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Tack för att du valt att spelleda AI-Sceance! 

Scenariot är en del av mitt doktorandarbete ”Dramaturgy for Participatory Practises” vi Stockholms 

Konstnärliga Högskola (www.uniarts.com ) och Region Gävleborg. 

 

Innehåll 

1. Miljö & regianvisning 

1.1 Transparens och tydlighet 

1.2 Fiktionen 

2. Rekvisita-lista 

3. Förberedelser 

4. Scener & mellanspel 

5. Kontaktuppgifter 

6. Utskrifter 

6.1 Fylla-i-kort 

6.2 Personas 

6.3 Utvärdering 

6.4 Företagsreklam 

 

 

1. Miljö och regianvisning 
 

1.1 Transparens och tydlighet 

Scenariot är framtaget för att vara så tydligt och lättbegripligt som möjligt även för den som 

aldrig lajvat eller deltagit i ett scenario tidigare. Därför finns mellanspelen insprängda mellan 

scenerna trots det korta formatet för att deltagare och gamemaster ska kunna ha en dialog 

och planera spelet tillsammans.  

Markera gärna upp en gräns i rummet och peka ut att fiktionen finns på ena sidan gränsen 

och på andra sidan IRL. 

Du som är GM är Chrystal Techs representant (NPC) under seansen och finns i rummet intill, 

om du vill kan du ta hjälp av en kompis som agerar NPC medan du är GM. 

Räkna med att scenariot tar 60-90 minuter i anspråk. 

 

1.2 Fiktionen 

Chrystal Tech är ett företag i en nära förestående framtid som nischat in sig på tekniska 

lösningar för andligt välbefinnande. Jmfr befintliga hälso-appar. Det är alltså inte ett 

lurendrejeri eller fejk från företagets sida, även om det kanske inte är fullt så konkret och 

evidensbaserat som reklamen låter påskina.  

Företaget existerar i en värld där det är vanligt att vara medial och ha kontakt med ande-

guider. Det är en bekvämlighet vi har vant oss vid och tar för givet, ungefär som med wifi och 

smartphones IRL. 

 

http://www.uniarts.com/


2. Rekvisita-lista 
 4 stolar, en till varje spelare, placeras i fyrkant, vända inåt. 

 ”Sensorer” 4st, kan vara post-it lappar, smartphones, svarta små lådor. Så länge du får 

deltagarna att acceptera att det är 4 fullt fungerande sensorer som läser av deras minsta 

ansiktsuttryck. Placeras mellan deltagarna, gärna i ögonhöjd. 

 Namnlappar & pennor 

 Klocka (eller alarm på smartphone) 

 Tarotkort, major arcana 

 4 Fylla-i-kort (se utskrifter) + 4 pennor (gärna blyerts med sudd) 

 Företagsreklam 

 

 

 

3. Förberedelser 
Ställ iordning stolarna i en fyrkant, deltagarna ska vara vända mot varandra. Lägg ett fylla-i-

kort och blyertspenna på varje stol. Placera ut ”sensorerna” mellan stolarna. Lägg 

tarotkorten med bilderna nedåt på golvet i mitten. 

Vik ihop lappar med personas. 

Dela ut ”företagsreklamen” till deltagarna om det blir väntetid. 

 

 

4. Scener och mellanspel 
 

Intro – Tal från GM till deltagare 

Hej och välkomna till AI-Scéance, ett scenario för 4 deltagare. Ni kommer att spela att ni är 

medier åt varandra i en seans möjliggjord av AI-teknik. Vi kommer att spela 3 scener med 

avbrott mellan varje scen. I avbrotten (mellanspelen) är vi oss själva, dvs spelare -inte 

karaktärer och kan prata fritt om planeringen av nästa scen. För att göra det extra tydligt 

delar vi in rummet i en del för fiktion (där stolarna står) och en del för IRL-prat. 

Dra varsin lapp, detta är er persona. Fyll i namnet efter initialen och fundera lite över er 

karaktär, brodera ut eller ändra något om inspirationen infinner sig. Gör en namnlapp med 

din karaktärsnamn och fäst den på dig så de andra deltagarna kan se den. 

 

Deltagande är frivilligt och om du känner obehag säg bara att du ska hämta en tröja och 

lämna rummet, inga vidare förklaringar är nödvändiga (opt out). 

Ni kommer att spela medier som kanaliserar budskap till varandra, uttryck att ni får bilder 

eller budskap till er och låt gruppen hjälpas åt att tolka dem. 

Vet du inte vad du ska säga så säg att kontakten är så stark att du behöver vänta och sortera 

intrycken lite. 

 

Scenariot bygger på samspel så tänk på att bekräfta varandras mediala budskap. (Om någon 

säger att de ser en munk som vinkar till dig, svara att du ”alltid känt en dragning till kloster” 

etc). 

 



I scen ett kommer de 4 karaktärerna att fylla i kortet och för varje medial övning blir de lite 

bättre på att ta emot och tolka budskap från andevärlden. När scenen bryts kommer alla att 

ha insikt om sin andliga färg, sitt ande-djur och namn på sin egen andliga guide. Ande-världen 

är här för att hjälpa oss.  Good times ahead! 

Frågor? Kliv över till fiktionsdelen och varsågod. 

 

Scen 1 

NPC: Hej och välkomna till ChrystalTech! Ni kommer att få ta del av en seans där era 

gemensamma energier kommer att förstärka den mediala kontakten ni hittills saknat. 

Varsågod och sitt. Vi kommer att börja med några enkla övningar. Skulle ni någon gång känna 

att kontakten är svag så kalibrera om sensorerna bara, det gör vi så här: 

Le ditt bredaste leende (eller grin går också bra;-) mot sensorerna en i taget medsols. Har alla 

gjort? Bra! Upprepa den övningen om något mot förmodan skulle kännas konstigt. 

Sensorerna läser av mikrouttryck och hjälper till att förstärka signalen. Sedan tar våra filter 

hand om informationen och skickar signalen tillbaka till er så ni kan nästan alltid vara säkra 

på att ni får rätt budskap. 

Ni ser korten  ni ska fylla i? Gå laget runt bara och ta god tid på er.  Ni kommer att få ett 

budskap om tarotkort till personen mitt emot er, när alla fått ett tarot kort lägger ni dem på 

golvet bara. Blunda och känn efter vilken färg som passar personen till höger om er. Gå 

varvet runt. Fundera sedan vilket djur som passar personen till vänster om er, gå varvet runt 

och fyll i era kort. Till sist kommer ni att få ett budskap om andlig guide till personen mitt 

emot er, ta emot budskapet (ibland kan det vara en bild, en figur som tonar fram) 

Sitter alla bra? Bra. Då kan ni alla blunda och räkna ner baklänges från 10 så lämnar jag 

rummet. När alla korten är ifyllda kommer jag tillbaka. Ni kommer själva att känna på er vem 

som ska börja.  

… 

Bryt scenen när alla är klara och kliv tillbaka till IRL utrymmet 

 

Mellanspel 

Hur känns det? Är något svårt att förstå? Har alla karaktärer andliga guider? 

Har karaktärerna några mål ni vill uppnå i kontakten med andevärlden? 

Låt era karaktärer formulera frågor som de vill ha svar på i scen två. 

En bit in i scen två hörs ett ljud det är signalen till att ni plötsligt känner ett obehag, ett kallt 

drag och anar en negativ närvaro. Försök att kalibrera sensorerna ger inget resultat, ni 

bestämmer er till slut för att avbryta. 

 

Scen 2 

NPC: Välkomna tillbaka in, sådär det var väldigt starka utslag på våra skärmar, en kraftfull 

grupp det här! Sådär då kommer ni att få en stund på er att kommunicera med era andliga 

hjälpare. Om någon får några vinnande lottorader vill jag ha provision!  

Jag kommer in när tiden är ute och hjälper till med avslutningen. Mycket nöje! 

 

… 

NPC ringer i klockan (aktiverar larm) när deltagarna blivit varma i kläderna och hunnit 

etablera god kommunikation med varandra och varandras andar. 

 

Mellanspel 

Blev det läskigt? Vem anade oråd först?  



ChrystalTech-personalen (NPC) visar ingen större förståelse när karaktärerna kommer 

avbryter seansen. Hen hänvisar till kalibrering, säkra filter och insinuerar möjligen att era 

energier är utanför normalspektrat.  

Gör en plan för att besegra den onda närvaron. Skicka den mot ljuset, exorcera den,  

förbanna den eller förbarma er över den… 

 

Scen 3 

Seansen fortsätter trots den onda närvaron, karaktärerna bekämpar den. 

När ondskan är borta kommer NPC in och ber alla att blunda och tänka sig ett varmt ljus, 

känna kontakten med golvet under fötterna och försiktigt låta hela kroppen omslutas av det 

varma ljuset. Sedan öppna ögonen.  Ni får gärna behålla era ifyllda kort. Tack och välkomna 

åter till ChrystalTech! 

 

Outro 

Hur känns det? Hur besegrade ni besten? Är det lättare att arbeta med suggestion mot slutet 

än i början? 

Kan någon tänka sig att fylla i en utvärdering? 

 

 

 

 

5. Kontaktuppgifter 

E-post: josephine.rydberg@regiongavleborg.se 

Telefon: 026-15 59 74 

https://www.regiongavleborg.se/kultur/verksamhet/crossmedia/ 

https://www.uniarts.se/folk/medarbetare/josephine-rydberg  

 

 

 

6. Utskrifter 

4.1 Fylla-i-kort, rekvisita 1/spelare 

4.2 Personas; Initial, ålder och kort motivation. Tanken är att deltagarna drar varsin lapp och 

hittar på ett eget namn utifrån initialen, skriver det på sin namnlapp och sätter den på sig. 

Det går också bra att hitta på egna personas, inom rimlighetens gräns. 

4.3 Utvärdering, alla bidrag är frivilliga och kommer att anonymiseras, kommer att användas i 

forskningen för att diskutera upplevelsen av agens och samspel bl a. 

4.4 Företagsreklam, inte nödvändigt men kan bidra till stämningen och ge spelarna något att 

göra medan du väntar in alla och förbereder. 

 

mailto:josephine.rydberg@regiongavleborg.se
https://www.regiongavleborg.se/kultur/verksamhet/crossmedia/
https://www.uniarts.se/folk/medarbetare/josephine-rydberg


Name: 

 

TAROT CARD (from from person opposite)  
 

COLOUR (from person to your left) 
 

 

SPIRIT ANIMAL (from person to your right) 
 

 

AI-S GUIDE NAME (opposite again) 
 

 

 

Name: 

 

TAROT CARD (from from person opposite)  
 

COLOUR (from person to your left) 
 

 

SPIRIT ANIMAL (from person to your right) 
 

 

AI-S GUIDE NAME (opposite again) 
 

 

 

Name: 

 

TAROT CARD (from from person opposite)  
 

COLOUR (from person to your left) 
 

 

SPIRIT ANIMAL (from person to your right) 
 

 

AI-S GUIDE NAME (opposite again) 
 

 

 

Name: 

 

TAROT CARD (from from person opposite)  
 

COLOUR (from person to your left) 
 

 

SPIRIT ANIMAL (from person to your right) 
 

 

AI-S GUIDE NAME (opposite again) 
 

 



P… 

48 år 

Du är skickad till ChrystalTech av företagshälsovården och arbetsgivaren som ett led i din 

rehabilitering efter en längre tids sjukskrivning. 

 

A… 

29 år 

Dina vänner har tipsat dig om ChrystalTech efter att du bekänt till dem att du tycker du saknar en 

dimension i livet. Dina vänner verkar inte prata om annat än sina andliga guider nuförtiden. 

 

 

E…  

23 år 

Du är den enda i din familj som inte känner sig medial, pratar naturligt om andlig vägledning eller 

känner en kontakt med den andra sidan. Du känner att du behöver ”komma ikapp”. 

 

 

G… 

72 år 

Du känner att du håller på att tappa kontakten med samtiden. Du drog på pensionen in i det längsta 

men ny har du inte ens enstaka uppdrag kvar. Kanske den moderna andliga dimensionen kan fylla ett 

tomrum? 

 

V… 

34 år 

Du letar nytt jobb och känner att du vill ha tillgång till en andlig resurs, dels för att få goda råd men 

kanske främst för att stärka ditt CV. Arbetsgivare i din bransch ser gärna att arbetstagaren arbetar 

med ett holistiskt hållbarhetsperspektiv. 

 

 

S… 

55 år 

Dina barn har givit dig ett presentkort på ChrystalTech i julklapp. De tycker att du ska unna dig. 

Kanske de också hoppas 



Tack för att du deltagit i lajv-scenariot Chrystal Tech eller Seance-AI! Scenariot 

ingår i mitt doktorandprojekt ”Dramaturgy for Participatory Practises”, vid 

Uniarts och Region Gävleborg. 

Alla svar på detta formulär är frivilliga, du svarar bara på de frågor du vill. Alla 

bidrag är anonyma. Svaren kan komma att användas som underlag för 

utveckling och redovisning av doktorandprojektet. För vidare kontakt och 

fortlöpande information om hur projektet framskrider, vänligen kontakta: 

josephine.rydberg@regiongavleborg.se 026-15 59 74  

Det går bra att skriva på baksidan om det är svårt att få plats. 

1. Vilka andra sorters upplevelser påminner detta dig om? På vilket sätt? 

 

 

 

2. Fanns det moment då du inte visste vad du skulle/kunde göra? 

 

 

 

3. Vilket var ditt favoritögonblick? Varför? 

 

 

 

4. Vilket var ditt minst omtyckta moment? Varför? 

 

 

5. Vad trodde du det skulle vara när du kom hit idag? 

 

 

6. Andra synpunkter? 

 

 

  

mailto:josephine.rydberg@regiongavleborg.se


ChrystalTech works to maximise your spiritual comfort and 

help you gain access to a greater level of spiritual support!  

Our research shows that well being increases with up to 

42% in our test groups, due to reduced anxiety and 

aggression levels, and trials in Canada points to sick leave 

being reduced by up to 36% if you maximise your spiritual 

guidance connection. In spite of recent developments some 

of us are not endowed with the psychic capacity to achieve 

this on their own. Studies show that this variation is not a 

genetic defect but well within the range of normal variation. 

ChrystalTech has a tech enhancement solution for even the 

least sensitive among us. This allows groups of people to 

collaborate with great results if channeled through our 

facilitation technology. The energy to run this is all natural, 

our equipment simply helps to focus and interpret the 

energy and information you as a group will create. 

 The result is a description of your own personal spiritual 

resources, free for you to draw comfort and strength from it 

in any time of need or whenever you want a friendly nod 

from you support team on the other side. Our sensors will 

pick up and filter your psychic signals so feel safe in 

knowing that the first answer that pops into your head is 

probably the correct onei. Just go through the cards in the 

order they are written and don´t worry about how your 

information is to be interpreted.  

In the unlikely event that you should not feel supported by 

the ChrystalTech AI quickly smile/grin left-right and center 

to give our sensors a chance to recalibrate. 

Please be aware that by filling in the card you agree to our 

privacy policy and acknowledge that AI-S can not be held 

accountable for the quality of your personal psychic 

connection. 

 

i ChrystalTech cannot be held responsible for any faulty information received as the result of tourettes, 
poltergeists or any other such anomaly. 

                                                           


