag regent som möjligt på 
den meroviska kejsartronen. Det är nu upp till Fehnmeyer-kåren och rollpersonerna att få ett slut på 
det hela, exempelvis genom att avslöja en tronpretendent som mer legitim än den andra, eller att 
den gamle kejsaren mördats av endera pretendenten. Det har den andra sidan förstås inte något 
intresse av, och de kommer att ta till alla tillgängliga medel för att se till att det inte sker. Och har 
man tillgång till en halv armé så kan det göra ont för Fehnmeyer-kåren. Spelar Fehnmeyer-kåren sina 
kort rätt så kan de komma att få förstärkningar av västalliansen eller andra sidan i inbördeskriget; i 
vilket fall som helst så lär det bli episka strider i det här läget. 

Berättelsen avslutas lämpligen med att en tronpretendent kröns till ny kejsare och fredsförhandlingar 
inleds på allvar. Hotet om ny offensiv avvärjs och förhoppningsvis kan kriget avslutas för gott inom en 
nära framtid. 

Ur antagonisternas synvinkel 
Det andra sättet att arbeta är att utgå från antagonisterna eller ”skurkarna”, och vad deras mål är. Då 
måste man förstås utgå från en skurk. Till exempel är Arafine, högalvernas härskarinna, en väldigt 
naturlig skurk i Blå Himmel, eftersom hon försöker hetsa de båda sidorna till krig mot varandra så att 
båda sidorna försvagas och den mänskliga hegemonin bryts. 

Den här berättelsen är mer en berättelse om ”makten bakom makten”. Även om Arafine inte har 
direkt kontroll över någondera parten i kriget så har hon en hel del indirekt kontroll genom sina 
agenter. Genom dessa försöker hon hela tiden hetsa de båda parterna att fortsätta kriget. 

Samtidigt finns det gott om mindre parter som har sina respektive intressen för att fortsätta 
konflikten. Förutom vapensmugglare och vapenfabrikörer, som har direkt ekonomiska intressen av 
att kriget fortsätter, så finns det exempelvis partisaner på ockuperade områden, som inte har det 
minsta intresse av att bli en lydprovins under fienden om fredsförhandlingarna drar den nya gränsen 
längs med fronten.  
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Genom alla dessa lager med motsättningar så gäller det att pussla ihop en kedja med någorlunda 
likriktade intressen som går hela vägen upp till Arafine. Inledningen kan börja med en ganska lokal 
skurkaktighet, exempelvis partisaner i en ockuperad provins. Ockupanten beskyller naturligtvis den 
andra sidan för att förse partisanerna med vapen, och det blir Fehnmeyer-kårens uppgift att kyla ner 
läget. Partisanerna får vapen från vapensmugglare, som i sin tur får hjälp med gränsövergången av 
högalver som till synes agerar oberoende. 

Det är inte så mycket man hinner göra åt saken, för mittdelen inleds med att partisanerna genomför 
ett terrordåd modell värre, som i sin tur tvingar ockupanten att hämnas. Så den ockuperade 
provinsen drabbas därmed hårt av svåra hämndaktioner, och det får i sin tur den andra sidan att 
reagera. Fehnmeyer-kåren försöker trots allt lugna ner läget, och får i det läget reda på att 
högalverna som hjälper vapensmugglarna inte agerar särskilt oberoende alls.  

Slutuppgörelsen med Arafine lär knappast sluta med att hon avgår eller ställs inför rätta. Däremot 
kan man tvinga de olika parterna att konfronteras med det faktum att de spelat Arafine i händerna, 
och att hon är den ende som har något att vinna på en utdragen konflikt. Om människorna vill leva 
under alvisk överhöghet för tid och evighet, för all del, fortsätt gärna att slåss; om det inte är ett 
lockande alternativ så kan de lyssna på Fehnmeyer-kåren och sätta sig vid förhandlingsbordet. 

Det är ett bra tillfälle att avsluta kampanjen då de krigförande parterna faktiskt sätter sig vid 
förhandlingsbordet och börjar arbeta mot fred. Då har Arafine förlorat och kampanjen uppnått sitt 
syfte. 

Skapa rollpersoner 
Vid det här laget har man ett tema och en övergripande struktur. Nu ska rollpersonerna skapas. 

Börja med att sammanfatta temat för spelarna. Man kan säga ”den här kampanjen kommer att 
handla till stor del om merovisk politik” eller ”i den här kampanjen kommer vi behandla makten 
bakom makten, så det är mycket hemligheter och mysterier att luska ut”. Vi kallar det för 
”kampanjkoncept”, och det är viktigt att spelarna får reda på kampanjkonceptet. 

Ge några exempel på rollpersoner som kan passa och hur de kan passa in. I tronföljdsberättelsen så 
passar det utmärkt om minst en rollperson är merovier, till exempel. I den andra berättelsen så 
funkar en eller flera rollpersoner är alver. 

Prata med spelarna om deras idéer. Det är bra att känna till deras önskemål om kampanjen; vad de 
vill ha ut av berättelsen och vad de förväntar sig att deras rollpersoner ska spela för roll i den. Var 
öppen till deras förslag och säg inte direkt nej. 

Bygger man kampanjen kring Fehnmeyer-kåren så är en Fehnmeyer-ansluten rollperson alltid en bra 
grund. Även om de inte har direkt med din planerade intrig att göra så är de anslutna till den indirekt 
genom kåren. Det är en av anledningarna till att Blå Himmel utgår från att rollpersonerna är 
Fehnmeyer-flygare. 

Rollpersoner som kan knytas direkt till intrigen är alltid av intresse. Om en rollperson är av meroviskt 
adligt blod så har denne direkt att göra med tronföljdsberättelsen; om en rollperson är alv så 
kommer denne att knytas in i Arafine-berättelsen. 



Blå Himmel: Om kampanjer  8 
 

Man får däremot inte glömma bort de rollpersoner som inte är direkt knutna till ens planerade 
berättelsestruktur. Tvärtom måste man ta särskild hänsyn till dessa. Redan i det här stadiet är det 
värt att lägga märke till dem och leta efter kopplingar som man kan använda. Man kan till och med gå 
tillbaka till sin berättelse och modifiera den för att passa in andra rollpersoner. Det är inte dåligt att 
göra så, utan tvärtom väldigt bra om man gör det. 

Men för att återupprepa: prata med spelarna om deras idéer. Bra rollpersoner, det vill säga sådana 
som är kopplade till ens kampanj, byggs genom dialog mellan spelare och spelledare. Dessutom kan 
spelarna tillfoga element till din kampanj som du aldrig hade tänkt på.  

Lyssna på vad spelarna är ute efter, och framförallt, förstå det. En spelare som ger sin rollperson en 
ärkefiende vill inte slå ihjäl sin fiende det första som sker. Han vill att det ska hända i en episk 
slutstrid som spelar roll för rollpersonen. En av dina uppgifter som spelledare är att lyssna på vad 
spelaren vill uppnå – just sådana saker som ärkefienden och slutstriden – och leverera dem till 
spelaren, och det bästa tillfället att uppfatta sådant är när rollpersoner skapas och önskemålen 
fortfarande kan planeras in i kampanjen. 

Box: Kampanjkoncept 
”Den här kampanjen handlar om inrikespolitik i Meroviska kejsardömet och vilka effekter det får på 
det stora kriget.” 

”Detta är en kampanj om makten bakom makten. Det blir mycket intriger och mysterier, och det 
kommer att avslöja den verkliga pådrivande kraften bakom kriget.” 

”Den här kampanjen handlar om nationalism, både den småaktiga sorten som leder till rasism och 
utstötande, men också om den stora sorten som leder till krig, och var gränsen går mellan fördomar 
och stolthet över sitt land.” 

”I den här kampanjen kommer vi huvudsakligen att behandla girighet och hur skadlig den kan vara.” 

Hjälteresan 
Blå Himmel är inte ett rollspel om det stora kriget. Det är ett rollspel om några tappra flygare i det 
stora kriget. Som spelledare är ditt jobb att se till att rollpersonerna är huvudpersonerna i en så 
underhållande berättelse som ni kan skapa ihop och leda dem genom den berättelsen. 

En huvudperson är inte bara den person som är viktigast i berättelsen. Det är också en person som 
deltagaren projicerar sig på. Huvudpersonen blir så att säga ögon och öron åt deltagaren genom 
äventyret. Så spelarna är lika mycket huvudpersoner som deras rollpersoner.  

I båda fallet så kommer huvudpersonerna att genomgå en inre resa, ibland reflekterad i en yttre resa. 
Rollpersonerna kommer att gå från brickor i spelet till vågmästare, medan spelarna kommer att gå 
från okunniga medföljare till insiktsfulla påverkare av berättelsen. Den här resan brukar ibland kallas 
för ”hjältens resa”. 
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Vad är hjältens resa? 
1949 publicerade Joseph Campbell sin avhandling ”The Hero with a Thousand Faces” 1949, där han 
förklarade en teori om den arketypiske hjältens resa så som den uppträder i myter världen över. I 
boken beskrev han hur myterna ofta följer ett mönster, den så kallade ”monomyten”.  

Campbell delar in resan i sjutton steg, som i sin tur delas in i tre övergripande stadier, Avresa, 
Initiering och Återvändande. Christopher Vogler förenklade strukturen till tolv steg och åtta 
arketyper i sin bok ”The Writer’s Journey: Mythic Structure for Storytellers and Writers”, men den 
övergripande strukturen är fortfarande kvar. Några andra modeller har bara åtta steg. Campbell 
menar att stegen är likheter som man upptäcker när man i efterhand studerar och jämför myter och 
analyserar varför myter blir ihågkomna, medan Vogler använder sig av sina steg som en mall för en 
engagerande berättelse.  

Den övergripande resan handlar om en hjälte som går iväg från den vardagliga världen (Avresa) in i 
en mystisk äventyrsvärld, där hjälten prövas och möter fantastiska krafter och slutligen vinner en 
avgörande seger (Initiering), och sedan återvänder från sina mystiska äventyr med förmågan att 
förändra sina medmänniskors vardag (Återvändande). 

Hjälteresan och monomyten är inte helt utan kontroverser. Till att börja med så kan hjälteresan leda 
till klichéartade berättelser om man använder den slaviskt. En del kritiker menar att hjälteresan är en 
reaktionär berättelsemodell vars huvudsyfte var att skapa ett kulturellt förtryck av folket och som nu 
inte har någon relevans i samhället. Några menar att ”hjälteresa” och ”monomyt” är överförenklade 
koncept. 

I Blå Himmel passar hjälteresan dock för det mesta utmärkt, men eftersom modellen först var ett 
mönster som återkom i myter och sedan en mall för icke-interaktiva filmhistorier så är den inte så 
bra anpassad för rollspel.  

Tvåskepnadsmodellen 
Tvåskepnadsmodellen är en modell avsedd för att underlätta att bygga hjälteresor i rollspel. Den kan 
användas både för enskilda äventyr och för övergripande kampanjer. Till att börja med beskrivs hur 
den fungerar för kampanjer, men samma principer kan användas för äventyr också. 

För att bygga hjälteresan och dess tre övergripande stadier så kommer kampanjen att växla mellan 
två skepnader, Det Som Är och Det Som Kan Bli. Hur man växlar mellan de två skepnaderna 
definierar vilket av stadierna Avresa, Initiering och Återvändande man är. 

En kampanj börjar vanligen i stadiet Avresa i skepnaden Det Som Är, fram tills huvudpersonerna 
kliver över tröskeln in i Det Som Kan Bli första gången. När det sker så har man klivit över tröskeln till 
stadiet Initiering, där kampanjen kommer att växla mellan skepnaderna Det Som Är och Det Som Kan 
Bli då huvudpersonerna utsätts för prövningar. Slutligen växlar kampanjen skepnad en sista gång till 
Det Som Kan Bli och förblir där, då huvudpersonerna har vunnit förmågan att förändra världen. Då 
har rollpersonerna återigen klivit över tröskeln in i stadiet Återvändande, då förmågan att förändra 
världen används.  

Skepnaden Det Som Är används för att spela i världen som den är och för att visa hur den kan bli 
värre. Det är status quo eller möjligen försämring. Framförallt är det att rollpersonerna inte har 
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förmågan att påverka världen i stort, utan enbart reagerar på vad världen gör mot dem.  Man kan 
säga att skurkarna agerar och rollpersonerna reagerar. 

Skepnaden Det Som Kan Bli är huvudpersonernas vision om en bättre framtid och de initiativ de tar 
för att förverkliga den. När rollpersonerna agerar själva för att forma sin vision och förverkliga den, 
och därigenom tvingar skurkarna att reagera, så har kampanjen växlat skepnad till Det Som Kan Bli.  

I praktiken ser det ut ungefär så här: 

När man går över första 
tröskeln från Det Som Är till Det 
Som Kan Bli så kliver man också 

över tröskeln från stadiet 
Avresa till Initiering. 

 
Det Som Är 

      Det Som Kan Bli
 
När huvudpersonerna får 
förmågan att förverkliga 
sin vision och slutgiltigt 
börjar sträva efter att 
förverkliga den så kliver 
man över sista tröskeln 
från stadiet Initiering till 
Återvändande. 
 

Äventyret har inte kommit 
igång än, och berättelsen är i 
skepnaden Det Som Är. 

Prövningar inträffar, och berättelsen 
hoppar mellan skepnaderna Det Som 
Är och Det Som Kan Bli. 

Slutkampen närmar sig, 
och berättelsen håller sig 
stadigt i skepnaden Det 
Som Kan Bli. 

   
Avresa Initiering  Återvändande 
Skurken har initiativet och 
agerar, huvudpersonerna 
reagerar.  

Berättelsen växlar mellan att 
huvudpersonerna agerar medan 
skurken reagerar, och att skurken 
agerar medan huvudpersonerna 
reagerar. 

Huvudpersonerna driver 
på för att uppnå sitt mål, 
skurkarna reagerar enbart. 

   
Spelarna har egentligen ingen 
kunskap om berättelsen eller 
deras roll i historien, utan leds 
mest runt av spelledaren för att 
de ska få insikt. 

Spelarna börjar få insikt om sin plats 
och börjar arbeta för att skaffa 
resurser åt sina rollpersoner. 
Spelledaren leder bara runt spelarna 
till viss del. 

Spelarna har full insikt om 
sin roll i historien. De leder 
historien och spelledaren 
reagerar mest för att få ett 
passande avslut. 

Illustration: Skepnader och stadier i berättelsen. Naturligtvis kan det vara fler skepnadsväxlingar i 
mittdelen än så. 

Bygg upp Det Som Är 
Det Som Är i kampanjen utgörs av spelvärldens status quo och den ”försämring” som världen kan 
råka ut för om ingen gör något åt saken. Rent konkret så består skepnaden Det Som Är av allting i 
spelvärlden som inte är rollpersonerna och allting som händer i den som inte initieras av 
rollpersonerna. I synnerhet så ingår specifikt antagonisterna, deras resurser och planer och de 
äventyr som kommer som resultat av att de försöker implementera dem.  

Kampanjen har skepnaden Det Som Är när huvudpersonerna huvudsakligen reagerar på vad som 
händer omkring dem. När kampanjen är i den här skepnaden så kan man bygga äventyr på två sätt: 
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Temarelaterade äventyr: När man skapar en kampanj så har man ofta en grundtanke om var 
historien ska ta vägen, kampanjens tema. Temarelaterade äventyr driver alltid kampanjen framåt. 
Deras syfte är att visa vad antagonisten har för planer och hur det kan bli värre.  

Frågeställningen inför sådana här äventyr lyder ungefär: ”Vad vill skurkarna uppnå just nu, med vilka 
medel gör de det, och hur går det ut över rollpersonerna?” Skurken kan vara ute efter att få igång 
kriget, ta över tronen, destabilisera makten på motståndarsidan et cetera. Medlen för detta skulle 
kunna vara ett supervapen, intriger i hovet respektive en lönnmördare. Rollpersonerna skulle kunna 
hamna i fel ände av supervapnet, skickas som ambassadörer till hovet, eller snubbla över 
förberedelserna. 

För att man ska kunna göra sådana här äventyr så behöver man förstås en skurk med en långsiktig 
plan och en klase resurser för dessa. Det behöver inte vara samma skurk genom hela kampanjen, 
utan det kan finnas flera skurkar som mer eller mindre medvetet arbetar parallellt. 
Antagonistformuläret är ett utmärkt hjälpmedel när man planerar sådana här äventyr. 

Konventionella äventyr: Konventionella äventyr behöver inte ha något med det övergripande temat 
att göra. Det är helt enkelt bara ett uppdrag som rollpersonerna får utföra. I den övergripande 
berättelsen är deras syfte att visa hur världen ser ut. Alla problem som rollpersonerna har med 
partisaner, vapensmugglare, krigsförbrytare och annat småpatrask, plus en del av problemen de har 
med övervakning av avtal och brott mot dem, hamnar i den här kategorin. Rollpersonerna reagerar 
på händelser i spelvärlden, men reaktionen beror inte på att antagonisten agerar. 

Frågeställningen inför sådana här äventyr lyder ungefär så här: ”Vad händer i övrigt i världen som 
rollpersonerna kommer att drabbas av?” Det här är ofta fristående berättelser och ibland personliga: 
fästmön som varit otrogen och blivit gravid, flygfestival vid havet leder till förvecklingar, en 
spionhistoria på den egna basen. Den har egentligen inte med skurkens mål att göra, men 
rollpersonerna kommer i vägen för den och får ta hand om saken.  

Bygg upp Det Som Kan Bli 
Det Som Kan Bli finns inte från början. Det Som Kan Bli utgörs av spelarnas och rollpersonernas mål 
om en bättre framtid för sig själva och kampanjvärlden, men som antagonisten står i vägen för. Det 
är inte säkert att rollpersonerna har en sådan från början. Tvärtom är det rätt troligt att de inte har 
en, eftersom de inte är medvetna om de hot som spelledaren skapat. Spelledaren kan ha en vision 
om en Det Som Kan Bli, men det är upp till spelarna att själva forma sin egen vision och driva mot 
den när de väl får insikt om världen. 

Kampanjen har skepnaden Det Som Kan Bli när huvudpersonerna agerar på eget initiativ för att nå 
insikt, agerar för att forma en vision, eller agerar för att förverkliga visionen. Vilket av dessa tre fall 
som gäller avgör hur man bygger äventyr när kampanjen är i den här skepnaden: 

Äventyr där spelarna formar insikt: Till en början kommer spelarna inte att vara medvetna om vad 
som händer. Det är inte ens säkert att de är medvetna om att det finns en antagonist. Den här 
insikten är nödvändig för att bygga upp en vision, men rent tekniskt sett så är de åtminstone till en 
början metaplottrelaterade äventyr i skepnaden Det Som Är. Undantaget är när spelarna aktivt 
försöker nå insikt om vad det är som händer.  
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Det är då, när spelarna sätter upp frågeställningen ”jag vill veta vad det är som händer” och aktivt 
vidtar steg för att få den insikten som byter kampanjen skepnad till Det Som Kan Bli, och äventyret är 
ett där spelarna aktivt försöker forma insikten.  

Äventyr av den här sorten är i regel ganska korta och kan klämmas in mellan planerade äventyr eller 
till och med avbryta dem. Om spelarna visar att de vill ta egna initiativ, men man inte är förberedd, 
så kan det vara bra att låta spelarna börja planera sitt initiativ för att sedan avbryta planerandet med 
nästa händelse i innevarande äventyr, som får fortsätta tills spelkvällen är slut. Därefter förbereder 
man ett insiktsformande äventyr till nästa spelmöte. På så sätt använder man spelarnas initiativ för 
att de ska leda sig själva in i äventyret.  

När spelarna tar initiativet att forma insikten så blir spelledaren något av en mentor för spelare och 
rollpersoner. Spelledarens jobb är att hjälpa spelarna att forma sin insikt. Äventyret bygger till stor 
del på att spelarna ska få ledtrådar om hur skurken agerar och tänker. Ledtrådsuppställningen, som 
används för att ställa upp ledtrådar, kommer att användas ofta för att ge de kunskaper som behövs 
för att forma insikten. 

Äventyr där spelarna formar visionen: När spelarna är medvetna om antagonisten och har en aning 
om dennes mål, och börjar söka efter mer förståelse för mål och resurser, så börjar nästa steg: att 
skapa en vision om en framtid där antagonisten inte längre är ett problem. Den visionen kan vara så 
enkel och rak som ”att ha ihjäl skurken”, enkel men komplicerad som ”fred i Europia”, men också bra 
mycket mer visionär som ”införa demokrati i Europia så att ett folkstyre med ökad handel kan 
undvika krig i framtiden”. 

Det vanligaste sättet att bygga visionen är att konstant utmana rollpersonerna och deras 
övertygelser. Man drar helt enkelt rollpersonernas övertygelse till sin spets.  

Liksom med insiktsformande äventyr så är de här ofta ganska korta, och kläms in mellan planerade 
äventyr eller avbryter dem eller blir en del av dem.  

Äventyr där spelarna arbetar för att förverkliga visionen: Den här sortens äventyr handlar om att 
dels samla ihop resurser som behövs för att förverkliga sin vision, och dels faktiskt arbeta mot att 
förverkliga den. När spelarna har en insikt och en vision så ska den förverkligas. 

Sådana här kan avbryta eller klämmas in mellan existerande äventyr, precis som de andra sorterna, 
men de är sällan korta. Tvärtom är det större händelser som får ta den tid det tar. De är också 
notoriskt svåra att planera, eftersom de per definition utgörs av spelarnas initiativ och planer. Det är 
de som planerar vad som händer och du som reagerar på det. De är dock inte omöjliga att förbereda. 

Förhandlingsäventyr med tillhörande förvecklingar är tidiga sådana här äventyr, som även kan 
förekomma redan under stadiet Initiering. Förvecklingarna beror på att det mesta har ett pris. Folk 
ställer inte upp på rollpersonernas vision utan att antingen själv vara övertygade, se en vinst för egen 
del om rollpersonerna lyckas, eller se en vinstmöjlighet i ett affärsutbyte. Det kan också hända att de 
skulle kunna förlora något om rollpersonernas vision blir verklighet, direkt genom förlust av något 
eller indirekt genom att deras position är beroende av någon som förlorar på den förverkligade 
visionen.  
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Sådana här äventyr kan man förbereda genom att ha förvecklingar förberedda. När visionen börjar 
framträda så tittar man på potentiella förhandlingspartners och bestämmer deras intresse av att den 
förverkligas. Kontrollfrågorna är: 

• Varför vill partnern inte att rollpersonernas vision ska förverkligas? 
• Vad skulle få partnern att ändra på sig?  

Utifrån de kontrollfrågorna kan man sätta upp potentiella förvecklingar när rollpersonerna försöker 
få dem att alliera sig. Här är antagonistformuläret ett praktiskt hjälpmedel. 

En annan sorts äventyr som förekommer mer mot slutet är direkta aktioner. Det är angrepp och 
slutstrider och andra uppgörelser. De är aningen lättare att planera och kan planeras tidigt. Man vet 
vad antagonisterna har för bas, och allt man behöver göra är att planera försvaret av dem. Det är inte 
ett så stort problem att man inte vet vad spelarnas planer är, eftersom de själva inte vet det.  

Det kan förekomma spaning och underrättelsearbete inför angrepp. I så fall är det bara bra om man 
redan tidigt kan lämna ut sådana ledtrådar inför själva angreppet, men det får man gratis av att ha 
planerat försvaret.  

Nerskalning 
Det är inte bara kampanjer som man kan bygga enligt tvåskepnadsmodellen. Man kan även bygga 
enskilda äventyr av den.  

I princip innebär det samma sak, fast istället för att direkt inför ett spelmöte fundera ut vilken 
skepnad man är i och hur man bygger äventyret för kvällen så bygger man tre akter efter de båda 
skepnaderna. 

De tre akterna ser radikalt annorlunda ut: den första akten är ofta en nästan rälsad serie händelser 
som sker i skepnaden Det Som Är. Den andra akten är ett antal händelser som kan ske och ett antal 
resurser som kan användas när rollpersonerna är agerande, beroende på vilken skepnad äventyret 
har. Den tredje akten består enbart av resurser avsedda att användas när spelarna agerar, då 
äventyret nu är i skepnaden Det Som Kan Bli.  

Box: Exempel på äventyr 
Äventyret Döden Har Långa Fingrar bygger på tvåskepnadsmodellen. 

Dess första akt är en avresa. Rollpersonerna har inte mycket att säga till om när de först skickas till 
Eisensee för att förhandla och sedan tvingas utreda de mystiska explosionerna. Rollpersonerna 
skickas runt på en liten tur i Saravien för att få se hur det är, och skurken har mer eller mindre fritt 
spelrum att spränga saker hur som helst. Akten är därför i stort sett enbart i skepnaden Det Som Är. 

Övergången till Initieringen kommer i och med att explosionerna och därmed utredningen flyttar till 
Nebelberg. Vid det här laget får rollpersonerna friare händer för att göra som de vill för att skilja 
fakta från fiktion. De måste ibland reagera, till exempel när Gerhardt vill avrätta motståndsrörelsen, 
och ibland kan de agera på egen hand, exempelvis genom att flyga över till merovernas sida för att 
utreda saken där. På så sätt växlar akten mellan skepnaderna Det Som Är och Det Som Kan Bli. 

I den tredje akten, som är ett Återvändande, tar rollpersonerna initiativet för att förhindra den stora 
landstigningen. Vad de behöver är entydiga bevis på att explosionerna är betet i en fälla, och det 
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kommer att krävas en rejäl stormning för att få dessa resurser. De måste använda de allianser som 
de knutit i framförallt andra akten för att få ihop de resurser som behövs för detta, men det är de 
själva som agerar för att stormningen ska ske, och hela akten är i stort sett bara i skepnaden Det Som 
Kan Bli. 

Box: Exempel på kampanj 
Även Blå Himmels övergripande kampanj bygger på tvåskepnadsmodellen. 

Under Avresan är rollpersonerna inte särskilt medvetna om Krigets egentliga orsak. De har sökt sig till 
Fehnmeyer-kåren av diverse skäl, och flyger nu fredsskapande och fredsövervakande uppdrag i 
Saravien. Hertig Aleksej inleder sin aggressiva strategi på sydöstra fronten och tvingar rollpersonerna 
att försöka kyla av situationen. Rollpersonerna blir vagt medvetna om att Aleksej motiveras av  

Initieringen börjar när Meroviska kejsardömets tsar plötsligt insjuknar. Då ändras läget och 
maktkampen om tronföljden tar fart på allvar. Eftersom situationen riskerar att sönderfalla till 
inbördeskrig så bjuder storhertiginnan Katerina in Fehnmeyer-kåren att övervaka processen att utse 
en ny tronarvinge och förhoppningsvis förhindra inbördeskriget. Ibland måste rollpersonerna ta 
initiativet och agera för att skaffa information och allierade, medan ibland är det Aleksej som tar 
initiativet för att säkra tronföljden och förleda eller till och med döda rollpersonerna så att de inte 
kommer i vägen. En av Aleksejs allierade är en emissarie från Kylarien, och djupt inne i mörkrets 
hjärta så blir rollpersonerna varse att Aleksej får stöd från Kylarien och dess gudadrottning Arafine på 
villkor att han fortsätter och utökar kriget mot västalliansen. 

Med den kunskapen inleds Återvändandet, och rollpersonerna börjar samla en allians mot Arafine. 
Arafine å andra sidan har sina egna allierade som tror sig kunna vinna på att vara Arafines 
underlydande. Men Arafines allians är en framtvingad respons på rollpersonernas kraftsamling mot 
henne. Till slut är det upp till rollpersonerna att leda Fehnmeyer-kårens allians i en sista strid mot 
Arafine, där det en gång för alla avgörs huruvida Europia kommer att vara fritt eller om människornas 
hegemoni bryts och Europia förslavas under Arafine för all framtid. 

Box: Vad händer om Det Som Kan Bli inte inträffar? 
Det kan hända att spelarna förväntar sig att äventyret hela tiden ska komma till dem utan att de tar 
egna initiativ. Om spelledaren då väntar på att spelarna ska ta initiativet och gå över till Det Som Kan 
Bli så leder det till ett dödläge. Det dödläget behöver brytas, och det är där som spelledarens roll som 
spelarnas mentor kommer in. Det är inte bara rollpersonerna som har en hjälteresa, utan även 
spelarna. Spelledarens roll som mentor är just att göra spelarna mentalt förmögna att söka sig in i 
mörkrets hjärta och återvända med belöningen, på samma sätt som rollpersonerna gör sin 
hjälteresa. Det innebär att spelarna ska bli medvetna om vad historien handlar om, och att de har 
förmågan att göra något åt saken. 

Skulle det nu hända att det inte vill sig, utan att spelarna ändå inte tar initiativet, så är det egentligen 
ingen fara på färde. Spelarnas rollpersoner är fortfarande medlemmar i en militär organisation där 
ordergivning och uppdrag är en del av vardagen. Det är lite tråkigt att bara behöva dra 
rollpersonerna från ett uppdrag till ett annat, men det är ingen som dör av det, och är spelarna mest 
bekväma i den rollen så ska man inte tvinga dem att frångå den. Valet att kliva över tröskeln och bli 
aktiva parter i historien är helt och hållet deras. 
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Prövningarnas stig 
Hjältens resa innehåller ett antal steg som myten går igenom. Campbell listar sjutton steg, Vogler 
listar tolv, men knappt någon myt använder sig av alla steg, utan de flesta har bara ett urval. Voglers 
tolv steg är lite enklare att applicera.  

Så här ser Voglers modell ut jämfört med hjälteresan i Star Wars: 

 

Illustration: En hjälteresa för länge sedan i en galax långt borta. 

Det de flesta steg har gemensamt är att de utsätter hjälten för ett val. Valet som hjälten råkar ut för 
är nästan alltid ett svårt val, där alla alternativ innebär någon form av uppoffring. 

Detta kan användas i rollspel också, inte som en mall för hur man skriver äventyr, utan för hur man 
improviserar och interagerar som spelledare när man spelar äventyret. Försöker man tvinga in dessa 
ändå så får man ofta ett rälsat och förutsägbart rollspel, och det är inte det som vi är ute efter. Då 
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har spelledaren kidnappat rollpersonerna från spelarna, och spelarna är inte längre 
huvudpersonerna.  

Istället så identifierar man vilket av de tolv stegen man befinner sig i, och utifrån det bestämmer man 
vilken sorts val och konfrontationer som man kan använda upp för stundens behov. Man tittar alltså 
tillbaka på hur äventyret har utspelat sig och hur det ser ut just nu. Med ledning av det hittar man på 
något som passar med det innevarande steget och hur situationen ser ut. 

Nyckeln här är rollpersonerna och deras flaggor. ”Flaggor” är spelvärden som är spelarens osagda 
eller omedvetna signal om vad denne vill att äventyr om rollpersonen ska handla om – saker som är 
viktiga för rollpersonen. Saker i världen kan också bli flaggor om de blir viktiga för rollpersonerna, 
även om de inte står som spelvärden.  

Tricket är att ställa flaggor mot varandra och på så sätt skapa svåra val.  

• Interna konflikter: Man kan ställa en rollpersons flaggor mot varandra och skapa en intern 
konflikt inom rollpersonen. Man ska inte misstolka spelarens tystnad som att det faktiskt inte 
händer något, utan tvärtom är det ett tecken på att det finns en inre beslutsångest mellan 
alternativen. Det kan vara värt att dra ut en sådan inre konflikt i det öppna, exempelvis 
genom att låta spelledarpersoner fråga vad de tänker göra eller genom spelledarpersoner 
dra uppmärksamhet till upplevda problem till andra rollpersoner. 

• Externa konflikter: Ställer man flera rollpersoners flaggor mot varandra så blir det en 
mellanpersonlig konflikt. Det är för det mesta roligare, eftersom det märks mer och alltid 
involverar fler spelare. Risken att konflikten går över styr är inte så stor, eftersom 
rollpersonerna tillhör en militär organisation som har tvångsmedel att ta till om 
våldsamheter uppstår. Risken är dock inte helt frånvarande, så man får vara beredd på att 
reagera. 

Ingendera formen av val ska bara slängas på spelarna. Tvärtom är det något som man bör suga på: 
man bör göra spelarna medvetna om valet för att sedan fördjupa alternativen innan man tvingar 
fram någon form av val.  

Valen ska heller inte vara utan konsekvenser. Det ska inte vara så att det bara finns ett uppenbart val, 
och det ska heller inte vara så att alternativen inte spelar någon roll. Allra helst ska spelledaren inte 
ha någon aning om vad spelarna väljer och vara villig att låta spelarnas val diktera hur berättelsen ska 
gå.  

En annan ingrediens som man har att tillgå är konfrontationer med ett problem. Konfrontationer kan 
mycket grovt delas in i fyra kategorier: 

• Strid: Kulor viner. Flygmaskiner rollar och loopar. Folk dör. För att vinna en sådan 
konfrontation krävs en del taktik, en del spelvärden (mer eller mindre optade) och en del tur.  

• Deckargåtor: Det finns ett mysterium som måste lösas. Vem är spionen, vem är mördaren, 
vem jobbar de för? Deckargåtor är en konfrontation gentemot spelarna. Spelvärden, tur och 
taktik spelar mindre roll, för problemet är huruvida spelarna ska kunna lista ut mysteriets 
lösning. 

• Förhandling: Två viljor möts, men istället för på slagfältet så möts de vid förhandlingsbordet 
för att ingå någon form av avtal. Det här kan vara en konfrontation som man löser med 
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spelvärden och tur, men spelarnas respektive spelledarens munläder kan vara en minst lika 
avgörande faktor. 

• Hinder: Någonting gör att rollpersonerna inte kommer vidare, oftast avsaknad av något eller 
något som står i vägen. Istället för att lösa problemet med knytnävarna så löser man det med 
list. Den här sortens konfrontationer löses mest med spelarnas påhittighet och till viss del 
med deras spelvärden och tur. 

En del av Voglers tolv steg i hjältens resa kan direkt översättas till val och konfrontationer. När man 
har identifierat i vilket steg man befinner sig i så bestämmer man utifrån det vilka val och 
konfrontationer som passar.  

Det vanliga livet: När vi först möter hjälten så måste vi lära känna henne och förstå vad hon är, vad 
som driver henne et cetera. Syftet är att skapa en kontrast senare gentemot det äventyrliga livet.  

Det vanliga livet innehåller mest vardagsval, och de har sällan stora konsekvenser utan 
är egentligen mest exposition. Vardagslivets val kan återkomma senare i form av bas- 
och lägerliv och permissioner. Återigen är syftet att skapa en kontrast gentemot 
äventyret. 

Exempel: Uppdrag på den saraviska fronten utgör till stor del rollpersonernas vardag. 
De flyger, förhandlar, övervakar och kämpar för fred. 

Äventyrets kall: Så småningom drabbas hjälten av äventyret. Någonting händer som skakar om 
tillvaron, antingen något i hjältens inre som bubblar upp eller något yttre tryck, som tvingar hjälten 
att ta itu med saken. Det här steget är inte ett val, utan snarare en händelse.  

I Blå Himmel kan detta vara något så enkelt som en ordergivning. Rollpersonerna är 
trots allt militär personal i en flygkår, om än frivillig, och har inte något annat val än att 
lyda order – ordervägran leder till arrest, krigsrätt och i värsta fall arkebusering. 

När kampanjen fortgår och kampanjen är i skepnaden Det Som Kan Bli så kommer 
rollpersonerna själva att fånga upp och reagera på äventyrets kall i enskilda äventyr. 

Exempel: Hertig Aleksejs plötsliga offensiv på sydöstra fronten ställer förstås till det 
och utgör äventyrets kall. 

Vägran: När äventyret kallar så besvaras det ofta med vägran eller tvekan. När hjälten inledningsvis 
inte vill ut på äventyr så är det ofta med orden ”det är för stort för mig, jag saknar förmågan”. I det 
fallet är det ofta någon form av trygghet eller fruktan för det okända som man ställer mot 
nödvändigheten att göra det som behövs.  

Vägran är normalt inte aktuellt i rollspel, eftersom det är rollpersonerna som ska vägra 
på kallet, och det är svårt att tvinga spelare att följa en formel. Man kan strunta i det 
och komma undan med det, eftersom rollpersonerna är frivilligflygare som redan har 
axlat manteln. Men plockar spelarna själva upp den här bollen så är det bara att spela 
med och le och skapa ett passande internt val som tvingar fram en handling. 

Exempel: Vägran är förmodligen inte aktuellt i den övergripande kampanjen i Blå 
Himmel. 
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Mentorns entré: Mentorn är en arketyp som är vägledande och hjälpande, och som initierar hjälten 
till äventyrets värld.  

Mentorns entré är inte ett val, utan snarare en händelse då en vägledare gör entré. 

Exempel: Mentorn i den övergripande kampanjen skulle kunna vara storhertiginnan 
Katerina, en av tronpretendenterna i Meroviska kejsardömet, som kommer att vägleda 
rollpersonerna genom den känsliga meroviska inrikespolitiken. 

Genom porten: Till slut accepterar hjälten sitt öde och tar klivet in i äventyrets värld. Det här 
sammanfaller mer eller mindre med att Avresan tar slut och Initieringen börjar.  

Valet att kliva över tröskeln är ett externt val. Dels har man några interna flaggor som 
tar fram önskan att hålla sig till det man sysslade med och trodde var sant, och dels 
har man en händelse i spelvärlden som tvingar fram en annan handling.  

Det är också ett ganska uppenbart val. Händelsen i spelvärlden kommer att fortsätta 
att tvinga sig på rollpersonerna, och det enda som egentligen händer är att äventyret 
fördröjs och möjligen att konsekvensen blir värre. 

Däremot är det en viktig tröskel att gå över, eftersom vid den här punkten tar 
rollpersonerna initiativet och kampanjen får för första gången skepnaden Det Som Kan 
Bli. 

Exempel: När rollpersonerna ger sig av till Meroviska kejsardömet för att övervaka och 
medla i tronskiftet så kliver de genom porten. 

Utmaningar, medhjälpare och motståndare: Under resans gång knyter hjälten band till medhjälpare, 
skaffar sig eller möter fiender, och råkar ut för allt svårare prövningar. Den grundläggande konflikten 
i historien fördjupas.  

Detta är mer eller mindre bulken av Initieringen, eftersom medhjälpare och 
motståndare är en ganska grundläggande del av Blå Himmel. Rollpersonerna och 
Fehnmeyer-kåren är i sig ganska maktlösa. De måste skaffa sig allierade för att kunna 
påverka kriget, för ensamma har de inte förmågan. På sätt och vis måste de till och 
med skaffa allierade för att få förmågan att skaffa allierade. 

Skepnaden Det Som Kan Bli blir mer och mer påtaglig och får form under det här 
steget. Medhjälpare och motståndare kommer och går. En del episoder börjar genom 
att spelledaren slänger något som händer på spelarna (i skepnaden Det Som Är), 
medan andra episoder börjar genom att spelaren själva gör något för att skapa och 
forma sin förmåga att kunna göra något i spelvärlden (i skepnaden Det Som Kan Bli). 

En del av rollpersonernas prövningar utgörs av val. Valen kan vara både externa och 
interna. Dessutom kan gärna vardagslivet komma in då och då, bara för att skapa 
kontrast mot äventyrets värld. Andra utgörs av test av rollpersonernas förmåga, 
vanligen detektivgåtor, förhandlingar eller strid.  
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Exempel: Väl i Meroviska kejsardömet så kommer de möta hertig Aleksej och hans 
allierade, och de uppskattar inte Fehnmeyer-kårens inblandning i den meroviska 
inrikespolitiken. Å andra sidan så kommer de också att möta gamla bekanta från 
saraviska fronten och knyta nya kontakter som inte står på hertig Aleksejs sida. De blir 
också varse en del av Aleksejs resurser och allierade, inklusive den kylariska emissarien. 
Det blir också hemliga möten, dolkar i natten, knivhugg i ryggen och vilda jakter över 
den meroviska tajgan. 

På väg mot mörkrets hjärta: Det här steget är början på Återkomsten. Hjälten vet nu vad han måste 
företa sig och hur det måste göras. Tillsammans med sina medhjälpare närmar hjälten sig den plats 
eller händelse som är central för historien. 

Vägen mot mörkrets hjärta är vanligen ett val. Även detta steg kan innebära ett visst 
mått av vägran, eftersom det är det steget inför Prövningen, vilket är nog så 
skrämmande. 

Konfrontationer är det gott om. Det kommer inte vara så mycket deckargåtor 
eftersom det står ganska klart vad som ska göras. Det kommer vara desto mer 
förhandlingar och strid.  

Exempel: Till slut händer det som alla har väntat på, tsaren dör. De fyra 
pretendenterna gör sig redo att göra sina respektive drag. Rollpersonerna måste samla 
ihop alla krafter och allianser som de har inför det oundvikliga. 

Prövningen: Till slut är det dags för hjältens slutliga prövning, då hjälten måste konfrontera döden 
eller sin största fruktan. Prövningen är ett möte med inre eller yttre demoner, och den är ofta på liv 
eller död (eller i alla fall ”vinna eller försvinna”). Från det här mötet föds ett nytt liv. 

Prövningen är en blandning av svåra val och svåra konfrontationer.  

Det spelar ingen roll om valet är internt eller externt, så länge som det svetsar ihop 
hjältar och medhjälpare. Konfrontationer är vanligen strider eller andra konflikter, och 
förmodligen inte deckargåtor eller förhandlingar. 

Exempel: Hertig Aleksej genomför en kupp och tar makten i Meroviska kejsardömet. 
Innan han kan krönas till tsar så är inbördeskriget ett faktum. Rollpersonerna måste 
försöka begränsa det blodiga inbördeskriget. 

Belöningen: Hjälten får sin belöning efter att ha tagit sig igenom prövningen. Det finns fortfarande en 
risk att man förlorar belöningen.  

Belöningen är i sig inte så spännande, men den är signifikant, och därför finns risken 
att förlora den. De val som förekommer här är vanligen externa, ofta för att cementera 
bandet mellan hjälten och medhjälparna, samt mellan hjältarna i de fall där hjältarna 
är flera. 

Konfrontationer förekommer också, när belöningen sätts i fara.  
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Det här är förmodligen sista gången som kampanjen är i skepnaden Det Som Är. Efter 
det här steget kommer kampanjen vara i skepnaden Det Som Kan Bli – till och med 
antagonisterna tvingas att reagera på det faktum att hjälten har vunnit belöningen. 

Exempel: Rollpersonerna vinner belöningen. De blir varse att det är Kylariens 
gudadrottning Arafine som ligger bakom inte bara hertig Aleksejs kupp och 
uppstigande, utan i stort sett hela kriget. Det är en hemlighet som Arafine inte vill ska 
komma ut, så hon kommer att försöka att slå till direkt mot rollpersonerna. 

Vägen tillbaka: Hjälten måste nu åter kliva över tröskeln mellan äventyrsvärlden och vardagslivet för 
att säkerställa belöningens återbördande.  

Att kliva över tröskeln kan innebära ett svårt val för hjälten eller någon medhjälpare, 
en uppoffring för att säkerställa flykten. Det kan också innebära ytterligare någon 
konfrontation, för att markera att antagonisten inte har gett upp kampen. 

Det är också sista gången som man går över till skepnaden Det Som Kan Bli och 
därmed inleds Återvändandet. 

Exempel: Nu när Meroviska kejsardömet är på gränsen till att splittras i ett blodigt 
inbördeskrig så håller västalliansen på att samla sina resurser för att utnyttja tillfället. 
Om västalliansen anfaller så kommer Meroviska kejsardömet att enas under hertig 
Aleksej med hjälp av Arafine, och kriget tar fart igen. Rollpersonerna måste förhindra 
detta, vilket tar dem till Weldland och det kungliga hovet där. 

Återfödelsen: Hjälten prövas på allvar en sista gång, när det hon gjorde i äventyrsvärlden följer 
henne ända hem. I och med det renas hjälten i en sista uppgörelse och död och återgödelse, men på 
ett högre plan. Därmed avslutas den polariserade konflikten som var grunden till äventyret. 

Val bör vara interna. Prövningen är katalysatorn för det interna valet och den faktor 
som gör valet offentligt, trots att det egentligen är internt. Ett exempel skulle kunna 
vara när skurken ställer hjältens känslor gentemot familjen mot hjältens egen fruktan.  

Återfödelsen innebär också en sista konfrontation, när antagonisten följer med hem. 
Konfrontationen är svår, men överkomlig tack vare de allierade som man har fått och 
belöningen som man har vunnit. 

Exempel: Med allierade i Merovia och Weldland, och kanske på andra platser, så ställs 
rollpersonerna emot Arafine och Kylarien. Fehnmeyer-kårens ed att alltid verka för fred 
ställs mot väggen då rollpersonerna måste samla alla resurser de har för att stoppa 
Arafine. Ett sista bittert slag utkämpas mot Arafine och alla allierade hon har. 

Återkomsten med elixiret: Hjälten återvänder slutligen hem eller fortsätter resan. Hon har 
bemästrat äventyret och bär med sig något element av belöningen som kunde förändra världen på 
samma sätt som hjälten kunde förändras.  

Det är inte så mycket som återstår här, och definitivt inte i form av val eller 
konfrontationer. I stort sett är det bara städa upp lösa trådar och avsluta historien. 
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Exempel: Arafine besegras. Hennes allierade lägger ner vapnen, då de inte längre har 
något att vinna utan Arafine som garant för sin egen makt. Fehnmeyer-kåren har att 
övervaka de sista stadierna av den meroviska tronföljdskampen. En ny tsar eller 
tsaritsa kröns och efter mer än arton års krig blir det äntligen fredsförhandlingar 
mellan västalliansen och östalliansen. Rollpersonerna överöses med berömmelse från 
alla sina allierade. Neutrala länders krigsövervakande råd expanderas till 
Nationsförbundet, och Fehnmeyer-kåren omformas till Nationsförbundets flygkår med 
överste Fehnmeyer som dess första chef. 

Dramatiska arketyper 
Dramatiska arketyper motsvarar de vanligaste dramatiska funktionerna i en berättelse. De behöver 
inte vara olika personer, utan en och samma person kan fylla flera funktioner i samma berättelse, allt 
eftersom handlingen utvecklar sig.  

Liksom med hjälteresans steg är arketyperna ingenting som man måste använda sig av. Det är lite 
lättare att planera för arketyper än för hjälteresans steg, eftersom man inte har bestämt vad som 
kommer att hända om man ger en spelledarperson rollen som någon av arketyperna. Det gör att man 
står på lite säkrare mark när en viss spelledarperson kommer in i kampanjen: vet man 
spelledarpersonens funktion så vet man lite bättre hur man ska gestalta spelledarpersonen. 

En del av arketyperna kan även fungera som rollpersoner. Man ska inte tvinga på en spelare en 
arketyp, utan det bör ske på spelarens eget initiativ för att denne inte har lust att genomgå en inre 
och yttre resa, utan mest har lust att hänga med och ha kul. 

Hjälten: Hjälten är en person som genomgår en yttre och/eller inre resa och växer under resans gång 
från att vara ovillig att axla ansvaret till att vara villig att offra sig för saken. I rollspel är det oftast 
rollpersonerna som är hjälten, men det är inte nödvändigt att alla rollpersoner är hjältar.  

Exempel: Rollpersonerna för det mesta. Det kan hända att någon eller några spelares 
rollpersoner tar andra arketypers roller.  

Skuggan: Skuggan är hjältens motståndare och antagonist och den som tvingar fram en förändring 
hos hjälten. Det är oftast en skurk eller annan onding som har satt igång ett händelseförlopp som 
tvingar in hjälten på hans resa. 

Skuggan speglar ofta hjälten och har ofta samma mörka egenskaper som hjälten. Skuggan kan också 
vara en aspekt av hjältens egen karaktär som hjälten måste övervinna.  

Exempel: Arafine är den stora ondingen. Hon agerar till en början mest genom sitt 
ombud hertig Aleksej. Aleksej är ute efter den meroviska tronen, och Arafine är ute 
efter att knäcka människornas dominans och återställa alvernas överhöghet i Europia 
för all framtid. 

Mentorn: Mentorn är den som hjälper och lär upp hjälten och visar vägen. Det viktiga är kunskapen 
som mentorn för med sig och förmedlar till hjälten. 

Exempel: Storhertiginnan Katerina är en mentor, som förmedlar kunskapen om den 
kniviga situationen i Meroviska kejsardömet.  
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Härolden: Häroldens funktion är att signalera en förändring. Från och med nu kommer saken aldrig 
att vara som den har varit.  

Exempel: Överste Mikhail Stravlov, rollpersonernas förbandschef i Fehnmeyer-kåren, 
är en första härold. Storhertiginnan Katerina kan också ha den här rollen inför tröskeln 
till Initieringen. 

Väktaren: En väktare är ett hinder på vägen som hjälten måste övervinna. Det är ofta en väktare av 
en plats dit hjälten måste nå, eller en tjänare till skuggan. Det finns ofta en konkret belöning i slutet 
av mötet med väktaren. 

Exempel: Kommendör Vjatjeslav Stobornik är en första väktare i äventyret Döden har 
långa fingrar. Hertig Aleksej kan också ses som ett hinder då han är ombud för Arafine. 
Svarte Ivanov är ett tredje hinder. 

Hamnskiftaren: Hamnskiftarens uppgift är att skapa osäkerhet kring en relation. Det är ett 
förkroppsligande av blandade känslor. Den här arketypen skulle kunna fungera för rollpersoner, om 
spelaren är villig att ta på sig den rollen. 

Exempel: Några hamnskiftare är de båda tronpretendenterna prinsessan Anevka och 
hertig Mikjail som båda är osäkra kort. Generalmajor Adelheid Gerhardt är 
förmodligen den första hamnskiftaren som rollpersonerna kommer att träffa på. 

Medhjälparen: Medhjälparen hjälper hjälten och motiverar denne. Det är en vän, en samtalspartner, 
kompanjon och pådrivare. Denna arketyp fungerar också som rollperson. 

Exempel: Generalmajor Dmitri Mysjkin blir väldigt snabbt en medhjälpare. Han tror på 
Fehnmeyer-kåren och samarbetar mer än gärna, även om han ibland är en aning 
bakbunden. 

Jokern: Jokern innebär alltid förändring. Det kan vara en vän eller tillfällig fiende som man aldrig kan 
lita helt och fullt på. Jokern är ofta kunnig och vis, långt mer än hjälten, men tar saker med en 
klackspark. Även denna arketyp fungerar som rollperson. 

Exempel: Baronessa Vizsla Stregestnaja är mer lojal mot kosackstammen än mot 
tsaren, och när det är dags att välja så väljer hon pragmatiskt efter vad som är 
långsiktigt bäst för stammen. Men fram till dess så håller hon hårt på sin kosackheder 
och beundrar Fehnmeyer-kåren.  

  


