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1 Inledning 
 

1.1 Inledning 

Intermediala studier är en relativ ny forskningsdiciplin som söker svar på hur olika 

medier samverkar och relaterar till varandra. Ett sådant intermedialt ämne är den 

intermediala adaptionen där man undersöker transformationen mellan medieformer, 

som till exempel bok till filmadaption. Traditionellt sett är det adaptionsprocessen från 

hypotexten  (ursprungstexten) till hypertexten (den adapterade texten) som undersöks.1 

Med en dialogisk2 analys föreslår Jørgen Bruhn att även söka gensvar från hyper- och 

hypotexten.3 Gensvaret leder därefter till att processen kan upprepas ett oändligt antal 

gånger, en feedbackloop skapas. På så vis kan den dialogiska analysen ge större inblick 

i hela adaptionsprocessen och kan tänkas skapa större förståelse för den intermediala 

adaptionen. 

Vanligtvis sker adaptionsanalyser på filmadaptioner av böcker då boken 

oftast har skrivits före filmen. Det är dock inte alltid fallet, speciellt om man tittar på 

adaptioner av andra medier än bok och film. Denna uppsats kommer att behandla en 

intermedial adaption av ett pappers rollspel eller tabletop role playing game (RPG), 

Dungeons & Dragons (D&D) och en bokadaption av detta rollspel, The Crystal Shard. 

Rollspel har funnits att köpa sedan första utgåvan av D&D släpptes 1974.4 Sedan dess 

har spelet utvecklats avsevärd med årens gång men kärnan är detsamma, ett gemensamt 

och äventyrsfylld berättelseskapande. Ett rollspel utspelas genom att varje spelare 

skapar sin egen karaktär eller player character (PC). Spelarens PC har olika för- och 

nackdelar, egna förmågor och personlighetsdrag som antecknas ner på ett karaktärsblad. 

Utifrån detta tar spelaren an rollen av sin karaktär och använder en blandning av 

narration av karaktärens handlingar, skådespeleri och tärningslag för att agera med 

spelvärldens berättelsevärld, dess dieges.5 Undantaget till detta är spelledaren. Istället 

                                                 
1 Hans Lund, ”Medier i Samspel” i Intermedialitet: Ord, bild och ton i samspel, Lund: Studentlitteratur, 
2002, s. 20. 
2 Jag har översatt ”dialogik” från det engelska termen ”dialogic” som presenteras i: Jørgen Bruhn, 
”Dialogizing adaptation studies: From one-way transport to a dialogic two-way process”, i Adaptation 
Studies: New Challenges, New Directions, London; New York: Bloomsbury Academic, 2013,  s. 69-88. 
3 Jørgen Bruhn, s. 72f. 
4 Erik Mona, “From the Basement to the Basic Set: The Early Years of Dungeons & Dragons”, i Second 
Person: Role-Playing and Story in Games and Playable Media, Cambridge, Massachusetts: The MIT 
Press, 2007, s. 25. 
5 Jennifer Grouling Cover, “Tabletop Role-Playing Games: Perspectives from Narrativ, Game, and 
Rhetorical Theory”, Raleigh, North Carolina State University, 2005, s. 8. 
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för att styra och bestämma över en individuell karaktär har spelledaren kontroll över 

spelets dieges och alla icke spelarkontrollerade karaktärer eller non-player characters 

(NPC). Det är spelledarens uppgift att skapa och styra en värld som spelarna sedan 

utforskar.6 Genom interaktionen mellan spelarnas val och spelledarens värld skapas en 

gemensam narrativ där unika berättelser skapas.7 

Själva spelet D&D 1st edition (1e) var det första RPG och The Crystal 

Shard är den första boken i The Icewind Dale Trilogy. Denna trilogi skriven av R. A. 

Salvatore är en av de mest kända och kanske den mest inflytelserika bokserien av alla 

D&D romaner. Bokens inflytande blir tydlig genom senare utgåvor av D&D där 

böckernas handling har blivit kanon för spelvärlden som The Crystal Shard utspelas i, 

The Forgotten Realms. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är tvådelad. Uppsatsens första syfte är att undersöka hur den 

intermediala dialogiken kan se ut i andra adaptionsformer än bok till film, likt den 

dialogiska analysen som Jørgen Bruhn presenterar i Adaptation Studies.8 Med detta 

syfte i åtanke kommer uppsatsen att undersöka relationen mellan Dungeons & Dragons 

och The Crystal Shard för att visa hur dialogiska relationer influerar mellan olika 

medier. Uppsatsens andra syfte blir därför att påvisa de dialogiska sambanden hos 

uppsatsens primärtexter genom en dialogisk analys. Den dialogiska analysen i denna 

uppsats kommer dock att skilja sig något från Bruhns metod. Till skillnad från Bruhns 

metod kommer denna analys istället att delas upp och fokusera på två olika aspekter av 

den dialogiska relationen var för sig. Målsättningen med denna uppdelning är att 

förtydliga analysens mål och lättare kunna uppnå uppsatsens syfte. För att underlätta 

och förtydliga uppsatsens syften ytterligare är analysen baserad på två 

huvudfrågeställningar: 

 Hur ser den dialogiska relationen ut mellan D&D och The Crystal Shard?  

 Hur ser intermediala aspekter ut hos och genomströmmar ett rollspel som D&D? 

Analysens primära syfte kommer därför att bli att ge svar på de ovanstående 

frågeställningarna med hjälp av en dialogisk analysmetod. 

                                                 
6 Här hänvisas en allmän beskrivning av rollspelstermenologi: Pat Harrigan och Noah Wardrip-Fruin, 
Second Person: Role-Playing and Story in Games and Playable Media, Cambridge, Massachusetts: MIT 
Press, 2007, s. 2f. 
7 Beskrivning av hur rollspel agerar som ett ”storytelling media” kan hittas här: Pat Harrigan och Noah 
Wardrip-Fruin, s. 5f. 
8 Jørgen Bruhn, s. 77ff. 
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1.3 Teoretisk bakgrund 

När man bedriver intermedial forskning är det främst relationen mellan medier som är 

av intresse. Det finns ett flertal sätt som intermedialitet kan uttrycka sig. Hans Lund 

föreslår att det går att dela in produkten av medierna i tre huvudkategorier, kombination, 

integration och transformation.9 Adaptioner faller under transformationskategorin vilket 

innebär att ursprungsmaterialet (hypotexten) omvandlas till ett nytt medium och blir till 

en hypertext (det adapterade materialet). Bruhn menar att en intermedial dialogik växer 

fram genom att hypertexten (den adapterade texten) påverkar hypotexten 

(ursprungstexten). Detta gör sedan att hypertexten påverkas av den nya uppfattningen 

kring hypotexten. En sådan process kan upprepas nästan oändligt och bildar på så vis en 

dialogisk feedbackloop.10 Bruhn skriver att ursprungsmaterialet kan påverkas av 

adaptionen på två sätt. Antingen kan ursprungstexten förändras direkt genom nya 

utgåvor, förändring av omslagsbild eller så sker förändringen indirekt i hur läsaren 

tolkar ursprungstexten.11 Analysen i denna uppsats undersöker dessa två 

förändringsmetoder var för sig. Av den anledningen föreslår jag för tydlighetens skull 

att de olika metoderna kan kallas för en paratextuell dialogik respektive en 

receptionsdialogik. 

Spelforskning, likt intermedialitet, är en relativt nytt och outforskat 

forskningsdisciplin. Ordet spel i sig kan ta sig an många betydelser, som exempelvis 

bordsspel och datorspel men ordet spel har även filosofiska och historiska betydelser. 

Då spel tar sig an många olika former och utspelas i en mängd olika medier kan det bli 

svårt att definiera exakt vad ett spel är. Pat Harrigan och Noah Wardrip-Fruin väljer att 

därför använda termen ”playable media” för att omfatta speldefinitioner och rikta 

fokuset på spelet som medium.12 Denna uppsats kommer att följa i deras tankesätt och 

använda termen playable media för att lättare rikta fokus på RPG som ett spelbart 

medium. Tidigare har Daft och Lengels teori om ”media richness” anpassats för 

användning inom spelforskning, vilket presenteras hos Michael J. Trescas bok The 

Evolution of Fantasy Role-Playing Games.13 Teorin har på så vis används för att 

                                                 
9 Hans Lund, 19ff. 
10 Jørgen Bruhn, s. 73. 
11 Jørgen Bruhn, s. 73. 
12 Michael J. Tresca, The Evolution of Fantasy Role-Playing Games, Jefferson, North Carolina: 
McFarland & Company, Inc., 2010, s. 5ff. 
13 Michael J. Tresca, s. 5ff. 
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undersöka vilka aspekter hos playable media som leder till en positiv spelupplevelse.14 

Media richness teorin går ut på att alla medier är olika bra på att kommunicera effektivt. 

Medierna rangordnas sedan i en hierarki beroende på deras ”richness”, deras förmåga 

att effektivt kommunicera och förmedla förståelse. Mediernas richness delas sedan in i 

fyra kategorier, direkt feedback, förmågan att förmedla olika slags 

kommunikationsvektyg (exempelvis kroppsspråk eller tonfall), användandet av ett 

naturligt språk och det personliga fokuset som mediet behandlar. Tresca anpassar teorin 

till en tabell som jämför hur olika playable media förhåller sig till varandra enligt media 

richness kategorierna.15 Trescas tabell presenteras nedan i Tabell 1.  
Tabell 1: ”Gaming Media Richness Hierarchy”, en tabell som rangordnar olika medier utifrån deras media richness. 
Varje medium är uppdelat i fyra underkategorier som sedan har rangordnats som ”Low”, ”Medium” eller ”High”. 
Tabellen är hämtat ur The Evolution of Fantasy Role-Playing Games skriven av Michael J. Tresca.16 

 
Med hjälp av Tabell 1 ser man att noveller och romaner har en låg media 

richness jämfört med ett playable media som tabletop role-playing games. Tresca 

föreslår att en högre media richness är nyckeln till att ta sig an en annan roll och låter 

spelaren känna en djupare förankring i mediet.17 Trescas tabell motiverar dock inte för 

skillnaden mellan värdesättningen eller varför ett medium har rangordnats som det har. 

                                                 
14 Michael J. Tresca, s. 5ff. 
15 Michael J. Tresca, s. 5ff. 
16 Michael J. Tresca, s. 6. 
17 Michael J. Tresca, s. 6. 
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Av denna anledning är tabellen opålitlig för detaljrika jämförelser men kan däremot 

tänkas ge en bra överblick på hur media richness värdesätts i playable media.  

Som indikerat kommer denna uppsats fokusera kring rollspel eller tabletop 

role playing games (RPG) som det heter på engelska. Idag finns det relativt lite tidigare 

forskning kring RPGs. En anledning till detta kan vara att företagen som tillverkar RPG 

fokuserar på att sälja sina produkter istället för att förespråka en akademisk synvinkel på 

deras spel.18 En tänkvärd förklaring till forskningsbristen kan ligger hos den stora 

framväxten av datorspels industrin vilket riktar forskarnas uppmärksamhet ifrån 

rollspel. När det gäller D&D specifikt så har det noterats hur D&D 1e har påverkat 

spelgenren, både när det gäller RPG och computer role playing games.19 Intresset för 

D&D svalnar dock av här efter och intresset för att undersöka de senare utgåvorna av 

spelet uttrycks sällan, exempelvis skriver både The Evolution of Fantasy Role-Playing 

Games20 och Second Person21 om D&D med 1e som fokus och berättar endast kortfattat 

om de senare utgåvorna. Avsaknaden av djupare studier inom D&D påpekas även av 

Jennifer Grouling Cover där hon menar att D&D uppmärksammas främst för sina 

influenser av senare spel och inte som ett eget spel.22 Det finns en brist på tidigare 

forskning, framförallt på senare utgåvor av D&D. Av denna anledning kan det 

förekomma att jag presenterar några insikter från mina egna erfarenheter som långvarig 

spelare av D&D i uppsatsen. Motivationen till detta ligger i att under de tio år som jag 

har spelat D&D har jag samlat på mig en del erfarenhet av mediet. Jag har i första hand 

spelat som spelledare, eller Dungeon Master som det heter för D&D. Spelledaren i 

D&D är den som har huvudansvar för att vägleda det gemensamma berättandet som 

spelet skapar.23 Utöver vägledandet av ett äventyr så är spelledaren dessutom den som i 

första hand planerar och skapar äventyret som spelarna deltar i. Av den anledningen får 

spelledaren en unik inblick i hur en idé omvandlas till att bli ett spelbart äventyr. En 

sådan idé kan vara så enkel som att spelarna ska undersöka en gruva. Men det kan även 

vara mer komplext som ett julinspirerat äventyr där spelarna spelar igenom en adaption 

av Dickens roman A Christmas Carol. Spelledaren har i vissa fall även uppmanats av 

regelböcker att hämta inspiration till äventyr från andra medier som film24 och 

                                                 
18 Pat Harrigan och Noah Wardrip-Fruin, s. XV. 
19 Michael J. Tresca, s. 59f. 
20 Ibid, s. 59f. 
21 Erik Mona, s. 25ff. 
22 Jennifer Grouling Cover, s. 3. 
23 Michael J. Tresca, s. 68. 
24 Keith Baker, Eberron: Campaign Setting (v. 3.5), Renton, Washington: Wizards of the Coast, Inc., 
2004, s. 7. 
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skönlitterära texter25. Denna uppmaning och möjligheten för att inkorporera 

intermediala aspekter till spelet innebär att de flesta RPG blir intermediala tack vare en 

naturlig utveckling av hur spelet spelas. 

 

1.4 Forskningsöversikt 

För att svara på uppsatsens frågeställningar och uppnå dess syfte kommer jag att 

använda mig ut av ett flertal källor, både från primärtexterna och sekundära akademiska 

texter. Uppsatsen kommer främst att behandla vetenskapliga texter inom intermedial 

adaption och spelforskning med fokus inom rollspel, eller ”playable media” som det 

beskrivs i Second Person: Role-Playing and Story in Games and Playable Media.26 

Gällande det intermediala kommer texter som behandlar intermedial adaption att 

användas. Själva den dialogiska analysmetoden kommer från boken Adaptation Studies: 

New Challenges, New Directions där Bruhn presenterar vad dialogiska studier är och 

hur det kan användas. Den dialogiska analysmetoden går ut på att jämföra och lyfta 

fram dialogiska aspekter mellan hypo- och hypertexten.27 Det är denna förslag till 

dialogisk analys som är grunden för analysen av D&D och The Crystal Shard.  För att 

tillföra en överskådlig bild av och demonstrera den intermediala adaptionsprocessen 

kommer jag även att tillämpa delar av Film Adaptation and Its Discontents: From Gone 

with the Wind to The Passion of the Christ. 

 Tittar vi på min primärlitteratur kommer uppsatsen att behandla D&D 

övergripande både som playable media, men uppsatsen kommer även ta en närmre titt 

på skillnader och likheter mellan de fem editionerna av spelet. Det är viktigt att nämna 

att denna uppsats inte har kunnat använda orginalutgåvan av första editionen av D&D 

från 1974  på grund av dess begränsade tillgänglighet. Istället har första utgåvan av 

AD&D (Advanced Dungeons & Dragons) från 1978-1979 agerat som primärlitteratur 

för första editionen. För att även kunna visa tydligare kopplingar mellan playable media 

och roman kommer exempel ur en del supplementböcker till D&D att presenteras. För 

att avgränsa analysen kommer denna uppsats inte behandla The Crystal Shards handling 

något avsevärt. Detta motiveras med att analysmetoden som har valts blir handlingen av 

mindre intresse då D&D som playable media inte har någon fast handling att jämföra 

                                                 
25 Mike Mearls och Jeremy Crawford, Dungeons and Dragons Players’s Handbook 5th Edition, Renton, 
Washington: Wizards of the Coast, 2014, s. 312. 
26 Pat Harrigan och Noah Wardrip-Fruin, s. Xiii. 
27 Jørgen Bruhn, s. 77. 
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med. Istället kommer analysen att lägga större vikt på att undersöka D&D element hos 

romanen, karaktärerna och berättartekniken som används. 

 När det gäller min sekundärlitteratur som behandlar RPG aspekten har jag 

valt att tillämpa både Erik Monas text ”From the Basement to the Basic Set” i Second 

Person och Trescas bok The Evolution of Fantasy Role-Playing Games för en historisk 

och genre relaterad kontext. Ett flertal texter från Second Person kommer även att 

användas för att presentera olika aspekter av RPG. Hindmarchs text om ”Storytelling 

Games as a Creative Medium” kommer att användas för att exemplifiera skillnader 

mellan narrativet i ett RPG jämfört med en roman. Second Person kommer även att 

användas för att visa ett tidigare exempel på adaption från RPG till bok. Detta 

presenteras genom kapitlet ”On the Wild Cards Series” skriven av en av författarna 

bakom Wild Cards serien, George R. R. Martin. Grouling Covers avhandling om 

”Tabletop Role-Playing Games: Perspectives from Narrative, Game, and Rhetorical 

Theory” kommer även att användas för att stödja insikter om D&D. Grouling Covers 

text används även för att presentera hur ett RPG spelas i flera narrativa plan samtidigt. 

  

1.5 Material 

Dungeons & Dragons var det första rollspelet och har nu funnits i över 40 år. Rollspel 

överlag är dock fortfarande relativt nytt som medium, speciellt ur en 

forskningssynpunkt. Därför kommer detta avsnitt att grundligt presentera vad ett RPG 

som D&D är och hur det spelas. Utöver detta kommer det att redogöras för en historiskt 

bakgrund för både D&D och spelvärlden som romanen The Crystal Shard utspelas i, 

The Forgotten Realms. Slutligen kommer det att presenteras en kort och överskådlig 

bild av The Crystal Shard. 

 

1.5.1 Dungeons & Dragons 

Historiskt sett har D&D utvecklats fram ur en intermedial process, en intermedial 

kombination. Det började med ”miniature wargames”, ett slags bordspel där krig och 

strider utkämpas med miniatyrsoldater och tärningskast. 1971 skrev Gary Gygax 

supplementregler till spelet Chainmail: Rules for medieval miniatures som införde 

fantasy influenser som magi och monster till wargames.28 Denna addition av fantasy till 

spelet var direkt inspirerad från Tolkiens romaner. Genom att kombinera fantasygenren 

med Chainmail skapades det första fantasyspelet och la grunden för D&D. Själva 
                                                 
28 Erik Mona, s. 25. 
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rollspelselementet kom inte till förrän 1972 när Dave Arnesson berättade för Gygax om 

sina egna tillägg till Chainmails fantasysupplement.29 Med Arnessons regler 

representerade varje miniatyr en karaktär30 som styrdes av enskilda spelare medan de 

utforskade en ”dungeon”31 och stred mot de monster som hade publicerats i 

fantasysupplementet. D&D har genomgått många förändringar och genom åren men det 

finns en del återkommande teman som genomströmmar alla editioner. Det rör sig 

exempelvis om återkommande ”spells”32 som ”lightning bolt” eller om väletablerade 

monster som ”The Beholder”. Andra återkommande teman kan vara handlingar som 

spelarna typiskt utför, som ”dungeon delving” där spelarna utforskar en dungeon på jakt 

efter skatter. 

Idag finns det många olika och varierande rollspel för spelare att välja 

mellan men de flesta bygger på samma grundstruktur som D&D, nämligen med 

regelböcker.33 Dessa regelböcker presenterar spelets regler, mekanik och beskriver 

spelvärlden eller spelets dieges. Regelböckerna kan vara allmänna eller inriktade för 

specifika läsare. D&D består exempelvis av tre stycken Core Rulebooks, The Player’s 

Handbook, The Monster Manual och The Dungeon Master’s Guide. Av dessa tre agerar 

The Player’s Handbook som allmän regelbok och förser spelarna med allt de behöver 

för att spela D&D. Spelledaren, eller The Dungeon Master, använder sig däremot av 

information och regler från alla tre böcker för att leda spelet.34 

Regelböckerna presenterar ofta spelets regler på två sätt, antingen hur 

regeln beskrivs i speldiegesen eller hur regelns mekaniska funktion används utanför 

diegesen. Ett exempel på detta hittar man enkelt hos 5e:s spell beskrivning av ”burning 

hands”. 

 
As you hold your hands with thumbs touching and fingers spread, a think sheet of flames 
shoots forth from your outstreched fingertips. Each creature in a 15-foot cone must make a 
Dexterity saving throw. A creature taked 3d6 fire damage on a failed save, or half as much 
damage on a successful one.35 

 

                                                 
29 Erik Mona, s. 26. 
30 Tidigare representerade varje miniatyr en trupp av soldater. 
31 En dungeon i D&Ds mening innebär inte en fängelsehåla, utan snarare ett äventyrsfyllt område som 
bosätts av exempelvis monster och fällor. En dungeon i denna uppfattning kan variera som allt från en 
underjordisk grotta till ruinerna av ett slott. 
32 En spell är den engelska översättningen för trollformel. Jag har valt att hellre använda det engelska 
ordet för att beskriva trollformlar i D&D då jag anser att det är bättre passande med spelet i åtanke. 
33 Pat Harrigan och Noah Wardrip-Fruin, s. 1. 
34 Ibid, s. 1. 
35 Mike Mearls och Jeremy Crawford, Dungeons and Dragons Players’s Handbook 5th Edition, s. 220. 
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Första meningen i beskrivningen av burning hands är hur spellet fungerar i 

fiktionsvärlden som spelarnas karaktärer agerar genom. Meningarna därefter beskriver 

hur spelaren använder sig ut av spellet rent mekaniskt, i detta fall vilka som omfattas 

och hur mycket skada som burning hands orsakar. Rollspelets handling sker därför i två 

olika diegeser, det som uttrycks för spelkaraktärerna och den mekaniska som uttrycks 

mellan spelarna och spelledaren. Genom att förklara regler på ett sådant tvåfaldigt vis 

väcker man större intresse för reglerna då regelboken talar både till läsarens intresse av 

att lära sig spelet, men även till läsarens fantasi. På så vis kommunicerar regelböckerna 

på flera nivåer vilket leder till ett större djup i mediet, en större media richness. 

 D&D använder sig av ett regelsystem som är i grunden simpel. Det kallas 

för ”d20” systemet och använder sig framförallt av, som namnet antyder, en d2036 

tärning. Det är med en d20 som man utför de flesta tärningskast med. Grundprincipen 

för systemet är att man slår en d20, lägger till eller drar av relevanta värden och jämför 

summan med en svårighetsgrad, eller difficulty class (DC). Om summan är lika stor 

som eller högre än DC värdet så lyckas tärningskastet. Om summan är lägre så 

misslyckas tärningskastet vilket kan medföra allt från att ett svärdshugg missar till att 

man inte lägger märke till ett ljud i natten. Att tärningarna dikterar vilka handlingar som 

lyckas och misslyckas gör att spelarna lägger vikt hos tärningskastet skapar en spänning 

i spelet, speciellt om resultatet av tärningskastet är viktigt för spelets handling.37 

 När det rör sig om hur spelet spelas så är det viktigt att nämna den sociala 

aspekten. D&D spelas oftast i person där spelarna sitter samlade kring ett bord. Det 

finns två slags spelare i D&D, player characters (karaktärer) och the dungeon master 

(spelledaren). Spelarna som kontrollerar karaktärer styr endast sin karaktär medan 

spelledaren styr resterande av spelvärlden. D&D förutsätter oftast att spelarna sitter ner 

tillsammans nära nog för att kunna interagera med varandra. Spelledaren sitter sedan 

vanligtvis i en central punkt nära spelarna så att han kan överse exempelvis 

tärningsresultat. En huvudsaklig fokus med D&D är även att spelarna måste samarbeta. 

Detta leder till att när spelarna samarbetar skapas det ett slags lagkänsla. Tresca 

beskriver detta som: ”In business terms, it‟s a goal-oriented meeting to overcome a 

specific task (as opposed to just ”winning”) that is played repeatedly.”38 

                                                 
36 För rollspel beskrivs tärningarna som d (vilket står för die, eller tärning på svenska) följt av en siffra 
som anger tärningens sidantal. En d20 antyder då på en tärning med 20 sidor. Se även: Pat Harrigan och 
Noah Wardrip-Fruin, s. 3. För mer information om tärningarna. 
37 Jennifer Grouling Cover, s. 28. 
38 Michael J. Tresca, s. 66. 
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För att tala kort om speltillbehör så är det tydligaste exemplen 

regelböckerna, tärningar och karaktärsblad. Varje spelares karaktär har ett eget 

karaktärsblad som benämner detaljerna av sin karaktärs förmågor och färdigheter. 

Utöver dessa karaktärsblad och spelets regelböcker blir andra tillbehör som miniatyrer, 

kartor och i en del fall även tärningar valbara tillbehör. Den stora valbarheten för 

spelare av D&D innebär att varje spelgrupps praktiska utförande ser lite annorlunda ut 

från andra. I regel oavsett om man använder visuella representationer som miniatyrer så 

sker den visuella delen av spelets narrativ i spelarens fantasi. Detta i sig är inte speciellt 

olikt från hur en läsare visualiserar scener ur en bok. 

 

1.5.2 The Forgotten Realms 

The Forgotten Realms, eller endast ”the Realms” som det vanligtvis kallas, är en av de 

största ”official campaign settings” (officiell spelvärd) som förknippas med D&D. 

Spelvärlden kommer ursprungligen från fantasyvärlden ”Faerûn” som författaren Ed 

Greenwood skapade för att basera sina noveller i, inte olikt Tolkiens ”Middle Earth”. 

Greenwoods fantasyvärld adapterades för att bli en officiell spelsupplement för D&D år 

1987 med The Forgotten Realms Campaign Set. Spelvärlden som presenteras i the 

Realms använder sig av typiska drag för D&D som en värld där gudarna, magi och 

monster är verkliga och där världen är gammal och fylld med mystik från forna 

imperier.39 

 

1.5.3 The Crystal Shard 

R. A. Salvatores roman The Crystal Shard utspelar sig i Greenwoods spelvärld och är 

dessutom Salvatores första Forgotten Realms roman. Denna roman är den första boken i 

The Icewind Dale Trilogy men har nu i efterhand även räknats som bok IV i The Legend 

of Drizzt. Dock för att avgränsa så kommer denna uppsats att undersöka romanen för 

sig, utan några kopplingar till andra noveller. 

Genom novellen kan man hitta ett flertal referenser till regler eller tematik 

från D&D. Tittar man på en överblick av The Crystal Shard upptäcker man en handling 

som innehåller typiska fantasyelement som godhjärtade hjältar och onda trollkarlar. En 

del av tematiken från D&D kan ha påverkats av att Salvatore är själv en spelare av 

D&D. Han tackar dessutom sin spelgrupp i romanens förord för ”[...] their continued 

                                                 
39 Ed Greenwood m.fl., Forgotten Realms: Campaign Setting (3rd Edition), Renton, Washington: 
Wizards of the Coast, 2001, s. 5f. 
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inspiration through the development of eccentric characters fit to wear the mantle of a 

hero in a fantasy novel.”40 I romanen möter man en mängd hjältemodiga karaktärer som 

idag har kanoniserats in i D&D och som av den anledning är enkla att känna igen. I 

romanen är det framförallt tre karaktärer som sticker ut. Drizzt Do‟Urden, en svartalf 

som försöker visa att han är annorlunda än sin ras, Bruenor Battlehammer, en dvärg 

som har förlorat sin hemstad ”Mithral Hall” och  Wulfgar, en mänsklig barbar som är 

både intelligent och hederlig. Dessa karaktärer bor kring den enda civilisationen som 

kan hittas norrut, i ”Ten-Towns” och arbetar alla med att hålla det säkert från diverse 

hot. 

 

1.6 Metod 

Som har nämnts tidigare kommer denna uppsats att främst använda sig ut av en variant 

av en dialogisk analys i stil med den som Jørgen Bruhn föreslår i ” Dialogizing 

adaptation studies: From one-way transport to a dialogic two-way process”.41 Analysen 

i denna uppsats kommer att vara uppdelad och undersöka den paratextuella dialogiken 

och receptionsdialogiken var för sig. Med hjälp av en sådan analys ska uppsatsen visa 

hur relationen mellan D&D som playable media och bokadaptionen The Crystal Shard 

uttrycks. Framförallt kommer analysen att belysa de spelelement som är närvarande i 

romanen samt att visa hur romanen återkopplar till spelet. På så vis kommer denna 

analysmetod kunna ge en inblick i hur den dialogiska feedbackloopen har förändrat 

spelet. Detta uppnås genom att titta på hur spelet har återadapterat element av romanen, 

som dess karaktärer, i senare spelutgåvor. Analysen visar detta genom en komparativ 

textanalys mellan de olika utgåvorna. Den komparativa aspekten lyfter på så vis fram de 

dialogiska aspekterna som analysen vill uppmärksamma. 

 Till stöd för huvudanalysen kommer även ett fåtal biografiska inslag om 

romanförfattaren R. A. Salvatore att användas. Detta motiveras av att författaren är en 

spelare av D&D vilket innebär att en biografisk inblick kan vara av intresse. Då The 

Crystal Shard är en adaption av RPG till roman kommer George R. R. Martins text om 

ett eget RPG till bok adaption att nämnas. Därigenom kan en liknande adaption 

presenteras för att exemplifiera liknande drag mellan hypo- och hypertext. 

 

                                                 
40 R. A. Salvatore, The Crystal Shard, Wizards of the Coast, 2009 (1988), Ebok (Kindle Edition), s. 5. 
41 Jørgen Bruhn, s. 77. 
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2 Analys 
För att uppnå uppsatsens syfte kommer analysen nedan att delas in i mindre rubriker. 

Detta görs i försök till att skapa en mer överskådlig analys samt för att lättare kunna 

avgränsa och hålla analysens fokus på rätt spår. Av den anledningen kommer det att 

finnas fyra analysdelar. Varje del kommer att arbeta med att ge svar på uppsatsens 

frågeställningar. En del av analysdelarna kan dessutom vara mer inriktat mot att svara 

på en ut av uppsatsens frågeställningar åt gången. För att underlätta för läsaren 

presenteras frågeställningarna igen här nedan: 

 Hur ser den dialogiska relationen ut mellan D&D och The Crystal Shard?  

 Hur ser intermediala aspekter ut hos och genomströmmar ett rollspel som D&D? 

 Analysens första del kommer att fokusera mer allmänt på skillnader och 

likheter mellan RPG och romaner. Målet med denna del är att etablera grundläggande 

skillnader och likheter hos medierna och diskutera hur man tar del av medierna. Den 

andra analysdelen kommer att behandla hur D&D har påverkats av den dialogiska 

relationen med The Crystal Shard. Tredje analysdelen behandlar romanen som en 

adaption och visar exempel på hur en adaption kan väcka nya insikter hos 

ursprungstexten. Fokuset för den tredje analysdelen kommer ligga hos romanens 

berättarteknik och struktur. Fjärde analysdelen kommer att bygga vidare på den tredje 

analysdelens mål men kommer att vara mer specifik och inriktad. Fokuset kommer ligga 

på att jämföra ett specifikt exempel från romanen med regelböckerna direkt. Genom att 

göra en sådan jämförelse kan man visa hur Salvatore har använt sig av allmänna 

mekaniska regler från D&D i sin roman. Skillnaden i hur samma exempel presenteras 

gör att man kan se ursprungstexten med nya ögon, vilket kan leda till ett dialogiskt 

samband. 

 

2.1 RPG och romanen som medium 

Vid första anblick är en adaption av ett RPG till roman kanske varken den tydligaste 

eller enklaste adaptionen att utföra. Som medium är de väldigt olika. RPG är en 

gruppaktivitet med en stor interaktiv aspekt medan en roman framförallt är något som 

man läser och tar del av ensam. Tresca skriver om hur Ron Edwards delar in RPG spel i 

tre olika slags upplevelser, ”gamist”, ”narrativist” och ”simulationist”.42 Dessa 

benämningar syftar på olika fokus som ett RPG kan ha. Gamists innebär att spelarna 

                                                 
42 Michael J. Tresca, s. 67. 
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helt enkelt spelar spelet för att vinna och simulationists syftar på att spelet ska efterlikna 

eller simulera något så realistiskt som möjligt. Jag har själv stött på RPG spelare som 

föredrar sådana spelupplevelser. Dock för mig har det alltid varit det narrativa 

spelupplevelsen som är i fokus. Det kanske är av den anledningen som jag själv dras till 

att vara spelledaren. Tresca fortsätter nämligen och beskriver hur det är spelledaren som 

är ansvarig för att vårda spelets narrativ.43 Spelledaren agerar som spelets berättarröst. 

Av denna anledning blir det enkelt att dra kopplingar mellan spelledaren och berättaren 

i en roman då både delar samma roll och ansvar, att förmedla ett narrativ. 

En RPG med ett narrativt fokus kommer troligtvis att vara bättre anpassad 

för en romanadaption då deras fokus ligger närmre varandra. Om det är handlingen som 

är det centrala kommer skillnaden mellan roman och RPG ligga i hur det berättas. Will 

Hindmarch nämner sådana aspekter när han skriver om ”storytelling games”.44 Han 

menar att den främsta skillnaden i hur ett narrativ berättas mellan RPG och roman ligger 

i mediets ”linjäritet”. Traditionellt sett är en romans handling linjär. Samma händelser 

kommer att ske i exakt samma ordning varje gång som romanen blir läst. På så sätt är 

romanens handling avslutad. Romanens linjäritet gör att läsaren får en icke dynamisk 

upplevelse av mediet och är en av anledningarna till att romanen rangordnas lågt på 

Trescas media richness tabell.45 Tittar man däremot på handlingen i ett RPG så är denna 

varierad. Framförallt beror detta på att handlingen inte är avslutad utan den formas hela 

tiden med spelets gång. När spelet börjar finns det ingen fast slut utan handlingens slut 

kan utspelas på en mängd olika sätt beroende på hur spelarna agerar. Hindmarch menar 

att handlingen i ett RPG definieras av hur spelarna agerar vid ”decision points”. Detta 

nämns även av Grouling Cover då hon beskriver att spelledaren kan behöva improvisera 

nya vägar för handlingen att gå beroende på spelarnas val.46 Denna improvisation leder 

till att D&D blir dynamiskt, vilket förstärker dess media richness. Enligt Hindmarch är 

romanen endast linjär efter det att den är avslutad. Innan den är färdig så kan handlingen 

fortfarande gå åt flera olika håll och den slut som författaren har tänkt sig är kanske inte 

den som skrivs i slutversionen. Man kan se på narrativet i ett RPG på samma sätt som 

en ofärdig roman där handling istället skapas gemensamt av spelarna under spelets gång 

istället av en enda författare. 

                                                 
43 Michael J. Tresca, s. 68. 
44 Will Hindmarch, ”Storytelling Games as a Creative Medium” i Second Person: Role-Playing and Story 
in Games and Playable Media, Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2007, s. 52f. 
45 Michael J. Tresca, s. 4. 
46 Jennifer Grouling Cover, s. 56. 
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Genom att titta på RPG med ett narrativt fokus kan vi se hur en 

bokadaption kan bli intressant. Som playable media finns det en handling som utforskas 

och det finns redan en mängd karaktärer som inte bara deltar i narrativet utan är med 

och formar den. I Second Person skriver Martin om sin “shared world” antologiserie 

Wild Cards. Där påstår han att ”I knew we had some great characters. And I knew there 

were some great stories to be told about them; funny stories, sad stories, exciting stories. 

What we needed was a way to get the stories to an audience.”47 Wild Cards serien är en 

antologiserie som ett flertal författare har medverkat i. Det började med att Martin 

spelade ett RPG tillsammans med andra författare och som citatet ovan påstår, så ville 

de dela med sig av sina karaktärers historier. För dom blev bokadaptioner ett naturligt 

val då ”[...] these games were stories.”48 vilket visar på det narrativa förmågan som ett 

RPG har. Det visar även att ett färdigspelad äventyr kan även uttryckas som en linjär 

handling. Detta visar i sin tur hur ett rollspel innehåller flera intermediala aspekter och 

ger inblick i grunden för den intermediala relationen mellan D&D och The Crystal 

Shard. 

 

2.2 Dungeons & Dragons och den paratextuella dialogiken 

Dungeons & Dragons har genomgått många förändringar genom åren. Spelet har gått 

från att säljas i en ”boxed set” till att säljas som tre core rulebooks med ett stort antal 

valbara tilläggsböcker eller supplements. Mona skriver att det är möjligt att se hur RPG 

har utvecklats genom att analysera hur spelarnas roll har förändrats genom de olika 

utgåvorna.49 Jag föreslår att samma princip kan användas för den dialogiska relationen 

med The Crystal Shard genom att titta på hur D&Ds senare utgåvor behandlar romanen. 

Bruhn skriver om två grundläggande sätt som en dialogisk relation kan förändra 

ursprungstexten. Antingen kan ursprungstexten förändras direkt genom nya utgåvor, 

förändring av omslagsbild eller så sker förändringen indirekt i hur läsaren tolkar 

ursprungstexten.50 Genom att titta på de senare utgåvorna av D&D hittar vi den första 

förändringsvarianten som Bruhn beskriver och som jag föreslår kan kallas för en 

paratextuell dialogik. En paratext i litterär beteckning omfattar material som är 

förknippad med dess primärtext, som en roman, och som kan förändra uppfattningen av 

                                                 
47 George R. R. Martin, ”On the Wild Cards Series” i Second Person: Role-Playing and Story in Games 
and Playable Media, Cambridge, Massachusetts: The MIT Press, 2007, s. 17. 
48 George R. R. Martin, s. 16. 
49 Erik Mona, s. 25. 
50 Jørgen Bruhn, s. 73. 
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primärtexten. Vanliga exempel på detta är omslagsbilden på en bok eller text på 

omslaget som citat från andra författare. En paratextuell dialogik syftar därför på 

paratextuella referenser av primärtexten som kan uttryckas intermedialt mellan flera 

medium. Genom att det paratextuella referensen ändrar primärtextens referensram 

skapas det därigenom en dialogik mellan medierna. Tittar vi sedan på det dialogiska 

gensvaret från roman till RPG utifrån en sådan paratextuell kontext kan vi hitta hur den 

dialogiska feedbackloopen kan se ut. Då det finns en mängd D&D produkter kommer 

denna analysdel att fokusera på de aspekter av The Crystal Shard som kan hittas i D&D 

produkterna. Detta blir på ett likartad vis som Thomas M. Leicht talar om att använda 

Shakespeare som fokuspunkt när man studerar filmatiseringar av Shakespeares pjäser.51 

Då The Crystal Shard publicerades 1988 blir det intressant att titta närmre 

på utgåvorna av D&D som publicerats efter romanen, vilket blir från 2nd edition (2e) 

till 5th edition (5e).52 D&D 2e släpptes dock redan 1989, och det är troligt att få element 

från The Crystal Shard kan ha hunnit inkluderas i denna edition. Efterforskning som jag 

gjort kring 2e:s core rulebooks visar att det nämns inget om varken karaktärer eller The 

Realms som är relevant ur romanens synpunkt. Supplementböckerna visar däremot en 

annan bild på en dialogik. Samma år som 2e kom ut publicerades ett supplement som 

heter Forgotten Realms: Hall of Heroes. Denna bok presenterar spelstatistik, 

karaktärsbeskrivningar och rollspels tips för ett flertal karaktärer från The Forgotten 

Realms romanerna. Supplementet ger på så vis spelledare ett sätt att inkorporera 

böckernas hjältar som spelledarstyrda karaktärer i deras egna RPG.53 Hall of Heroes 

presenterar tre karaktärer från The Crystal Shard som ”Major Characters”, Bruenor 

Battlehammer, Drizzt Do‟Urden och Wulfgar. Under ”Minor Characters” kan man även 

hitta Catti-brie och Regis. Inläggen för karaktärerna presenterar deras spelstatistik och 

bakgrund samt rollspelsinstruktioner. Drizzts inlägg börjar exempelvis med en 

beskrivning av hans utseende och förmågor med hjälp av exempel ur romanerna.54 

Drizzts strategi med att använda faerie fire, ett spell från The Player’s Handbook, 

presenters enligt följande citat från Hall of Heroes: ”[...] the faerie fire is employed [by 

Drizzt] as often for dramatic effect as to clearly outline a target. For example, purplish 

flames sprouting from the skin of a superstitious and magic-hating barbarian more often 

                                                 
51 Thomas M. Leitch, Film Adaptation and Its Discontents: From Gone with the Wind to The Passion of 
the Christ, John Hopkins University Press, 2007, s. 3. 
52 Se Bilaga A för en tidslinje över publicationerna. 
53 Scott Bowles m.fl. (red.), Forgotten Realms: Hall of Heroes, Lake Geneva, Wisconsin: TSR, Inc., 
1989, s. 2. 
54 Scott Bowles m.fl. (red.), s. 20ff. 
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that not take the warrior‟s heart out of a battle.”55 Exemplet av den vidskepliga barbaren 

är direkt hämtat från The Crystal Shard där ”[...] Drizzt flicked a finger and purple 

flames limned the tall barbarian from head to toe. Heafstaag roared in horror at the 

magical fire, though the flames did not burn his skin.”56 Romanen beskriver aldrig 

vilken spell Drizzt använder och orden faerie fire nämns dessutom aldrig i The Crystal 

Shard. Istället presenterar Salvatore vad som händer i diegesen men inte vad det innebär 

på en mekanisk nivå. På så vis kan man se att romanens handling utspelar sig i samma 

plan som ett rollspelets speldieges och är helt utan den mekaniska aspekten. Genom att 

faerie fire beskrivs i romanen ser vi att boken gör direkta referenser till spelet. Vi ser 

även den dialogiska aspekten av adaptionen genom gensvaret i Hall of Heroes. 

Adaptioner från romanen fortsätter sedan in i den officiella Forgotten Realms: 

Campaign Setting (2e) där kända karaktärer presenteras och deras handlingar ställs in i 

ett tidslinje för världens historia.57 Denna dialogiska aspekt följer med i de senare 

editionerna vilket gör att vi kan se hur den dialogiska relationen utvecklas med åren. 

 Tittar man på D&D 3e får vi en uppdaterad bild på den paratextuella 

dialogiken. Likt 2e är 3e:s core rulebooks neutrala när det gäller spelvärld och 

presenterar allmänna fantasyidéer som man kan använda för sin spelvärld istället för att 

föreslå en färdig värld. I 3e:s Dungeon Master’s Guide står det exempelvis att man kan 

antingen använda en publicerad spelvärld eller så kan man skapa en egen.58 Av denna 

anledning blir 3e:s Forgotten Realms setting supplement av större intresse. Likt 2e:s 

Forgotten Realms presenteras samma världsdieges som Forgotten Realms romanerna 

behandlar men är mer detaljrik och övergripande. 3e:s Forgotten Realms återberättar 

dessutom för läsaren om platser, personer och händelser som presenterats genom böcker 

som The Crystal Shard. Supplementet fortsätter med direkta adaptioner från böckerna 

genom att exempelvis uppdatera statistik för karaktärer från Hall of Heroes. Alla 

karaktärer finns inte med men ett flertal av de mest kända som Drizzt Do‟Urden 

presenteras.59 Dessa uppdaterade karaktärer presenteras med spelstatistik och en kortare 

beskrivning av deras bakgrund, motiveringar och åstadkommelser. Detta i sin tur tyder 

på en uppdaterad paratextuell dialogik där exempelvis spelstatistiken förnyas för att 

bättre passa in med den nya editionen. 
                                                 
55 Scott Bowles m.fl. (red.), s. 19. 
56 R. A. Salvatore, s. 78. 
57 Ed Greenwood och Jeff Grubb, Forgotten Realms: Campaign Setting (2nd edition), Lake Geneva, 
Wisconsin: TSR, Inc., 1993, s. 17 och 33. 
58 Monte Cook, Dungeon Master’s Guide: Core Rulebook II v.3.5, Renton, Washington: Wizards of the 
Coast, 2003, s. 129. 
59 Ed Greenwood m.fl., Forgotten Realms: Campaign Setting (3rd Edition), s. 177f. 
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 Om man tittar framåt och undersöker hur D&D 5e har adapterat romanens 

karaktärer ser man en tydlig förändring från de tidigare editionerna. I 5e:s Player’s 

Handbook hittar vi även direkta illustrationer av karaktärer. Skillnaden med 5e blir att 

karaktärernas avbildningar inte presenteras i en supplementbok utan i en av deras Core 

Rulebooks. I 5e:s Player’s Handbook hittar man karaktärer som Drizzt Do‟Urden60 och 

Bruenor Battlehammer61 redan i bokens första två kapitel. Illustrationernas placering 

blir även av intresse då exempelvis bilden av Drizzt visas på samma sida som alvrasen 

presenteras. På så vis blir denna kända svartalv till en förebild för alvrasen i spelet. 

Även om alvinlägget fokuserar på den ljushyade skogsalven får svaralverna ett kortare 

inlägg där en del av Drizzts bakgrund används som exempel.62 I 5e visas det inte någon 

spelstatistik för The Crystal Shards karaktärer men vi hittar istället en ny paratextuell 

dialogik i form av direkta citat från romanen. 5e presenterar en mängd olika citat från 

D&D romaner för att ge en deskriptiv bild av de olika raserna. För dvärg och halfling 

presenteras citat från The Crystal Shard som beskriver Bruenor respektive Regis.63 

Genom att 5e:s Player’s Handbook gör direkta kopplingar till The Crystal Shard skapas 

det en mycket närmre dialogisk relation. Användandet av dessa citat gör att D&D 

romanerna bjuds in för att påverka framtiden för D&D som playable media. 

 Om man tittar på de olika editionerna som om de vore enskilda inlägg i en 

dialogisk feedbackloop kan man se hur D&Ds relation till bokadaptionen har ständigt 

förändrats. Aspekter från The Crystal Shard har återadapterats in i D&D och vikten hos 

denna återadaption har ständigt blivit större. Från 2e såg vi romanens aspekter genom 

obskyra supplementböcker, i 3e hamnade det i den officiella spelvärlden för the Realms 

och i 5e hittar man direkta citat i en core rulebook. På så sätt blir feedbackloopen mellan 

RPG och roman en tydlig röd tråd som har formats av en paratextuell dialogik. På 

samma vis ser man hur intermedialiteten hos D&D har förstärkts med åren. Det har gått 

från att inkorporera återadaptioner av romanens karaktärer till att direkt referera till citat 

från böckerna. Citaten används dessutom för att introducera koncept som raser som 

regelboken ännu inte har nämnt. På så vis blir läsarens första bemötande med rasen ett 

intermedialt möte med ett romancitat. 

 

                                                 
60 Mike Mearls och Jeremy Crawford, s. 21. 
61 Mike Mearls och Jeremy Crawford, s. 13. 
62 Mike Mearls och Jeremy Crawford, s. 24. 
63 Mike Mearls och Jeremy Crawford, s. 18 och 26. 
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2.3 The Crystal Shard som adaption 

Som har tidigare nämnts sker den dialogiska processen genom att den adapterade texten 

påverkar hur läsaren förhåller sig till ursprungstexten, som i sin tur påverkar adaptionen 

igen via en feedbackloop. Det finns två sätt som hypertexten kan påverka hypotexten, 

det första som jag har talat om är det som jag kallar den paratextuella dialogiken. Där är 

det paratexten hos hypotexten som förändras, vilket i sin tur skapar en förändring. Jag 

föreslår att den andra sortens dialogik kan kallas för en receptionsdialogik. Med en 

receptionsdialogik sker förändringen hos ursprungstexten genom hur läsaren tolkar den. 

Bruhn beskriver att detta kan ske genom att en adaption exempelvis kan lyfta fram nya 

egenskaper från ursprungstexten, vilket förändrar läsarens uppfattning.64 I denna del av 

analysen kommer The Crystal Shard att analyseras med en receptionsdialogik som 

fokus punkt. Detta innebär att jämförelser mellan D&D som playable media och 

romanen kommer att undersökas, framförallt hur romanen har behandlat aspekter från 

D&D och the Realms. 

R. A. Salvatores roman The Crystal Shard kom ut år 1988 och 

publicerades av samma företag som ägde D&D då. Ett år innan detta släpptes 

spelsupplementet för spelvärlden The Forgotten Realms och Salvatores roman skulle 

utspelas i denna spelvärld. Detta visas tydligt på många sätt i romanen, exempelvis 

genom tidsbeskrivningar och datering. I the Realms består varje månad av tre 

”Tendays” vilket är en vecka som består av tio dagar. Samma tidsenheter används av 

romanens karaktärer som ”„Give me a few tendays,‟ Drizzt answered with a wink, 

[...]”.65 Andra exempel som visar på att romanen utspelar sig i the Realms är mytologin 

där karaktärer ber till spelvärldens gudar, som barbarstammarna som dyrkar Tempus.66 

Genom samma metod kan man hitta stöd för att romanen tar tydlig inspiration från 

D&D. En del av dessa aspekter är mer eller mindre tydliga men vi kan börja med en 

uppenbar aspekt, raserna. D&D har sedan 1e presenterat att deras spelvärldar är bosatta 

av ett flertal raser. I grunden rör det sig om de typiskt Tolkienska raserna som 

människa, alv, dvärg och halfling (hobbit). Men D&D presenterar dessutom fler raser 

som Half-Elves, Half-Orcs och Gnomes. I senare editioner presenteras det ännu fler 

raser, många som ursprungligen har publicerats som fiender. Drow (svartalver) är ett bra 

exempel på detta. The Crystal Shard presenterar karaktärer från en mängd olika och 

varierande raser. En av dessa karaktärer kommer dock från en ras som har tidigare 
                                                 
64 Jørgen Bruhn, s. 73. 
65 R. A. Salvatore, s. 128. 
66 R. A. Salvatore, s. 27.  
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ansetts vara ond och fientlig, svartalven Drizzt Do‟Urden. I Monster Manual 1e 

beskrivs svartalver kortfattat som onda underjordiska alver och som är svaga krigare 

men starka magiker.67 Salvatore presenterar däremot en motsats till denna bild. Hans 

svartalv Drizzt är en ädel vildmarksman (Ranger) som inte accepterar ondskan som hans 

folk deltar i dagligen. Av den anledningen flydde han från sitt underjordiska hem och 

försöker bevisa för sig själv och raserna på ovansidan att han inte är lik de andra 

svartalverna. Med denna karaktär lyfter The Crystal Shard fram etablerade aspekter av 

spelet, som drowaspekten av Monster Manual. Romanen bygger dock vidare på denna 

och ger en inblick hos svartalvernas kultur68, vilket det inte står något om i regelboken. 

Romanen vänder dessutom på regelbokens inlägg genom att presentera en svartalv som 

är en motsats till hur rasen beskrivs. Vilket märks av i senare utgåvor av D&D där 

särskild hänsyn har tagits när det gäller Drizzt Do‟Urden.69 Genom att The Crystal 

Shard presenterar djupare inblick i en ras som svartalverna sker det en 

receptionsdialogik som förändrar hur man ser på rasen i omfattningen av D&D som 

playable media. 

Romanen presenterar fler fall som skapar en receptionsdialogik. Ett sådant 

fall är hur handlingen i romanen berättas. The Crystal Shard använder sig nästan 

exklusivt av en opersonlig extradiegetisk berättare. Denna berättare beskriver hur 

karaktärerna agerar, vad de känner och vid tillfällen förmedlar den kunskap som 

karaktärerna. Detta sker i tredje person vilket skapar en känsla av muntlig 

återberättande. Som har nämnts tidigare i uppsatsen har RPG som D&D starka sociala 

aspekter och använder sig framförallt av en muntlig berättande mellan spelarna. 

Grouling Cover skriver att RPG och andra ”make-believe games” sker i tre olika nivåer 

av diskurs, en narrativ diskurs, en karaktärsbunden diskurs och en diskurs som sker 

utanför spelet (en ”off-record speech”).70 Den narrativa diskursen sker i ett RPG 

exempelvis genom att spelledaren eller en spelare beskriver en handling som sker och 

hur det utförs. En karaktärsbunden diskurs sker då genom att spelledaren eller spelaren 

talar som om de vore karaktären i fråga. Slutligen rör den sista diskursen om allt från 

spelmekanik, tärningskast eller till och med en diskussion om något helt orelaterat till 

spelet. The Crystal Shard presenterar text i stil med de två första diskurserna, den 

narrativa och den karaktärsbundna. Den narrativa diskursen uttrycks genom att det 

                                                 
67 Gary Gygax, Monster Manual (1st Edition AD&D), Lake Geneva, Wisconsin: TSR Games, 1977, s. 39. 
68 R. A. Salvatore, s. 21. 
69 Mike Mearls och Jeremy Crawford, s. 24. 
70 Jennifer Grouling Cover, s. 37. 
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extradiegetiska berättaren beskriver hur karaktärerna agerar och känner. Den 

karaktärsbundna diskursen visar sig istället när Salvatore använder citattecken för att 

visa vad karaktärerna säger. Romanens berättare tar sig då an en roll likt den som 

spelledaren utför i ett RPG. Berättaren skapar en ram för handlingen men det är hela 

tiden karaktärerna som tar initiativet och för handlingen framåt. Det finns ett flertal 

exempel på detta i romanen, exempelvis då Drizzt inser att barbarerna går mot anfall 

och får smida planer med sina vänner för att de ska kunna ena Ten-Towns mot detta hot. 

Även om det inte är ovanligt att det är karaktärernas handlingar som för en romans 

handling framåt så blir det av intresse på grund av adaptionens hypotext. Karaktärerna i 

The Crystal Shard agerar nämligen på samma sätt som spelare i D&D genom att 

spelledaren presenterar en konflikt och spelarna löser den tillsammans. 

Fortsätter man att titta på romanen som en adaption av D&D kan man dra 

likheter med den äventyrsstruktur som förespråkas av regelböckerna. Regelböckerna 

föreslår att basera sina äventyr kring en ”campaign” (äventyrskampanj). I D&D består 

en äventyrskampanj av en sammanhängande serie av äventyr som utforskas av spelarna. 

Med tiden bör spelarna bli starkare och kunna ta sig an svårare fiender vilket leder ofta 

till att äventyren behandlar större motiv.71 The Crystal Shard består av tre delar där 

varje del motsvarar en egen handling med egna faror. På så sätt kan varje del motsvara 

ett äventyr som tillsammans bildar en äventyrskampanj för romanens karaktärer. Varje 

del av romanen avslutas dessutom med en epilog. Denna beskriver konsekvenserna av 

karaktärernas handlingar och berättar vidare för läsaren om de nya farorna som växer 

fram. Genom att varje del, eller äventyr, i romanen överskuggas av handlingens största 

hot skapas det en gemensam tråd för karaktärerna att möta. Detta i sin tur stämmer 

överens med strukturen som regelböckerna föreslår. Användandet av flera epiloger 

under en och samma roman är också en relativt ovanlig företeelse. Det passar dock in i 

tanken om att varje del är en seperat äventyr. Hindmarch skriver i ”Storytelling Games 

as a Creative Medium” om bland annat skillnader mellan ”storytelling” i en roman och i 

en RPG. Han menar att det främsta skillnaden mellan de två medierna är att en romans 

handling är linjär. Varje gång som romanen läses kommer samma handlingar upprepas i 

exakt samma följd. RPG är däremot inte linjära utan de förändras genom varje 

genomspelning beroende på hur spelarna agerar vid äventyrets ”decision points”.72 

Delavsnitten i The Crystal Shard följer givetvis inte ett RPGs berättarmönster men varje 

                                                 
71 Gary Gygax, Dungeon Master’s Guide (1st Edition AD&D), Lake Geneva, Wisconsin: TSR Games, 
1979, s. 87. 
72 Will Hindmarch, s. 52f. 
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del följer däremot romanens linjära struktur. Varje del börjar med en ”inticing incident”, 

fortsätter med en ”rising action”, går igenom några ”reversals” tills klimaxen är nådd 

och därefter sker det en ”falling action”. På så vis kan man se att varje del av romanen 

är uppbyggd som en egen handling med egna klimax och vändningspunkter. Därför 

tycker jag att det känns rimligt att påstå att varje del kan liknas med ett äventyr i en 

äventyrskampanj. Denna adaption av äventyrskampanjstrukturen till roman skapar en 

receptionsdialogik då den visar hur denna struktur kan användas på ett flertal sätt. En 

strukturell adaption av detta slag visar enligt mig även att gränserna på vad som kan 

adapteras är nästan gränslöst. 

Det går även en del tid mellan varje del i boken där karaktärerna kan vila 

upp sig eller skapar möjlighet för nya karaktärer att introduceras. Även detta är något 

som har antytts på olika sätt att det bör finnas med i en äventyrskampanj för att ge 

spelarna en chans att utföra tidskrävande ärenden mellan äventyr. Dock har detta inte 

förklarats tydligt förrän i senare utgåvor.73 Vanligtvis behåller varje spelare samma 

karaktär genom hela äventyrskampanjet men det kan ske förändringar i detta. I ett 

sådant fall brukar spelledaren väva in karaktärerna med handlingens gång så att denna 

kan slå ihop sig med de andra karaktärerna. Wulfgar kommer in i handlingen som en 

viktigare karaktär först i del två av The Crystal Shard efter det att några år har gått 

sedan epilogen i del ett. Av min personliga erfarenhet är dessa perioder mellan äventyr 

utmärkta tillfällen att introducera nya karaktärer för gruppen. Man vill gärna inte bara 

kasta in en ny spelare till en redan etablerad grupp då det kan försvaga känslan av 

spelets trovärdighet. Istället brukar jag själv diskutera med spelaren om hur denna kan 

på bäst sätt introduceras så att det inte bryter spelets narrativ. Genom att Wulfgar 

presenteras mellan två delar skapas det en naturlig möjlighet för honom att introduceras 

till handlingen utan att det känns framtvingat. Då Salvatore själv har spelat D&D under 

många år kan samma tankestruktur ha följt med honom i sitt skrivande. Detta verkar 

troligt då Salvatore erkänner att ”[...] I‟d be lying if I said that D&D has had no 

influence on my writing.”74 

 

                                                 
73 Mike Mearls och Jeremy Crawford, s. 187. 
74 GameSpy Staff, ”Interviews: R.A. Salvatore on Forgotten Realms: Demon Stone”,  gamespy.com, 
2004: 4/15, http://ps2.gamespy.com/playstation-2/forgotten-realms-demon-stone/506963p1.html (2015-
01-03) 

http://ps2.gamespy.com/playstation-2/forgotten-realms-demon-stone/506963p1.html
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2.4 En regelbunden adaption 

Analyserna ovanför har tidigare varit relativt övergripande och allmänna. Denna 

analysdel kommer istället att rikta in sig för att ta en närmare titt på kapitel elva i The 

Crystal Shard. Denna kapitel skildrar hur Bruenor Battlehammer smider sitt mästerverk, 

en magisk hammare. Romanens skildring av hur ett magiskt vapen skapas kommer 

sedan att jämföras med reglerna för förtrollningen av ett föremål. Då The Crystal Shard 

kom ut 198875 kommer analysen att använda D&D 1e som hypotext för analysdelen. 

 Romanens kapitel börjar med att Bruenor hämtar fyra av sina käraste 

ägodelar, en bit ”mithral” metall, en liten läderpåse, en kista av guld och en ”[...] silver 

scroll tube capped on one end by a diamond [...]”76. Det är med dessa föremål som han 

tänker smida hammaren som han sett i en dröm. Bruenors plan är att smida ihop ett 

mästerverk och förtrolla den under sommarsolståndet. För att påbörja denna process går 

han till en isolerad smedja i vildmarken och börjar med att smida själva hammarhuvudet 

av mithralmetallen och koppla denna till ett skaft av ”admantite” metall. Tittar vi på 

”Enchant An Item” spellet från Player’s Handbood 1e ser vi vilka krav som föremålet i 

fråga måste uppfylla: 

 
[...] 1) it [föremålet] must be in sound and undamaged condition; 2) the item must be the 
finest possible, considering its nature, i.e. crafted of the highest quality material and with 
the finest workmanship; and 3) its cost or value must reflect the second test, and in most 
cases have a raw materials cost in excess of 100 g.p. [gold pieces] […]77 
 

Första kravet uppfylls då Bruenor smider hammaren själv före förtrollningen, vilket 

garanterar att den är hel och oskadad. Andra och tredje kravet uppfylls likaså då 

Bruenor är en mästersmed och använder både mithral och admantite som är sällsynta 

och värdefulla metaller, vilket överskrider 100 g.p. gränsen. 

 När hammaren är färdig tar Bruenor fram en silverhammare och mejsel ur 

guldkistan. Med dessa börjar han att inskribera hammaren med symbolerna för de 

dvärgiska gudarna. Därefter öppnar han det silvriga rullningsröret och tar ut en tillsynes 

tom pergamentrulle som fylls med magiska runor under månskenet.78 Pergamentrullen 

är en ”Magic Scroll”, ett magiskt föremål som har en eller flera spells nedtecknad på 

sig.79 Magiska pergamentrullar är relativt vanliga i D&D och i detta fall används det 

                                                 
75 Se Bilaga A för en tidslinje av publicationerna. 
76 R. A. Salvatore, s. 105. 
77 Gary Gygax, Player’s Handbook (1st edition AD&D), Lake Geneva, Wisconsin: TSR Games, 1978, s. 
83. 
78 R. A. Salvatore, s. 108f. 
79 Gary Gygax, Dungeon Master’s Guide (1st edition AD&D), s. 134f. 
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som källan till magin som krävs för förtrollningen då Bruenor är inte någon trollkarl. 

Hittills har romanens skildring av förtrollningsprocessen varit väldigt trogen till 

regelböckerna men detta förändras med pergamentrullen. Vanligtvis kan föremål endast 

förtrollas av en level 11 eller högre trollkarl.80 Beskrivningen för ”Enchant An Item” 

säger också specifikt att ”Scrolls or magic devices can never be used to enchant an item 

or cast magic upon an object so prepared.”81 Adaptionen skiljer sig därigenom från 

regelböckerna genom att tillåta Bruenor att undangå dessa restriktioner för narrativets 

skull. Bortser man från detta och jämför resten av händelseförloppet i romanen med 

händelseförloppet i spelet hittar man fler likheter. Bruenor transkriberar de magiska 

runorna från pergamentrullen till hammaren. Det beskrivs även hur varje tecken 

försvinner från pergamentrullen efter att den ristats in i hammaren. Detta är ännu ett 

tecken på att romanen följer hypotexten då just detta fenomen beskrivs i Dungeon 

Master’s Guide 1e.82 Slutprocessen i romanen sker när Bruenor yttrar ett magiskt ord 

och binder magin till hammaren. Detta skulle kunna vara en referens till ”Permenancy” 

spellet som krävs för att göra förtrollningen permanent. Motiveringen till detta är att 

”The dwarf felt his very strength being sucked from his as he uttered the words of 

power [...]”83. ”Permenancy” spellet har nämligen en speciell kostnad, att användarens 

”constitution score” sänks permanent.84 I D&D representerar constitution värdet en 

karaktärs fysiska uttålighet och hälsa. Att Bruenor svimmar av och tappar styrka vid 

detta moment refererar till att hans constitution värde sänks. 

Romanen beskriver aldrig de mekaniska kraven för förtrollningen. För att 

återgå till Grouling Covers nivåer av diskurs så sker förtrollningsprocessen helt i det 

narrativa diskursen. Exemplet ur denna kapitel visar hur spelets mekaniska processer 

har adapterats till att presenteras i endast ett narrativt plan. De narrativa aspekterna 

antyds av regelboken vid exempelvis beskrivningen att specifika krav för material eller 

liknande bestäms av spelledaren. Spelledaren kan därigenom styra över hur mycket, 

eller hur lite, narrativ som skapandeprocessen kräver. I romanens exempel representerar 

diamantstoftet från lädersäcken ett materiellt krav för Bruenors trollformel. Men att 

vapnet skulle tillverkas under fullmånen och solstillståndet är ett lika stort krav, även 

om det inte är materiellt. Med exempel som denna visar romanen hur den kan påverka 

läsarens uppfattning av de mekaniska spelreglerna. Adaptionen av reglerna visar hur 

                                                 
80 Gary Gygax, Player’s Handbook (1st Edition AD&D), s. 25. 
81 Gary Gygax, Player’s Handbook (1st Edition AD&D), s. 84. 
82 Gary Gygax, Dungeon Master’s Guide (1st Edition AD&D), s. 134. 
83 R. A. Salvatore, s. 110. 
84 Gary Gygax, Player’s Handbook (1st Edition AD&D), s. 91. 
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regelböckerna innehåller ett stort narrativt potential och exemplifierar denna genom en 

receptionsdialogik. På så vis blir adaptionen av förtrollningsprocessen ett exempel på 

hur den dialogiska relationen uttrycks mellan RPG och roman. 

 

3 Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats har varit att svara på två frågeställningar med hjälp av en 

dialogisk analys. Första frågeställningen löd: Hur ser den dialogiska relationen ut 

mellan D&D och The Crystal Shard? För att besvara denna fråga delades analysen upp i 

mindre delar för att lättare kunna belysa olika delar av den dialogiska relationen. Den 

paratextuella dialogiken har demonstrerats genom en jämförelse av hur romanens 

karaktärer har återadapterats in i senare utgåvor av D&D. Med varje edition har 

relationen mellan RPG och roman blivit tydligare då varje edition innehåller fler 

referenser till romanen. Romanen har även påverkat D&D i hur läsaren tolkar spelet i 

form av en receptionsdialogik. The Crystal Shard presenterar nämligen sin handling 

med en struktur som är väldigt likt den som sker under loppet av en RPG. Både 

romanens tredelade upplägg och berättarteknik påminner om detta. Genom att 

presentera en roman med strukturen av ett RPG sker det en form av receptionsdialogik 

då läsaren kan börja tolka RPG strukturen på ett annorlunda vis. The Crystal Shard 

presenterar ytterligare en aspekt som skapar en förändring i receptionen. Romanen 

behandlar reglerna i böckerna mycket väl och är till stora delar trogen till spelets 

mekanik. Detta har exemplifierats genom både hur Drizzt använder ”faerie fire” och hur 

Bruenor smider en förtrollad hammare. Romanens dieges behandlar aldrig reglernas 

mekanik utan presenterar istället endast ett narrativt yttrande om det. Romanen berättar 

aldrig exakt vilken spell som har används men skildringen är så pass sann mot 

regelböckerna att det råder lite tvekan om spellet som används. Genom att endast 

använda ett narrativt utgångspunkt får läsarna en annan syn på den beskrivande text som 

står i regelboken på grund av receptionsdialogiken.  

 Uppsatsens andra frågeställning löd: Hur ser intermediala aspekter ut hos 

och genomströmmar ett rollspel som D&D? Analysen har framförallt fokuserat på 

D&Ds narrativa egenskaper då hypertexten är en roman. Det är möjligt att spela ett 

RPG på flera olika sätt. En ut av dessa är ett narrativt sätt där ett RPG blir till en 

”storytelling game” genom fokuset på ett gemensamt berättande. Ett narrativt RPG delar 

därför flera aspekter med romaner. Den största skillnaden mellan roman och RPG är 

dess linjäritet. En färdig romans narrativ är linjär och ett RPG är  ickelinjär. Detta 
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innebär att samma spelare kan spela om ett äventyr och fortfarande få en annorlunda 

spelupplevelse. Men om man jämför narrativet i ett RPG med skrivprocessen för en 

ofärdig roman hittar man flera likheter. Romanens handling är fortfarande flytande 

medan den skrivs. På så vis ser man att det gemensamma skapandet som sker med ett 

RPG kan liknas med en roman som fortfarande skrivs. En genomspelad äventyr skapar 

dessutom en färdig linjär narrativ som i sin tur kan adapteras till romaner, som har 

demonstrerats i Wild Cards. Detta tillsammans med återinkorperationen av romancitat 

till regelböcker visar att det finns en tydlig intermedial koppling hos D&D.
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