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Förord

Denna bok är resultatet av en projektkurs, »Innehåll och uttryck i 
media«, på civilingenjörsprogrammet i medieteknik på KTH. 

M E D I E T E K N I K  

Medier och tekniken bakom dessa får en allt större betydelse i 
samhället och i människors vardag. Sedan 1999 har KTH därför 
erbjudit ett civilingenjörsprogram i medieteknik. I sin bredaste 
formulering står medieteknik för teknik och metoder för att stödja 
kommunikation mellan människor över avstånd i tid och rum.

De två första åren på utbildningsprogrammet läser studenterna 
obligatoriska basämnen som matematik och informations- och 
medie tekniska ämnen. Det tredje och fjärde året fördjupar sig 
student erna inom olika specialiseringar för att slutligen stråla 
samman och samarbeta i denna kurs.

I N N E H Å L L  O C H  U T T RY C K  I  M E D I A

I projektkursen »Innehåll och uttryck i media« utforskar studenterna 
på civilingenjörsprogrammet i medieteknik sambandet mellan tek-
nik, ekonomi och sociala faktorer i den tekniska innovations- och 
utvecklingsprocessen.

Kursen är på sex poäng och löper under hela vårterminen. Efter 
kursen återstår bara examensarbetet innan studenterna är färdiga 
civilingenjörer. 

För mer information om »Innehåll och uttryck i media«, se
www.nada.kth.se/kurser/kth/2D1577.

Å R E T S  T E M A  –  D AT O R S P E L

Varje år väljs ett nytt tema och tidigare teman för kursen har varit 
»bio« (2003) och »bok« (2004). Årets tema (våren 2005) för 
kursen är »datorspel«. Det betyder att studenterna under hela 
vårterminen jobbat med att analysera, re ektera över, ompröva och 
vidare utveckla – ja, helt enkelt med att utforska och kanske också 
med att upp nna – datorspelens framtid och framtidens datorspel.

A R B E T S F Ö R L O P P

Under en intensiv uppstartsdel på sju veckor har kursen gästats av ett 
tjugotal gästföreläsare från näringslivet och akademin. Under denna 
period har studenterna även läst om datorspel, tänkt på datorspel, 
pratat om datorspel, tittat på datorspel etc. Efter denna period har 
deltagarna – utifrån egna intressen – delat upp sig i nio grupper för 
att utforska olika aspekter av framtidens datorspel.
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R E S U LTAT

Resultatet av varje grupps arbete är ett förslag eller scenario om 
hur (en aspekt av) framtidens datorspel och datorspelens framtid 
kan komma att te sig. Resultatet redovisas dels i form av ett kapitel i 
denna bok samt även i form av en större presentation som är öppen 
för allmänheten. Denna presentation gick av stapeln tisdagen den 24 
maj 2005.

Daniel Pargman (universitetslektor i medieteknik) – kursansvarig
Mats B Andersson (doktorand i medieteknik) – kursassistent



1 1

Framtidens datorspel – Datorspelens framtid

Hur kan framtidens datorspel tänkas se ut? Kommer spelandet 
för yttas ut i det verkliga livet och sudda ut gränsen mellan  ktion 
och verklighet? Eller kommer kanske det verkliga livet utspela sig 
alltmer i onlinevärlden? Det är några av de frågor vi i de följande nio 
kapitlen tänker försöka besvara. Datorspel är så mycket mer än det 
vi ser i massmedierna idag och vår ambition med denna bok är att 
betrakta området ur en rad olika perspektiv. 

Ett av detta är marknadsmässigt. Datorspelsmarknaden har 
fullkomligt exploderat under slutet av 90-talet men många menar 
att detta bara är början. Datorspel som medieform har traditionellt 
varit förknippat med lek och ungdomar men allt er medieföretag 
inser att det  nns mycket pengar att tjäna inom datorspel. Gigantiska 
medieföretag producerar spel för fantasisummor och miljontals 
människor spelar med varandra över Internet. Finns det utrymme för 
något alternativ till de stora mediekonglomeraten? 

En annan aspekt som kommer att belysas är datorspel som 
läromedel och hur man kan göra datorspelande attraktivt för en 
bredare målgrupp än idag. Hur kan man utnyttja lekfullheten och 
motivationen att lösa problem i datorspelandet till att lära olika 
människor nya saker? 

Vi som skrivit detta förord har under kursens gång jobbat parallellt 
mellan de olika projektgrupperna som en form av exekutiv grupp. 
Vår ambition har varit att försöka behålla en röd tråd genom kursens 
gång och även i denna bok. En annan uppgift var att producera den 
gemensamma presentationen av gruppernas arbete som ägde rum i 
maj 2005.

Vår förhoppning är att vi i denna antologi genom att utforska 
sambandet mellan teknik, ekonomi och sociala faktorer i datorspel 
ska närma oss svaret på frågan hur framtidens datorspel såväl som 
datorspelens framtid kommer att se ut.

Anna Gra ind, Lina Mattsson, Johan Mohlin, Alfred Mosskin, 
Mathias Sautermeister, Christina Strandänger, Pelle Tamleht
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David Almer, Thomas Danemar, Robert Gustafsson, Hanna Tang, 
Anna Wiklund, Andreas Wiss, Wilhelm Österberg

Datorspel – Sveriges 
största sport

Några i publiken skriker ut sitt missnöje över att skottet missade. Det är en uppjagad 
stämning på arenan, anhängare till det röda laget hålls avskilda från anhängare 
till det blå laget av väktare iklädda orange västar. Kommentatorerna pratar snabbt 
och i munnen på varandra. Lag röd är nära ett avgörande igen, den här gången 
sitter skottet. Halva publiken jublar och reser sig upp, skränar; vi vann, vi vann. På 
storbildsskärmarna kan man se »dusty«, den sista ur lag blå, ligga död på marken, 
i en pöl av sitt eget blod. 

Bild 1.1 – E-sporten spås locka en allt större publik framöver. Bilder som denna från 
e-sportevenemang tillhör en framtid som inte alls är så avlägsen som man kan tro.



1 4  D AT O R S P E L  -  S V E R I G E S  S T Ö R S TA  S P O R T

Detta hade varit synnerligen otrevligt om det handlat om en 
fotbollsmatch som spårat ur, men nu var det istället en  nal i spelet 
Counter-Strike som beskrevs. I Sverige är vi ännu långt från att visa 
datorspelstävlingar på arenor, men det är redan vanligt i till exempel 
Korea. Vi undersöker tävlingsscenen idag och diskuterar möjligheterna 
för tävlingsspelande i Sverige idag och i framtiden. Vi har genomfört 
intervjuer med några av branschens toppnamn och kommer i detta 
kapitel att belysa datorspelande, spelarna, mediabevakningen och 
sponsringen av e-sport.

Bakgrund

Datorspel är långt ifrån ett nytt fenomen. Det har existerat i över 
40 år och har gradvis expanderat, för att idag vara en etablerad 
mångmiljardindustri, som enligt vissa analytiker under 2001 
passerade bioindustrin i värde. Detta innebär att efter musikindustrin 
är datorspelsmarknaden den största underhållningformen i världen. 
Den sammanlagda marknaden för datorspel tros vara värd över 120 
miljarder kronor globalt och då räknar man endast mjukvarudelen. 
USA är den största marknaden och omsätter runt 50 miljarder 
kronor per år. I Sverige är motsvarande siffra 800 miljoner kronor. 
Branschkännare förutspår dessutom en femfaldig ökning under de 
närmsta fem åren.

Datorspel, liksom de  esta andra spel, sporter och lekar, går ofta ut 
på att tävla mot varandra. Allt eftersom intresset för och försäljningen 
av datorspel har ökat, har arrangerade speltävlingar vuxit sig större 
och större. Företeelsen har än så länge fått minimal uppmärksamhet 
i Sverige, men utomlands är det långt större, främst i USA och Asien. 
Allra hetast intresse för datorspel som sport, eller e-sport som det 
kallas,  nns i Sydkorea.

E-sport i Sverige

Intresset för datorspelande i Sverige är enormt stort, även om den 
uppmärksamhet det får är liten. Uppskattningar gör gällande att 
det  nns över 250 000 svenska utövare av e-sport. Detta innebär att 
sporten har  er aktiva spelare än våra »nationalidrotter« fotboll och 
ishockey tillsammans. Gustaf Hertius, marknadschef på Q-Pad, som 
tillverkar speltillbehör och är en stor sponsor av e-sport, säger: »Det 
 nns massor av utövare av e-sport, men ändå betraktas det som litet, 
som okänt. Varför då? Jag tycker det är en relevant fråga. På sitt sätt kan 
man säga att e-sportare och datorspelare är världens största subgrupp. 
Det är en undergroundkultur som nästan består av majoriteten av 
personerna i en viss åldersgrupp. Jag tror att det beror på att många 
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av de som är äldre som fortfarande kontrollerar massmediebevakning 
är helt oförstående. De har aldrig sett detta själva, de förstår inte vad 
det går ut på. För dem är det bara att man sitter och skjuter varann 
framför dumburken. De ser inte tävlingsmomentet, de ser inte 
lagspelet som är nödvändigt, strategierna och taktiken, den hårda 
träning som ungdomarna faktiskt lägger ner.« De svenska spelarna 
tillhör dessutom världseliten inom datorspelande. Svenskarna i laget 
SK Sweden vann under 2003 World Cyber Games, där en miljon 
spelare från 55 länder deltog i kvalmatcherna. Prispengarna vid de 
stora tävlingarna uppgår till miljonbelopp och spelarna i SK Sweden 
tros under 2003 ha haft en genomsnittlig månadslön på 25 000 
kronor.

E-sport i Sydkorea

När man pratar om en framtid för datorspelande, i synnerhet 
professionellt datorspelande, tittar man ofta på Korea. Alla 
förhoppningar e-sportare har på branschens utveckling har besannats 
där, sydkoreanerna tar datorspel på största allvar. Tre kabel-tv-kanaler 
sänder datorspelsmatcher dygnet runt, Sydkoreas president håller tal 
på invigningen av e-sporttävlingar och koreanska företag går in med 
enorma belopp i sponsorpengar. Datorspel är en publiksport av stora 
mått i Korea. 

De bästa koreanska spelarna behandlas som  lmstjärnor och kan 
tjäna upp emot en miljon dollar per år. Spelarna har horder av fans 
som skrikande följer efter dem på gatorna och ber om autografer. En 
av de mer framstående spelarna, Lim Yo-Hwan, släppte förra året en 
DVD med sina bästa matcher, som sålde i 30 000 exemplar – mer än 
stor lmen Matrix Revolutions.

Det största spelet i koreanska tävlingssammanhang är StarCraft från 
Blizzard Entertainment (Bild 1.2). Vissa har gått så långt som att kalla 
StarCraft för Sydkoreas nationalsport, vilket kanske inte är så långt 
från sanningen om man ser till hur populärt det faktiskt är. Endast 
taekwondo har  er utövare.

Det är svårt att hitta någon enkel förklaring på e-sportens 
framgångar i Korea. En sådan kan vara att regeringen i slutet av 1990-
talet drog igång en stor utbyggnad av bredbandsnätet och bättrade 
därmed på infrastrukturen för tävlingsspelande. En annan kan vara att 
man under en period förbjöd import av vissa japanska varor för att 
stimulera den inhemska ekonomin. Då de  esta tv-spel kommer från 
Japan sökte sig spelarna till PC-spel istället, vilka är bättre anpassat för 
att tävla mot andra spelare i. 

Ytterligare en förklaring till datorspelens framgångar kan helt 
enkelt ligga i den koreanska kulturen. Det  nns 25 000 internetcaféer, 
»bangs«, i Sydkorea. De började med biljard, sedan karaoke och för 
fem år sedan gick man över till datorspel. Det ses som väldigt socialt 
att spela.
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Likheter mellan Sverige och Sydkorea

Det är extra intressant att jämföra Sverige med Sydkorea eftersom 
vi har liknande förutsättningar för att e-sport skall bli lika stort 
här. De  esta människor har idag relativt nya datorer och snabba 
bredbandsanslutningar. Dessutom är de fysiska avstånden mellan 
spelarna ganska små vilket gör att det blir lättare för lag att spela ihop 
sig, vilket ses som en viktig faktor för att ett lag skall lyckas bli bra. 
Alltså att fysiskt kunna träffas och träna på taktiker och skapa en god 
lagkänsla. 

Internationellt sett är Sveriges roll inom e-sport i dagsläget ganska 
stor om man ser till hur vi placerar oss i turneringar och liknande. 
Tony Milling, som är butikschef på Inferno Online, Sveriges största 
internetcafé/gaming center, berättar också att vi i Sverige procentuellt 
sett har  er professionella e-sportare än Korea. Dock uppmärksammas 
våra framgångar inte alls på samma sätt som i vissa andra länder 
(Sydkorea exempelvis) eller som de gånger vi nått resultat i någon 
annan mer respekterad sport. Det är främst på e-sportens community-
sidor som framgångarna och spelarna uppmärksammas. Dock tror 
 era av de som medverkat i våra intervjuer att detta sakta men säkert 
kommer att förändras i Sverige bara de traditionella mediebolagen 
upptäcker hur stort intresset redan är idag och vågar göra en satsning 
på e-sport. Dessutom krävs det en annan inställning ifrån allmänheten. 
Som det ser ut idag vet man inte vad e-sport handlar om och det ses 
mer som en oseriös lek än något spännande som man faktiskt kan 
tjäna pengar på.

Bild 1.2 – Starcraft är det populäraste spelet hittills i Korea och även ett av de spel som 
det tävlas allra mest i runt om i världen.
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De första tävlingsspelen

Vi tittar lite närmare på de spel som e-sport i praktiken handlar om, 
men först en titt på utvecklingen fram till idag. Datorspel har ju 
funnits sedan sextiotalet, men de spel som kan anses lägga grunden 
för e-sporten som den ser ut idag började dyka upp i början av 
nittiotalet: 

1992: Det Texasbaserade företaget Id Software skapade 1992 
spelgenren FPS (First Person Shooter) i och med Wolfenstein 3D. 

1994: Två år senare kom Id Software att släppa Doom, en 
monumentalsuccé som var ett av de första spel som man kunde spela 
i lokala nätverk (LAN). Doom är en milstolpe när det kommer till 
in ytande för professionellt spelande.

1996: Id Software släppte ett nytt FPS-spel som var helt i 3D, 
det första i sitt slag. Spelet hette Quake, blev mycket framgångsrikt 
och bildade en ny serie av spel. Det tredje i denna serie, Quake 3: 
Arena (1999), blev helt anpassat till att spelas över Internet och i 
lokala nätverk. I Quake hölls de första riktigt stora professionella 
mästerskapen.

1998: Spelutvecklarna Valve Software hyllades av såväl spelpress 
som konsumenter för deras nytänkande FPS Half-Life.

1999: Den 19 juni 1999 släpptes en av amatörer modi erad 
version (en så kallad mod) av Half-Life. Moden hette Counter-Strike
och lade en helt ny grund för online- och professionellt spelande. 
Det är fortfarande den i särklass största titeln när det kommer till 
professionellt spelande.

De vanligaste spelgenrerna
för professionellt spelande idag 

Det  nns främst tre spelgenrer som dominerar professionellt 
datorspelande: FPS, RTS och sportspel. 

F P S  ( F I R S T  P E R S O N  S H O O T E R )

I en FPS styr spelaren en karaktär. Man ser spelvärlden ur karaktärens 
ögon och har ett vapen framför sig. De  esta FPS-spel går ut på att 
man ska skjuta ihjäl sina motståndare, men ibland kan de ha mer 
strategiska inslag, som att man exempelvis ska försvara viktiga 
områden eller fånga motståndarens  aggor. Även om ett FPS-spel inte 
går ut på något annat än att eliminera motståndaren, är det ofta ändå 
viktigt med strategiskt tänkande. Formationer, befästningar och andra 
taktiker kan vara avgörande för ett lags framgång. 

Miljöerna kan skilja sig markant från spel till spel, men de vanligaste 
är andra världskrigsscenarion eller science  ction-liknande sådana. 

De största FPS-titlarna inom professionellt spelande är Counter-Strike, 
Unreal Tournament, Quake 3: Arena samt Battle eld 1942.
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R T S  ( R E A L  T I M E  S T R AT E G Y )

RTS-spel har upplägg som skiljer sig kraftigt från FPS-spel. RTS-spel 
är strategispel som utspelar sig, liksom FPS-spel, i realtid. Perspektivet 
är oftast snett ovanifrån, med miniatyrer som virtuella spelpjäser. Det 
går oftast ut på att bygga upp en armé av enheter som man sedan 
anfaller motspelarens bas med. Man kan likna det vid en blandning av 
schack och Risk, men i avsevärt högre tempo. Viktiga moment i RTS-
spel är resursinsamlande (som man köper enheter och byggnader 
för) samt att bygga enheter och byggnader (som har olika funktioner 
för enheterna). Ytterligare ett moment är att sedan styra sina trupper 
taktiskt för att försöka besegra motståndaren på slagfältet.

Även miljöerna i RTS-spel kan variera kraftigt. Vanligast är dock 
fantasy- och science  ction-miljöer.

De största RTS-titlarna inom professionellt spelande är Starcraft och
Warcraft 3.

S P O R T S P E L

Behöver inte någon närmare förklaring. När det kommer till 
turneringar i datorspel är det dock särskilt två typer av sportspel som 
dominerar: racingspel och fotbollsspel. 

De största sporttitlarna inom professionellt spelande är FIFA 2004
och Gran Turismo 4.

Bild 1.3 – Battle eld 2 är ett svenskutvecklat spel som släpps i juni 2005. Kanske 
kommer det att axla Counter-Strikes mantel och bli framtidens tävlingsspel.
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Counter-Strike

Det överlägset största spelet i tävlingssammanhang utanför Korea 
är Counter-Strike (Förkortas i spelarkretsar till CS). CS är en så kallad 
mod (påbyggnad) till Valve Softwares FPS-spel Half-Life. CS har varit 
det dominerande FPS-spelet i över fem år nu. Redan 2002 fanns 
det över 30 000 aktiva servrar. Undersökningar utförda förra året av 
Gamespy.com visade att minst 85 000 personer är uppkopplade och 
spelar CS samtidigt, oavsett när man mäter. Mätningarna är dock osäkra, 
men visar klart att inget annat spel har så många utövare som CS.

Bild 1.4 – Bild från Counter-Strike, spelet som har dominerat tävlingsspelandet 
i många år.

Matcherna spelas lagvis och spelarna tar på sig rollerna som antingen 
terrorister eller antiterrorister. Lagen startar på varsin sida om den 
virtuella spelplanen och har några sekunder på sig att köpa vapen och 
utrustning innan spelet drar igång. Lagen vinner om man utför sitt 
uppdrag, t.ex. hindrar terroristlaget från att spränga en bomb, eller 
utplånar motståndarna. 

Man är hela tiden väldigt beroende av sin ekonomi i CS, därför är 
det viktigt att man vinner rundorna. Desto  er rundor man vinner, 
desto mer pengar har man att spendera på vapen och ammunition 
som man kan köpa i början av varje ny runda. De populäraste vapnen 
i CS heter Colt, AK47 och AWP. Har man överlevt en runda har man 
kvar de vapen man hade i förra rundan och slipper således slösa 
pengar på nya.

Spelarna är organiserade i lag som kallas klaner (eng. clan). 
Matcherna spelas i lag i två halvlekar klan mot klan med fem personer 
i varje lag. Oftast spelas något som kallas MR15 (Max Round 15) som 
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innebär att halvlekarna är 15 rundor och det laget som först vunnit 
16 rundor vinner matchen.

Tempot är högt och ronderna varar bara i någon minut. Spelet 
kräver snabba re exer och ett stort mått av samarbete och strategiskt 
tänkande. Tvärt emot vad det ser ut som, är de bästa lagen inte de som 
siktar bäst eller klickar snabbast, utan de som kan arbeta ihop och 
samarbeta inom laget. 

CS började utvecklas 1999 av två kanadensiska studenter, Jess 
Cliffe och Minh Le, och första betaversionen släpptes i juni samma 
år. Half-Life-tillverkaren Valve, som såg att spelet snabbt blev populärt, 
köpte CS och började utveckla en of ciell version, som släpptes i 
november 2000. 

CS är dock inte det enda populära FPS-spelet. Gamespy.com 
genomför varje år mätningar av hur många som är uppkopplade 
på de registrerade servrarna. Mätningen under 2005 genomfördes 
klockan 17.00 en fredag i januari. Vid det tillfället var det över 
160 000 spelare samtidigt som spelade de fem mest populära spelen 
online. Det bör dock nämnas att sifforna är osäkra, då det är svårt att 
mäta antalet användare på alla servrar, särskilt som en stor mängd 
av dem är illegala »crackade« servrar. Säkerligen är alltså de verkliga 
siffrorna betydligt högre.

Proffsspelare

De bästa spelarna tar spelandet på lika stort allvar som professionella 
idrottsmän. Man tränar med klanen och är seriös i sitt utövande. Att 
dyka upp på träningar och matcher är en självklarhet. Konkurrensen 
är hård och det gäller att hålla sig på topp. De svenska spelarna och 
lagen har sedan e-sportstävlingarnas begynnelse varit bland de främsta 
i världen med klaner som Ninjas in Pyjamas och SK-gaming. I dessa klaner 
är spelarna kontrakterade och får betalt för att spela.

Figur 1.1 – Undersökningen understryker Counter-Strikes dominans när det gäller 
online-spel, men visar även på en mycket stor ökning av antalet spelare på bara ett år.
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Om man skall beskriva vilka som spelar datorspel kan man säga att 
det  nns alla typer av människor, inte bara den stereotypa bilden av 
en sjuttonårig pojke. I framtiden kommer vi se allt  er pro ler lyftas 
fram bland proffsspelarna, på samma sätt som de stora stjärnorna 
inom fotboll. Redan nu har svenska toppspelare stjärnstatus då de 
kommer till exempelvis Korea. De behandlas som stora popstjärnor 
och folk kommer fram för att få autografer på stan, medan de i 
Sverige är okända för de  esta. »Sverige var världsmästare i CS för 
fyra–fem år sen men  ck knappt mer än en notis i Sverige. Utomlands 
är de kända och i Asien är de som gudar nästan… som popsångare.« 
Detta förklarar Miguel »Quick« Bonett, tidigare proffsspelare och nu 
anställd på Q-Pad.

Att det krävs väldigt många träningstimmar framför datorn är 
självklart för Gustav »Foxy« Hertsius. Men det krävs mer än så för att 
bli riktigt bra, menar han:

»För att kunna orka sitta alla timmar framför datorn så måste man 
vara vältränad. Man måste vara på alerten där uppe. Är inte hjärnan 
syresatt så kan du inte träffa. Om du inte har en vältränad kropp så 
kan du inte träna alla de timmar som krävs. Framför allt inte i de 
spel som är reaktionssporter. Ju snabbare reaktioner som krävs desto 
mer vältränad kropp. Det här tror jag är en utveckling som kommer 
komma på elitnivå först och sen krypa ner. Vi kommer fortfarande ha 
många som ser ut precis som idag och sitter hemma och spelar och 
inte gör någonting annat, men vi kommer få elitidrottsmän inom den 
här sporten precis som inom andra sporter. Ett exempel är Torsten 
Ullman som vann OS-guld i pistol för 50–60 år sedan någonting. 
Han lade ner lika många timmar på att springa och lyfta vikter som 
på pistolskytte. För att om han inte andades rätt kunde han inte träffa. 
Jag tror det kommer bli precis samma utveckling inom e-sporten på 
elitnivå och det är någonting jag ser fram emot.«

Andreas Torstensson, manager för SK gaming, ger liknande intryck 
av spelare som elitidrottare. Man märker att nivån på prestationerna 
har höjts avsevärt på senare år och att det är »mer mentalt krävande 
när det väl gäller.«

Redan idag kräver sponsorerna ofta att lagen håller sig i god 
fysisk form. »Foxy« är övertygad om att e-sporten kommer att bli 
mer fysisk trots att spelandet i sig inte kräver det. Dessutom krävs 
det en utvecklad skärpa och ett starkt psyke för att lyckas hålla sig 
kvar på toppen, turnering efter turnering. »Foxy« understryker att 
datorspelande på den här nivån också är väldigt socialt. 

Alla spel är inte rena lagspel, men i exempelvis CS måste spelarna 
kunna arbeta som ett lag för att nå framgång. Eftersom spelarna 
och lagen allt oftare sponsras krävs det att spelarna uppträder på ett 
föredömligt och »schysst« sätt. Ingen vill bli förknippad med spelare 
som missköter sig. 

Det  nns fortfarande folk som suttit hela livet framför sin dator 
och blir duktiga. Men det  nns även andra. »Quick« berättar om en 
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kille som var väldigt duktig i hockey men skadade sig och inte kunde 
fortsätta. Han tog istället upp datorspelande och blev efter in tid till 
slut världsmästare. »Det är väldigt varierat vilka som spelar. Det  nns 
lite av allt och alla. Själv spelade jag i ett lag där alla var lite äldre och 
tog det seriöst.« Att datorspelare  nns inom alla samhällsgrupper är 
också något som Tony Milling ser varje dag i sitt jobb: »De människor 
som kommer och spelar är allt ifrån kids som är nere på åtta år gamla 
upp till 50 år gamla vuxna människor som kommer och spelar efter 
jobbet.«

Sponsorer

Sponsorer är viktiga för att spelarna ska få löner och trygghet i sina 
lag och en förutsättning för en utveckling av e-sporten i sig. En gamer 
ska kunna leva på en trygg anställning med kontrakt, pension och 
sociala avgifter som andra jobb. De ska inte behöva vara beroende av 
prispengar som de är idag. Det är en uppfattning som är delad av de 
som är aktiva inom branschen.

I takt med att sponsorer får upp intresset för datorspelande kommer 
också acceptansen från samhället att öka och med det kommer ett 
ökande publikintresse. Fler sponsorer kommer att strömma till och 
med det kommer  era proffsspelare att få chansen att försörja sig. 
Sponsorer för stora datorspelstävlingar och evenemang har fram tills 
idag ofta varit hård- eller mjukvaruleverantörer eller andra företag 
som mer eller mindre kan förknippas med teknik. När  er stora 
företag får upp ögonen för e-sportare som potentiella konsumenter 
kommer e-sport att få ett rejält kliv upp, enligt Annette Eriksson, PR-
kvinna för SK och Playstation. 

»Quick« håller med Eriksson, »e-sport måste komma upp på ytan 
för att folk ska haja att det verkligen är ett marknadsvärde i att sponsra 
e-sport.« För »Quick« är det självklart att datorspelande är en sport. 
»Det är tävlingsmoment i det, likheter med schack. Du har taktik, 
lagspel, en runda som måste vinnas, hela tiden ett mål. Det är en 
tävling och är självklart en sport på alla sätt.«

Ett sätt att attrahera sponsorer och spelare är lanpartyn som anordnas 
på  era platser i Sverige och även runt om i världen. På lanpartyn 
träffas spelarna IRL (in real life) och spelar över nätverk istället för över 
Internet. Världens största lanparty, Dreamhack, hålls i Sverige två gånger 
om året och har varje gång över 5 000 besökare från hela Europa. Det är 
inte bara proffsspelare som åker på lanpartyn utan även hobbyspelare, 
fans och datorentusiaster. På dessa lanpartyn spelas turneringar i  era 
olika spel, där CS alltjämt är det mest populära.

Lanpartyn och de tävlingar som anordnas är ofta sponsrade med 
prispengar eller produkter från företag. Sponsorerna brukar även ha 
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montrar med sina produkter. På de största tävlingarna har företagen 
börjat inse potentialen i att sponsra evenemang och går in med 
miljontals kronor. Sponsorerna är nästan uteslutande hårdvaruföretag, 
men lanpartyn brukar även sponsras av energidrycks- och läskföretag 
som Dark Dog eller Jolt Cola. 

»Quick« berättar att sponsring för e-sport fungerar likadant som 
för vanlig idrott. »Om du ser att din favoritfotbollsspelare har just de 
här fotbollsskorna då vill du gå och köpa ett par likadana. Inte för att 
du tror att du kommer spela lika bra som han, men känslan att sätta 
på dig någonting som du vet att de bästa har. Det är exakt samma sak 
inom datorspelen; att du använder den här musmattan eller musen 
eller hörlurarna, tangentbordet samma kontroller eller samma känsla, 
sitter likadant. Allting påverkar en, du får en morot hela tiden. Det är 
många företag som verkligen tjänat på att sponsra ett lag som presterat 
bra med deras produkter och marknadsfört dem ut till alla andra. Är du 
på en stor turnering visar du grejerna för de andra. Du representerar 
dina sponsorer och försöker självklart ge värde för pengarna.« 

»Foxy« på Q-pad berättar att det inte bara handlar om att 
sponsra de bästa lagen utan allt  er sponsorer ställer högre krav på 
organisationen bakom. Ett stort problem har varit att folk har bytt lag 
ofta och att man inte tar avtal på allvar. För att en sponsor skall våga 
satsa på ett lag krävs en organiserad ledning och gärna att man har 
klara regler för varje spelare, vilka förpliktelser man har gentemot 
laget. »Vi sponsrar hellre ett lag som är topp tre eller topp fyra än det 
bästa laget om vi tror på att organisationen bakom kan leverera det 
som vi vill och det vi kräver«, berättar »Foxy«. Här har managern ett 
stort ansvar. De största lagen har alltid en manager, ofta har denna 
person själv varit en professionell gamer.

Q-Pad får ofta förfrågningar från klaner som vill bli sponsrade, 
men tillägger att en del ungdomar tror att de »skickar ut pengar hur 
som helst«.

En annan viktig faktor är lagens och de enskilda spelarnas beteende. 
Då ett lag eller en spelare blir sponsrad ställer ofta sponsorerna 
krav på hur de uppträder utåt, då de representerar företaget. Ofta 
har de sponsrade lagen samma kläder då de kommer till de stora 
turneringarna vilket ger ett proffsigt intryck. Att döma av diskussioner 
på communitysidor verkar proffsspelarnas val av utrustning ha stor 
effekt på hobbyspelarna. »Foxy« berättar också att sponsring ger 
respekt, många tycker det är häftigt att bli sponsrade och folk ser 
upp till sådana lag. Denna syn på sponsring är vanligare på en lite 
lägre nivå än den absoluta toppen där man har en mer affärsmässig 
inställning till det hela.

På sikt kommer evenemang, tävlingar och klaner att sponsras 
mer av företag som inte är förknippade med datorer eller teknik. 
Utvecklingen kommer att gå åt samma håll som för traditionella 
idrotter som fotboll och ishockey tror »Quick«. Den utvecklingen kan 
man redan se i Sydkorea där klädmärket Nike sponsrar landets största 
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tävling e-sportsevenemang World e-Sports Games berättar Eriksson. 
I princip alla de vi intervjuat tror att företag har mycket att vinna 

på att börja sponsra e-sport. Men i nuläget verkar ingen våga ta det 
första steget. Det enda företag som verkligen vågat satsa är Samsung 
som gått in med  era hundra miljoner kronor i World Cyber Games, 
WCG. »Quick« understryker att media också måste få upp intresset 
och börja bevaka e-sport. »Syns man hela tiden i media blir det 
mer intressant för sponsorerna. Det går hand i hand.« Vartefter 
spelarna och e-sporten i sig mognar kommer den bli mer attraktiv 
för traditionella medier och därmed få potential att locka en större 
publik. När denna utveckling väl börjar kommer företagen inte kunna 
undgå att se vinsterna med sponsring av e-sporten, som med dessa 
nyfunna resurser får möjlighet att utvecklas ytterligare till att bli än 
mer publikvänligt. Den här typen av uppåtgående spiral är något som 
många i branschen ser i framtiden, frågan är bara när den tar fart.

Mediernas roll

Med tanke på den digra mängden utövare av e-sport borde tv-spel 
och spelare få mer plats i media. En bättre täckning i media är en 
förutsättning för att e-sport ska växa och bli större. Här behöver vi i 
Sverige ta efter länder som Korea där duktiga spelare är kända både till 
namn och utseende och ofta känns igen på gatorna. Eriksson berättar 
att det inträffar att svenska e-spelare även i Sverige, vid sällsynta 
tillfällen, kan få skriva en och annan autograf men att detta inträffar 
på gamehallar. I Korea har, som vi nämnt, våra bästa svenska spelare 
stjärnstatus som motsvarar en popstjärna. 

I Sverige är de  esta gamers mer kända under sina »nicks«. 
Specialiserade speltidningar har rapporterat mycket kring e-sport 
främst genom att recensera nya datorspel och nya versioner av 
gamla datorspel. På senare tid har de börjat intressera sig mer för 
människorna bakom »nicksen« och bjuder sina läsare på reportage 
från större tävlingar och intervjuer med starka pro ler inom e-sport. 
Torstensson berättar att trots att de får mer utrymme i media har 
kvaliteten på reportagen inte förbättrats. Det ställs fortfarande samma 
frågor idag som för tre år sedan trots att branschen har utvecklats. 
Reportrar från de redaktioner som inte är specialiserade på just 
datorspel är ofta skrämmande dåligt pålästa. Tony Milling tycker att 
den rapportering som görs mer eller mindre ideellt i spelarkretsar 
håller god kvalitet, något som också syns på antalet läsare, som 
kan uppgå till en halv miljon för populära artiklar. Hans bild av 
traditionella medier är dock en helt annan: »Media i Sverige är rätt 
efterblivna faktiskt, ursäkta uttrycket. … Det är oftast en dålig vinkling 
och det är … dålig research från dem som har gjort tv-programmet. 
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De har haft själva den här skepsisen mot vad gaming handlar om så 
de har gått ut helt fel när de gjort reportage om det. Mer eller mindre 
målat upp en varningstriangel för föräldrar att låt inte ungen spela för 
då blir han en sån här. Det tycker jag är helt fel. Det  nns så otroligt 
mycket folk som är vältaliga, som är professionella i allt de gör och 
som sysslar heltid med gaming. Vi är verkligen efter på den biten i 
Sverige.«

Man kan märka en positiv attitydförändring hos allmänheten, de 
förut nästan obligatoriska frågorna om den negativa effekten av tv-
spelande har upphört förklarar Torstensson, som ofta tidigare  ck 
möta oro över att spelandet kan skapa våldsamhet. Man kan alltså 
se ett växande intresse från allmänheten, trots att medierna ännu är 
dåliga på att spegla detta.

Vi ser ett större medie öde för varje år som går. Allt mer obskyra 
sporter har börjat ta plats på tv-sporten och i tidningarna. Vi matas 
dagligen med resultat från utländska ligor, det är inom denna 
rapportering e-sport bör ligga. Att e-sporten har svårt att få ett grepp 
om medieindustrin kan främst bero på dess oklara placering; är det ett 
nöje, en sport, en hobby? Därför har e-sporten förpassats till hemsidor, 
specialiserade tidningar o.s.v. Dessa hemsidor (communities) har ofta 
 era hundratusen registrerade användare men kan av utomstående 
uppfattas som små. Bland de största är www.sk-gaming.com och 
www.sogamed.com.

Här behöver branschen pro lera sig bättre. »Inköparna på tv-bolag 
och produktionsbolag behöver förstå hur stort det här är, hur seriöst 
det är och hur mycket som ligger i det« säger Eriksson som arbetar 
med att  ytta rapporteringen av e-sport från små gamingsajter vidare 
till en bredare press.

»Quick« tycker att en stor del av ansvaret att nå ut till media är 
branschens egen. Syns man hela tiden i media blir det mer intressant 
för sponsorerna och sporten kan växa ytterligare. Branschen behöver 
ansikten utåt, »folk som sätter ribban högre, tar det extra steget.« 
Seriösa personer som får företag att förstå att e-sport inte bara är för 
ungdomar som leker. »Vi behöver verkligen personer som kan föra 
sig, som kan tala för sig, som är representabla. Om du träffar ett lag 
17–18-åringar där alla ser halvvilsna ut och ingen möter ens blick 
och ingen vågar prata, då är det svårt att lyfta fram dem och säga att 
detta är framtidens e-sportkillar. Det är lite synd, men det är som 
med allting. Om du är en stjärna måste du kunna föra dig, sitta på en 
presskonferens och le mot journalisterna och tala för dig. Prata med 
journalisterna och representera e-sporten. Det är väldigt svårt att hitta 
tyvärr. Det är väldigt få människor som är sådana.« 

De duktigaste spelarna besitter en oerhörd skicklighet och deras 
pricksäkerhet, reaktionsförmåga och laganda är av många underskattad. 
Det ifrågasätts sällan om en pistolskytt eller biljardspelare är skicklig. 
Här måste man aktivt arbeta för att visa att en spelare inte är en enslig 
17-åring med acne som spenderat all sin fritid vid datorn. 
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David Garpenståhl, eventorganisatör på E-sport Entertainment, 
tycker att regeringen måste våga erkänna e-sporten som en of ciell 
sport på samma sätt som gjorts i Kina, Ungern och Ryssland. »Svenska 
politiker ser fortfarande gaming som något fult, beroendeframkallade 
istället för att inse att Sverige borde vara stolta över sina gamers. Att 
vi har väldigt duktiga spelare och framgångsrika utvecklingsföretag 
och en framtid inom gaming.« Genom att legitimera spelare inom 
e-sporten kommer ett större intresse från media och allmänheten att 
skapas. 

Bevakningen av e-sport kommer antagligen att öka i takt med att 
det blir mer av en publiksport och att utövarna blir mer kända. Det 
är löpsedlarna om Henkes fotskada och Beckhams kärleksaffärer 
som säljer, tendensen är tydlig. Det är idrottsmannen (här är idrotts-
kvinnan närmast obe ntlig) som säljer. Eriksson tror att vi, om tio 
år, kommer att ha åtminstone en tv-kanal som uteslutande visar 
e-sport. Denna framtidsuppfattning är genomgående hos samtliga 
intervjuade ämnesexperter. E-sport kommer att vara mer accepterat 
av allmänheten och vi kommer att se  er stora turneringar med 
världseliten.

En viktig sak som  era av våra intervjupersoner framhöll var att 
för att man skall nå ut till en bredare publik än bara de som idag är 
engagerade inom e-sport på ett eller annat sätt måste man förklara för 
folk vad det går ut på. Göra spelet tillgängligt på ett enkelt sätt. Som 
jämförelse kan man ta fotboll, det  nns folk som aldrig spelat som 
ändå kan njuta av en match på tv eller på plats, hela sportbilagor kan 
ägnas åt spelarna och taktiker. Ett annat exempel är poker där intresset 
ökade markant efter att det började sändas på tv.

E-sportens publik

Eftersom e-sport ännu inte är en publiksport i Sverige kan man 
svårligen uttala sig om vilka som kan tänkas vara publik till tv-
spelande. Om vi istället tittar på Sydkorea så attraherar e-sport en 
mycket bred publik. Enligt Eriksson tittar alla på e-sport. På samma 
sätt som fotboll attraherar den mest inbitna soffpotatis  nns det 
många ickespelare som gillar dynamiken och spänningen en dator-
spelsmatch kan erbjuda. 

En mer speci k målgrupp av e-sportpublik kan vara forna spelare. 
Torstensson tror att de som spelade mer aktivt för en 10–12 år sedan 
kan vara speciellt intresserade av att titta på e-sport. Dessa har nu vuxit 
upp, skaffat sig familjer och saknar tid att sitta uppslukad i tv-spel i 
timmar. Mer lättillgängligt är det att titta på e-sport än att utöva. Om 
ytterligare tio år kommer det  nnas ännu  er forna spelare som är 
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intresserade av att se e-sport. Förståelsen och intresset för datorspel 
kan tyckas ha en väldigt markant övre åldersgräns som i dag ligger 
kring 30–35 år. Den här gruppen fylls hela tiden på underifrån och 
växer därmed per automatik för varje år som går.

Att intressera forna spelare är en bra metod in på marknaden. Nästa 
steg är att lyfta fram spelarna och lagen. En förändring av spelen kan 
här innebära att man utmärker lagen tydligare, t.ex. via speciella 
match gurer som spelar. 

De  esta populära publiksporter erbjuder även möjlighet att 
satsa pengar på sporten. Inom e-sporten ges goda möjligheter att 
introducera spel på spelandet. Man kan ge publiken möjlighet att 
satsa på pengar på utgång av matchen, första dråpet o.s.v. Eftersom 
e-spelande har en naturlig koppling till Internet ges här unika 
möjligheter till att följa med i spelet och »gambla« löpande på 
speci ka händelser. En kombination av det traditionella sättet att spela 
på vinnaren av en enskild match eller en serie matcher kombinerat 
med de mer  exibla internetlösningar vi talat om kan ge e-sport stora 
konkurrensfördelar.

Evenemang

Det är stor skillnad på att vara närvarande vid ett event eller ett 
evenemang tillsammans med andra jämfört med att sitta själv, säger 
Garpenståhl. Man kan likna det vid att se en  lm på bio och se den 
hemma. Trots att man i praktiken kan ladda ner sin  lm gratis till sitt 
hemmabiosystem väljer man att betala för att sitta tillsammans med 
andra i en salong.

»Foxy« tror absolut att vi kommer att kunna se e-sport-evenemang 
i Globen. Med tanke på den mängd utövare vi har borde vi redan 
idag kunna ha den typen av evenemang. »Man skulle kunna köra en 
stor tävling i t.ex. Globen med världens tio bästa lag under två–tre 
dagar som man säljer biljetter till. Vad har vi för krav på e-sporten 
för att förstå vad som händer och försiggår? På en rockkonsert eller 
hockeymatch ser man inte allt, en liten prick på scen eller den lilla 
pucken som knappt syns.« Publiken ser inte allt utan följer händelserna 
via en storbildsskärm. »Det är mycket känslan det handlar om. När 
man sitter där och är med i vad som händer.«

Ett strålande exempel på underhållning kombinerat med e-sport 
är  nalen i ESWC (Electronic Sports World Cup). Folk hurrar och 
applåderar, stämningen är enorm, beskiver Garpenståhl. När man 
väl har varit på ett sådan event, med ljussättning, närbilder på 
de spelande och storbildsskärmar så förstår man vilken potential 
evenemangen har. Vid  nalen av det senaste ESWC samlades 16 000 
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personer i ett auditorium och följde tävlingen via kommentatorer 
och storbildsskärmar. Stämningen intensi erades med hjälp av 
zoomningar och pulsmätare hos spelarna.

I Sverige har vi inte haft någon så stor tävling. För att sätta sina 
färdigheter på prov krävs att våra spelare beger sig utomlands för att 
mäta sig mot eliten. Det största som anordnats i Stockholm har varit 
kvaltävlingar inför WCG (World Cyber Games). WCG kan anses vara 
dataspelens OS med endast ett deltagande lag från varje land. WCG har 
bl.a. anordnats i San Fransisco i USA och Seoul i Sydkorea. Här har 
man också anammat formerna för det traditionella OS, med pampig 
invigning med intåg av de olika nationernas atleter o.s.v.

För e-sport  nns inget of ciellt världsmästerskap. De bästa klanerna 
åker runt i världen och spelar i de största turneringar som  nns, 
det vill säga de som har mest prispengar. Men vissa tävlingar är 
mer prestigefulla att vinna. Den kanske mest prestigefulla heter CPL 
(Cyberathlete Professional League) som tidigare spelats två gånger om 
året, sommar och vinter i Texas, USA. Den totala prissumman för CPL 
Summer 2005 är 60 000 dollar i CS:S som är den nyaste versionen av CS 
och förstapriset är 18 000 dollar. I denna struktur kan man se likheter 
med proffsboxningen. Även där  nns ett  ertal titlar med tillhörande 
prispengar som kan erövras vid stora galor runt om i världen.

CPL har nu något som kallas World Tour som innebär att tävlingen 
åker jorden runt med kval i  era länder, bland annat Sverige, Kina, 
Tyskland och Storbritannien. Den totala prissumman är i år 1 000 000 
dollar, den största prissumman någonsin inom e-sport.

 Sydkorea är som vi sagt det land där e-sport slagit igenom mest. 
Där arrangeras tävlingen WEG (World e-Sports Games) som också 
den nästan kan liknas vid en olympiad för datorspel. Lag bjuds in från 
hela världen och tävlar under ett par månader om totala prissumman 
400 000 dollar. Lagen bor i den gamla OS-byn som användes under 
de olympiska spelen i Seoul. Matcherna i tävlingen sänds live i 
sydkoreanska tv-kanaler och streamas på Internet och lockar mycket 
stora åskådarmassor. 

Slutsats

En förutsättning för att e-sport ska bli populärt är att synsättet på 
det ändras. Det  nns många fördomar om e-sport och om utövarna. 
E-sport är inte helt rumsrent i Sverige och ungdomar som spelar 
uppmuntras inte på samma sätt som ungdomar som idrottar. I 
Sydkorea, som kan anses vara föregångsland på området, är synen 
på e-sport en helt annan. Unga människor gör där karriär som 
professionella datorspelare och har lika hög status som idrotts- och 
rockstjärnor. E-sport får också stort utrymme i massmedia och det 
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 nns  era tv-kanaler som sänder matcher dygnet runt. Tittar man 
på antalet utövare i Sverige och jämför med utrymmet e-sport får i 
massmedia så inser man att det  nns ett tomrum att fylla. 

Sverige har alla förutsättningar för en gynnsam utveckling av e-
sporten. Vi har redan  era av världens bästa spelare och klaner. Vi har 
ett bredbandsnät som når nästan hela befolkningen och priserna för 
bredband är relativt låga jämfört med många andra länder. De  esta 
har bra datorer vilket krävs för att spela de senaste spelen. Dessutom 
är det geogra ska avståndet inte lika stort som i t.ex. USA vilket leder 
till att spelarna runt om i landet lätt kan ta sig till olika tävlingar och 
lanpartyn. 

Ser man på utvecklingen från år 2000 till 2005 så har e-sporten 
utvecklats oerhört mycket i vårt land, trots att inte media och sponsorer 
ännu inte har hoppat på tåget. Prissummorna har ökat, spelandet har 
blivit mer seriöst och framförallt börjar  era fördomar försvinna. Den 
generella uppfattningen är att e-sport kommer att bli stort i Sverige, 
bland annat eftersom vi har så många spelare, av vilka många spelar i 
absoluta världstoppen. För att vi snabbare ska nå dit måste media och 
sponsorer förstå det stora intresse som  nns. Majoriteten tror att det, 
inom tio år, kommer att visas datorspelsmatcher på tv. Då kommer e-
sport förmodligen vara lika naturligt som vilken idrott som helst, om 
branscheliten har rätt.

En förutsättning för att e-sport ska kunna bli lika stort som i Korea 
är att både sponsorer, traditionell media och samhällsbyggarna 
tillsammans ges en bättre bild av e-sport. Detta beror i sin tur på ett 
mer organiserat, seriöst spelande och ett aktivt arbete för att sätta e-
sport i en positiv dager. Här har media en viktig uppgift att fylla och 
en gyllene chans, eller som »Foxy« uttrycker det: »Det första tv-bolag 
som gör en seriös e-sportsatsning, de kommer att tjäna på det, det är 
jag fullkomligt övertygad om.«
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Att spela
eller inte spela

— barns datorspelsvanor idag och i 
framtiden

Datorspelsbranschen är en växande bransch, men datorspelen lockar inte alla. Att 
pojkar spelar mer datorspel än  ickor är en allmän uppfattning som i en nedan 
beskriven studie av barn och ungdomars datorspelande också blir bekräftad. Man 
kan också utläsa att majoriteten av  ickor på väg in i tonåren helt eller delvis slutar 
att spela. Om anledningen är att andra intressen tar över eller att  ickors spelbehov 
inte tillgodoses är svårt att avgöra. De  ickor som fortfarande har spelintresset kvar 
uttrycker dock tydligt att det inte  nns några datorspel gjorda för dem; de vill varken 
spela pang-pang-spel eller rosa Barbie-spel.

I dagens enorma utbud av datorspel verkar det endast  nnas några 
enstaka spel som lockar  ickor. Många spelutvecklare är män och även 
om de påstår sig skapa könsneutrala spel kan man se att dessa nästan 
bara spelas av pojkar och män i olika åldrar. Det handlar framför allt 
om krigs- och strategispel. Samtidigt utvecklas typiska  ickspel, men 
de har än så länge inte fått någon större genomslagskraft. Kanske 
är det i framtiden dags att ta hänsyn till  ickors och pojkars olika 
datorspelspreferenser och utveckla särskilda spel för respektive kön. 
Eller gäller det för speltillverkarna att utveckla nya spel där hänsyn tas 
till både  ickors och pojkars önskemål i ett och samma spel?

Om studien

Med syfte att undersöka  ickor och pojkars datorspelsvanor 
genomfördes i mars 2005 en enkätundersökning. I denna 
undersökning deltog 515 barn och ungdomar i åldrarna 6–19 år från 
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ett antal skolor i Stockholms län. Resultatet från enkäterna visar att 
upp till tolv års ålder spelar  ickor och pojkar ungefär lika mycket, 
men att det sker en markant förändring av  ickors datorspelvanor 
i årskurs sex. Denna brytpunkt undersöktes vidare genom två 
fokusgrupper i årskurs sex, en med sex  ickor och en annan med 
fyra pojkar, där barnens datorspelsvanor och attityder till datorspel 
diskuterades. Under dessa framgick det tydligt att  ickors och pojkars 
spelvanor skiljer sig åt. 

För ytterligare information i ämnet har  era intervjuer genomförts, 
bland annat med:

• Ana Valdés, journalist, författare och datorspelsrecensent

• Annika Olofsdotter Bergström, projektledare för SuperMarit, ett 
projekt för att få in  er kvinnor i spelbranschen

• Maria Agrell, projektledare för FairPlay, en föräldraorganisation 
som vill få bort de negativa aspekterna av datorspel

• Per Strömbäck, VD för branschorganisationen ASGD

• Ett antal spelutvecklare och förläggare

• Fyra datorspelsbutiker

I detta kapitel följer en kartläggning av barn och ungdomars dator-
spelsvanor och en diskussion om vad som idag görs, och i framtiden 
kan göras, för att alla – oavsett kön – ska ha samma möjlighet att hitta 
ett datorspel som intresserar dem.

Barns spelande på låg- och mellanstadiet

Barn idag har en helt annan relation till datorer och datorspel än 
tidigare generationer. Datorer  nns i skolan och i nästintill varje 
hem och utgör en naturlig del av barns vardag. Etnologen Barbro 
Johansson (2000) menar att datorspel förmodligen är den viktigaste 
inkörsporten till barns övriga datoranvändning.

Enligt resultaten från enkätundersökningen (2005) står det klart 
att lågstadiebarnen börjat spela datorspel i lägre åldrar jämfört med 
gymnasieungdomarna. På frågan om vad som  ck dem att börja 
spela datorspel svarar barnen i hög utsträckning att de inte blivit 
påverkade av någon annan i omgivningen, så som syskon eller 
kompisar. De menar istället att de har börjat spela datorspel på egen 
hand. Detta faktum bör dock ställas mot att i princip alla barn har 
vänner eller äldre syskon som spelar datorspel. Många barn har även 
blivit introducerade till datorspel genom sina föräldrar, då barnen fått 
spelkonsoler i present (enkätundersökningen 2005).
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De typer av spel som är populärast bland låg- och mellanstadiebarn 
är enligt enkätundersökningen (2005) uppdragsspel, sportspel 
och inlärningsspel. Dessa typer av spel väljs oberoende av kön. 
Samma slutsats nämner Johansson (2000): »Som tidigare nämnts är 
plattformsspel, äventyrsspel, pedagogiska spel och konstruktionsspel 
slutligen sådana spel som tycks minst könsbundna och väljs av både 
killar och tjejer.«

Även Ana Valdés (2005), författare och journalist, delar 
uppfattningen om att barn i lägre åldrar tenderar att välja samma slags 
spel: »Då [på lågstadiet] spelar man Hugo, Super Mario och sådana 
bra könsneutrala spel. De är små roliga spel, upp nningsrika, som 
passar både killar och tjejer.«

Det kan påpekas att  ickor i något högre grad föredrar spel där de 
får klara av uppdrag, medan pojkar väljer krigsspel. Skillnaderna är 
dock nästintill försumbara i denna åldersgrupp. Det visar sig också 
i enkätundersökningen (2005) att pojkar och  ickor lägger ned i 
princip lika mycket tid på datorspelande.

Enkätundersökningen (2005) visar även att datorspelande inte 
räknas som en fritidssysselsättning bland barn. För att exempli era 
detta kan resultatet från enkäterna i årskurs fyra tas upp. Hela 96% av 
pojkarna uppger att de spelar datorspel, men bara 48% av dem räknar 
det som en hobby. Bland  ickorna syns fenomenet ännu tydligare; av 
de  ickor som svarat på enkäten i årskurs fyra, spelar 96%. Men endast 
9% av dessa  ickor anger att de har datorspelande som fritidsintresse. 
Ett  ertal barn, omkring 20%, anger att de enbart spelar datorspel på 
grund av att det inte  nns något annat att göra (enkätundersökningen 
2005). Spelandet ses mer som ett tidsfördriv än en sysselsättning. 
Det bör dock påpekas att många av barnen i undersökningen även 
svarar att datorspelande är utvecklande och roande. På  ervalsfrågan 
om varför de spelar datorspel lägger ett  ertal barn till ett alternativ 
där de skriver: »Det är roligt«, »Det är spännande«, »Ha kul« 
(enkätundersökningen 2005).

Under hela lågstadiet och även en bit in på mellanstadiet ser alltså 
pojkar och  ickors datorspelsvanor relativt lika ut. Man spelar samma 
typ av spel och i ungefär samma omfattning. I årskurs sex sker dock 
en markant förändring:  ickors spelvanor förändras drastiskt och en 
tydlig brytpunkt i deras tidigare spelmönster blir synlig.

Brytpunkten

I enkätundersökningen (2005) visar resultatet en tydlig brytpunkt i 
årskurs sex, då  ickor och pojkar går skilda vägar i sitt datorspelande. 
Pojkarna fortsätter att spela, medan de  esta  ickorna slutar. Från att 
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omkring 80% av båda könen spelat datorspel, till att ungefär 90% 
av pojkarna och bara omkring 40% av  ickorna spelar (Figur 2.1). 
Den stora nedgången i andelen kvinnliga spelare sammanfaller i 
undersökningen väl med inträdandet i puberteten för  ickor. Detta 
eventuella samband kommer att undersökas vidare längre fram i detta 
kapitel.

Brytpunkten påvisas även av enkätresultaten från eleverna i årskurs 
sju. I denna årskurs spelar enligt enkäten omkring 35% av  ickorna. 
Av dem som inte spelar uppger ungefär hälften att de tidigare spelat 
datorspel, men att de nu har slutat. De tycker att det blev tråkigt att 
spela och de anser att de växte ifrån spelen. Flera  ickor på högstadiet 
och på gymnasiet säger i enkätundersökningen (2005) att de 
tröttnade på att spela datorspel när de var omkring 10–13 år, eller på 
mellanstadiet, vilket ytterligare bekräftar resultatet att  ickor slutar 
spela kring pubertetens början.

Enkätundersökningen (2005) visar att förändringarna i pojkarnas 
spelvanor under högstadiet och gymnasiet är marginella (Figur 2.1). 
Andelen pojkar som spelar är mer eller mindre konstant under hela 
skolåldern. 

Figur 2.1 – Andelen barn och ungdomar i grundskolan och på gymnasiet som på frågan 
»Spelar du datorspel?« svarar »Ja« (enkätundersökningen 2005).
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Varför förändras datorspelsvanorna?

Analys av enkätundersökningen (2005) pekar på tre möjliga 
förklaringar till varför spelandet förändras för  ickor i tidiga tonåren. 
I följande avsnitt behandlas och diskuteras de möjliga förklaringarna.

Puberteten – könsidentitet

Som tidigare nämnts visar enkätundersökningen (2005) att även om 
 ickor i olika åldrar anger att de spelar datorspel så är det inget de 
tycker sig ha som fritidsintresse, vilket pojkar gör i större utsträckning. 
Flickor anger oftast vänner och sport som fritidsintressen, medan 
pojkar utöver dessa har datorer/datorspel som intresse. Pojkarna 
menar att »killar är mer datorspelsaktiga« och de ser den typiske 
datorspelaren som en man (pojkfokusgruppen 2005). Även  ickorna 
ser den typiske datorspelaren som en man, »omgiven av mat och han 
glömmer att blinka och gå på toaletten« ( ickfokusgruppen 2005). 

Synen på datorspelande som en pojkaktivitet kan göra det svårt 
för  ickor att identi era sig som datorspelare. Annika Olofsdotter 
Bergström (2005), projektledare på SuperMarit, menar att: »Tjejerna 
kommer upp i en ålder då det anses killigt att spela och de vill vara 
mer tjejiga, det handlar mycket om identitet, att tillhöra sitt genus. 
Det kan också bero på att utbudet är så snävt och killigt och att det 
inte  nns spel som tjejer kan identi era sig med, alltså förstärka sin 
identitet i.«

Även Valdés (2005) pekar på att  ickorna börjar uppleva det andra 
könet som intressant och därför inte vill bli kända som datorspelare, 
eftersom de förknippar datorer och datorspel med pojkar.

I pojkfokusgruppen (2005) säger deltagarna att  ickorna slutar 
spela datorspel för att de hellre vill »shoppa och vara med kompisar«, 
något som även  ickorna uttalar i sin grupp. Pojkarna och  ickorna 
ser själva skillnader i beteende. För  ickfokusgruppens (2005) 
deltagare är det sociala umgänget viktigare än datorspelande. Datorn 
har för  ickorna ett annat användningsområde: man chattar och 
träffar vänner på virtuella mötesplatser, så kallade communities, 
på Internet. Bland de  ickor som angivit datorn som intresse i 
enkätundersökningen (2005) uppger de  esta att de använder den till 
att surfa på Internet och till skolarbete.

Pojkarna föredrar enligt pojkfokusgruppen (2005) att spela 
datorspel och att prata om sitt spelande. Deras uppfattning är att 
 ickor spelar datorspel men inte pratar om det. Ulrika Sjöberg 
(1999), universitetslektor och forskare inom medie- och 
kommunikationsvetenskap, menar att datorspelande framförallt för 
pojkar är ett sätt att umgås med vänner, syskon och föräldrar. Pojkarna 
i pojkfokusgruppen (2005) berättar att de i skolan pratar om vilken 
nivå de uppnått i ett visst spel och att de jämför sina resultat med 
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varandra. Datorspel är för pojkarna mer integrerat i det vardagliga 
livet och får en mer framträdande roll, medan det för  ickorna inte 
är ett intresse utan snarare bara något man gör ibland, precis som 
exempelvis tv-tittande ( ickfokusgruppen 2005; pojkfokusgruppen 
2005).

I pojkfokusgruppen (2005) tror två av de fyra deltagarna att 
de skulle sluta spela om deras vänner inte spelade. Enligt Sjöberg 
(1999) är datorspel en av många aktiviteter i pojkars sociala nätverk, 
medan  ickor snarare involverar sig individuellt i spelen, med tankar, 
drömmar och identi ering. Denna involvering är också något som 
 ickor verkar tillämpa genom att chatta på Internet. Att  ickor i 
högre grad använder datorn till chatt är även något som Maria Agrell 
(2005), projektledare för FairPlay, märkt när hon rest runt i landet 
och föreläst om barn och ungdomars datorspelande: »Föräldrarna 
till  ickor är inte oroliga för att  ickorna spelar för mycket, utan för 
att de chattar för mycket, eftersom chatten innebär en risk att möta 
okända personer och bli utnyttjade.«

Tekniktillgänglighet

En annan förklaring till att  ickor inte spelar lika mycket datorspel 
som pojkar kan vara att de helt enkelt inte har samma relation till 
teknik. Valdés (2005) menar att  ickor är lika kapabla till att använda 
teknik som pojkar, men att de sällan får chansen att använda den. Hon 
förklarar detta med datorn som exempel. Flickor får inte tillgång till 
datorerna som  nns i deras omgivning eftersom, som Valdés utrycker 
det, »brorsan eller pappa alltid sitter där«. Sjöberg (1999) förklarar 
samma fenomen: »En av förklaringarna till att  ickor inte spelar i lika 
stor utsträckning kan delvis vara ett resultat av att det oftast är brodern 
i familjen som har datorn i sitt rum, eller att denne ofta tar datorn 
i besittning om den är placerad på en mer ’allmän’ plats, såsom i 
hallen, sovrummet, vardagsrummet.«

I  ickfokusgruppen (2005) diskuterar medverkande  ickor sina 
egna erfarenheter av tillgängligheten av spel när de var yngre och 
gick på fritids. De vittnar om att det alltid var pojkarna som stod i 
kö vid datorn för att spela datorspel. Många av  ickorna förklarar att 
de gärna hade velat prova de också, men att de inte vågade eftersom 
de uppfattade att pojkarna redan var mycket bättre på spelen. En av 
 ickorna uttrycker förloppet så här: »Om man ville spela kunde en 
kille fråga: kan du det här spelet? Om man då sa nej sa de: Ja, men 
då kan ju jag lika gärna gå före dig i kön«. Flickorna uttrycker en 
rädsla för att göra bort sig inför pojkarna som är bättre på spelen och 
struntar då istället i att spela.

Valdés (2005) anser att man bör se till att  ickor får mer tid 
vid datorerna i skolan. »I skolorna borde man ha tjejtimmar vid 
datorerna. Killarna sätter sig där och tjejerna får inte plats, så killarna 
blir familjära med datorerna.«
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Agrell (2005) tror att skillnaden i pojkars och  ickors kontakt med 
teknik avspeglar sig på deras spelvanor och generella sätt att förhålla 
sig till teknik: »Tjejer är generellt mer intresserade av att det funkar, 
att man kan chatta och så vidare. Man är inte intresserad av hur det är 
uppbyggt och funkar bakom. Jag såg det som att min bror förstörde 
datorn när han plockade isär den, han ville se hur den var uppbyggd. 
Jag såg bara att jag inte längre kunde använda den. Det kanske är 
samma sak med spel. Killar ser till gra ken och att det är avancerat 
uppbyggt, medan tjejerna vill spela.«

Olika spelpreferenser

När pojkarna i pojkfokusgruppen får frågan om vad de tror om sitt 
datorspelande i framtiden ges det enade svaret att de inte tror att de 
kommer att spela lika mycket datorspel om tio år. De tillägger dock att 
de personer som spelar krigsspel kanske kommer att fortsätta med sitt 
datorspelande, eftersom »krigsspel är mer beroendeframkallande« 
(pojkfokusgruppen 2005). Enligt pojkarna är detta också en av 
orsakerna till att  ickorna i deras omgivning slutar att spela datorspel: 
de tycker inte att krigsspel är lika roliga som pojkarna tycker.

Även  ickorna själva ger i  ickfokusgruppen uttryck för att de inte 
tycker om krigsspel: »killar säger typ yes, jag sköt honom, men tjejer 
säger typ åh nej, nu dog han« ( ickfokusgruppen 2005). De  esta 
av  ickorna väljer istället att spela datorspel som exempelvis The Sims, 
ett datorspel där man skapar och styr ett antal virtuella karaktärers liv 
med fokus på deras sociala relationer.

T Y P E R  AV  D AT O R S P E L  S O M  F Ö R E D R A S

Flera undersökningars resultat visar att det  nns en tydlig tendens 
bland pojkar att föredra krigsspel, sportspel och strategispel 
(enkätundersökningen 2005; Johansson 2000; Sjöberg 1999). 
Det är dessa typer av datorspel som pojkar vanligtvis spelar 
(enkätundersökningen 2005) och dessutom den typ av spel som 
de själva skulle utforma om de  ck möjligheten (pojkfokusgruppen 
2005). När det gäller att komma på nya idéer till datorspel som de 
skulle vilja spela menar Johansson (2000) att framförallt pojkar har 
en benägenhet att föreslå förbättringar till redan be ntliga spel. 
Förklaringen till detta, menar hon, är att det idag i stor utsträckning 
redan  nns  era olika typer av datorspel som uppfyller pojkars 
önskemål och behov.

Bland  ickor visar undersökningarna att datorspel med teman 
rörande mode, design och inredning samt plattformsspel är de 
typer av datorspel som helst spelas (enkätundersökningen 2005; 
Johansson 2000; Sjöberg 1999). Det är också denna typ av spel som 
 ickor uttrycker en önskan om att vilja utforma ( ickfokusgruppen 
2005). Johansson (2000) gör också iakttagelsen att  ickor i större 
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utsträckning än pojkar hittar på helt egna nya spelidéer, till exempel 
spel om dagböcker. Detta anser hon kunna tolkas som att det i 
dagsläget saknas spel som tillgodoser de önskningar som  ickor har.

Uppgifter från enkätundersökningen (2005) och de två 
fokusgrupperna visar dock att det  nns datorspel som  ickor tycker 
är roliga när de är mindre, exempelvis BackPacker där spelaren reser BackPacker där spelaren reser BackPacker
runt i världen och försörjer sig genom att ta en mängd olika arbeten.

Ett  ertal  ickor i tonåren ger uttryck för att datorspelen blir 
tråkiga. Det är dock inte datorspelens teman som de tröttnar på, 
utan snarare utformningen och presentationen av dessa. Kläder och 
smink är exempelvis teman som är populära både hos yngre och 
äldre  ickor. De äldre  ickorna upplever emellertid att det idag saknas 
datorspel på dessa teman som lämpar sig för dem. Detta framgår av 
 ickfokusgruppen där deltagarna ger uttryck för en önskan att ha ett 
datorspel om mode, utformat efter tv-programmet Top Model, där unga 
kvinnor tävlar om modellkontrakt ( ickfokusgruppen 2005). De 
be ntliga datorspelen med mode som tema, exempelvis Barbie Fashion 
Designer, anses främst rikta sig till yngre  ickor som fortfarande tycker 
om Barbie.

S Y F T E N  O C H  M Å L  M E D  S P E L A N D E T

En av anledningarna till att pojkar och  ickor föredrar olika typer 
av datorspel torde vara att de generellt sett har olika syften med 
sitt datorspelande, samt att deras övergripande mål med att spela 
datorspel skiljer sig åt.

Sjöberg (1999) menar att datorspelen för pojkar har en roll som ett 
symboliskt uttrycksmedel för makt, kontroll och aggression. Genom 
att spela datorspel kan pojkar få utlopp för de känslor av social makt, 
status och kontroll som de i unga år saknar i verkliga livet. Denna 
syn på pojkars bakomliggande syfte med att spela datorspel ligger 
inte långt ifrån den bild av datorspelandets syften som Agrell har. 
Agrell (2005) tycker sig se en skillnad mellan pojkars och  ickors 
datorspelande som till viss del bottnar i de båda könens olika syn på 
prestige och överlägsenhet samt hur dessa kan uppnås. Agrell drar 
paralleller till de barn hon möter i sitt arbete inom FairPlay. Medan 
 ickor generellt hävdar sig genom att berätta hur många pojkar i 
klassen som är kära i dem, visar pojkar ofta sin överlägsenhet genom 
att till exempel berätta om hur mycket starkare de är i förhållande till 
övriga pojkar i klassen.

För pojkar är, enligt Agrell, överlägsenhet i hög grad förknippat 
med faktorer såsom att vara starkast och snabbast och de väljer därför 
att i större utsträckning spela datorspel som ger dem möjlighet att 
uppnå dessa mål även i den virtuella världen. Detta medför således 
att datorspel som har som mål att samla  est poäng, döda  ender 
samt klara av banor så snabbt som möjligt är populära hos pojkar. 
Att vara den som är starkast eller snabbast och har kommit längst i 
ett visst datorspel blir följaktligen ett alternativt sätt för pojkar att 
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i sin sociala interaktion med klasskompisar och vänner hävda sin 
överlägsenhet.

För  ickor har begreppen prestige och överlägsenhet en något 
annorlunda innebörd. Här handlar det framförallt om popularitet, 
om att vara den som är mest omtyckt eller den som får mest 
uppmärksamhet. Denna syn återspeglas, anser Agrell, också i 
de datorspel som  ickor föredrar. Relationer, social interaktion 
och utseende är populära och önskade ingredienser, vilket även 
framkommer i  ickfokusgruppen (2005). Flickorna drar själva 
paralleller mellan pojkars prat om datorspelande och  ickors klädprat 
och de resonerar att »en pojke kan imponera på en annan genom att 
säga vilken nivå han klarat på ett datorspel, medan en  icka visar sin 
nya tröja« ( ickfokusgruppen 2005).

Ett annat återkommande drag i  era undersökningar är att  ickor 
i större utsträckning än pojkar spelar datorspel för att lära sig saker 
(Sjöberg 1999). Sjöberg gör iakttagelsen att  ickor »verkar förankra 
och associera den praktiska kunskap de erhåller från spelen till sitt 
eget vardagliga liv och till tänkbara framtida situationer såsom att 
resa och att söka jobb«. Detta skulle kunna förklara varför spel som 
BackPacker och BackPacker och BackPacker The Sims är populära bland  ickor. Framförallt BackPacker
har en tydlig verklighetsförankring och  ickorna skulle kunna anse 
att spelet ger dem någonting mer i utbyte än bara ren förströelse.

S Y N E N  PÅ  V E R K L I G H E T

Resultatet från fokusgrupperna visar en tendens som till viss del 
skulle kunna förklara varför pojkar och  ickor uppskattar olika typer 
av spel och har så olika inställning till be ntliga spelgenrer: nämligen 
att pojkar och  ickor har olika syn på vad som är verkligt, det vill säga 
realistiskt, i datorspel. 

Det framgår tydligt hos pojkarna i pojkfokusgruppen (2005) att 
det som anses göra datorspel verkliga är att de innehåller ett stort 
antal valmöjligheter, till exempel vad gäller spelarens tillgång till 
utrustning och vapen. Krigsspelet Battle eld Vietnam nämns som ett 
exempel, eftersom spelaren i detta spel bland annat har möjligheten 
att själv välja vilken typ av fordon som denne vill framföra. Pojkarna 
poängterar också att detta datorspel, liksom liknande datorspel, är 
mer verkliga eftersom det hela tiden händer nya saker, både väntade 
och oväntade, i dem. Detta anser de också stå i kontrast till spel som 
exempelvis The Sims. Pojkarnas uppfattning om The Sims är att det är 
ett overkligt spel, eftersom varje dag i spelet för yter precis som den 
föregående och livet är monotont och relativt händelselöst. Det bör 
dock poängteras att pojkarna i fokusgruppen själva spelar The Sims i 
syfte att »koppla av från krigsspelen« (pojkfokusgruppen 2005).

Flickorna i fokusgruppen uppvisar å andra sidan en helt motsatt 
uppfattning om vad som är verkligt. De anser snarare att det är 
krigsspelen som är overkliga och rent av fåniga. Enligt dem är det 
spel som The Sims som är mer realistiska, eftersom de återspeglar det 
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verkliga livet, vad gäller företeelser som familjebildning, arbetsliv och 
relationer mellan människor.

R E L AT I O N E R

Som nämnts tidigare i detta avsnitt är relationer och andra sociala 
aspekter i ett datorspel av en avgörande betydelse för  ickor. Detta 
återspeglas i  ickornas fritidssysselsättningar. Flickorna i  ick fokus-
gruppen (2005) är av den uppfattningen att  ickor generellt sett 
hellre umgås med varandra och pratar än spelar datorspel.

Agrell (2005) menar att relationstänkandet genomsyrar  ickornas 
datorspelande och att detta kan ställa till problem. Eftersom datorspel 
idag utvecklas av män tenderar spelen att kretsa mycket kring tekniska 
beskrivningar. Agrell drar en parallell till alla krigsspel och menar 
att de innehåller mängder av beskrivningar av vapen och deras 
olika funktioner. Allt fokus ligger på den egna spelkaraktären och 
dennes förhållande till sina vapen. Detta tycker  ickor är ointressant, 
menar Agrell. Flickor vill istället ha möjligheten till interaktion och 
relationsbyggen mellan spelkaraktärerna och Agrell tillägger att 
 ickor förmodligen skulle kunna uppskatta exempelvis krigsspel i 
större utsträckning om dessa fokuserade mer på förhållandena mellan 
olika soldater, exempelvis »han är avundsjuk på honom«, »han har 
sårat honom« och så vidare. Agrells uttalande stöds även av att några 
av  ickorna i  ickfokusgruppen (2005), på frågan om vilken typ av 
spel de själva skulle vilja utveckla, svarade att de skulle utveckla The 
Sims så att man som spelare skulle kunna »styra mer själv och kanske 
även kunna skjuta«.

Datorspelsbranschens perspektiv på  ickors 
spelande

Tom Söderlund (2005), producent på Daydream beskriver på 
följande vis varför datorspelsbranschen inte satsar på spel för  ickor 
och kvinnor: »Branschen är feg, konventionell och knäpp. Värst är de 
större spelförläggarna.«

Hur väljer spelutvecklarna vilka datorspel som 
skapas?

De datorspelsutvecklare som är beroende av spelförläggare uttrycker 
en stor bundenhet i förhållande till dessa. Förlagen spelar en viktig 
roll då det framförallt är de som sätter riktlinjerna för vilka spel som 
ska utvecklas.
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På företaget GamePort (2005) anses förlagets röst väga tyngst. De 
har dock en konsumentpanel som är med och påverkar beslutet om 
vilka spel som ska utvecklas.

Bland mindre spelföretag är det vanligt att det egna intresset styr 
vilka spel man utvecklar. Här görs sällan målgruppstester. Enligt Per 
Strömbäck (2005), VD på branschorganisationen ASGD, handlar det 
istället om att »man genom att göra ett coolt spel vill imponera 
på andra spelutvecklare«. Men det spelar också roll vilka spel som 
tidigare har sålt bra och vad kunderna kan tänkas vilja ha.

Överlag är spelbranschen försiktig och satsar på typer av spel 
som tidigare nått en stor publik. Dessutom handlar det enligt 
Andreas Roman (2005), chefsdesigner på Digital Illusions, ofta om 
evolution. Han beskriver hur spelutvecklare använder sig av tidigare 
framgångsrika spelkoncept och vidareutvecklar dessa till nya spel.

Många av speltillverkarna menar att de utvecklar spel som de själva 
tycker är roliga. Då 92% av spelutvecklarna är män (Olofsdotter 
Bergström 2005) blir det lätt ett likriktat spelutbud.

Olofsdotter Bergström (2005) ser en tydlig tendens när hon i 
workshops med  ickor diskuterar nya spelidéer. Spelen får alltid en 
 icka som huvudkaraktär och uppmuntrar till tankeverksamhet såsom 
pussel och gåtor. Detta ger dem en helt annan karaktär än de spel som 
idag erbjuds på marknaden, vilket visar på att det  nns utrymme för 
 er spelgenrer.

Flickor som målgrupp

Enligt både Söderlund (2005) och Strömbäck (2005) är män i 
åldrarna 20–35 år den primära köpgruppen för de spel som tillverkas 
idag. De stora spelföretagen satsar följaktligen inte lika mycket på den 
kvinnliga målgruppen. Detta kan bero på att de spel som dessa företag 
väljer att utforma för sin primära målgrupp ofta är stora, tar lång 
tid att utveckla och är mycket kostnadskrävande. Strömbäck (2005) 
menar att det är dyrt att ändra målgrupp när man i ett stort företag 
har ett fungerande koncept. Han säger även att de stora spelföretagen 
är fega samt att de mindre, som inte har samma budget, vågar satsa 
mer på  ickor.

De utvecklare som gör spel som är riktade till så kallade casual 
gamers, spelare som spelar mer sporadiskt snarare än regelbundet, 
har börjat uppmärksamma  ickor och kvinnor som målgrupp; tre 
av företagen i undersökningen uppger att de just nu utvecklar spel 
där huvudmålgruppen är vuxna kvinnor. Ett av dessa tre är Daydream 
som har ett spel under utveckling, där huvudmålgruppen är kvinnor 
i åldern 18–25. Spelet, Supa y, är uppbyggt som en virtuell såpopera 
där målet är att bli en virtuell kändis (Söderlund 2005).

Även företaget AthleticDesign som fokuserar på att utveckla mindre 
PC-spel som kan laddas ner från Internet har ett spel riktat till 
 ickor under utveckling. Inom denna spelgenre är det, enligt Anders 
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Hansson (2005) på AthleticDesign, hos de vuxna kvinnorna som de 
stora pengarna  nns för tillfället.

Spel som passar alla

I datorspelsbutikerna och på spelföretagen anser man att barnspel ofta 
är mer könsneutrala än spel för vuxna. En del spelutvecklare uppfattar 
även spelen som riktar sig till äldre barn och vuxna som könsneutrala. 
Även en  icka kan spela spel som Battle eld med samma behållning som 
en pojke, enligt Roman (2005). Denna inställning kan också utläsas 
från spelföretagens förhållningssätt till unisexspel. De  esta företag 
anser att de skapar många spel som passar både pojkar och  ickor. 
Johansson (2000) menar dock att de  nns en sorts manlig normalitet 
som innebär att »pojkspel och pojkleksaker tenderar att uppfattas som 
könsneutrala«. Eftersom de  esta spelutvecklare är män, och datorspel 
ofta har teman som åter nns i traditionell pojklek (Johansson 2000), 
kan man anta att de spel som utvecklas uppfattas som könsneutrala 
även om de kanske inte är det.

Datorspelsbutikernas roll

På många spelförpackningars framsidor åter nns skjutvapen och 
våldsscener. Det är också denna typ av spel som marknadsförs mest 
intensivt i datorspelsbutikerna. Andra genrer får inte lika mycket 
utrymme. Roman (2005) säger att det handlar om att produktplacera 
på rätt ställe och att det är en social företeelse. Roman anser vidare att 
det måste bli mer accepterat för  ickor att spela datorspel.

Den typiske kunden i en datorspelsbutik är en pojke i 15–16-
årsåldern. I butiken EB Games i Stockholm, uppskattar man andelen 
kvinnliga kunder till endast omkring 1%. Det enda spel som  nns 
på butikernas topplistor och som attraherar ett större antal  ickor är 
The Sims. Det är även det spelet som de  esta datorspelsbutiker skulle 
rekommendera till  ickor och unga kvinnor.

När det gäller inköp av spel köper de  esta datorspelsbutikerna 
in i princip alla spel som ges ut i Sverige. Detta innebär att det 
huvudsakligen är förlagen som är  askhalsen vad gäller de datorspel 
som  nns tillgängliga på marknaden.

Framtiden – könsspeci ka spel eller unisexspel? 

Studien av barns och ungdomars datorspelsvanor har gett två 
möjliga bilder av hur datorspel i framtiden skulle kunna göras mer 
tillgängliga för  ickor och uppfylla deras önskemål vad gäller innehåll 
och utformning.
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Den ena bilden innebär att datorspelsbranschen bör fokusera på att 
utforma särskilda datorspel för  ickor. Utgångspunkten är i detta fall 
att  ickor och pojkar har så pass olika preferenser vad gäller datorspel 
att det är mycket svårt att i samma datorspel kunna tillfredställa båda 
gruppers olika önskemål och krav. Det bästa sättet att tillgodose båda 
gruppers behov är följaktligen att designa olika datorspel för pojkar 
respektive  ickor.

Den andra bilden innebär att datorspelsbranschen bör koncentrera 
sig på att utveckla spel som passar alla, både pojkar och  ickor. Detta 
skulle kunna leda till att den allmänna bilden av datorspelande som 
en pojkaktivitet försvinner och att  ickor på ett naturligare sätt får en 
ökad tillgång till datorspel och teknik i allmänhet.

Könsspeci ka spel

Som framkommit i detta kapitel har pojkar och  ickor olika 
uppfattningar och preferenser vad gäller datorspel. Ur detta perspektiv 
skulle det bästa sättet att tillfredsställa både pojkar och  ickors önske-
mål vara att utveckla särskilda spel för respektive kön. Då de  esta av 
datorspelen som  nns idag redan lockar pojkar är det framför allt 
 ickorna som således skulle få tillgång till särskilda  ickspel.

B E G R E P P E T  » F L I C K S P E L «

»Det kanske är mera tjejligt spel, för det  nns mera såna dära smått 
och gulligt och parfym och hjärtan och olika«. Detta uttalande av 
Jessica, nio år, som deltog i Johanssons (2000) undersökning om 
barn och datorspel sammanfattar den bild av hur ett datorspel för 
 ickor oftast framställs. Det är dock inte denna typ av spel som avses 
med begreppet  ickspel i detta kapitel. Vad som här menas med 
 ickspel är snarare datorspel som utformats för att särskilt passa de 
behov och önskemål som  ickor har. Det innefattar så mycket mer än 
att göra allt rosa och gulligt.

Att skapa  ickspel handlar om att utveckla spel där  ickor framställs 
på ett lika självklart sätt som pojkar i mer traditionella datorspel. 
Det innebär också att skapa spel med starka kvinnliga, men även 
också manliga, karaktärer som  ickor lätt kan identi era sig med 
och relatera till. Särskilt i puberteten, då könstillhörigheten blir tyd-
ligare för  ickor, är sådana förebilder av stor betydelse. Slutligen 
innefattar begreppet  ickspel också datorspel som förser  ickor med 
stimulerande och underhållande aktiviteter.

VA R F Ö R  U T V E C K L A  F L I C K S P E L ?

Flickor har i regel andra syften än pojkar med att spela datorspel, de 
ser på realism på ett annat sätt, de söker relationer och social aktivitet 
i de spel de spelar och de har ett stort behov av att kunna identi era 
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sig med karaktärerna i spelen. Utifrån dessa faktorer skulle det kunna 
 nnas en poäng med att utveckla särskilda  ickspel, utformade efter 
de särskilda önskemål som  ickor har vad gäller design och innehåll.

I  ickfokusgruppen (2005) framgår också tydligt att  ickor i 
puberteten i stor utsträckning tar avstånd från datorspel eftersom 
dessa anses var förknippade med pojkar. Genom att  ickor får tillgång 
till datorspel anpassade för just dem skulle även denna identitets- och 
könstillhörighetskon ikt som kan uppstå i puberteten kunna undvikas. 
Datorspelande skulle då inte behöva ses som en pojkaktivitet och 
 ickors vilja att spela skulle följaktligen inte behöva hamna i kon ikt 
med deras kvinnliga identitetsskapande.

Idag  nns det huvudsakligen bara utpräglade  ickspel för  ickor 
i lägre åldrar, exempelvis Barbie Fashion Designer, men exempelvis 
 ickfokusgruppen (2005) visar att det  nns ett intresse hos  ickor att 
ha spel med liknande teman även högre upp i åldrarna. Som nämnts 
ovan börjar dock särskilda spel för  ickor och kvinnor att bli allt 
vanligare på Internet. Även projekt som SuperMarit bidrar till att sätta 
 ickor och deras datorspelande i fokus och utveckla spel som passar 
just  ickor och kvinnor i högre åldrar.

Agrell (2005) tror på en utveckling för datorspelsmarknaden som 
på många sätt liknar den väg som  lmbranschen har gått. Marknaden 
kommer att bli mer uppdelad och speci ka målgrupper kommer att 
ge upphov till speci ka typer av datorspelsproduktioner. På detta 
sätt kommer branschen att veta exakt vem som spelar vad och kan 
därmed anpassa sina produktioner efter varje målgrupps önskemål. 
I detta perspektiv skulle utvecklingen av särskilda spel, framtagna för 
att uppfylla just  ickors önskemål, kunna vara ett möjligt steg.

Slutligen bör det även återigen poängteras att datorspel idag kan ses 
som en av de viktigaste inkörsportarna till datoranvändning för barn 
och ungdomar (Johansson 2000). För att  ickor inte ska halka efter 
i datoranvändning i förhållande till pojkar är det därför också av stor 
vikt att det  nns spel som kan uppmuntra  ickor till att utforska och 
lära sig hantera datorer. Här kan utvecklingen av särskilda  ickspel 
också ha en viktig betydelse.

AT T  LY S S N A  T I L L  VA D  F L I C K O R  V I L L  H A

När  ickspel diskuteras framförs ofta kritik mot att denna 
uppdelning endast befäster och förstärker rådande könsstereotyper i 
samhället: »Kritikerna menar […] att denna uteslutande fokusering 
på  ickor endast bidrar till att öka klyftan mellan den blå och rosa 
hyllan i leksaksaffären« (Sjöberg 1999). Johansson (2000) påpekar 
dock att »i ett samhällsperspektiv kan vi se att det å ena sidan 
 nns tendenser till ökad jämlikhet mellan könen, å andra sidan 
tendenser till en ökad beköning av ting, företeelser och personliga 
egenskaper«. 

En av dem som förespråkar särskilda spel för  ickor är Camilla 
Lyngbo Hjort, VD för det danska företaget Pink oor, som har haft 
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stora framgångar med nätspelet Power Babes: »Om man tittar på 
utbudet av spel idag, så saknas det spel baserade på tjejers sätt att leka 
och utforska« (Nyström 2004).

 I detta kapitel tas ingen ställning för eller mot att  ickspel skulle 
befästa be ntliga könsstereotyper. Diskussionen här baseras endast 
på de önskemål och tankar som  ickorna i enkätundersökningen 
(2005) och i  ickfokusgruppen (2005) uttrycker. Resultatet av dessa 
undersökningar visar tydligt att det idag saknas spel som tillfredställer 
 ickornas behov. Kanske är det därför i framtiden viktigt att verkligen 
lyssna på vad  ickor själva uttrycker att de vill ha utan att lägga några 
värderingar i dessa önskemål. Brenda Laurel, designer och forskare 
med fokus på människa-datorinteraktion, beskriver sin inställning till 
resultatet av ett forskningsprojekt för att få  ickor mer engagerade i 
teknik på följande tänkvärda sätt: »I agreed that whatever solution the 
research suggested, I’d go along with […] Even if it meant shipping 
products in pink boxes« (Beato 1997).

Unisexspel – spel för båda könen

Det andra framtidsalternativet är att försöka tillfredställa  ickor och 
pojkars olika preferenser gällande datorspel i samma spel. Detta skulle 
kunna leda till en ökad tillgänglighet till datorspel, framförallt för 
 ickor, då be ntliga spel till största del har pojkar som målgrupp. 
Detta skulle även kunna leda till en förändrad syn på datorspelande 
som en typisk pojkaktivitet och på ett naturligt sätt introducera  ickor 
till teknikanvändning.

När barn är yngre attraheras bägge kön av liknande spel. 
Äventyrsspel, pedagogiska spel och konstruktionsspel är då populära. 
Det är, som tidigare beskrivits, först på mellanstadiet som  ickor och 
pojkar får olika spelvanor. I en framtid med unisexspel skulle pojkar 
och  ickor kunna fortsätta spela samma typ av spel istället för att 
 ickor i stor utsträckning slutar, eftersom de anser be ntliga spel vara 
pojkspel. Det  nns redan idag spelgenrer som i större utsträckning 
än andra lockar båda könen, men även helt nya genrer kan få 
unisexkaraktär.

O N L I N E S P E L

En relativt ny genre som visar sig attrahera både  ickor och pojkar 
är onlinespel. Många av dessa innehåller just de ingredienser som 
ingår i de spel som barn och ungdomar tycker om: miljöerna är ofta 
utformade till äventyr och pedagogik.

En annan anledning till att  ickor visar intresse för onlinespel 
är att de bättre passar in på deras sätt att använda datorer generellt. 
Många  ickor börjar tidigt använda Internet för att chatta med andra 
( ickfokusgruppen 2005). I chatten ges man möjlighet att vara 
anonym eller någon annan än man egentligen är. Denna möjlighet 
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ges även i onlinespel, menar Nikko Harrison och Sara Lundmark 
(2003), som skrivit en gemensam C-uppsats om genus och datorspel. 
Harrison och Lundmark menar vidare att det dock inte bara är 
 ickor som uppskattar att fritt kunna välja anonymitet och identitet 
i onlinespel. Pojkar väljer, ofta i större utsträckning än  ickor, en 
karaktär av motsatt kön än det egna (Harrison et al 2003).

Vidare sätter onlinespel fokus på en social interaktion som saknas i 
många andra typer av datorspel. Det  nns även en viss social laglöshet 
i onlinespelen där man kan bete sig på ett helt annat sätt än man kan 
i verkligheten. Friheten ligger även i att spelens producenter aldrig 
riktigt kan förutse eller kontrollera vad som händer i spelens virtuella 
världar efter att de skapat och lanserat dem (Harrison et al 2003).

Vissa onlinespel väljer att inte behandla kön alls. Onlinekortspel, 
frågesportspel, pusselspel och äventyrsspel är exempel på sådana 
spel. Dessa typer av spel attraherar också bägge könen (Harrison et 
al 2003).

S P E L  M E D  F Y S I S K  I N T E R A K T I O N

Satsningar görs idag på spel med interaktion genom fysisk aktivitet 
framför skärmen. Ett exempel på sådana spel är Sonys EyeToy för 
Playstation 2. Med hjälp av en USB-kamera med en inbyggd mikrofon 
hamnar spelaren bokstavligt talat själv i spelets centrum, då spelaren 
syns i gränssnittet på skärmen. Det  nns idag ett tiotal spel att välja 
bland där man på olika sätt måste interagera genom att röra sig, vilket 
direkt syns och ger utslag på skärmen. Ett exempel på ett EyeToy-spel är 
att spelaren över sitt huvud ska hålla ett visst antal tallrikar snurrande 
på pålar (Torres 2003).

Pervasive gaming är en annan spelgenre med interaktion genom 
fysisk aktivitet som är på uppgång. Genren utnyttjar verkligheten som 
spelplan och skapar spelupplevelser genom att kombinera virtuella 
element med verkliga. 

Agrell (2005) tror att spel som aerobicsspel, singalongspel, 
karaokespel och dansmattor kommer locka större publiker i framtiden 
och att dessa kan bli framtidens unisexspel: »Man interagerar fysiskt. 
Spelen får en mer familjär karaktär, vilket gör att hela familjen kan 
spela. De är lätta att lära sig, vilket också lockar tjejerna. Sätter man en 
konsol i händerna på någon som är ovan är det svårt att lära sig«.

Flickorna i  ickfokusgruppen (2005) vittnar om att de idag saknar 
den fysiska aktiviteten i spel. En av  ickorna menar att man vill ha 
kondition och muskler och tillägger att det får man inte genom att 
spela datorspel. Detta behov skulle kunna tillfredställas med spel med 
fysisk interaktion. Även pojkarna i pojkfokusgruppen (2005) ger 
uttryck för att idrott och fysisk aktivitet är viktigt för dem och detta 
torde också innebära att spel med fysisk interaktion även skulle tilltala 
pojkar.
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S P O R T S P E L

Sportspel är en annan intressant genre att diskutera ur ett unisex-
perspektiv. Många av deltagarna i  ickfokusgruppen (2005) idrottar 
mycket och de har själva uppfattningen att de sportar mer än pojk-
arna. Trots detta lockas de inte av marknadens sportspel. »Det är ju 
bara pojkar i spelen«, säger en av  ickorna i fokusgruppen som en 
kommentar till varför  ickor inte attraheras av spelen. Många anser 
det vara marknaden och branschens ovilja att öppna upp för kvinnliga 
spelare som gör att sportspel och spel generellt inte riktas till bägge 
könen. De motiverar ofta detta med att  ickor är en osäker målgrupp. 
Py Kollberg (2000),  l. lic. i människa-datorinteraktion menar att: 
»En anledning till att spelföretagen inte tillverkar unisexspel i större 
utsträckning brukar ofta förklaras med att det skulle innebära ett 
större ekonomiskt risktagande för företagen. Företagen vågar inte satsa 
på en radikal strategi som bryter mönster i en tid då den könsspeci ka 
marknadsföringen och produktionen av leksaker faktiskt ökar.«

Ett sätt att undvika det ekonomiska risktagandet, men ändå öppna 
upp sportspelsgenren för  ickor, skulle kunna vara att ha kvinnliga 
och manliga atleter i samma spel. Detta skulle exempelvis innebära 
att man i ett fotbollsspel skulle kunna välja bland både dam- och 
herrlag. 

S P E L K A R A K TÄ R E N S  B E T Y D E L S E

För att både pojkar och  ickor ska attraheras av ett spel krävs att båda 
könens behov blir tillfredställda. Många forskare tror att ett sätt att 
uppnå detta är att ha stor valmöjlighet gällande sin spelkaraktärs 
utformning. Psykologen K. Wright menar: »The answer lies in more 
gender-neutral options: games that both sexes enjoy, with strong male 
and female characters, that broaden the range of gaming and gender 
experiences for both males and females« (Harrison et al 2003). 

Den grundläggande tanken med att spelaren själv får total frihet att 
utforma sin karaktär är att  ytta ansvaret för detta från producenten 
till användaren (Harrison et al 2003). Denna strategi får stöd i forsk-
ning som visar att en viktig funktion i barn och ungdomars lek är att 
utforska vad det innebär att ha ett visst kön (Kollberg 2000).

Tidigare försök att få  ickor att engagera sig i spel har gjorts genom 
att nya karaktärer adderats till redan be ntliga genrer. Dessa karaktärer 
har haft väldigt feminina kroppar med översexualiserade drag. Detta 
har lett till att spelare förhåller sig till dessa omänskliga karaktärer i 
tredje person (Harrison et al 2003). Istället för att uppfatta sin karaktär 
som ett alter ego uppfattar man karaktären som en marionettdocka. 
Följden blir att  ickor inte lockas av spelen eftersom de inte kan 
identi era sig med karaktären och resultatet blir endast ännu ett 
karaktärsalternativ för pojkarna.

Johansson (2000) anser, som tidigare nämnts, att det  nns en 
uppfattning om att pojkspel är könsneutrala och att detta gör det 
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svårt för  ickor att komma in i spelvärlden. Spel görs av män och 
har teman från normal pojklek, menar hon. Samtidigt anses de vara 
könsneutrala och ska attrahera bägge könen. Valdés (2005) tror att det 
är viktigt att bryta denna trend av enkönade spel: »Jag tror man ska ha 
androgyna spel. Vi är kapabla att utföra både kvinnliga och manliga 
sysslor. Det  nns inget som en kvinna, eller man, inte klarar. Man 
ska ha möjligheten att ha alla roller i ett spel. Det är marknaden som 
bestämt att det ska vara rosa till tjejer och blått till killar.«

Sammanfattning

I detta kapitel har barn och ungdomars datorspelsvanor undersökts 
och diskuterats. Fokus har särskilt legat på att ta reda på varför vissa 
barn slutar att spela datorspel medan andra inte gör det. Genom 
en enkätundersökning (2005), genomförd i grundskolan och på 
gymnasiet, har en tydlig brytpunkt i barns datorspelande uppfattats. 
Denna brytpunkt inträffar i mellanstadiets senare del, mer exakt i 
årskurs sex. Flickor slutar här i stor utsträckning att spela medan 
pojkarna fortsätter i samma utsträckning som tidigare.

För att få en bättre förståelse för vad som händer i denna 
brytpunkt genomfördes två fokusgrupper, en med sex  ickor och 
en annan med fyra pojkar, i årskurs sex. Diskussionen kretsade 
kring barnens förhållande till datorspel och vad de själva ser för 
skillnader på pojkar och  ickors relation, attityd och preferenser till 
datorspel.

Genom analys av fokusgruppernas resultat, tillsammans med 
tidigare forskning och samtal med spelutvecklare och andra 
involverade i datorspelsbranschen, har ett antal orsaker till barnens 
spelvanor kunnat skönjas. Dessa involverar de skillnader som 
 nns mellan pojkar och  ickor vid tiden för, och efter, beskriven 
brytpunkt. Möjliga orsaker till dessa olikheter behandlas utan att 
fokusera på den allmänt rådande genusdebatten.

Den första orsaken som behandlas är puberteten och dess 
koppling till könsidentiteten. Brytpunkten sker då barnen kommer 
in i puberteten och en diskussion om barnens behov av att få en 
tillhörighet med andra av samma kön diskuteras. Datorspelande 
tycks här tillhöra den manliga könsidentiteten, vilket gör att  ickor 
väljer att sluta spela.

Den andra orsaken som tas upp är tillgängligheten till teknik. Det 
 nns indikationer som pekar mot att  ickor och pojkar har olika 
tillgång och förhållningssätt till teknik. En diskussion kring hur 
detta påverkar könens förhållande till datorspel behandlas.

Den tredje och sista orsaken som diskuteras är skillnader som 
detekterats i  ickor och pojkars spelpreferenser. En diskussion kring 
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vilka spel  ickor och pojkar föredrar och varför, deras syften och 
mål med spelandet samt könens tillsynes olika syn på verkligheten 
diskuteras.

Avslutningsvis undersöks två möjliga vägar branschen skulle 
kunna välja för att i framtiden kunna tillfredställa både  ickor och 
pojkars önskemål beträffande spel. Den ena är att utveckla spel som 
tar till sig de olikheter som  nns mellan könen för att utveckla 
könsspeci ka spel. Det andra sättet är att försöka tillgodose pojkar 
och  ickors olika behov i samma spel, så kallade unisexspel. 

Källkritik

Det är viktigt att re ektera över de risker som  nns då man, som i 
detta kapitel, jämför pojkar och  ickor. Redan i frågeställningen  nns 
risk för skapandet av underförstådda premisser då man låter pojkar 
och  ickor ingå i separata kategorier redan från början (Johansson 
2000). Det  nns en risk att resultatet färgas av beslutet att anse dessa 
kategorier vara relevanta och olika nog för att jämföras med varandra. 
Detta måste tas i beaktning då man behandlar resultaten från den 
enkätundersökning och de fokusgrupper som genomförts i detta 
kapitel. Viktigt är också att komma ihåg att det är med hjälp av ett 
begränsat antal individer som studien har utförs. Då man låter en 
eller ett antal individer bli representanter för en grupp av människor, 
i detta fall sitt kön,  nns det alltid en risk att man blir blind för det 
som ligger utanför denna kategori (Johansson 2000). I detta fall kan 
det innebära att vissa uttalanden som individer i fokusgrupperna gjort 
inte uppfattats på det sätt som individen avsåg.

Undersökningens utformning måste också tas i beaktning. 
Enkätundersökningens resultat baseras helt på de svar som givits på 
de frågor som valts att ha med i enkäten. Hade dessa frågor utformats 
eller formulerats på ett annat sätt  nns en möjlighet att resultatet 
blivit annorlunda. Detsamma gäller de frågor som ställdes till barnen 
under fokusgrupperna och även det sätt på vilket frågorna ställdes. 
Attityder och fördomar om och hos intervjuarna kan ha påverkat 
barnens svar på ställda frågor. De barn som deltog i fokusgrupperna 
kan också ha blivit påverkade av varandra och även av den miljö som 
fokusgrupperna genomfördes i, vilket innebär att deras svar kanske 
inte helt överrensstämmer med de svar de hade gett under andra 
omständigheter.
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Avslutning

Att brytpunkten för  ickors spelande sker just i årskurs sex behöver 
inte vara en bestående tendens. Kanske är det så att den i framtiden 
kommer att ske tidigare då barn tycks börja spela datorspel i en 
allt yngre ålder? Eller blir det kanske tvärtom att man slutar spela 
senare, eller inte alls, då man haft en tidig datorspelsdebut? I 
enkätundersökningen (2005) märks i alla fall tydligt att de yngre 
barnen börjat spela datorspel tidigare än de ungdomar som nu går på 
högstadiet eller på gymnasiet.

Detta kapitel har försökt att, med utgångspunkt i rådande 
förhållanden, sia om framtiden. Men vem vet hur framtidens 
datorspelande kommer att se ut? Det är nu upp till spelutvecklarna att 
bestämma vilka spel som ska  nnas på framtidens spelmarknad, samt 
vilka och vems behov de tänker satsa på att uppfylla.



Källförteckning

Johansson, Barbro (2000). Kom och ät! Jag ska bara dö först… Datorn i barns vardag. Göteborg: 
Skrifter från Etnologiska föreningen i Västsverige 31.

Sjöberg, Ulrika (1999). I dataspelens värld. En studie om hur barn använder och upplever dataspel. Lund: 
Sociologiska institutionen vid Lunds Universitet.

Beato, G. (1997). Girl Games. Wired Magazine. http://wired-vig.wired.com/wired/
archive/5.04/es_girlgames.html. Hämtad: 2005-04-30.

Harrison, Nikko & Lundmark, So a (2003). Kvinnor, datorspel och identi kation: en genusanalys av 
två datorspel och två kvinnors datorspelande. C-uppsats i Medieteknik vid Södertörns högskola. http:
//mt.sh.se/c_uppsatser/c2003_harrison_lundmark.pdf. Hämtad: 2005-03-09.

Kollberg, Py (2000). Vem gynnas av dataspel för  ickor? Forskning&Framsteg 4/00. http:
//www.fof.se/?id=00438%7Cartikel. Hämtad: 2005-03-09.

Nyström, Hanna (2004). Tjejspel? http://www.goodgame.se/article.php?id=794&nav_
portal=0. Publicerad 2004-05-19. Hämtad: 2005-04-28.

Torres, Ricardo (2003). EyeToy Preview. http://www.gamespot.com/ps2/action/eyetoy/
preview_6076428.html. Publicerad: 2003-10-06. Hämtad: 2005-05-01.

Agrell, Maria; projektledare FairPlay. (Intervju 2005-04-26).

Blixt, Lennart; publishing director på Pan Vision. (Telefonintervju 2005-04-25).

Game On. (Telefonintervju 2005-04-22).

Game Port. (Telefonintervju 2005-04-22).

Hansson, Anders; Athletic Design. (Mailkontakt 2005-04-20).

Olofsdotter Bergström, Annika; projektledare SuperMarit. (Mailkontakt 2005-04-28).

Olsson, Magnus; Upside Studios. (Telefonintervju 2005-04-22).

Roman, Andreas; chefsdesigner på Digital Illusions. (Mailkontakt 2005-04-27).

Strömbäck, Per; VD på ASGD. (Telefonintervju 2005-05-03).

Söderlund, Tom; producent på Daydream. (Mailkontakt 2005-04-20).

Valdés, Ana; författare och journalist. (Intervju 2005-04-14).

Enkätundersökningen (2005). Genomförd i mars 2005 på fyra grund- och 
gymnasieskolor i Stockholms län. Totalt 515 enkäter besvarades, varav 251 enkäter 
besvarades av  ickor och 264 enkäter besvarades av pojkar.

Flickfokusgruppen (2005). Genomförd den 15 april 2005 med sex  ickor ur årskurs 6 på 
Engelbrektsskolan i Stockholm.

Pojkfokusgruppen (2005). Genomförd den 15 april 2005 med fyra pojkar ur årskurs 6 på 
Engelbrektsskolan i Stockholm.

EB Games. (Besök och intervju 2005-04-19).

Game. (Besök och intervju 2005-04-19).

TV-spelsbörsen. (Besök och intervju 2005-04-19).

Åhléns City:s datorspelsavdelning. (Besök och intervju 2005-04-19).





5 5

Louise Carell, Malin Cederlöf, Carolin Ekman,
Linus Isakson, Mihaela Paleoca, Niklas Sjöbring, Emil Yng

Datorspel – Framtidens 
läromedel?

»Play is our favourite way of learning«, skriver Diane Ackerman i sin bok Deep Play 
(1999). Och få skulle väl argumentera emot påståendet att det är lättare att ta till 
sig ny kunskap om man samtidigt har roligt. Ett av vår tids mest populära nöjen 
bland barn och ungdomar är datorspel. I detta kapitel utforskar vi möjligheterna 
att använda dessa som en form av läromedel inom skolundervisningen. Vi belyser på 
vilka sätt datorspel kan underlätta och effektivisera inlärningen av olika färdigheter, 
men diskuterar även de problem som relateras till införandet av datorspel i 
klassrummet.

Inledning 

Datorspel utgör idag ett stort fritidsintresse för många barn och 
ungdomar. En intensiv debatt har dock länge förts om huruvida 
spelandet kan vara ohälsosamt eller till och med skadligt för 
barn, dels på grund av att de tar tid från mer fysiska och sociala 
aktiviteter, dels på grund av de inslag av våld, sexism och stereotypa 
bilder som anses förekomma i många spel. Samtidigt har man på 
senare tid uppmärksammat datorspelens möjligheter att erbjuda 
underhållning som även är lärorik och stimulerande. Datorspel som 
syftar till att inte endast utgöra nöje utan även har inslag av träning 
inom t.ex. matematik eller språk utgör nu en växande andel av 
datorspelsmarknaden. Dessa spel används dock främst för privatbruk 
och har ett innehåll med större tyngdpunkt på underhållning än 
lärande, alternativt har en väldigt enkel spelidé som fått ge vika för det 
pedagogiska innehållet. Datorspel som håller hög kvalitet både som 
spel och som pedagogiskt verktyg, och som är speci kt utvecklade 
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för att användas inom skolundervisningen för att främja lärande inom 
olika skolämnen, är sällsynta. 

Datorspel som medium inbjuder till interaktivitet, utmanar 
användaren att hitta nya, alternativa tillvägagångssätt för att lösa 
problem och möjliggör nya sätt att uppleva och utforska olika feno-
men på. Genom att utnyttja dessa egenskaper, och kombinera dem 
med kunskap inom pedagogik,  nns potential att utveckla nya typer 
av stimulerande, intresseväckande och underhållande former av läro-
medel som med fördel skulle kunna användas inom skol under vis-
ningen. 

Vi har med detta projekt velat undersöka möjligheterna att 
utveckla och använda datorspel inom skolundervisningen. Går det att 
med hjälp av datorspel skapa en mer stimulerande och omväxlande 
undervisning som leder till bättre inlärning och förståelse? Hur kan 
tekniken och kunskaper inom pedagogik kombineras för att skapa spel 
som underlättar inlärningen i skolan – och dessutom förhoppningsvis 
gör den roligare? Vilka attityder råder i dagsläget bland elever, lärare 
och läromedelsförlag angående datorspel som läromedel? 

Vår studie, i vilken vi fokuserat på spel för grundskoleundervisning, 
grundar sig på studier av litteratur och forskningsresultat inom 
området, samt på enkäter och samtal med olika aktörer som berörs 
av ämnet. 

Pedagogiska datorspel på marknaden idag

Man har länge uppmärksammat hur datorspel i allmänhet kan bidra 
till tangentbordsvana och förbättrade kunskaper inom det engelska 
språket (Prensky 2001). Dessutom kan många spel, trots att deras 
syfte inte är att vara pedagogiska, också bidra till att lära ut färdigheter 
såsom strategiskt tänkande, problemformulering eller fakta om en 
t.ex. historisk epok. 

Samtidigt  nns det på marknaden en relativt stor mängd datorspel 
som gör anspråk på att vara pedagogiska och på att förmedla olika 
ämneskunskaper till barn och ungdomar. De allra  esta spel som idag 
marknadsförs som lärande har dock ett ganska svagt pedagogiskt 
innehåll; ofta är det primära syftet att underhålla spelaren och de 
pedagogiska inslagen blir då en mer utav en bonus. Produktionen 
av dessa spel drivs av kommersiella intressen snarare än av genuina 
ambitioner att tillverka verkliga utbildningsverktyg och saknar 
därmed en vetenskaplig förankring i hur spel och lärande hänger 
samman (Linderoth 2002).

Både i Sverige och utomlands har skolväsendet halkat efter i 
utvecklingen om man jämför med konsumentmarknaden (Prensky 
2001). Spel och simuleringar har förvisso använts som pedagogiska 



D AT O R S P E L  –  F R A M T I D E N S  L Ä R O M E D E L ?  5 7

hjälpmedel inom högre utbildning under en längre tid. Dessa har 
dock oftast varit egenhändigt komponerade produktioner utformade 
utefter en mycket begränsad budget (Linderoth 2002). Även inom det 
militära har man insett möjligheterna med datorspel som läroverktyg 
(Prensky 2001). De lärospel för barn som  nns idag används främst 
i hemmet, och de  esta har en relativt enkel spelidé baserad på 
drillnings- och övningsmoment. I USA har man dock kommit något 
längre i utvecklingen och användningen av spel speciellt framtagna 
för grundskoleundervisningen. Som exempel kan nämnas företaget 
Lightspan, som redan för  era år sedan hade producerat ett tjugotal 
PlayStation-spel baserade på drillnings- och övningsmoment för 
undervisning i skolan. Ett av deras största spel, Achieve Now, hade år 
2001 sålts till över 3 000 skoldistrikt i USA (en siffra som procentuellt 
sett dock inte är särskilt stor då landet har över 70 000 skoldistrikt). Ett 
annat företag, Learn Technologies Interactive, Inc. (LTI) har utvecklat 
ett  ertal spel med fokus på kritiskt tänkande (Prensky 2001). 

Två pedagogiska skolor 

De metoder man väljer att använda sig av inom skolundervisningen 
varierar beroende på vilket pedagogiskt perspektiv man utgår ifrån; 
instruktionismen (instructed knowledge) eller konstruktivismen (constructed know-
ledge). Inom det traditionella synsättet ses lärandet som en process i 
vilken eleven får instruktioner om hur denne bör göra för att lära sig, 
baserat på var eleven be nner sig i utvecklingsskedet. Eleven förblir 
passiv och läraren har en instruerande roll. Utifrån detta synsätt används 
datorer på samma sätt som boken används inom den traditionella 
undervisningen. Lärandet ses som en överföring av kunskap från 
datorn till eleven. Det konstruktivistiska perspektivet ger en annan 
bild av lärandet. Eleven ses där som en individ med ett individuellt 
sätt att utvecklas på, vilket präglas av erfarenheter som äger rum även 
utanför skolan. Eleven är mer delaktig i lärandeprocessen, snarare 
än att uteslutande styras av läraren, och lär sig genom att interagera 
med läraren och andra elever och dessas individuellt konstruerade 
meningar (Papert 1998). Ur den konstruktivistiska synvinkeln lämpar 
sig datorspel väl att användas inom skolundervisningen. 

Datorspel – vad ska det vara bra för? 

Förespråkare för pedagogiska datorspel menar att det  nns stora 
möjligheter att skapa datorspel som förmår barn och ungdomar att 
på ett effektivt sätt ta till sig olika typer av kunskap. Argumenten som 
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förts för datorspelens lämplighet inom undervisningen är många.
Ahler och Garris som forskar inom det amerikanska försvaret har 

efter en tre år lång studie sammanställt en teori om varför datorspel 
är ett uppskattat medium, och varför det lämpar sig för inlärning. 
De menar att möjligheterna till att i spelen nå framgång (genom 
att uppnå spelets mål samt att kontrollera sitt eget öde) leder till 
en känsla av meningsfullhet. Överraskningar, humor, mystik och 
komplexitet föder en ny kenhet och fascination. Samtidigt leder 
den (genom kon ikter, gra k, ljud och hastighet) upplevda faran 
till stimulans. Slutligen resulterar det sociala utbytet, i form av t.ex. 
interaktion mellan spelarna i själva spelet, online-konversationer och 
high score-listor, i en känsla av kompetens (Prensky 2001). 

Marc Prensky (2001), grundare av det amerikanska spelföretaget 
games2train.com och en av pionjärerna inom området datorspels-
baserat lärande, har identi erat tolv element som han menar i 
kombination utgör svaret på varför datorspel har en förmåga 
att engagera användarna, och varför de således lämpar sig att 
användas i undervisningssyfte. För det första utgör spel en form 
utav underhållning, vilket leder till en känsla av tillfredsställelse 
och glädje. Det är samtidigt en form utav spel, vilket bidrar till att 
skapa ett intensivt och passionerat engagemang. Datorspelens regler 
skapar struktur, och de mål som  nns uppsatta skapar motivation. 
Spelens förmåga att visa konsekvenser av spelarens handlande, liksom 
möjligheten till återkoppling skapar förutsättningar för lärande. 
Möjligheten att vinna innebär en form av självuppfyllelse. Inslag av 
tävling, kon ikter och/eller utmaningar bidrar till adrenalinkickar. 
Problemlösningsmoment främjar kreativitet. Representationer och 
berättandet av en historia skapar känslor. Dessutom erbjuder dator-
spelen interaktion, både med spelet som medium och med andra 
individer, samt möjligheten till individuell anpassning. Prensky 
påpekar att datorspel är det enda medium som besitter samtliga 
dessa tolv egenskaper – ur den synvinkeln kan varken böcker,  lmer 
eller vanliga sällskapsspel mäta sig med datorspel. Nedan redogör vi 
närmare för ett antal av de argument som förts om varför datorspel är 
ett lämpligt medium för att förmedla kunskap. 

L E K E N S ,  S P E L A N D E T S  O C H  U N D E R H Å L L N I N G E N S  
B E T Y D E L S E  F Ö R  I N L Ä R N I N G  

Lekande och spelande är fundamentalt för barns lärande, och anses av 
de  esta forskare vara nödvändig för barnens utveckling (Linderoth 
2002). Även känslan av underhållning har på senare tid fått större 
uppmärksamhet och betonats som viktig för lärandet. 

Åtskilliga studier visar att underhållning (eng. fun) har en viktig roll 
i lärandeprocessen genom att den förser den lärande med avslappning 
och motivation. Avslappning medför att man lättare kan ta in kunskap, 
medan motivation bidrar till en större benägenhet att anstränga sig 
utan motvilja. Känslan av att man har kul medför även en inneboende 
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motivation att vilja upprepa upplevelsen, samtidigt som den kan 
motivera personer att engagera sig i aktiviteter som de har liten eller 
ingen erfarenhet av (Prensky 2001). 

Man har i ett  ertal böcker försökt de niera begreppet lek 
(eng. play). Några egenskaper som är gemensamma för många av 
dessa de nitioner är att leken är en valfri aktivitet, som är mycket 
fängslande och som främjar skapandet av sociala grupperingar. Leken 
har en grundläggande biologisk och evolutionärt viktig funktion i att 
främja lärande, och utgör en mycket viktig funktion i barns process 
att utforska, experimentera och lära sig om världen runt omkring 
dem (Prensky 2001). Genom lek och spel lär sig barnen också 
normer för turtagning, tolkning och manipulering av regler och 
hur man utformar vinstgivande strategier, liksom komplexa sociala 
mekanismer för att avgöra vilka som får vara med i leken (Linderoth 
2002). Teorin om betydelsen av att kombinera lek och inlärning 
styrks av alltifrån observationer av hur yngre djur leker sig till ökad 
kunskap, till forskningsresultat ifrån barnpsykologer och forskare på 
MIT, till framgången hos olika typer av pedagogiska tv-program för 
barn (Prensky 2001).

Datorspel har kommit att bli ett av vår tids populäraste 
nöjesaktiviteter för många barn och ungdomar. De utgör en form 
utav lek och spel och de erbjuder spelaren stora möjligheter till 
underhållning. Förespråkarna för datorspel i undervisningen menar 
att det vore väldigt olyckligt att inte utnyttja det intresse som  nns för 
detta medium, och den motivation som den ger upphov till, till att 
förmå barn och ungdomar att ta till sig olika typer av ämneskunskap 
som skolan syftar att lära ut. 

Ö K AT  I N T R E S S E ,  E N G A G E M A N G  O C H  M O T I VAT I O N  

Erfarenheter från barns användning av lärande datorspel visar att spel 
som uppfattas som underhållande av barnen lockar dem att vilja ta 
sig igenom så många spelnivåer som möjligt, och därmed att ta sig 
an pedagogiska uppgifter och fakta med allt högre svårighetsgrad. 
Företaget Lightspans användartester av sina spel har visat att barnen 
efterfrågat allt  er och svårare nivåer allteftersom de avancerat i spelen 
(Prensky 2001). Lärospel kan med andra ord främja elevers vilja att 
lära sig. 

Ett exempel på detta är LTI:s spel Archaotype, som bygger på att 
elever i olika grupper ska lösa gåtan om vilken plats spelet utspelar 
sig på, genom att göra arkeologiska utgrävningar och därefter ta 
reda på varifrån fynden kan tänkas komma ifrån. Spelet spelas i 
grupper om olika elever som sedan får föra samman sina nyvunna 
kunskaper för att till slut kunna föra ett gemensamt resonemang 
kring svaret på spelets gåta. Spelet bygger på att man utför diverse 
efterforskningar, med hjälp av t.ex. uppslagsböcker och sökningar 
på Internet. Företagets utvärderingar av en grupp studenter som 
 ck arbeta med Archaotype under en halv termin, visade att spelet gav 
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upphov till en stor ny kenhet och motivation till att söka upp och ta 
till sig information inom en rad olika ämnesområden. Barnen gjorde 
stora ansträngningar för att ta reda på så mycket som möjligt för att 
lösa spelets gåta, och de valde frivilligt att även studera information 
som inte ingick i kursplanen; som exempel ges en pojke som visade 
intresse att lära sig grekiska för att kunna förstå texterna på de föremål 
han hade hittat i spelet (Prensky 2001). En stor fördel som man 
kan konstatera med detta spel är att eleverna tyckts ha tagit sig an 
en mängd information, inte i form utav korvstoppning i syfte att 
ta sig igenom spelet, utan genom att verkligen fördjupa sig inom 
olika ämnen för att få en större förståelse för ett fenomen och för att 
försätta dessa kunskaper i ett större sammanhang.

LTI menar vidare att Archaotypes förmåga att väcka intresse även 
bestod i att spelet gav barnen ett konkret motiv och mål för varför de 
skulle leta information och lära sig nya saker – känslan av att ha ett 
uppdrag som ska lösas tilltalades av barnen (Prensky 2001). 

A N PA S S N I N G  T I L L  E N S K I L D A  E L E V E R S  B E H O V  
O C H  L Ä R S T I L A R  

Det har riktats kritik mot att dagens skolundervisning inte tar hänsyn 
till olika elevers skilda inlärningsstilar och studietakt, utan istället 
utgår ifrån att alla elever lär sig på ett likartat sätt. I den traditionella 
undervisningen baseras studieupplägg och undervisningsmaterial 
som regel på vilken årskurs eleverna be nner sig i snarare än 
individuella elevers enskilda behov. Många anser dock att en 
individualiserad undervisning är fundamentalt för att uppnå en mer 
effektiv inlärning. Sigrun Gunnarsdottir menar i artikeln The future of 
learning (2002) att då olika studiematerial lämpar sig olika bra för 
olika elever krävs en undervisning baserad på en rad olika lärmodeller. 
Varje elev ska ha tillgång till läromedel som är anpassat till deras 
individuella behov som sedan avgör på vilket sätt och i vilken takt 
information presenteras och bearbetas. Sättet på vilket varje nytt 
moment i undervisningen presenteras bör baseras på kunskap om 
hur tidigare upplägg fungerat för eleven. Gunnarsdottir förespråkar 
en undervisning som utgår ifrån varje elevs personliga »pro l«, 
bestående av elevens redan inhämtade kunskap, framtida mål och 
föredragna inlärningsmetod (Gunnarsdottir 2002). 

Interaktiva, datorbaserade läromedelsverktyg lämpar sig mycket 
väl för en individuellt anpassad uppläggning av studierna; de kan 
minnas vad eleverna redan lärt sig, vad de behöver mer träning i och 
hur det bäst bör ske, och anpassa sig därefter. De kan uppmärksamma 
huruvida eleven lär sig bäst genom att exempelvis lyssna, se bilder 
eller återberätta fakta. De möjliggör för eleverna att arbeta i sin egen 
takt och kan styra undervisningen så att varje enskild elev lägger 
störst vikt vid de moment som de själva har svårigheter med. De 
kan övervaka de misstag som eleven begår och utifrån dessa vägleda 
eleven i rätt riktning. 
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I N T E R A K T I V I T E T  

Genom att arbeta med lärande datorspel blir eleven inte en passiv 
mottagare av information, utan får aktivt ta del i läroprocessen och 
påverka vad som händer och på vilket sätt det görs. 

Datorspelens dragningskraft ligger bland annat i att de medför en 
känsla av kontroll hos spelarna. Dessa erbjuds utrymme att påverka 
vad de vill göra och i vilken takt, på vilket sätt och i vilken ordning, 
vilket kan medföra ett större intresse och engagemang. LTI menar 
att en av anledningarna till att Archeotype uppskattades av eleverna 
var för att de upplevde sig ha större kontroll över sitt eget lärande. 
De  ck själva välja hur de skulle tackla problemet och vilken typ av 
information de fann lämplig att söka upp och studera. Lightspans 
undersökningar visade liknande tendenser; barnen hade inget emot 
att utföra svåra uppgifter eftersom de kände att de var i kontroll över 
sin lärandeprocess – att de själva hade valt att utföra uppgifterna (då 
de uppfattades som roliga) och inte gjorde det för att läraren hade 
tvingat dem att göra det.

Även interaktion och samarbete eleverna emellan kan främjas 
av datorspel. I exemplet med Archaeotype visade det sig att spelet 
uppmuntrade eleverna att kommunicera och att hjälpa varandra för 
att komma längre fram i spelet (Prensky 2001).

V I S U A L I S E R I N G  

Det är främst med seendet som vi kan kategorisera information 
och uppfatta mönster, något som Peter Gärdenfors (2004) menar 
är en förutsättning för att vi ska kunna förstå den information vi 
exponeras för och som vi syftar att lära oss. Att använda visualisering 
för att förklara olika fenomen och abstrakta teoretiska samband, och 
underlätta förståelsen för dem, används redan nu i skolundervisningen 
på olika sätt; tredjegradsekvationer görs mer begripliga som grafer i 
ett koordinatsystem och kemiska molekyler kan lättare memoreras 
som tredimensionella modeller. I datorspel  nns möjligheten att på 
ett intresseväckande sätt visualisera fenomen och begrepp som kan 
vara svåra att förstå i en textbok. Rörliga bilder i kombination med 
ljud och möjlighet till interaktivitet resulterar i en helhetsupplevelse 
som överträffar de  esta andra, om inte alla, andra medier som kan 
tänkas användas inom undervisning. 

S N A B B A R E  O C H  M E R  E F F E K T I V  I N L Ä R N I N G  S A M T  
B ÄT T R E  S K O L R E S U LTAT  

Det  nns åtskilliga exempel som visar att datorspel kan förmå 
eleven att prestera minst lika bra som genom traditionella under-
visningsmetoder. Studier av elever som spelade Matteraketen, 8–12 år
visade att somliga elever lyckades lösa sjuttio matematikuppgifter på 
samma tid som de på traditionell väg normalt endast tog sig igenom 
10–15 uppgifter av liknande karaktär (Linderoth 2002). 
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En undersökning av testresultaten i amerikanska standardprov i 
över 400 skoldistrikt, visade att de barn som under skoltid  ck spela 
ett speci kt drill – och övningsspel under 45 minuter varje dag visade 
bättre testresultat än övriga elever (Prensky 2001).

F R Ä M J A N D E T  AV  K U N S K A P  O M  I N F O R M AT I O N S -
H A N T E R I N G  O C H  I N L Ä R N I N G S T E K N I K E R  

Ett viktigt syfte med skolundervisningen är att förmedla kunskap om 
metoder för att bearbeta olika typer av information i vår omvärld. 
Professor James Paul Gee (2003) på pedagogikinstitutionen vid 
University of Wisconsin har sammanställt 36 olika typer av lärande 
som starkt förespråkats inom den senaste tidens kognitionsforskning, 
och som kan främjas av datorspel. Bland dessa åter nns färdigheter 
beträffande hur man sammanbinder olika teckensystem såsom ord, 
symboler och artefakter; hur man överför förmågor man erhållit i en 
situation till en annan, samt hur man utformar strategier för val av 
problemlösningsmetoder.

Att integrera pedagogiken i datorspel 

För att utveckla pedagogiska datorspel krävs att man förenar kunskap 
inom en rad olika discipliner. Samarbete krävs mellan programmerare 
som behärskar tekniken, pedagoger med erfarenhet av olika lärostilar 
och vanliga fel samt kognitionsforskare som har insikt i hur design, 
perception, begreppsbildning, och inlärning hänger samman 
(Gärdenfors 2004). 

Datorspel kan se ut på en mängd olika sätt, och vilka typer av spel 
som lämpar sig bäst beror på vilken typ av undervisningssituation 
de ämnar användas inom och vilket typ av lärande man vill åstad-
komma. Lämplig datorspelstyp beror bl.a. på vilket ämne som ska 
läras ut, vilken typ av spelare som det vänder sig till, hur spelet är 
tänkt att implementeras i undervisningen och integreras med övrigt 
skolmaterial. Fundamental är dock att man vid utvecklingen av 
pedagogiska datorspel lägger lika stor omsorg på både de pedagogiska 
aspekterna som på att skapa en spelidé som är engagerande och 
underhållande. För lite fokus på de lärande inslagen gör att spelet 
inte är annat än ett regelrätt datorspel, medan ett spel som inte är 
engagerande nog riskerar att bli mer utav ett datorbaserat tränings-
verktyg än ett verkligt spel (Prensky 2001). 

V I K T I G A  E G E N S K A P E R  I  P E D A G O G I S K A  D AT O R S P E L  

Ahlers and Garris (Prensky 2001) har sammanställt ett antal 
nödvändiga egenskaper för att åstadkomma datorspel som är både 
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underhållande och lärorika. De menar att datorspelen bör erbjuda en 
fantasifull situation och ha en spelidé som bygger på antingen tävling 
eller samarbete. Det bör vara regelstyrt, ha speci cerade mål och en 
svårighetsgrad som successivt ökar med spelarens ökade kunskap. 
Användaren bör ha stor kontroll och få återkoppling i samband med 
att denne utför en handling. Spelets utgång bör inte vara självklar. 
Dessutom är ljudeffekter, dynamisk gra k och simulerad fara viktiga 
element. 

Prensky (2001) påpekar dock att ett spel inte automatiskt blir 
engagerande för att de innehåller några av de ovanstående elementen; 
hur man kombinerar dem har också betydelse. De slutgiltiga 
användarna har också en mycket viktig roll i utvecklingen av effek-
tiva pedagogiska datorspel. De bör involveras i designprocessen i 
ett mycket tidigt skede, då deras synpunkter och preferenser är av-
görande för hur spelet i slutändan kommer att uppfattas. Detta kan ske 
genom exempelvis fokusgrupper, informella intervjuer eller genom 
att inkludera användarna i själva designprocessen. 

O L I K A  T Y P E R  AV  D AT O R S P E L  

Prensky (2001) har sammanställt ett förslag på vilka olika speltyper 
som passar för vilka typer av lärande. Rena fakta kan läras in genom 
besvarande av frågor, memorisering, associationer eller drillning. Spel 
som använder sig utav dessa inlärningsmetoder är bl.a. frågesportsspel 
och action – och sportspel. Att lära sig en viss färdighet kan man göra 
genom imitation, feedback coaching, upprepad övning och genom 
att svårighetsgraden successivt höjs. Lämpliga speltyper är då t.ex. 
äventyrsspel, spel av rollspelskaraktär och spel med detektivteman. 
För att förstå system, såsom ekonomiska system eller ekosystem, 
lämpar sig simulationsspel. Spel baserade på pussel kan vara 
lämpliga för att öva upp förmågan till resonemang liksom kreativitet. 
Kommunikationsförmågan kan utvecklas genom bl.a. rollspel. 

O L I K A  E L E M E N T  I N O M  S P E L  O C H  L E K  

Antropologen Robert Caillois (i Linderoth 2002) har identi erat fyra 
olika element som spel och lekande kan bestå utav; konkurrens (agôn), 
slump (alea), simulering (mimicry) eller extas (ilinx). Han menar att 
spel och lekar innehåller en blandning av dessa olika element, men att 
det nästan alltid är ett av dessa som dominerar. 

Spel och lekar som baseras på konkurrens innebär att de deltagande 
tävlar om att komma först i mål, göra  est mål, få  est poäng eller 
uppnå bäst tid, såsom man gör i t.ex. schack eller bollsporter. 
Simulering innebär att man imiterar och beter sig som man vore i 
en annan situation, såsom när man spelar teater eller utför rollspel. 
Exempel på spel och lekar där extasen är dominerande utövas främst 
för att uppnå en extatisk upplevelse eller en känsla av hänryckning, 
exempel på sådana aktiviteter är pulkaåkning eller bungy-jumping. 
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Spel och lekar baserade på slumpen är sådana i vilka det avgörande 
momentet inte beror på spelarnas fysiska eller intellektuella prestation. 
Exempel på sådana är tärningsspel eller lotteri (Linderoth 2001). 

Vid utformning av pedagogiska datorspel kan man välja att lägga 
större vikt vid en eller  era av dessa element, som man på så sätt låter 
spelets idé bygga på. Vi ska utifrån Linderoths rapport (2002) titta 
närmare på möjligheter och begränsningar med de tre elementen 
konkurrens, simulering och extas. 

K O N K U R R E N S  

Konkurrens är den vanligaste metoden i traditionell undervisning och 
kan där t.ex. bestå av att lösa multiplikationstabellen på tid eller att 
få höga poäng på prov. I lärospel som bygger på konkurrens belönas 
spelaren med poäng, stjärnor eller dylikt som man får efterhand om 
man klarar av programmets övningar. Dessa kallas ofta för drill- eller 
övningsprogram. Konkurrensmomentet (tävlan om att nå målet, få 
 est poäng eller att vinna) syftar till att motivera spelaren att ta sig 
igenom övningsuppgifterna. Ett exempel på detta är Matteraketen 8–12 
år (Levande böcker 2005), i vilket spelaren åker rymdskepp genom år (Levande böcker 2005), i vilket spelaren åker rymdskepp genom år
ett asteroidbälte och förser sin laserkanon med energi genom att lösa 
matteuppgifter som  nns på rymdskeppets instrumentpanel. När 
man har tillräckligt med energi kan man skjuta ned asteroiderna och 
få poäng för detta. Dessa poäng visas sedan i en high score-lista vid 
spelets slut.

Ett annat sätt att använda tävlingsmomentet för att motivera 
spelaren är att strukturera olika delmoment i en berättelse. Genom 
att lösa övningsuppgifter eller utföra vissa moment förs handlingen 
och historien i spelet framåt. Målet är att komma till historiens slut, 
utan att spel guren dör, tiden tar slut eller uppdraget misslyckas. Här 
består drivkraften av en konkurrenssituation gentemot spelsystemet, 
och belöningen ges i form utav att historien förs framåt, snarare än i 
form utav poäng.

Att påföra en yttre belöning för att motivera lärande är inte unikt 
för spel. Detta kallas inom pedagogisk psykologi för yttre motivation 
och innebär belöning som inte är direkt relaterad till innehållet i 
lärprocessen. Den kritik som förs mot detta sätt att motivera lärande 
är att eleverna riskerar att visa större intresse för belöningarna 
än för det innehåll som ska läras ut. Detta uttrycks ibland i form 
utav s.k. kodavläsning, vilket innebär att eleven genom att studera 
vilka beteenden som belönas läser av den »kod« som är giltiga i 
lärandeprocessen, och på så sätt kan  nna strategier för att svara mot 
lärarens krav med minsta möjliga ansträngning. Inom datorspelande 
skulle kodavläsning exempelvis kunna uttryckas i att eleven ställer 
in en enklare svårighetsgrad för att lättare nå belöningarna. En 
annan strategi är att testa sig fram till rätt svarsalternativ istället 
för att resonera kring dem, något som kan gå snabbare bl.a. då 
svarsalternativen är få. 
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Kritik har även riktats mot att tävlandet som pedagogiskt instru-
ment inte bidrar till en övergripande förståelse, utan ofta endast 
medför korvstoppning av lösryckta fakta. En del material i grundskol
eundervisningen, såsom multiplikationstabellen eller glosor, behöver 
dock nötas in. Som tidigare nämnts, har denna typ av spel visat sig 
vara effektiva i att förmå elever att bl.a. snabbare ta sig igenom ett 
visst antal uppgifter. Denna typ av drillprogram skulle därför med 
fördel kunna ersätta luckövningar och andra liknande uppgifter i 
traditionella läroböcker, även om de då endast bör utgöra ett komple-
ment till annan undervisning.

S I M U L E R I N G  

Ett datorspel som bygger på simulering kan vara ett strategispel, 
rollspel, äventyrsspel eller en regelrätt simulator, med det 
gemensamt att de på något sätt innebär att spelaren »låtsas«. Det 
centrala elementet i dessa spel är att den simulerade situationen 
innehåller moment som är identiska med eller som liknar den 
verksamhet som ska simuleras. I det sistnämnda fallet kan två typer 
av lärprocesser ske. 

Den första typen av lärprocess syftar till att den studerande ska 
utveckla någon form av färdighet, såsom bilkörning. Denna typ går 
ut på att eleven ska komma så nära den situation denne tränas inför 
som möjligt, och därmed förberedas för den kommande verkliga 
situationen.

Den andra typen av lärprocess innebär att studenten genom att 
studera orsak och verkan i en simulering lär sig hur någonting 
fungerar. Den lärande står utanför det simulerade systemet och får 
observera hur sambanden i modellen fungerar. Exempel på detta är 
simulering av ekonomiska system, ekologiska system, naturfenomen 
och tra k öden, som alla kan ge en ökad insikt i hur olika 
företeelser hänger ihop och hur små förändringar kan medföra stora 
konsekvenser.

Den framgångsrika Sim-serien (Electronic Arts), i vilken SimCity
(som handlar om stadsplanering) och The Sims (som simulerar sociala 
relationer), är exempel på kommersiella simuleringsspel som skulle 
kunna användas i undervisning, då de alla gestaltar olika företeelser 
som system av orsak och verkan. 

Rollspel är en typ av simulering som fokuserar mer på inlevelse än 
att studera mekanismerna i ett system. Metoden storyline är en typ av 
rollspel där eleven får i uppgift att skapa en  ktiv karaktär från någon 
historisk epok eller främmande kultur. För att göra detta måste eleven 
söka information och bearbeta den för att karaktären ska bli trovärdig 
ungefär på samma sätt som när traditionella rollspelare skapar sin 
roll gur. Syftet är att få fördjupad förståelse för andra människors 
villkor genom att försättas i rollspelscenarion. 

Exempel på datorspel med inslag av rollspel som kan användas i 
undervisningssyfte är Tidsmaskinen (Natur och Kultur), där spelaren 



6 6  D AT O R S P E L  –  F R A M T I D E N S  L Ä R O M E D E L ?

skapar en karaktär som sedan blir den tidsresenär som färdas genom 
olika tidsepoker.

Det största problemet med simulering är att få spelaren att göra 
kopplingar mellan det som simuleras och den simulerade situationen. 
Observationer har visat att användandet av simuleringsspel inte nöd-
vändigtvis leder till att man lär sig något om det som simuleras. Detta 
kan t.ex. bero på att eleverna saknar de grundläggande kunskaper som 
tas för givet att de har med sig till simuleringssituationen. Studier av 
elever som i SimPark (Electronic Arts) och SimSafari  ck simulera ett 
ekosystem visade att eleverna kunde hantera spelet utan att ha förstått 
simuleringens utgångspunkt, nämligen att det  nns ett samband 
mellan de olika djuren och växterna som  nns i spelvärlden. För att på 
att framgångsrikt sätt använda simulering i undervisning är det därför 
viktigt att man gör återkopplingar till vad som sker under spelandet. 
Om simuleringsspel används tillsammans med andra läranderesurser 
som återkoppling eller debrie ng (att utanför spelsituationen 
återkoppla till vad som skett under spelet) kan de dock ha en rad 
positiva effekter. Eleverna som spelade SimSafari hade behövt stöd 
ifrån lärarna och andra läromedel för att förstå vad ett ekosystem kan 
innebära. 

E X TA S

Förespråkare för den extasiska dimensionen i lek och spel betonar 
vikten av starka upplevelser under läroprocessen. Vad gäller datorspel 
menar man att en hög kvalitet på bilder och ljud kan förmå innehållet 
som ska läras ut att det blir mer underhållande och leda till att eleven 
känner ett starkt emotionellt engagemang för inlärningsaktiviteten. 
Ett estetiskt tilltalande spel kan också bidra till att öka spelarens 
intresse för spelet. Det kan även leda till en mer realistisk spelmiljö 
som därmed ger bättre möjligheter att ta till sig innehållet. 

Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att estetiken inte som 
ensamt spelelement kan stödja de pedagogiska delarna av ett 
datorspel. Avancerad gra k och ljudeffekter leder inte automatiskt till 
ett mer effektivt lärande, utan bör snarare ses som ett komplement till 
andra element i spelet. 

 Humor är ett annat knep som kan leda till en ökad grad av extasiskt 
välbe nnande hos spelaren. Observationer av barns användning av 
lärospel har dock visat att humoristiska inslag snarare riskerar att 
förvirra yngre spelare. Exempelvis kan skämtsamma inslag, som inte 
har en speci k betydelse för spelets uppbyggnad eller innehållet 
som ska läras ut, misstolkas som något som har en större betydelse i 
läroprocessen/spelet än vad det i själva verket har. Detta kan orsaka 
förvirring eller att eleven spenderar för mycket tid på aspekter i spelet 
som är oväsentligt för inlärningen.
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O L I K A  T Y P E R  AV  I N T E R A K T I VA  L Ä R T E K N I K E R  

Inom de olika typer av spel vi nämnt ovan  nns en mängd olika 
tekniker för hur de pedagogiska inslagen kan utformas. Lärandet 
kan uppstå med hjälp utav t.ex. upprepad övning, utforskande och 
problemlösning eller genom besvarande av frågor. Nedan redogör vi 
för ett fåtal av de åtskilliga tekniker som Prensky beskriver. Givetvis 
kan  era av dessa kombineras i ett spel, något som kan bidra till att 
göra spelet mer intressant och omväxlande.

Drillning och övning 

Många pedagoger har riktat kritik mot den typ av lärande som går ut 
på upprepad övning. Andra hävdar dock att vissa typer av inlärning 
kräver denna typ av innötning och att den därmed i rätt kontext kan 
ha en legitim roll i lärospel. 

Exempel på kunskap som lämpar sig väl att lära sig på detta sätt 
är fakta såsom namn på huvudstäder, re exförmåga vilket utgör 
en viktig aspekt inom språkinlärning samt fysiska förmågor såsom 
tangentbordsvana. Genom att svårighetsgraden anpassas efter hur 
korrekt eller snabbt användaren utför uppgifterna, kan denna typ av 
läroteknik i rätt kontext kan vara värdefull. 

Lärande genom praktik och utforskande

Många teorier om lärande stödjer föreställningen om att man lär 
sig bättre genom att själv ta reda på fakta än genom att enbart 
få informationen berättat för en. Detta kan åstadkommas genom 
problemlösning som förutsätter att man söker efter information eller 
ledtrådar, något som är mycket vanligt inom datorspelsvärlden, och 
vad särskilt äventyrsspel går ut på. 

Denna typ av pedagogik har dock även sina brister; det kan verka 
frustrerande för en del användare som föredrar ett linjärt sätt att 
tänka och att ta sig an problem. För att förhindra detta kan man låta 
användaren själva upptäcka lösningarna, samtidigt som man tydligt 
klargör vad problemet är så att spelaren inte behöver ta reda på det 
själv. 

Lärande genom misstag 

Många pedagoger anser att misstag fyller en funktion inom lärandet 
och att trial-and-error-beteende har visat sig vara ett effektivt sätt att 
lära sig vissa typer av kunskap. Man förespråkar en inlärningsmetod 
som går ut på att eleven arbetar mot ett visst mål, tills det att man 
begår ett misstag varpå man får någon form utav feedback. Detta 
förfarande är precis vad datorspel går ut på. Datorspel har en 
tendens att kunna uppmuntra spelaren att fortsätta försöka. Om 
konsekvenserna av att begå ett misstag i ett spel är intressanta kan 
spelaren t.o.m. uppmuntras att begå misstag, vilket i förlängningen 
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kan underlätta inlärningen. En utmaning för utvecklare av framtidens 
pedagogiska datorspel är att utforma återkoppling/feedback som har 
mer utav en spelkaraktär, och inte är för uppenbart pedagogiska till 
sin natur (som långa föredrag). 

Målorienterad inlärning 

Målet är en central del av ett datorspel. I pedagogiska datorspel kan 
ett konkret mål förmå användaren att fortsätta vilja lära sig med en 
effektivitet som kan vara svår att åstadkomma med andra typer av 
läromedel. 

Frågebaserad inlärning 

Att ställas inför frågor tvingar eleven att tänka till och att resonera 
kring svarsalternativen, vilket kan vara mer effektivt än att få svaren 
serverade på föreläsningsliknande sätt. 

Datorspelens roll i klassrummet 

Matematik är det ämne som visat sig lämpa sig särskilt väl för att läras 
ut via datorspel (Linderoth 2002). Det  nns dock många exempel på 
spel som visat sig leda till ökad förståelse inom en rad andra ämnen 
inom naturvetenskap, samhällsvetenskap och språk. Anledningen 
till att matematikspel är vanligt förekommande på marknaden är 
möjligtvis främst ett resultat av att det för spelutvecklare, som har en 
begränsad tid och budget, är enklare att integrera matematikuppgifter 
än avancerade samhällsvetenskapliga samband i ett spel. 

Datorspel kan spelas individuellt eller utav en grupp elever. Åter-
igen beror de olika metodernas lämplighet på kontexten; vilken typ 
av spel och ämne det rör sig om, liksom vilka andra läroresurser som 
kompletterar spelet. Gee (2003) poängterar dock betydelsen av att 
interagera med andra elever och lärare i samband med spelandet. Han 
menar att både medspelare och observatörer i elevens närhet spelar en 
stor roll i elevens förmåga att ta till sig kunskap, på så sätt att de kan 
uppmuntra till tankeverksamhet, re ekterande och ageranden som 
främjar lärandet. 

Datorspel som undervisningsmaterial erbjuder en mängd intressanta 
möjligheter, men är ingen universalmetod som automatiskt leder till 
ett effektivt lärande och som kan ersätta alla former av traditionell 
undervisning. 

Ett problem som visat sig med datorspel är att det  nns en risk att 
eleverna lyckas kringgå de pedagogiska momenten i spelen, eller helt 
enkelt undgår att ta till sig den information som spelen syftar till att 
lära ut, när de koncentrerar sig på de mer underhållande aspekterna 
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av ett spel. I spel där de pedagogiska aspekterna och spelaspekterna 
inte är helt integrerade, kan de pedagogiska delarna av spelet komma 
att ses som den tråkiga delen av spelet, och något som eleverna ofta 
försöker förbigå för att kunna spendera mer tid på den roliga delen. 
En dansk studie, i form av användartester av ett matematikspel för 
mellanstadiebarn, har visat att barn lyckats avancera i spelet och fått 
bra resultat (i form av många poäng) utan att verkligen ha förstått 
matematiken som legat till grund för spelet och poängsamlingen i 
det. Spelet spelades i lag, och gick ut på att några av deltagarna genom 
att utföra uppgifter av matematisk karaktär, skulle förse en annan 
lagkamrat som befann sig i ett annat rum med verktyg för att kunna 
komma vidare i spelet. Det visade sig att ett lag  ck mycket högre 
poängresultat genom att en av spelarna skrek till sina lagkamrater i det 
närliggande rummet vilka verktyg hon ville ha, och därmed gjorde 
så att lagkamraterna slapp utföra några uträkningar (Magnussen och 
Misfeldt 2004). 

Spelens kvantitativa mål, att erhålla så mycket poäng som möjligt, 
tenderar med andra ord att värderas högre av en del elever än det 
kvalitativa målet att erhålla kunskap inom ett ämnesområde. Detta kan 
jämföras med hur traditionella prov och betygssystem i skolan förmår 
en del elever att korvstoppa information och endast koncentrera sig 
på att få höga betyg, snarare än att verkligen förstå ämnet i fråga. 

Magnussen och Misfeldt poängterar dock att spel som misslyckas att 
lära ut ämneskunskaper ändå har en stor betydelse i att uppmuntra till 
och utveckla en rad sociala färdigheter hos barnen, såsom samarbete, 
kommunikationsförmåga, kreativitet och beslutsfattande. Barnen må 
ha fuskat i spelet och kanske inte lärde sig mycket om matematik, men 
övade samtidigt på att utnyttja det fysiska rummet, samt att utforma 
nya normer och regler liksom alternativa problemlösningar. 

Ett annat problem är att barnen tenderar att uppfatta de världar 
som förekommer i spelen som åtskilda ifrån verkligheten, vilket leder 
till svårigheter att se likheter med den verkliga världen. Barn kan ha 
svårt att se kopplingarna mellan företeelser i spelet och de fenomen i 
verkligheten som spelet ämnar gestalta. En mycket viktig förutsättning 
för att uppnå en givande användning av datorspel i undervisningen 
är därför att försätta spelandet i ett större sammanhang och att 
möjliggöra återkoppling (Prensky 2001). Datorspelandet bör inte 
ses som en separat aktivitet inom undervisningen utan bör istället 
kompletteras av och integreras med en rad andra läranderesurser 
(Linderoth 2001) som både kan stödja och stödjas av datorspelen.

Att t.ex. kombinera användandet av simuleringsspel med loggboks-
skrivande har visat sig vara ett effektivt sätt att förmå eleverna att 
bättre ta till sig kunskapen i spelen. Elevernas anteckningar över vad 
som skett i spelen samt egna hypoteser kan förmå barnen att fundera 
över sambanden i simuleringen, leda till att barnen lättare för med 
sig erfarenheter ifrån spelet till resonemang i andra sammanhang 
(Linderoth 2001).
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Användningen av datorspel i klassrummet bör integreras med 
övriga undervisningsformer och läromaterial på ett sådant sätt att 
det uppfattas som en riktig skoluppgift som ska tas på lika stort allvar 
som övriga moment i undervisningen. Spelandet bör inte användas 
som ett underhållande komplement till ordinarie undervisning, som 
eleverna belönas att syssla med i mån av tid efter att de traditionella 
undervisningsmomenten avverkats (Linderoth 2002).

Användningen av datorspel i klassrummet kräver således en viss 
typ av pedagogiskt upplägg. Den traditionella undervisningsformen, i 
vilken olika ämnen är tydligt åtskilda och man arbetar i kortare pass, 
lämpar sig inte för datorspel. Längre lektionspass är nödvändigt, 
liksom ämnesöverskridande undervisning, då det kan vara svårt 
att förutspå vilket ämne som kommer att betonas under en viss 
spelsession (Linderoth 2002).

Diskussioner om datorspel och andra former av IT i undervisningen 
har medfört en oro för att barnen ska lämnas att själva ta fullt ansvar 
för sitt lärande eller att lärarens roll ska konkurreras ut och bli 
obetydlig i klassrummet. Gärdenfors (2004) poängterar dock att ett 
datorprogram aldrig kan ersätta en bra lärare. Att endast förmedla 
fakta är inte vad lärarens uppgift går ut på – en mycket viktig uppgift 
är att förklara samband och att tydliggöra mönster som möjliggör 
för eleverna att förstå det de lär sig. Att läraren skulle bli över ödig 
i ett framtida klassrum med datorspel är därför inte troligt. Ett 
datorprogram kan lära ut kunskap, men kan inte kontrollera om en 
elev verkligen förstått innehållet. Läraren har en ovärderlig vägledande 
funktion i att följa elevens lärandeprocess och kunna agera ingripa när 
en elev visar sig ha problem. Spelens förmåga att förmedla kunskap 
kan inte nyttjas fullt ut om spelen inte används i en miljö där eleven 
aktivt uppmuntras att re ektera över spelet, något som kan göras med 
hjälp av lärare, liksom andra elever (Gee 2003). 

Attityder till datorspel i undervisningen

Som tidigare nämnts är datorspel som läromedel inte något som 
nämnvärt förekommer i dagens skolor. För att bilda oss en upp-
fattning om hur elever och lärare upplever idén om datorspel i 
under visningen har vi utfört en mindre enkätundersökning bland 
lärare och elever på ett antal högstadieskolor. Frågorna behandlade 
deras attityder till dels allmänt datoranvändande i skolan, samt till 
datorspel som undervisningsmetod. Vi har även kontaktat ett  ertal 
läromedelsförlag för att undersöka deras inställning till att producera 
datorbaserade läromedel.
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AT T I T Y D E R  B L A N D  L Ä R A R E

Vi lämnade ut enkäter till lärare i tre olika högstadieskolor i 
Stockholmsregionen med frågor om lärarnas datorvanor, om 
huruvida de tyckte att datorspel och datorer är bra hjälpmedel i 
undervisningen, om de övervägde datorspel vid inköp av kurslitteratur 
samt om de trodde att det datorbaserade inlärningen/undervisningen 
skulle komma att öka i framtiden.

Vi erhöll 31 enkätsvar. 
På frågan om lärarna själva använde datorer i sitt arbete dagligen 

svarade ungefär 80% ja.
De använde framförallt datorn till vardagliga arbetsuppgifter såsom 

planering, utformning av prov och scheman och förberedande av 
presentationer till lektionerna, men även för informationssökning, 
kommunikation med elever och föräldrar samt förmedling av hem-
uppgifter via e-post. 

På frågan om huruvida det var positivt eller negativt för lärande-
processen med datorer i undervisningen ansåg 71% att det var 
positivt medan resterande 29% ansåg att det var både positivt och 
negativt. Det ansågs positivt att eleverna vande sig vid att använda 
datorer och att datorer utgör ett alternativt inlärningssätt som är 
utvecklande, spännande och roligt. Man menade att eleverna med 
datorns hjälp kan lära sig tänka självständigt, och att det är ett 
effektivt sätt att skaffa information, som ibland är mer aktuell än 
den som åter nns i läroböckerna. De  esta lärare var överens om att 
datorbaserad undervisning har en naturlig del i framtidens skola, men 
tyckte dock att datorer endast ska vara ett komplement till traditionell 
undervisning. De negativa åsikterna som framkom var främst att det 
är för dyrt med datorer och att det idag  nns för få datorer i skolan. 
Lärarna såg också en risk med att eleverna har svårt att sålla bland 
all information på Internet samt att vara källkritiska. Det framkom 
också farhågor om att många arbeten kan baseras på fakta som man 
»saxat« helt och hållet från nätet. Någon lärare uttryckte också att 
kunskapssökande är meningslöst och en annan tyckte att eleverna 
behövde stimuleras på annat sätt än med datorer och datorspel, vilket 
de får nog av på fritiden.

Nästa fråga undersökte lärarnas attityd till att använda datorspel i 
undervisningen. 42% ansåg att datorspel som läromedel kunde vara 
något positivt, 8% ansåg att det kunde vara negativt och resten svarade 
inte på frågan eller skrev »vet ej«. De lärare som ställde sig positiva till 
datorspel som inlärningsform hade ofta provat ett eller  era datorspel 
i undervisningen själva. Vanliga spel var Lexia, ett spel för barn med 
dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter i allmänhet, samt Cheops pyramid, 
ett matematikspel för högstadiet. Det lärarna fann positivt med 
datorspel som undervisningsform var att det gav möjlighet till en 
mer individualiserad undervisningsnivå och att man kan anpassa 
svårighetsgrad efter elevens förmåga. Man uppfattade datorspel som 
ett stimulerande och underhållande komplement till traditionell 
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undervisning som ökade mångfalden. En del lärare ansåg att det var 
positivt att datorspelen fångade elevernas uppmärksamhet och att de 
var självinstruerande.

Lärarna uppfattade också eleverna som intresserade av datorer och 
att tävlingsmomentet kunde vara positivt för inlärningen.

De lärare som svarade att det var negativt med datorspel som 
undervisningsform svarade att datorspel hör till fritiden och att de 
var en  ykt från skolarbetet. En lärare skrev att det kunde vara negativ 
med datorspel som undervisningsform om spelet fungerade dåligt. 
Vi misstänker dock att de  esta lärarna som ansåg att datorspel som 
undervisningsform var något negativt, förknippade datorspelen med 
vanliga underhållningsspel istället för undervisande datorspel som vi 
avsåg. De lärare som lämnade blankt på den här frågan eller skrev att 
de inte visste, skulle man lite grovt kunna dra slutsatsen om, att de 
inte kommit i kontakt med lärospel tidigare.

Av lärarna var det 35% som svarade att de hade använt datorspel vid 
undervisningen tidigare och en tredjedel av lärarna angav att de även 
tittade efter lärospel när de skulle köpa in nya läroböcker.

Sista frågan på vår lärarenkät undersökte vad lärarna hade för 
visioner om undervisningen om 50 år. Här  ck vi ett ganska brett 
spektra av svar. En del siade att tekniken kommer att vara viktigare 
i samhället och att datoranvändningen i skolan förhoppningsvis 
kommer att öka och att alla elever har tillgång till en egen dator. En 
lärare trodde att inlärningen helt kommer att styras av datorer och att 
skolor och lärare då blir över ödiga. Andra trodde att undervisningen 
skulle se ut ungefär som idag. De  esta hoppades på att framtidens 
undervisning skulle präglas av ett i högre grad datorbaserat lärande 
och att eleverna skulle få jobba mer självständigt och få ta mer eget 
ansvar. Några trodde också att distansutbildningarna kommer att 
öka, att det kommer att  nnas  er pedagogiska aktörer ifrån t.ex. 
näringslivet, samt att undervisningen kommer att vara mer integrerad 
med arbetslivet.

Då denna enkätundersökning baseras på ett fåtal deltagare, 
kan svaren inte ses som statistiskt säkra, eller användas för att dra 
några generella slutsatser. De utgör dock en  ngervisning om hur 
situationen ser ut beträffande datoranvändandet och datorspel som 
undervisningsform i skolan, och attityderna kring detta. I enkäterna 
har vi inte kunnat skönja någon tendens till att någon speciell grupp 
inom lärarna skulle ha mer eller mindre positiva eller negativa attityder 
gentemot datorspel som inlärningsmetod. Av de lärare som fann det 
positivt med datoranvändande och datorspel i undervisningen var det 
en heterogen spridning över arbetsför ålder och kön.



D AT O R S P E L  –  F R A M T I D E N S  L Ä R O M E D E L ?  7 3

Vad man däremot kan skönja av denna attitydstudie är att:

• Det  nns för få datorer i skolan

• Det är dyrt med datorer och datorspel som undervisningsform 
gentemot traditionella läromedel

• En majoritet av lärarna har aldrig jobbat med lärospel/datorspel 
i undervisningen

• Den andel av lärarna som har använt lärospel i undervisningen 
ställer sig positiva till undervisningsformen, anser att 
eleverna tycker att det är roligt och att datorspelen är ett bra 
komplement som ökar mångfalden inom undervisningen samt 
ger möjlighet till ett mer individuellt anpassat lärande

• En stor andel av lärarna anser det nyttigt med datorer i skolan 
för att eleverna tidigt ska få datorvana

• Den andel lärare som  nner det negativt med datorer och 
datorspel i undervisningen ser farhågor som att eleverna 
kommer att sitta och spela våldsspel på lektionerna samt att de 
är för okritiska mot fakta de hittat på Internet och gärna är ute 
på »dåliga« webbplatser 

• Många lärare förknippar datorspel med något som hör till 
fritiden istället för att se möjligheterna med interaktivt lärande

AT T I T Y D E R  B L A N D  E L E V E R

Undersökningen av högstadieelevernas attityd gentemot lärande spel 
är baserad på en enkät utdelad i sex högstadieklasser i sammanlagt 
tre olika skolor i Stockholm; Sonja Kovalevsky-skolan på Teknikringen 
KTH, S:t Olof högstadium i Sigtuna samt Bergtorpsskolan i Täby. I 
årskurs sju och åtta på Sonja Kovalevsky-skolan kompletterade vi 
enkätundersökningen med 60 minuters diskussion i helklass utifrån 
frågeställningar angående datorspel och lärande. Sammanlagt har 107 
elever, varav 45 pojkar och 62  ickor, deltagit genom att skriftligen 
svara på en enkät. Eleverna är mellan 13 och 16 år varav de yngsta 
går i årskurs sju och de äldsta i årskurs nio. Då det i enkätsvaren 
från sjuorna, åttorna och niorna inte går att urskilja någon skillnad 
i svaren utefter elevernas ålder, har vi inte gjort någon uppdelning 
av årskurserna i analysen. I detta avsnitt kommer huvuddelarna av 
diskussionerna i Sonja Kovalevsky-skolan att tas upp samt svaren från 
enkätundersökningen att redovisas.

Av de elever som tillfrågades så har 95% en dator hemma. 61% 
svarade att datorn tillhörde familjen eller någon i familjen medan 
39% svarade att den var deras egen dator. 

Majoriteten av eleverna använder datorn till att chatta, spela och 
jobba med skolarbeten.
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58% av de tillfrågade högstadieeleverna spelar datorspel på 
fritiden. Av de 45 som svarade att de inte spelar datorspel på fritiden 
var åtta stycken pojkar. Majoriteten av dem som angav att de spelar 
datorspel var pojkar, något som avspeglar hur verkligheten ser ut på 
datorspelsmarknaden. 

56 stycken svarade på frågan om hur många timmar de spelar 
datorspel på fritiden. Genomsnittet för högstadieeleverna blev 16h/
vecka, där den som svarade  est antal timmar angav 90 h/vecka, och 
de två som stod för det lägsta antalet speltimmar svarade »väldigt 
sällan«. Svaret »väldigt sällan« är inte medräknat i medeltalet av 
spelade timmar/vecka då det är svårt att bedöma vad detta innebär.

Bland de elever som uppgav att de spelar datorspel, märktes en 
tydlig skillnad mellan  ickor och pojkar i fråga om vilka spel som 
föredras. Pojkarna spelar strategi- och actionspel medan  ickorna 
spelar The Sims (Electronic arts 2005). Inte någon pojke har nämnt 
spelet The Sims, det spel som majoriteten av  ickorna har svarat. Inte 
heller har någon  icka svarat spel som Counter-Strike (Valve 2005) eller 
nämnt strategispel som majoriteten av pojkarna spelar. 88% svarade 
att datorspel inte används i deras undervisning. Övriga använder ett 
spel som heter Mattepyramiden (Levande böcker 2005) samt ett annat 
som heter Mattekatten (Allemansdata 2005).

78% tror att lärande spel skulle vara positivt att använda i 
undervisningen. Som svar på varför, nämner de allra  esta att man lär 
sig lättare om man har roligt. Några nämnde även att de  esta ungdomar 
idag redan är positivt inställda till datorspel och att de därför lättare 
skulle ta till sig lärande spel i undervisningen. Majoriteten av eleverna 
var mycket positivt inställda till lärande spel, vilket också visade sig 
när vi pratade med dem i helklass angående ämnet. Eleverna är dock 
tydliga med att ett sådant spel inte får vara »töntigt«, utan seriöst 
uppbyggt med olika nivåer och svårighetsgrader.

De fåtal som tror att datorspel som läromedel skulle vara negativt 
angav att man kan bli beroende och att det skulle bli för mycket lek. 

Eleverna vi har frågat tycker framförallt att det är viktigt att ett 
lärande spel har egenskaper som gör att man inte vill sluta spela och 
att det är väldigt viktigt att det inte är töntigt. Ett lärande spel skall 
enligt högstadieeleverna vara uppbyggt av  era olika nivåer där man 
måste klara en nivå för att komma vidare. Det ska vara anpassat för 
både  ickor och pojkar samt vara lagom svårt så att man inte tröttnar 
men inte heller kör fast. Många av eleverna ansåg att det är viktigt 
att ett pedagogiskt spel är seriöst men samtidigt roligt. Flertalet av 
eleverna nämner också att det skulle vara bra med faktarutor och 
bildbeskrivningar. På frågan om vilka ämnen som de tror lärande spel 
skulle passa bäst inom svarar de allra  esta matte och engelska. 

Under diskussionerna i Sonja Kovalevsky-skolan där vi pratade 
med en klass i årskurs sju vid första tillfället och en klass i årskurs 
åtta vid det andra tillfället,  ck vi möjlighet att ta del av ungdomarnas 
funderingar och tankar beträffande undervisning och datorer, och då 
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framförallt vad gäller datorspel som läromedel. Det råder ingen tvekan 
om att ungdomarna har en stark positiv inställning till lärande spel. 
När en elev i årskurs sju berättade att han inte kände sig hel om han 
inte hade tillgång till en dator och Internet under en dag så instämde 
majoriteten av klassen direkt. Användandet skedde dock på fritiden, 
då  era av eleverna spenderade omkring fem timmar vid en dator. 
Angående lärande spel så var eleverna noga med att påpeka att det är 
viktigt att spelet har ingredienser som gör att man inte vill sluta, d.v.s. 
rätt svårighetsnivå som får en att vilja kämpa och inte ge upp, och inte 
sluta för att det var för lätt och tråkigt och inte heller för svårt. En elev 
nämnde ett fysikspel där uppgiften gick ut på att bygga broar, detta 
spel ansåg han vara mycket lärorikt men för hans del för svårt. Följden 
blev att han inte kände sig motiverad att spela det, när han inte löste 
problemet med att bygga bron så att den höll. Ett lärande spel skall 
enligt eleverna vara uppbyggt med  era nivåer när vilken man klarat 
den ena får gå vidare till nästa. Eleverna, både pojkarna och  ickorna, 
berättade att de ofta börjar spela ett datorspel och att de vid de fall 
spelen är bra, inte kan sluta förrän de har tagit sig igenom hela spelet, 
vilket kan ta upp till  era veckor.

På frågan huruvida lärande spel kan vara negativt diskuterades  era 
aspekter. En pojke i årskurs sju såg en fara i att man kan bli beroende 
av för mycket datoranvändande. Några andra tog upp följder såsom 
ont i ryggen, ögonen och händerna, något som  era redan känt av när 
de suttit för länge vid datorn. 

AT T I T Y D E R  B L A N D  L Ä R O M E D E L S F Ö R L A G

Genom att ta kontakt med ett antal svenska läromedelsförlag har 
vi undersökt deras attityder och inställning till datorspel som läro-
medel.

I undersökningen kom det fram att många förlag försökt satsa på 
lärospel under slutet av 90-talet, då multimedia var ett nytt begrepp 
och många skolor  ck extra anslag av kommunerna att investera i 
olika IT-projekt. Försäljningsframgångarna uteblev dock vilket ledde 
till att produktionen lades ner. Anledningen till detta var bland annat 
att kostnaderna för framtagningen av lärospelen var för höga och att 
den svenska marknaden inte var tillräckligt stor för att täcka in dessa 
kostnader. Ett annat skäl till att satsningen på lärospel inte lyckades 
var att framtagna spel slutade fungera på nyare operativsystem 
och att det saknades både resurser och kompetens hos förlagen 
att omprogrammera och uppgradera lärospelen till den ständigt 
föränderliga datormarknaden (Andersen, Gleerups).

 I dagsläget  nns väldigt få förlag som producerar lärospel. 
Investeringskostnaderna är stora och för att göra en ekonomisk vinst 
krävs att kunderna, d.v.s. skolorna, köper in produkten. Marknaden 
för läromedel krymper varje år och läromedelsanslaget är den enda 
rörliga posten i skolornas budgetar vilket gör den enkel att skära i. I 
dagsläget köper skolorna läromedel för i snitt 540 kronor per elev och 
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år. Dessa 540 kr ska täcka alla ämnen. Både lärare och elever är positivt 
inställda till lärospel, men de traditionella läromedlen som böcker 
ligger högre på prioriteringslistan (Svensson, Liber).

Framtiden för datorspel som läromedel ser mörk ut enligt 
läromedelsförlagen, som snarare tror att lärospel kommer fungera 
som ett komplement till traditionella läroböcker. Den låga läro-
medels budgeten är inte tillräcklig för att utveckla mer avancerade 
lärospel.

Det  nns dock exempel på små förlag som nischat in sig på den här 
delen av marknaden. Ett exempel är Alega som med Chefrens pyramid, ett 
matematikspel riktat till högstadieelever, lyckats få den ekonomiska 
ekvationen att gå ihop. Alega är inte ett traditionellt läromedelsförlag 
i den bemärkelsen att det ger ut läroböcker. Däremot tar man fram 
och säljer annat skolmaterial främst inriktat mot matematik, data och 
naturvetenskap. I utbudet ingår bl.a. labbutrustning och experiment-
beskrivningar. Man säljer även lärande datorspel. Import av utländska 
produkter, och produkter producerade av svenska lärare förekommer, 
men de mest framgångsrika är de egna framtagna spelen för matematik, 
de s.k. »pyramidspelen«. Dessa består av tre titlar; Den  ygande mattan, 
Chefrens pyramid och Cheops pyramid, som riktar sig mot årskurs två–sex, 
fyra–nio respektive åtta t.o.m. gymnasiet. Det bäst säljande spelet är 
Chefrens pyramid som licensierats till över 1 000 nätverk vilket i praktiken 
innebär att det används av det dubbla antalet skolor.

Alega benämner sina egna spel som stimulansprogram. Deras 
inställning är att det ska vara spännande att gå till skolan, och deras 
vision är att deras produkter ska ingå som en integrerad del i en 
varierad undervisning som erbjuder eleverna något nytt varje dag. 
Alega tillhör ett av de få läromedelsförlag som ser möjligheter och 
potential i lärospel. (Hjalmarsson, Alega). 

De stora läromedelsförlagen tycks inte vara de som inom den 
närmsta framtiden kommer att driva utvecklingen av lärande datorspel 
framåt. Intresset verkar förvisso  nnas, både från förlagens håll och 
från skolorna. Skolornas begränsade budget och kostnaderna som 
spelutveckling innebär har dock satt käppar i hjulet. Samtidigt känns 
det som att det råder en viss konservatism hos de stora förlagen, som 
antyder att de traditionella läromedlen duger ganska bra som de är. 
Attityden verkar vara att lärospel bäst fungerar som ett komplement 
till läroboken. Om det ska till en ny satsning är den gemensamma 
uppfattningen hos förlagen att det krävs att kommun och stat skjuter 
till nya pengar i läromedelsanslaget. 

De mindre och nischade förlagen däremot, som exempelvis Alega, 
har försiktigt börjat satsa på lärospel. De har med små resurser lyckas 
skapa populära titlar som fått stort genomslag.

Om datorspel i en större utsträckning ska kunna bli en del 
av undervisningen i grundskolan kommer det att krävas både 
ekonomiska resurser och hög teknisk kompetens, något som de 
traditionella datorspelstillverkarna skulle kunna bidra med. Skolornas 
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läromedelsbudget är idag inte i närheten av de summor som behövs 
för att skapa en marknad för ett mer avancerat och påkostat lärospel. 
Datorspelstillverkarna har både större resurser och den tekniska 
kompetens som saknas hos läromedelsföretagen, men den marknad 
som lärospel inriktar sig på är i dagsläget inte tillräckligt stor för att 
motivera en kommersiell satsning hos datorspelspelstillverkarna. Ett 
samarbete mellan läromedelsförlagen och datorspelstillverkarna är 
önskvärt. Möjligtvis skulle lärospelen även kunna utvecklas för en 
bredare internationell marknad, för att på så sätt bli mer kommersiellt 
gångbara. 

Datorspel i framtidens skola – på var elevs 
skolbänk?

Datorspel utgör ett kraftfullt medium som, i rätt utförande och 
kontext, erbjuder stora möjligheter att på ett effektivt, engagerande 
och intresseväckande sätt förmedla kunskap. Som vi tidigare nämnt 
utgör leken och spelandet en viktig funktion i läroprocessen, varför 
datorspel kan bidra till ett ökat intresse och motivation hos eleverna. 
Dessutom erbjuder mediet stora möjligheter att åstadkomma individ-
anpassad undervisning, något som torde vara en viktig förut sättning 
för att alla elever ska kunna ta till sig kunskap på ett så givande 
sätt som möjligt. Åtskilliga erfarenheter av barns användning av 
datorspel i undervisningen visar att denna typ av läromedel kan 
leda till ökad förståelse, bättre resultat och snabbare inlärning, både 
vad gäller kunskap som kräver upprepad innötning, liksom ämnes-
överskridande kunskap som innefattar att förstå samband och att 
försätta ämneskunskap i ett större sammanhang. Dessutom främjar 
datorspelen utvecklandet av en rad sociala färdigheter. 

Införandet av datorspel i klassrummen är dock långt ifrån 
oproblematiskt, utan kräver att man har en rad aspekter i åtanke. 
Datorspelen bör inte utgöra en separat aktivitet, utan måste integreras 
med resten av undervisningen och kombineras med andra typer av 
läroresurser såsom handledning från lärare, traditionella läroböcker, 
informationssökning, diskussioner och re ekterande. 

Det tycks inom lärarkåren råda en viss skepsis mot denna typ av 
läromedel, något som förmodligen mycket beror på okunskap och 
osäkerhet om hur spelen kan och bör användas och på vilka sätt de 
kan bidra till läroprocessen. En föreställning om att alla datorspel 
är osunda och våldsamma bidrar ytterligare till denna negativa 
inställning. Detta kan även bero på generationstillhörighet och 
attityderna är på väg att förändras. 

De begränsade resurser som skolorna besitter, både i ekonomiska 
termer och i form utav den tid som införandet av nya typer av 
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undervisningsformer kräver, bidrar även det till att datorspel och 
annan IT-stödd undervisning är en relativt lågprioriterad åtgärd i 
många skolor.

För att datorspel inom grundskoleundervisningen ska kunna 
användas i större utsträckning krävs också att läromedels – och spel-
förlagen är villiga att satsa på denna verksamhet och på allvar börjar 
utveckla spel speciellt framtagna för att användas i skolundervisningen, 
och därmed bygger betydligt mer på pedagogik än vad de  esta så 
kallade lärospel idag gör. Detta är dock svårt att åstadkomma i och 
med skolornas begränsade resurser och därmed intresse av denna typ 
av produkter. 

Trots många försvårande omständigheter som bromsar upp 
utvecklandet och nyttjandet av pedagogiska datorspel i undervisningen, 
 nns mycket som tyder på att datorspel kan och bör användas inom 
skolan. Som med all ny teknik kommer det förmodligen krävas en 
viss invänjningsfas innan datorspel som läromedel blir accepterade 
i vidare kretsar och dess användningsområden och nytta till fullo 
är insett. Mycket av den problematik som vi diskuterat i samband 
med datorspel åter nns ju även inom dagens undervisning med 
traditionella läromedel. Allteftersom datorspel blir billigare att 
utveckla och köpa in, och erfarenheter från dess användning i 
skolor kan visa på dess potential i undervisningen, kommer spelen 
förhoppningsvis bli en vanligare företeelse i skolorna. 

 Detta ämne berör en mängd olika discipliner och intressegrupper, 
och för att till fullo förstå förutsättningarna för datorspelens intåg 
i skolundervisningen krävs att man tar hänsyn till en mängd olika 
aspekter inom en rad ämnesområden. En betydligt mer djupgående 
analys av de tekniska, pedagogiska, ekonomiska och politiska 
förutsättningarna krävs för att verkligen kunna skapa en rättvis bild av 
datorspelens potential som läromedel. Denna studie har gjorts med 
begränsade kunskaper inom pedagogik liksom en begränsad tidsram. 
För att få en bredare bild av situationen vore det önskvärt att fördjupa 
sig ytterligare inom pedagogiken, liksom att ta del av ytterligare 
intressegruppers, såsom spelförlagens, åsikter och ställningstaganden 
i frågan. Vi hoppas ändå att denna text kan inspirera och väcka tankar 
kring hur skolundervisningen kan berikas med hjälp av ny teknik. 

Datorspel är givetvis ingen universalmetod som automatiskt leder 
till goda studieresultat och som passar i alla sammanhang eller helt 
kan ersätta traditionella undervisningsmetoder. Vi anser dock att de 
rymmer en enorm potential, som inte på långa vägar har utnyttjas 
till fullo. Att i framtiden inte ta tillvara på datorspelens alla goda 
egenskaper och dess möjligheter att förmedla kunskap, liksom det 
stora intresse barn och ungdomar visar för detta medium, skulle 
därför vara ett slöseri med de många goda egenskaper som detta 
medium besitter. 
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Sällskapsspel med 
datorkraft

Människan har i många tusen år sökt sig till spel som tidsfördriv och som ett 
medel för sällskap. I och med datorns intåg i samhället har vårt spelande förändrats. 
Datorspelen blir mer och mer avancerade och i och med det har vårt spelande 
förändrats. I detta kapitel undersöker vi om det går att göra en plattform för 
sällskapsspel som tar tillvara datorns positiva egenskaper samtidigt som de värden 
ett klassiskt sällskapsspel har kan bevaras och utvecklas. Vi har också undersökt hur 
mekatronisk utrustning kan användas för att skapa känselintryck och därmed ökad 
närvarokänsla med hjälp av haptisk interaktion.

Projektupplägg

För att komma fram till ett prototypförslag på sällskapsspel med 
datorkraft ansåg vi det nödvändigt att samla information från 
olika håll. Vi delade upp arbetet i fyra delar. En del handlar om 
spelforskning och anledningen till det är att vi skall kunna få 
fram relevanta kunskaper om vad sällskapsspel är och vad som är 
speciellt med sällskapsspel. En annan del som är viktig är att kontakta 
sällskapsspelsföretag. Genom intervjuer med relevanta personer på 
dessa företag, som vi kommer att beskriva mer ingående senare i 
rapporten, har vi fått insikter i vad branschen anser om sällskapsspel 
och om det  nns någon efterfrågan till att datorisera sällskapsspel. 
Vi  ck reda på  era intressanta synpunkter som tillsammans med 
undersökningar om olika tryckkänsliga bildskärmar ledde fram 
till ett förslag på ett sällskapsspel med datorkraft. Det  nns  era 
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tekniska detaljer med bildskärmar som måste beaktas, exempelvis 
den tryckkänsliga funktionen, tittvinkeln och vilken skärmteknik som 
passar bäst. Den fjärde delen i arbetet gick ut på att göra en haptisk 
prototyp för att skaffa oss möjligheter till egna praktiska erfarenheter. 
De skulle kunna ge underlag till diskussioner om möjligheter om och 
problem när det gäller att sammanföra sällskapsspel och datorkraft. 

Spelforskning

Forskning på spel har i en eller annan mening funnits ungefär 
lika länge som spelen. Först, kronologiskt sett, kom förmodligen 
spelteorin och sannolikhetsläran vilka på matematiska grunder för-
söker förklara chanser och risker med tidiga sällskaps- och hasardspel 
som tex. tärningsspel. Än idag så bygger många exempel inom 
grundkurser i matematisk statistik på exempel från spel och lotterier. 
Att studien av tärningsspel och funderingar på hur vinstchanserna 
skulle kunna maximeras har lett till utveckling av en ny gren inom 
matematiken visar kanske hur viktigt spel och spelande är för 
människan. Med tiden har nya aspekter av spel och spelande börjat 
studeras. En sökning på begreppen »spelforskning«, »game studies« 
eller motsvarande med valfri sökmotor på Internet visar att den 
forskning som idag bedrivs inom spelområdet nästan uteslutande 
befattar sig med datorspel av den typ som vi traditionellt valt att 
benämna som just datorspel – spel för en eller  era spelare som via 
någon form av gränssnitt mot spelarens motorik utspelar sig på en 
skärm. Förvisso kan många datorspel spelas i grupp, men det är trots 
allt det som utspelar sig på skärmen som är det centrala för spelarna 
och den sociala interaktionen, särskilt vid onlinespel, är för det mesta 
begränsad till någon form av våldshandlingar spelarnas avatarer 
emellan. Dagens spelforskning sysselsätter sig med frågor som 

• Vad är det som gör ett spel fängslande? 

• Hur kommer framtida virtuella miljöer fungera? 

• Hur interagerar spelaren bäst med spelet?

• Kan spel användas för lärande?

• Hur påverkas spelaren psykiskt och fysiskt av datorspel?

• Vad  nns det för genusaspekter med datorspel (framförallt: hur 
ska industrin ändras för att kunna sälja mer spel till kvinnor)?

• Är datorspelen farliga för våra barn? 

En hel del av dagens forskning och utveckling drivs och  nansieras 
av spelföretag. Kritisk forskning har funnits sedan begynnelsen men 
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i takt med att datorspelsindustrin blivit starkare har den försökt 
framhålla de positiva sidorna av spelande.

Icke-datorspelsrelaterad forskning tycks idag vara centrerad kring 
hasardspel och lotterier och farorna kring dessa, speci kt spelberoende 
och andra negativa aspekter. Väldigt lite  nns att hitta avseende 
traditionella sällskapsspel – förmodligen för att deras ekonomiska 
betydelse är liten i jämförelse med dator- och hasardspelens och att 
de dessutom aldrig ansetts som farliga eller moraliskt tveksamma. Den 
diskussion som förts angående detta de senaste åren har främst varit 
riktad på rollspel, och var i stort av samma negativa karaktär som den 
diskussion som fördes kring våldsamma datorspel och video lmer i 
deras barndom. 

Förutom dessa mjuka aspekter på spel och spel är naturligtvis 
teknikutvecklingen, både hårdvaru- och mjukvarumässigt, viktig och 
kan, förvisso långsökt, sägas tillhöra en typ av forskning relaterad till 
spel och spelande. Utvecklingen av gra kkort och snabba processorer 
piskas på av spelare och spelutvecklare, nya programmeringsknep 
och -lösningar testas, nya hjälpmedel och tillbehör dyker upp, tex. 
VR-hjälmar, headtracking-enheter och spelkontroller med »force 
feedback«. Nya spel kräver ny teknologi och ny teknologi ger upphov 
till nya spel. 

Eftersom vi har valt att fokusera på hur en plattform för sällskapsspel 
med datorstöd praktiskt skulle kunna förverkligas, har utgångspunkten 
varit att de spel som utnyttjar plattformen ska vara just sällskapsspel 
med datorstöd och inte datorspel för sällskap eller spelande i grupp. 
Många frågor har dykt upp och bearbetats under projektets gång, med 
hjälp av intervjuer, experimentellt spelande och egna erfarenheter. 
Grundfrågorna handlar om sällskapsspel som fenomen och vi har 
genom vårt arbete försökt att besvara åtminstone några av dem.

Vad är det som gör att sådana spel vi spelar tillsammans upplevs 
som roliga eller intressanta? Gissningsvis inte bara spelet i sig utan 
framförallt sällskapet. Vi har alltså interaktion både i planet spelare–
spel och mellan spelare–spelare, eller så kan spelet i sig sägas vara en 
kanal för social interaktion. Spel och lek anses vara extremt viktiga 
för barns utveckling, fysisk som psykisk, och vissa forskare menar 
också att allt lärande sker genom lek (Brougere 1999). Detta är tydligt 
även hos många andra däggdjur, där grundläggande sociala förmågor 
likväl som strids- och jaktbeteende lärs in och övas genom lek och 
spel. Sällskapsspel är således inte bara ett tidsfördriv utan även något 
som skapar social samvaro och ger möjlighet till att öva upp olika 
färdigheter.

Termen sällskapsspel innefattar en ganska heterogen mängd 
spel. Från spel som schack och gamla kinesiska brädspel som 
hängt med i årtusenden, via lättsamma spel som Monopol, Tjuv & 
polis och Trivial Pursuit till taktiska och strategiska tabletopspel där 
spelaren kontrollerar sina enheter och försöker slå sin motståndare 
på slagfältet eller motsvarande. Spel görs eller anpassas ibland för 
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speci ka syften – det  nns en uppsjö brädspel med teman alltifrån 
miljövård till geogra .Vi frånser här ifrån tärningsspel och kortspel 
– de klassas för våra syften som hasardspel, även om många 
egentligen är rena sällskapsspel.

Vi har valt att dela upp det som vi löst kallar för sällskapsspel i tre 
grupper – klassikerna, familjespelen och taktikspelen. Dessa grupper 
av spel har olika syften, distinkta igenkänningstecken och spelas ofta 
av olika typer av personer.

Klassikerna

Den första gruppen spel har i allmänhet förhållandevis simpla regler 
– de är lätta att lära sig, men fruktansvärt svåra att bemästra, och 
kräver en ganska stor intellektuell insats från spelaren om denne skall 
nå framgång i sitt spelande. Hur kommer det sig att just dessa spel är 
kvar idag?

Schack är det mest uppenbara exemplet i denna grupp, ett spel som 
troligen har sitt ursprung i Asien och kom till perserna via Indien på 
500-talet eller 600 talet. Spelet är inte likadant nu som då, bland annat 
är spelpjäserna annorlunda, och spelplanen hade ännu inte fått det 
omväxlande mönster vi kallar »schackrutigt«. Korrespondensmatcher 
i schack spelades mellan kungligheter redan på 800-talet. Schacket i 
den tappning vi spelar det formades i västerlandet under medeltiden 
och omnämndes i nordisk litteratur under 1300-talet. (Wessberg, 
2004) Även om reglerna ändrats över tiden, är det samma grund-
princip som gäller. Ett fåtal, ganska enkla regler om hur olika 
pjäser får ändras leder till ett spel som kan varieras i oändlighet och 
beroende på motståndet kan kräva en mycket stor intellektuell insats 
av de som spelar. 

Familjespelen

Den andra gruppen spelar vi framförallt för sällskaps skull. Det skulle 
kunna sägas att detta är kärnan i gruppen sällskapsspel. Reglerna 
varierar, men är i allmänhet förhållandevis enkla, även om de är mer 
komplexa än för klassikerna. En spelomgång klaras normalt av på en 
eller ett par timmar men kan i vissa fall pågå längre, t.ex. när det gäller 
de välkända spelen Monopol och Risk. Syftet med spelandet här torde 
vara dels förströelse men även social samvaro i sig. Spelet ger spelarna 
möjligheten att göra något tillsammans utan något bakomliggande 
allvar. 

Spel tillhörande denna grupp verkar för många vara något man 
sysselsätter sig med tillsammans då familjen samlas eller liknande. 

Spelen kan på ett sätt sägas vara hybrider mellan klassikerna och 
taktikspelen. Olika former av taktiskt tänkande premieras ibland, 
även om spelen i större utsträckning än de andra bygger på ren 
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tur via kortdrag och tärningskast. Reglerna är betydligt enklare 
än i taktikspelen, och spelen kräver också i allmänhet en mindre 
intellektuell insats än både klassikerna och taktikspelen.

Kon iktspelen

Den tredje gruppen spel är förbehållen en liten grupp väldigt aktiva 
spelare. Spelen kan sägas vara en sorts avancerade arvtagare eller 
vidareutvecklingar av schacket – de handlar om strategi eller taktik 
och har ofta militärt tema. Dessa spel skulle kunna sägas vara en form 
av simulering och har en logisk motsvarighet i diverse datorspel. 
Ändå föredrar många fortfarande tabletopvarianterna. Exempel på 
spel av denna typ är Warhammer och de olika historiska kon iktspel 
som  nns på marknaden, där spelare med hjälp av avancerade 
regler för pansargenomslag, terränghinder och siktlinjer, prestanda 
och beväpning för olika spelpjäser återskapar pansarslag från andra 
världskriget eller infanteristrider från amerikanska inbördeskriget. 
Spel av denna typ är för utövarna i allmänhet mer av en hobby än ett 
tillfälligt tidsfördriv.

Sällskapsspelens relation till datorn

Bland det första som gjordes när halvledartekniken tillät konsumenter 
att introducera förhållandevis kraftfulla datorer i sina hem, var att 
utnyttja dessa för spel. Hemdatorn har ända sedan sin introduktion i 
mycket hög grad använts för spel. Så småningom har också spel ur alla 
tre grupperna översatts eller tillverkats för datorplattformar, med mer 
eller mindre lyckat resultat.

Klassikerna var tidigt ute i datorvärlden. Det  nns en uppsjö 
typer av olika schackvarianter, från enkla tvådimensionella varianter 
till lekfulla typer som Battlechess där pjäserna i färgstarkt animerade 
slagsmålsscener tar varandra av daga. Tidigt fanns också möjlighet att 
via nollmodem eller nätverk spela mot en annan spelare vid en annan 
dator.

Kon iktspelen har också i stor grad och med lyckat resultat 
överförts till datorn. Datorns beräkningskapacitet har lett till att 
regeltolkningsproblem och beräkningar av skadeutfall, skottvinklar 
och så vidare helt eliminerats och att spelaren istället helt kan 
koncentrera sig på den taktiska aspekten av spelet. »Simuleringen« 
kan också sägas ha gjorts mer komplett då spelaren nu förutom ett 
korrekt utseende på pjäserna kan simulera väderförhållanden och 
höra ljud vilket förbättrar spelupplevelsen. Den allmänna tillgången 
till Internet har också gjort att utbudet av spelmotståndare har ökat. 
Hittar man ingen eller sitter vid en dator utan uppkoppling, går det 



8 8  S Ä L L S K A P S S P E L  M E D  D AT O R K R A F T

alltid att spela mot datorn, som blir en smartare  ende i takt med 
att datorkraften ökar. Spelandet har alltså blivit mer tillgängligt för 
entusiaster av denna typ av spel. Det som saknas är i stort sett den 
del av hobbyn som för de som spelar kon iktspel på klassiskt maner 
går ut på att måla  gurer. Detta är för vissa den viktigaste aspekten av 
spelandet och dessa fortsätter förmodligen även fortsättningsvis med 
detta, eventuellt parallellt med datorspelandet. 

Sällskapsspelen har, med ett fåtal undantag, till skillnad från 
klassikerna och kon iktspelen aldrig riktig slagit eller fungerat bra 
på datorplattformar, trots dagens möjligheter med Internet.Vi har 
frågat oss varför – är det avsaknaden av spelpjäser, tärningar och kort 
som gör att vi drar oss för att spela sällskapsspel? Känns det krångligt 
och krystat att sitta framför en skärm och spela något tillsammans? 
Försvinner det spontana med sällskapsspel om spelarna måste samlas 
framför en skärm? Blir den sociala funktionen av spelet nersatt då det 
»översätts« till datorspel? 

Att sitta tillsammans runt ett spelbräde och se varandra ger en 
helt annan social kontakt än att sitta tillsammans framför en skärm. 
Sladdar och datortillbehör, t.ex. möss, tar plats och är krångliga att 
 ytta runt till den spelare som behöver den. Att sitta framför datorn är 
i sig inte heller någon inspirerande miljö för datorspel. En plattform 
för sällskapsspel med datorstöd behöver därför vara lättanvänd och i 
så liten grad som möjligt påminna om en dator. Antalet sladdar och 
kontakter bör minimeras och plattformen måste vara enkel att ta 
fram och plocka undan, precis som ett vanligt sällskapsspel. För att få 
ytterligare information om kärnan i sällskapsspelets karaktär gjordes 
ett par intervjuer.

Intervjuer

Bland de första saker vi tänkte på när vi pratade om hur vi skulle 
lägga upp vårt projekt i ämnet sällskapsspel med datorkraft, var att 
vi skulle vilja ta kontakt med relevanta företag från näringslivet. Vad 
skulle spelutvecklare från brädspels- respektive datorspelsvärlden 
tycka om en union av dessa världar och hur skulle industrin ta emot 
detta koncept? Vi började snabbt ta kontakt med företag och sätta ihop 
intervjufrågor. Det visade sig att det var svårt att få människor att ta sig 
tid, men efter ihärdigt ringande  ck vi till tre olika intervjuer. En med 
Alga, en med Tactic Sweden och en med EB Games. 

Underlaget från dessa intervjuer har hjälpt oss att utforma en 
konsol med egenskaper som i möjligaste mån tar fram det bästa från 
de båda världarna.

Alla tre intervjuer genomfördes med olika metoder, främst av 
praktiska skäl. Med Annika Furuvik på Alga genomförde vi en 



S Ä L L S K A P S S P E L  M E D  D AT O R K R A F T  8 9

bandad telefonintervju. Med Tactic Sweden gjorde vi en obandad 
telefonintervju där vi istället tog anteckningar. Representanten från 
EB Games mötte vi personligen och intervjuade under 30 minuter. 

Alga, Annika Furuvik – spelutvecklare

Annika har själv inte haft så mycket erfarenhet av datorspel, däremot 
var Alga inne på datorspelsspåret för några år sedan, men de  ck aldrig 
till det riktigt. Det handlade då om att man skulle koppla en del av 
spelmomentet till en DVD skiva, vilket blev en slags blandning mellan 
ett bordsspel och tv-tittande. Att blanda sig in i datorspelsvärlden 
är dock ganska kostsam och produkterna har korta livscykler. Alga 
kände att de hade lite för liten marknad för detta. Idag  nns t.ex. 
TP och När & fjärran med DVD, vilka dock inte givits ut av Alga. Dessa 
tycker Annika dock inte har utnyttjat tekniken tillräckligt mycket, 
det är ju ingen större skillnad på att läsa frågorna på tv:n eller på ett 
kort. Ett spel som däremot lyckats är ett Amerikanskt spel som heter 
SceneIt. Där får man se  lmklipp på DVD:n varefter man ska svara på 
följdfrågor; då är medievalet mer försvarbart.

När det gäller frågan om brädspelens respektive datorspelens 
begränsningar så tror Annika att det kommer att  nnas utrymme 
för båda aktörerna. Alga säljer  er sällskapsspel än tidigare och den 
största målgruppen är vuxna som kanske spenderar hela sin arbetsdag 
framför datorn och vill titta på något annat. Annika menar dessutom 
att det  nns en lockande enkelhet med brädspel, man kan spela var 
man vill utan sladdar och uppkoppling, men framförallt är det ett sätt 
att umgås med vänner och familj.

En av våra återkommande frågor var bland annat om det är viktigt 
med fysiska tärningar när man ska spela, ger det ett mervärde att hålla 
något i handen? På detta svarade Annika att hon inte tror att det spelar 
någon roll, vissa vuxenspel saknar t.ex. tärning helt.

Att kombinera sällskapsspel med datorkraft tycker Annika kan vara 
positivt så länge man verkligen tillför någonting spelmässigt, det 
 nns inget direkt egenvärde i att bara integrera teknik i ett spel. Man 
får inte glömma att det är människor som tycker om att umgås med 
människor, även om det i undantagsfall även  nns människor som 
tycker om att umgås med själva tekniken. Man ska kunna ta upp spelet 
direkt efter middagen utan att behöva  ytta på sig. Det ska rymmas 
chipsskålar och vinglas på bordet, man får inte bygga upp några 
tekniska barriärer.

För Annika presenterade vi två olika möjliga typer av sällskapsspel 
med datorkraft. Det första scenariot byggde kortfattat i princip på en 
helt digital spelmiljö som presenteras på en liggande plattskärm. Det 
andra scenariot var i stället mer likt ett klassiskt brädspel med spelplan 
av papp, men med ljud och lysdioder och ev. en mindre skärm där 
monster eller andra effekter kan visas. Annika tyckte att de båda 
varianternas framgång var mycket beroende av till vilken målgrupp 
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man vänder sig. När det gäller det första scenariot så tyckte hon mer 
att det var riktat till yngre spelare, kanske 10–16 år, vilket inte var 
vår intention. Detta tyckte hon framförallt beror på att man kan 
göra spelen mer äventyrliga med en datorspelplan, vilket är mer likt 
ungdomsspel. Hon tror dock att denna spelplan kan fylla en funktion 
som höjer spelvärdet. Även med det andra scenariot tycker hon att det 
kändes mer som ett ungdomsspel.

Efter att vi tänkt en del på dessa scenarier bestämde vi oss för att gå 
vidare med den första idèn. Den är mer  exibel, tillåter  era olika spel 
på en »konsol« och känns mer rätt ur ett långsiktigt perspektiv.

S C E N A R I O  1 :

Bildskärmar går att göra tunna som en pappskiva och stryktåliga. Skärmarna 
är tryckkänsliga och det går att peka med  ngret på skärmen för att t.ex.  ytta 
saker. En dator som klarar relativt avancerad gra k går att göra väldigt liten och 
kan enkelt byggas in i skärmen utan att den stör. Spelplanen kan på så sätt göras 
»oändligt« stor eftersom man kan scrolla bilden. Gra ken på spelplanen kan 
animeras och visas i 3D så man kan zooma i spelvärlden. Hemliga saker som 
skall visas för enbart en spelare kan visas på en liten handhållen skärm som är 
trådlöst kopplad till spelplanen. Spelen säljs som små minneskort, d.v.s. man köper 
en spelplan och kan byta spel som i ett tv-spel. Spelplanen kan lagra positioner så 
ett spel kan sparas och återupptas vid ett annat tillfälle.

Tactic, Björn Wadelius – spelutvecklare

Björn har jobbat på Tactic, som är ett  nskt brädspelsföretag, sen 
15 år tillbaka. När det gäller jobbet som spelutvecklare handlar 
det inte bara om att hitta på nya idéer utan även om att leta efter 
be  ntliga spelidéer som man tror håller. När väl en sådan är hittad 
blir spelutvecklaren projektledare och ska samordna alla olika delar 
i utvecklingsprocessen. 

När det gäller erfarenhet av datorspel kommer den endast från det 
privata livet, Tactic har aldrig ägnat sig åt annat än klassiska brädspel. 
De har dock märkt en trend där elektronik integreras i brädspel, för 
att till exempel spela upp ljud eller instruktioner. Dessa är dock, som 
även Annika sade, främst riktade till yngre spelare

Björn tycker att sällskapsspelens starkaste sidor är att man verkligen 
träffas och umgås, speciellt mellan barn och föräldrar. Nästan 70% av 
all försäljning sker precis före jul – en familjehögtid då man verkligen 
har tid att umgås.

När det gäller att integrera datorkraft i sällskapsspelen är Björn 
positiv så länge man utnyttjar det för att bredda spelidén. Han tycker 
att den teknik som kommer skall utnyttjas. På tärningsfrågan tycker 
Björn att det är en fråga om vana. Människor som är vana att slå en 
tärning ser mer värde i det än ett barn som kanske tycker att det är 
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häftigare att trycka igång en slumpgenerator. Däremot anmärker Björn 
att det är viktigt för spel som är riktade till små barn att t.ex. tärningar 
 nns kvar eftersom det ger motorisk träning för barnet. Genom att 
kombinera datorkraft och sällskapsspel tror Björn att man kanske kan 
nå målgruppen killar 9–15 som idag i stort sett endast spelar rena 
datorspel. Detta var även den målgrupp Annika pratade om. 

Framtiden för sällskapsspel ser än så länge relativt stabil ut enligt 
Björn. Det kommer ut nya spel hela tiden, en ny trend är t.ex. resespel 
som kan tas med på resan. Björn tror också att det  nns ett sug att 
göra något utanför dataskärmsvärlden vilket stärker sällskapsspelens 
position. Till skillnad från Annika som inte tror att det kommer hända 
så mycket på sällskapsspelsfronten i framtiden, tror Björn att den nya 
tekniken kommer generera nya spelkoncept framöver.

EB Games, Robert Engzell – säljare

EB Games är en återförsäljare av datorspel och sällskapsspel, som vi 
ville ha en intervju med för att få lite input från några som är i direkt-
kontakt med kunderna. Robert har erfarenhet av datorspel, främst 
från det privata, men även från att testa några spel i jobbet. 

Robert tycker att en av brädspelens nackdelar är just att man måste 
vara  era, samtidigt som det är dess styrka! Han tycker att det kan 
vara svårt att lära sig reglerna vilket kan avhjälpas hos datorspel med 
inbyggda tutorials. En av sällskapsspelens styrkor är att man har pjäser 
att röra och att man får en tredimensionell plan att spela på, medan 
datorspelens starka sida är att hela spelet blir mer av ett äventyr. När 
det gäller tärningsfrågan tycker Robert att det är viktigt för spelkänslan 
i brädspel att man har fysiska tärningar.

Robert tycker att det är svårt att säga om vårt »scenario 1« kommer 
att vara roligt. Han tycker att man bör kunna spela både ensam och 
multiplayer via uppkoppling. Vi skulle även kunna fundera på att ha 
fysiska pjäser stående på vår digitala skärm i och med att det ska 
vara en touchscreen. Ljudeffekter är något som kan göra mycket till 
spelkänslan och kan man kanske utnyttja webkameror kopplade till de 
små skärmarna? Robert har många idéer som vi kunde ta med oss för 
utvärdering i gruppen.

När han tittar på marknaden tror han att den främsta konkurrenten 
till vår konsol skulle bli dagens tv-spel som faktiskt har ett visst socialt 
moment.

Slutsatser

Mycket av det som kommit fram i intervjuerna har vi kunnat använda 
direkt när vi utvecklat vår konsol. Det har funnits en enighet om att 
brädspel kommer att  nnas kvar i framtiden även om det är osäkert 
vilken teknik som kommer att in uera spelmiljön. Alla intervjuer 
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pekar på att det  nns ett stort värde i att spela under sociala former. 
En svårighet för vår konsol verkar bli att få med vuxna spelare som 
målgrupp samt att få bort »dataskärmskänslan« i spelet.

Haptisk prototyp

Parallellt med förslaget till spelkonsol utvecklade vi en prototyp för 
att praktiskt prova på ett spel som integrerar modern teknik och 
traditionellt sällskapsspel. Schack är ett klassiskt spel med etablerat 
spelbeteende. Haptik är en väl utvecklad teknik, men i nuläget mycket 
lite använd i spelsammanhang. Vad kan vi lära oss av att försöka 
sammanföra de båda? 

Haptik – vad är det?

»Haptik« kommer ifrån grekiskans »haptesthai« som betyder »att 
känna« (to touch). Inom haptik använder man motorer i kombination 
med känsel för att identi era objekt.

Användaren kan manipulera virtuella objekt och uppleva deras 
form, vikt och ytegenskaper, som om de fanns fysiskt. Detta görs 
genom att användaren håller i något styrmedel som kan påverkas både 
av användaren och av motorer styrda av datorn. Be ntliga styrmedel 
är exempelvis en penna (kallad »fantom«), en mus med knapp som 
går att röra i tre dimensioner (den kan även lätt lyftas) och ett klot. 
I vår prototyp lyfter man pjäserna med hjälp av en fantom med en 
knapp. När fantomen förs mot den plats där datorn har placerat 
exempel vis en virtuell bonde, simulerar datorn det motstånd som en 
bondens yta skulle ge. Med fantomen kan man följa konturerna av 
bonden och känna dess form. Bonden kan programmeras som om 
den vore gjord i gummi, med svikt mot fantomen och stor friktion då 
den gnider mot ytan. Självklart kan bonden också programmeras som 
om den vore gjord i marmor, så fantomen halkar längs ytan som om 
den vore glatt och hård. Puttar man med fantomen på ett föremål går 
det att skjuta det framför sig. Motorerna simulerar då rätt motstånd så 
att tyngre föremål känns trögare att skjuta än lätta. 

All sorts känsel används inte i och med haptik. Den känsel som tas 
upp av tryck och sträckningar i huden och av håret på huden kallas 
taktila gränssnitt. Dagens haptiska verktyg använder sig inte av taktil 
återkoppling, man håller ju samma tryck mot styrenheten när man 
använder dagens haptiska verktyg. Däremot blir tryck och rörelser i 
hela armen aktuella. 
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Syfte

En avgörande aspekt som gör sällskapsspelandet tilltalande är som 
tidigare nämnts förmodligen just sällskapet, dvs. möjligheten till 
otvunget socialt samspel.

Den haptiska prototypen är tänkt för spel på distans och därför blir 
det viktigt att kunna bibehålla så mycket som möjligt av de tilltalande 
delarna i sällskapsspelandet när man lämnar det gemensamma 
rummet.

Genom att göra denna prototyp med en kombination av ett mycket 
traditionellt brädspel och haptik ville vi också söka svar på följande 
frågeställningar: 

• Om två spelare spelar med »samma« bräde men på olika orter, 
kommer man ändå ha en känsla av närvaro? Kommer känslan 
av umgänge påverkas av att man får intrycket av att manipulera 
samma, fysiska bräde?

• Hur mycket tillför det upplevelsen att man får fysisk 
återkoppling? Hur mycket tror vi på kombinationen datorspel-
haptik?

• Hur stor är skillnaden för upplevelsen att röra på en penna 
istället för att  ytta pjäserna med en mus?

• Vilka svårigheter  nns det med att kombinera teknik och 
sällskapsspel på detta sätt?

• Vilka saker måste man ge avkall på och vad gör detta för 
spelupplevelsen?

Verktyg

För att skapa virtuella objekt använde vi ett API från företaget Reachin. 
I API:et bygger man upp en scengraf, det vill säga en hierarkisk 
struktur av objekt, i programspråket VRML, vilket står för Virtual 
Reality Modelling Language. Extra funktionalitet programmeras i 
språken Python och C++. Själva API:et är också skrivet i C++. I API:
et kan man lätt skapa kuber, koner, klot och rätblock. Det går att 
skapa realistiska material samt importera föremål från andra program 
som till exempel Maya. Man kan också lätt föra in manipulering av 
objekten med styrenheten. I nuläget används detta API bland annat 
i program som simulerar operationssituationer för kirurgistudenter 
samt i program som simulerar seismiska förhållanden för att beräkna 
optimala borrbanor. 

Styrenheten, som alltså är en fantom i vårt fall, används både som 
styrenhet och återkopplingsmedel. I fantomens ände (i den ände en 
penna har sin spets)  nns en förlig led, som övergår i en arm med 
ytterligare leder, vilket gör fantomen rörlig i  era dimensioner.
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Upplevelsen av den virtuella världen brukar förmedlas till användaren 
enligt följande: Bilden av exempelvis en kub projiceras spegelvänt på en 
datorskärm. Den spegelvända bilden vänds rätt i en snedställd spegel 
som betraktas av användaren. Systemet fungerar på samma sätt som 
re exsökaren i en systemkamera och Head-Up-skärmar i bilar och 
 ygplan. Genom den halvt genomskinliga spegeln ser användaren 
sin hand och fantomen. När toppen av fantomen »träffar« kuben, ger 
fantomarmen ett motstånd och användaren upplever det som att kuben 
existerar fysiskt. För att öka verklighetskänslan används ofta också 
stereoprojicering och stereoglasögon.

Bildskärmen vi arbetade med använde istället en helt speglande 
skärm. Eftersom man då inte såg den verkliga pennan,  ck denna 
representeras gra skt. Den gra ska representationen av pennan kallas 
för en proxy.

Bild 4.1 – Det haptiska schackspelet med proxyn synlig.

Resultat och problem

Det visade sig vara svårare än vi trodde än att göra spelet. Det fanns 
inga enkla sätt att göra  era av de centrala delarna i ett schackspel 
eftersom dessa funktioner inte  nns implementerade i API:et. Detta 
gör tyvärr att vissa frågeställningarna ovan måste lämnas obesvarade 
i denna rapport. Vi kommer dock att fortsätta utvecklingen av 
prototypen och tror oss kunna svara på dessa i ett senare skede.
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Vi hade svårigheter eftersom API:et saknade inbyggd funktion-
alitet för:

• att lyfta en pjäs i taget (och veta vilken pjäs som ska väljas)

• att känna tyngden av ett objekt när det lyfts

• kollisionshantering mellan olika objekt (dvs. inte bara mellan 
objekt och pennan)

• ett naturligt, nedåtriktat gravitationsfält som verkar på alla 
objekt

• friktion mellan renderade kroppar (t.ex. mellan pjäs och bräde)

Om man skulle spela haptiskt schack via nätverk och vill behålla så 
mycket som möjligt av fördelarna med sällskapsspel blir det viktigt 
att bibehålla den sociala kontakten spelarna emellan. Detta skulle 
exempelvis kunna göras med webbkameror och bildöverföring 
och/eller en chatfunktion. Det kan vara en fördel att helt utesluta all 
form av spellogik så att spelets regler bestäms helt av spelarna. Inga 
inskränkningar i vad som är möjligt att göra bör alltså införas. Allt som 
sker under en spelomgång sker då genom att spelarna obehindrade 
manipulerar den gemensamma »fysiska« (dvs. virtuella) miljön. På så 
sätt bibehålls den del av interaktionen som  nns i vanliga sällskapsspels
situationer, t.ex. diskussioner om regler, möjliga feldrag, fusk (!) o.s.v.

Det bästa sättet att skapa ett realistiskt haptiskt schackspel vore 
förmodligen att skapa ny funktionalitet i C++. På så sätt skulle API:et 
kunna utökas till att innehålla den nödvändiga fysiken för kollisioner, 
gravitation o.s.v. Detta är enligt vår bedömning fullt möjligt att 
åstadkomma. Dock krävs mer avancerad programmering än vi är 
kapabla till och mer tid än vi har till vårt förfogande. I vår prototyp 
saknas därför detta grundläggande programmeringsarbete. Vi har 
blivit tvungna att gå andra vägar och göra  era kompromisser, till 
förlust för spelupplevelsen.

Teknik

Vi återgår nu till den idé om en spelkonsol som vi presenterat tidigare 
i artikeln. I vår vision av denna konsol har tryckkänsliga platta skärmar 
en central plats. Ett sällskapsspel måste ha ett snabbt gränssnitt om det 
ska spelas på ett naturligt sätt, och spelarna ska inte behöva ha någon 
datorvana. Den tryckkänsliga skärmen blir därför ett naturligt val.

Det  nns tre typer av platta bildskärmar; re ektiva, transmissiva 
och transre ektiva. 

Re ektiva bildskärmar bygger på idén att inkommande ljus 
re ekteras från externa ljuskällor. De får bättre kontrast ju ljusare det 
är, eftersom det inkommande ljuset re ekteras och återges. Det är 
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därför man ser det som visas på displayen bra i solljus. Denna typ av 
skärm behöver ingen inbyggd ljuskälla. Är det mörkt kan en extern 
ljuskälla användas. Nackdelen är att ljuskällan påverkar bildkvaliteten. 

Transmissiv displayteknik bygger på att displayen har egen ljuskälla. 
I en transmissiv display sänds ljuset från belysningskällan genom 
displayen. Det går inte att använda en transmissiv display i solljus, 
eftersom solljuset reducerar bildkvaliteten.

En transre ektiv display är både re ektiv och transmissiv. En sådan 
display har alltså en egen ljuskälla samtidigt som den kan re ektera 
inkommande ljus från omgivningen.

Allmän beskrivning av tryckkänsliga skärmar

Beroende på användningsområde  nns det olika typer av tryckkänsliga 
skärmar. De tre vanligaste är resistiv, kapacitiv och induktiv. För att 
välja vilken typ av skärm vi behöver har vi undersökt fördelar och 
nackdelar med resistiva, kapacitiva och induktiva tryckkänsliga 
bildskärmar. Vi kommer att ha en stor skärm som kommer att vara 
den gemensamma spelplanen. För att varje spelare t.ex. skall kunna få 
egna kort, som skall hållas hemliga, kommer småskärmar att behövas. 
Varje spelare skall alltså ha en liten skärm för sitt eget bruk, utöver den 
stora skärm som utgör spelplan och används gemensamt.

Olika typer av tryckkänsliga skärmar

Resistiva skärmar används bland annat i mobiltelefoner. Skärmar av 
denna variant är billiga, enkla och drar lite ström. Användaren sköter 
interaktionen genom att trycka med sitt  nger på skärmen. 

Kapacitiva tryckkänsliga skärmar används för större PC-monitorer. 
Även här använder användaren  ngret för interaktion.

Induktiva skärmar måste däremot användas tillsammans med en 
speciell penna med en inbyggd spole och resistor. I skärmen strålas ett 
elektromagnetiskt fält ut och det påverkar inte bildkvaliteten, men det 
störs av GMS-antenner. Sådana skärmar används inte i mobiltelefoner 
eftersom förlust av pennan då skulle innebära att telefonen inte kan 
användas.

Stor tryckkänslig skärm för vår spelplan

Kapacitiva skärmar har många fördelar som gör dem lämpliga att 
använda som spelplan i våran plattform. Ytan är beständig mot repor 
och skärmens livslängd, optiska transmissitivet och tillförlitlighet är 
mycket bra. Skärmen är också mycket tålig mot vätskor, vilket är en 
fördel om den skall användas för ett sällskapsspel. Dessutom tål denna 
typ av skärmar stötar och slag bra. En nackdel är att det inte går att ha 
en pekare. 
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Den kapacitiva skärmens funktion

En kapacitiv skärm består av en glaspanel med en ledande yta som är 
täckt med ett kapacitivt eller ett elektriskt laddningsmaterial. Elektroder 
runt hela skärmen fördelar låg spänning över hela det ledande lagret 
för att skapa ett konstant elektriskt fält. Vid en nedtryckning för yttas 
spänning från varje hörn i det elektriska fältet. De fyra hörnen i en 
tryckkänslig bildskärm är förenade med förstärkare som integrerar 
strömmen som behövs för att periodiskt ladda upp kapacitansen. Dessa 
integrerade strömmar mäts med en AD-omvandlare i den elektroniska 
kontrollern som avgör den exakta positionen för nedtryckningen på 
skärmen. Figur 4.1 visar funktionsprincipen för en kapacitiv skärm. 

Ett alternativ till den ovan beskriva kapacitiva touchscreen teknik 
är en »projected capacitive touchscreen«. Här används ett främre och 
ett bakre skyddande glas som ger en optisk förbättring. Det mellersta 
lagret består av ett laminerat sensorrutnät bestående av tunna trådar, 
som leder informationen om nedtryckningen till ett kontrollchip.

Vid beröring av skärmen, skapas en kapacitans mellan  ngret 
och sensorrutnätet. Den inneslutna kontrollern beräknar platsen för 
nedtryckningen och överför informationen till datorn.

Ett exempel på en för våra syften användbar kapacitiv bildskärm 
är Planar Systems PT191MU 19’’ Touchscreen Monitor. Enligt 
tillverkaren är den klar, beständig och snabb. Denna kapacitiva tryck-
känsliga skärm passar bra inomhus och tittvinkeln är tillräckligt 
stor för att  era spelare ska kunna använda skärmen samtidigt. 
Upplösningen på skärmen är 1280 x 1024 pixlar och den är av typen 
LCD med aktiv matris, vilket innebär att varje pixel drivs med digitala 
signaler. En passiv skärm däremot drivs analogt och har ett rutnät 
med horisontella (negativt laddade) och vertikala (positivt laddade) 
glas som skannas igenom och en spänning läggs på för det stället 
där man tryckt på skärmen. En passiv bildskärm har en något sämre 
bildkvalitet. Genom att ha en något sämre upplösning på skärmen 
kan man få ner tjockleken något. På den stora skärmen skall man se 
spelplanen tydligt. 

Tittvinkel eller betraktningsvinkel

Den gemensamma spelplanen ska ligga horisontellt på bordet. Det är 
viktigt att alla deltagare ser skärmen lika bra med hög kontrast. När 
en skärm betraktas från olika vinklar ändras den upplevda kontrasten. 
Bättre skärmar ger mindre påverkan kontrasten beroende av vinkeln. 

Det  nns olika sätt att påverka tittvinkeln, re ektionen och polaris-
ationen hos en skärm. Ett sätt är att använda Diffuse Re ective Polarizer 
Film (DRPF) som tillverkas av Vikuiti. Genom att använda denna 
teknik kan tittvinkeln, re ektionen och polarisationen förbättras. Det 
är användbart för LCD-skärmar med höga krav på stor tittvinkel. Med 
DRPF-teknik kan moiré-effekter reduceras och mer polariserat ljus 
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kan transporteras genom LCD displayen. DRPF placeras mellan lagret 
med  ytande kristaller och ljuskällan (Vikuiti 2005). 

Små skärmar för varje spelare

Utöver den stora gemensamma skärmen skall varje spelare ha en liten 
egen skärm för personligt bruk.

Fördelar med en resistiv tryckkänslig skärm är att den kan aktiveras 
med en pekare och är tillförlitlig. Lite energi krävs för att driva resistiva 
displayer. Vätskor kommer inte att påverka skärmens prestanda. 
Transmissiviteten är 82–85%. Nackdelar är att ytan kan bli skadad 
och att den har lågt uthärdande med 35 miljoner vidröringar. Vi anser 
att denna typ av skärm kommer att passa att ha som småskärmar, 
eftersom de kan ha en pekare för att lättare kunna peka på en viss 
spelare eller ett speciellt kort.

Resistiva skärmar, funktionsbeskrivning

Ytterligare en glasskiva läggs på de två bildskärmsglasen. Den är 
bärare för två s.k. ITO-lager, genomskinliga metallager. De två lagren 
separeras med en glasskiva eller en plast lm. Vid tryck mot en viss 
punkt, pressas plast lmen ner och skapar kontakt mellan de två 
ITO-lagren. Lagren separeras med mellanlägg, som är symmetriskt 
fördelade över skärmens yta.

Vanligtvis läggs båda ITO-lagren på en plast lm som bärare. Den 
är tunn men samtidigt känslig. Om man tittar framifrån ser man två 
ITO-lager, ett nere på glaset och ett uppe på plasten. Transmissiviteten 
för en resistiv skärm är något sämre än för en kapacitiv.

Tryckavläsningen görs i  era steg genom att resistansen mellan 
plattorna i olika led mäts och ger x- respektive y-koordinaterna för 
tryckpunkten. Metoden four-wire-avläsning använder fyra ledare som 
parvis mäter resistansen på varsin ledd och räknar ut var någonstans 
skärmen berörs.

Resistiva skärmar är väldigt känsliga i kanten på grund av att ITO-
lagret är sprött och vid stor mekanisk påverkan kommer detta att 
splittras, och därför måste kanterna på skärmen skyddas.

Re ektion, slutsatser och resultat

Re ektioner efter att vi spelat brädspelet Risk

För att få lite djupare förståelse av vad det egentligen är som ger 
mervärde till vanligt brädspelande, lät vi ett av våra projektmöten helt 
enkelt vara en simulerad spelkväll. Vi samlades runt en spelplan och 
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delade in oss i lag, precis som i vilken annan spelsituation som helst. 
Det svåra var att koppla bort tävlingsinstinkten och viljan att vinna 
spelet, för att istället analysera vårt beteende. Genom våra re ektioner 
från spelandet kunde vi utveckla funktioner på vår spelkonsol för att 
bevara och förbättra egenskaper hos de klassiska sällskapsspelen. Det 
var ofta svårt att avgöra om en viss egenskap hos brädspelet var positiv 
eller negativ, tillhör det t.ex. charmen hos ett klassiskt brädspel att 
tärningarna kan rulla av bordet? Är diskussionen som då uppstår om 
tärningens utslag ska räknas eller inte något som bidrar till känslan 
av att spelarna har kontroll över spelet? Om så är fallet, är det i så fall 
positivt eller negativt?

• Komma igång – Det första vi kom fram till under fasen när 
spelarna ska sortera kort, packa ur, och ställa i ordning spelet 
var att detta moment går att klara sig utan. För att komma 
igång snabbt vill vi att vårt operativsystem ska vara sparat i ett 
 ashminne för att få minimal uppstartstid. Detta ligger i linje 
med vad som framkom under intervjun med Alga angående 
lättillgängligheten av spelet.

• Utrymme – De  esta brädspel tar mycket plats. Stora spelplaner 
och högar med kort och pjäser ska samsas med kaffekoppar 
och chipsskålar. Med vår konsol kan utrymmet minskas genom 
zoombara spelplaner och digitala spelkort. Däremot vill vi ha 
en så stor skärm som möjligt för att tillåta att så många spelare 
som möjligt ser skärmen bra.

• Pjäser – När väl spelplanen är »dukad«  nns alltid risken 
att någon stöter emot planen och pjäserna välts, detta 
undviks självklart i det digitala formatet. Däremot försvinner 
möjligheten att fysiskt  ngra på pjäserna vilket ansågs viktigt 
av försäljaren på EB Games. Detta kan dock delvis kompenseras 
genom möjligheten att direkt i mjukvaran tillåta en viss 
manipulation och rotation av sina pjäser. Man kan dessutom 
utsmycka sina digitala pjäser med valbara färger och mönster, 
vilket påminner om den gamla tennsoldatstiden.

• Borttappade delar – Ett problem som dök upp direkt när vi började 
spela var en borttappad tärning. Detta problem kommer givetvis 
att försvinna med datorkraftens inverkan på sällskapsspelet. 
Detta har också fått oss att vilja minimera antalet ingående 
delar och tillbehör till vår konsol, det enda som ingår är ett par 
strömförsörjningskablar.

• Antal spelare – Ett vanligt problem när man ska spela sällskapsspel 
är att få ihop tillräckligt med folk, det är ofta någon som får 
offra sig för de andras viljor. Med vår konsol kan den sista 
personen utgöras av spelets AI.
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• Tittvinkel – Här tror vi att problemen kommer vara rätt likartade 
för brädspelen och vår konsol. Pappspelplaner är ofta relativt 
re ektiva p.g.a. sina glatta laminatskikt, medan dataskärmars 
toleransvinklar hela tiden förbättras.

• Överskådlighet – Ibland kan spelplanen vara svår att överblicka 
när den är full med kort och pjäser. Om detta inte är en del av 
spelidén ger vår konsol en möjlighet att framhäva den viktigaste 
informationen på spelplanen för spelaren genom att lysa upp 
dessa.

• Spara – Ett problem med ett stort brädspel är att man inte kan 
spara ett pågående spel på annat sätt än att låta spelplanen 
med pjäser stå kvar. Detta löser vi i vår konsol genom att tillåta 
digitalt sparande av  era olika spel samtidigt på en hårddisk 
som är inbyggd. Dessutom har man möjlighet att spara ner ett 
spelparti på ett  ckminne via en USB-port vilket gör att man 
kan fortsätta partiet hos en annan kompis med en konsol vid 
nästa tillfälle.

• Repriser – Efter ett spelparti kan vår konsol visa statistik och 
eventuella repriser från viktiga speldrag.

• Regler – En viktig del av traditionellt sällskapsspelande är 
diskussionen kring reglerna. Olika människor använder olika 
regler och vissa fuskar mer gärna än andra. Detta leder till en 
interaktion mellan spelarna som inte enbart är negativ. Därför 
vill vi att vår konsol ska ge möjlighet för spelarna att själva 
kontrollera reglerna samtidigt som datorn ska ha möjlighet att 
göra det. 

• Nybörjare – När vi diskuterade regler kom vi även på att spelen 
på vår konsol skulle kunna ha nybörjarlägen, där varje 
moment i spelet förklaras kortfattat för spelaren innan draget. 
Funktionen kan även ge förslag på möjliga drag i en viss 
situation.

• Hemliga kort – De  esta spel har kort som ska dras och läsas 
individuellt av en viss spelare. För att detta ska vara möjligt 
har vår konsol fyra minde skärmar med måtten 15x10 som 
kommunicerar dubbelriktat med huvudenheten. Dessa används 
av spelarna enskilt eller lagvis för den information som inte ska 
vara öppen under spelet. Detta tillåter även att en spelare kan 
titta på privata kort och planera samtidigt som någon annan 
använder stora spelplanen. 
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• Turtagning – Ett problem med de  esta spelplaner är att inte 
alla spelare kan se planen framifrån hela tiden. Detta ordnar 
vi med hjälp av en manuell rotationsfunktion av spelplanen 
som sker på samma sätt som när man roterar en bild i ett 
bildbehandlingsprogram. Denna funktion har en egen knapp 
direkt på konsolen.

• Strömförsörjning – Självklart ska man inte behöva koppla in en 
massa sladdar när man börjar spela. Därför kommer enheten 
vara batteridriven på samma sätt som en bärbar dator. De 
trådlösa skärmarna sticks in i huvudspelplanens sidor när spelet 
inte används och kommer därmed att laddas samtidigt som 
man laddar huvudbatteriet. Under längre partier kommer dock 
en sladd behöva kopplas till planen under spelets gång. 

• Pekande – Ett vanligt sällskapsspel handlar mycket om att använda 
armarna och  ngrarna, man hämtar kort,  yttar pjäser, delar ut 
pengar. För att inte helt gå miste om detta moment så är både 
huvudspelplanen och de fyra små skärmarna tryckkänsliga. 

• Animationer – En effekt som vår konsol kan bidra med för 
ökad spelupplevelse är animationer och 3D-gra k för vissa 
spelmoment. Dessa måste dock kunna begränsas så att den 
snabbe spelaren ska kunna utföra sitt drag direkt om han eller 
hon föredrar detta.

• Spelplanen – För att inte associationerna ska vara för starka till en 
vanlig dataskärm när man sätter sig kring vår konsol vill vi att 
höljet skall ha en varm färg, kanske i träimitation. En av sidorna 
kring datorskärmen ska vara lite bredare för att rymmas med 
konsolens logga och de få knappar som ska  nnas. Denna yta 
vill vi ska föra tankarna till en klassisk pappbrädspelsplan.

• Högtalare – För vissa spel ska man kunna använda ljud, högtalarna 
skall dock inte kunna ses ovanifrån, utan sitta vid sidorna på 
spelet. Det kan  nnas spel där ljud är en stor del av spelidén, 
men annars skall ljud användas med återhållsamhet för att inte 
hämma dialogen mellan spelarna.

Frågorna var många och antalet antecknade sidor otaliga efter några 
timmars spelande. Vad vi kommit fram till kan knappast anses vara 
ett facit för vilka egenskaper som bör  nnas med i ett digitaliserat 
sällskapsspel. Det gav oss dock underlag för att motivera utförande 
och tekniska lösningar på vår konsol. Ett  ertal av ovanstående 
punkter kommer behandlas mer ingående när vi nedan går igenom 
designen av vår konsol mer i detalj.
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Konsolen, presentation

1. Tryckkänslig bildskärm, 23"

Vi har valt en relativt stor bildskärm för att efterlikna en klassisk 
spelplan i papp. Dessa ger en känsla av större fysisk närvaro i spelet 
och tillåter att mycket information visas samtidigt. En första tanke vi 
hade med spelplanen var att den skulle vara vikbar så att den skulle ta 
mindre plats i hyllan, men denna idé övergavs snart. Bland annat gör 
be ntlig skärmteknik det omöjligt att undvika en skarv mitt i skärmen 
om den skall vara vikbar.

2. Batterifack, plats för ett utbytbart laddningsbart batteri

För att kunna uppnå den portabilitet som ett vanligt brädspel har ska 
vår konsol som nämnts vara batteridriven. Detta gör att vi uppnår 
den  exibilitet som  era av våra intervjuer visat vara viktig för ett 
sällskapsspel – det går t.ex. att låta barnen spela i baksätet på bilen 
under en långresa.

3. Gummifötter, gör att enheten står stadigt på glatta ytor

Barn spelar lika mycket fysiskt som mentalt vilket kommer att inne-
bära att de kommer ta på, knuffa och kanske försöka välta spelet. Detta 
förutsätter en stadig konsol.

4. Ethernetport, tillåter överföring av  ler från PC, t.ex. nedladdade spel

Denna enhet kan även möta en efterfrågan efter att kunna spela med 
konsolen online vilket gör att den kan utnyttjas för att spela ensam. 
Detta framstod som viktigt efter intervjun med EB Games.

5. USB-port, ger möjlighet att ansluta ett USB-minne

På detta sätt kan spel sparas och minnet användas som  yttbar 
hårddisk för överföring av  ler. Nu går det att spara sitt spel på ett 
 ckminne och ta med det till en kompis och fortsätta spelet där, 

Figur 4.1
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vilket är en väldigt stark egenskap hos vår konsol jämfört med dagens 
sällskapsspel.

6. S-video- och komposituttag, tillåter anslutning av externa enheter

Dessa är inga centrala portar för vår konsol utan  nns bara för att 
tillåta användningsområden för skärmen som vi kanske inte tänkt på 
i utvecklingsstadiet.

7. Uttag för stereohörlurar

Detta är inget som ska användas när  era personer spelar samtidigt 
eftersom det kan förta känslan av att spela tillsammans, däremot kan 
det användas vid ensamspelande.

8. Strömkontakt

En längre sladd ingår i den förvaringslösning som konsolen har. 
Motivering  nns med föregående kapitlet om re ektioner

9. Plats för spelkassett

Spelen kommer säljas på minneskort liknande de vi har i digital-
kameror i dag. Det  nns dessutom redan datorspel som säljs på 
detta format. Anledningen till att vi inte valt t.ex. DVD-format är att 
skivorna tar större plats. Det kommer som nämnts ovan även  nnas 
möjlighet att ladda hem spel online då denna form av mjukvaruköp 
blir allt vanligare.

10. Strömbrytare

Den enda knapp som vi anser oss behöva på själva konsolen är 
strömbrytaren. Alla andra justeringar löses i mjukvaran.

11. Högtalare och luftintag för  äkt

Högtalarna kan tillföra mycket till spelglädjen enligt EB Games. Dessa 
kommer därför att vara av god kvalitet. Fläkten kan vara ett problem. 
Användarna ska helst inte bli påminda att det är dator spelet körs på 
bara för att kyl äkten hörs. Dagens  äktar är dock relativt tysta.

12. Plats för handhållen skärm

Den lilla skärmen kan förvaras och dess batteri kan laddas när den är 
instucken i sitt fack i konsolen. De handhållna skärmarna är av central 
vikt för att möjliggöra privat information. Den skärm som kommer 
väljas är en tryckkänslig skärm av resistiv typ.

13. Strömuttag för handhållen skärm

Om batteriet på den lilla skärmen tar slut under spel kan den anslutas 
här. Det tog emot att medföra sladdar till dessa. Vi diskuterade andra 
former av trådlös uppladdning men kom fram till att de måste laddas 
så sällan att det helt enkelt var motiverbart att använda sladdar.

14. Fläktutblås, varm luft från  äktarna.

Här gäller samma problematik som under punkt 11. Inga onödiga 
ljud ska påverka spelnärvaron.
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Pervasive gaming
– med verkligheten som spelplan

Pervasive gaming är en ny datorspelsgenre som utmanar den traditionella synen 
på datorspel. Genom att integrera fantasins värld i verkliga miljöer och kontexter 
och därmed introducera verkligheten som spelplan, öppnar dessa spel upp för helt 
nya spelformer där spelaren inte längre är begränsad till stationära spelplattformar. 
Inom pervasive gaming kommunicerar spelarna med hjälp av bland annat 
mobiler, bärbara datorer, GPS-utrustning och videoteknik. Verklighet, fantasi och 
teknik skapar på detta sätt tillsammans nya förutsättningar och möjligheter för 
datorspelsrelaterade upplevelser. 

Inledning

Vår projektgrupp har i detta projektarbete haft som huvudsaklig 
målsättning att kartlägga spelgenren pervasive gaming och dess 
potential. Pervasive gaming är ännu en ung och outforskad dator spels-
genre och frågeställningarna är därför många. Samtidigt ges stora 
möjligheter att påverka genrens struktur och utveckling. Denna text 
inkluderar alla de faktorer som tillsammans påverkar en spelidés eller 
spelgenres existens och genomslagskraft: spelarnas intentioner och 
preferenser, teknik samt sociala och marknadsekonomiska aspekter. 
Genom att beskriva dessa områden har vi för avsikt att kunna ge läsaren 
en föreställning om de förutsättningar som pervasive gaming har för 
att etablera sig som spelgenre samt hur en realisering av spelgenren 
skulle kunna se ut. Pervasive gaming är som vi tidigare har påpekat en 
relativt ny spelgenre som till stor del endast existerar i teorin. Till följd 
av detta bygger innehållet i denna text på forskningsresultat snarare 
än empirisk data.
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Vår huvudsakliga arbetsmetod har varit intervjuer med branschfolk 
och forskare som på ett eller annat sätt har en koppling till pervasive 
gaming. En viktig målsättning med intervjuerna har varit att täcka 
in samtliga aspekter som nämns ovan; teknologi, spelare och spel-
utvecklare. En fullständig förteckning över de personer som har 
ingått i intervjustudien åter nns i källförteckningen. Utöver dessa 
intervjuer har vi läst ett stort antal rapporter och artiklar på området. 
Även i detta fall har vi strävat efter att läsa texter som belyser ämnet ur 
olika perspektiv; allt för att kunna ge en så omfattande och trovärdig 
redogörelse som möjligt.

En blick in i framtiden

Scenariot nedan syftar till att beskriva ett av de möjliga spel som vi 
tror kommer att utvecklas i Sverige inom tidsramen tre till fyra år. 
Spelet kan placeras i genren crossmedia-produktioner och vi anser det 
sannolikt att den här typen av spel kommer att vara de som banar väg 
för andra pervasive games. Redan idag syns en trend där kapitalstarka 
aktörer inom datorspel- och  lmbranschen  nansierar pervasive 
games som fungerar som marknadsföring för datorspel och  lmer. Vi 
menar att tekniken varken kommer att vara avgörande eller central i 
de mest framgångsrika spelen de närmsta åren.

Scenario för år 2008: The Message

Martin viker ihop tidningen och betraktar den gråtrista gatan utanför 
caféfönstret, plötsligt piper mobilen till med tre korta signaler. Martins 
sinnen skärps vid ljudet av signalen eftersom den betyder att han fått 
ett nytt MMS med information från The Message. Han öppnar MMS:et 
och får se en bild på Kaknästornet. Martin dricker snabbt ur det sista 
av kaffet och skyndar ut, kanske är det där den sista pusselbiten  nns 
för att knäcka koden – och få se nästa episod! Han kastar sig upp på 
sin italienska racercykel och trampar ut mot Gärdet. Ska han hinna 
före motståndarna i det konkurrerande laget?

Medan han cyklar tänker han tillbaka på den där tisdagen för drygt 
en månad sedan när en av killarna på klättringsgymmet ute i Sickla 
tipsade honom om The Message. Vännens beskrivning av spelet hade 
varit så medryckande att Martin laddade ner prologen till spelet The 
Message redan samma kväll: 

»En grupp människor i en framtid som härjats av krig och miljöförstöringar som 
gjort jordens yta näst intill obeboelig, har utvecklat en teknologi som möjliggör 
kommunikation bakåt i tiden. De hårt prövade framtidsmänniskorna skickar 
meddelanden med instruktioner på olika uppdrag som kan förhindra att ödesdigra 
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beslut fattas. Dessa meddelanden skickas genom olika kommunikationskanaler som 
tv, Internet och mobiltelefoner. Vissa meddelanden går bara att fånga upp under 
korta stunder vid givna positioner vilket kräver ett stort nätverk av personer som är 
villiga att delta i insamlingen. Meddelandena är ofta kryptiska och ofullständiga; 
vissa delar av meddelandet kan dyka upp på en plats medan andra hamnar någon 
annanstans. Det råder således olika uppfattningar bland olika grupper i vår tid om 
hur dessa meddelanden skall tolkas. Och är verkligen avsändarna dem som de utgör 
sig för att vara?« 

Martin anländer till Kaknästornet och kastar sig av cykeln, i ögonvrån 
ser han en bil närma sig, föraren håller en mobil i handen. Med 
darrande händer får han upp mobilen ur  ckan, han ser en person 
som talar till honom från mobilens skärm. Trots den brusiga för-
bindelsen lyckas han uttyda att han ska bege sig till Millespottan på 
KTH för vidare instruktioner…

*  *  *  

På väg ut från 7-Eleven får Therese syn på löpsedeln vid sidan av 
dörren: »Pervasive-vågen drar fram över Sverige – Fjärde episoden av 
The Message visas ikväll«. Hon känner stoltheten och glädjen spritta till 
i bröstet då hon med målmedvetna steg styr kosan mot kontoret ett 
kvarter bort. Det var inte många som trodde på henne och de andra 
kollegerna på det lilla spelutvecklingsföretaget när de för snart tre år 
sedan beslöt sig för att satsa på den då okända spelformen pervasive 
gaming. Det var vid en resa till USA hösten 2004 hon  ck inspirationen 
till sin spelidé som går ut på att engagera människor att för ytta sig 
till olika platser och genom samarbete utföra olika uppdrag. Målet är 
att tillsammans knäcka en kod för att få se nästa avsnitt i en serie med 
spännande trailers som marknadsför  lmen The Message. Tillsammans 
med några gamla jobbarkompisar utvecklade hon en prototyp för ett 
spel som skulle utspelas i tv, på Internet och i mobilen och använda 
sig av GPS-teknik för att lokalisera spelare. I början gick det trögt 
med  nansieringen, men vändpunkten kom när de lyckades knyta ett 
avtal med Film i Väst i Trollhättan, som hade en stor produktion på 
gång i samarbete med France 2 Cinéma. Film i Väst ville med hjälp av 
innovativ marknadsföring bygga upp en stor hype kring sin  lm för 
att i förlängningen även kunna lansera den internationellt. De hade 
hört talas om framgångarna med The Beast och I Love Bees och beslöt 
sig för att  nansiera utvecklingen och driften av spelet fram tills 
premiären av  lmen. Förutom själva lång lmen spelade Film i Väst in 
åtta traileravsnitt som var och en avslutas med en cliffhanger och där 
det sista leder direkt in i handlingen i  lmens början. Therese hoppas 
på att i framtiden även kunna lansera fristående och själv nansierande 
pervasive games.
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Vad är Pervasive gaming?

Datorspelsindustrin är idag en av de snabbast växande och mest 
produktiva mediebranscherna. Datorspelsmarknaden i USA har hittills 
vuxit med över tio procent per år, och kan numera jämföras med 
både musik- och  lmbranschen i storlek (Robertson 2003). Ungefär 
samma förhållanden gäller Sverige, där tv- och datorspelsbranschens 
totalomsättning ökade med 19,5% mellan år 2003 och 2004 (MDTS 
2005). Trots detta är datorspelsbranschen samtidigt en av de mest 
konservativa mediebranscherna. Hård konkurrens och stora kostnader 
för utveckling och underhåll gör datorspelsföretag och förlag ovilliga 
att satsa på nya spelidéer. Istället väljer man ofta att vidareutveckla 
redan etablerade datorspel eller spelkoncept och att överföra dessa till 
nya plattformar. 

Inom forskarvärlden är situationen något annorlunda. Här  nns 
möjlighet att studera datorspel och spelande ur ett mer vidlyftigt 
perspektiv. År 2004 inleddes ett av de största EU- nansierade forsknings-
projekt som behandlar datorspel. Projektet bär namnet IPerG, vilket står 
för Integrated Project on Pervasive Gaming. Pervasive gaming är en relativt ny 
spelgenre som utmanar den traditionella synen på datorspel. Genom 
att integrera virtuella spelupplevelser och objekt i verkliga miljöer 
och sammanhang och därmed introducera verkligheten som spelplan 
öppnar dessa spel upp för helt nya spelformer där spelaren inte längre 
är begränsad till stationära spelplattformar. Inom pervasive gaming 
kommunicerar spelarna med hjälp av bland annat mobiler, bär bara 
datorer, GPS-utrustning och videoteknik – teknik som möjliggör och 
stödjer mobilitet och  exibilitet. 

Pervasive gaming är ännu ett relativt oetablerat begrepp. De 
de nitioner som förekommer skiljer sig därför åt i vissa fall. Den 
grundläggande betydelsen av ordet »pervasive« är på svenska 
»genomgripande« eller »genomträngande«. Ordet syftar på att 
det kännetecknande för denna typ av spel är att de tränger in i 
och blir en del av verkligheten. Inom IPerG-projektet har man valt 
att uppmärksamma två de nitioner med något olika fokus. Medan 
den ena de nitionen är designorienterad, fokuserar den andra 
de nitionen på de tekniska aspekterna. »Pervasive games are new game expe-
riences that are tightly interwoven with our everyday lives through the items, devices and 
people that surround us and the places that we inhabit.« (Waern, 2005b)

Enligt denna beskrivning är den viktigaste aspekten av pervasive 
gaming som spelupplevelse att den integreras i vårt vardagliga liv. 
Detta innebär att det inte krävs någon särskild teknik, några särskilda 
aktiviteter eller miljöer för att spela denna typ av spel. Denna 
avgränsning av begreppet pervasive gaming är förhållandevis vag. 
Eftersom avgränsningen inte ställer några krav på teknik, faller även 
icke-datorgenererade spel såsom »sten, sax, påse« innanför dessa 
ramar (Waern 2005b).
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I mer teknikcentrerade sammanhang är följande begrepps-
bestämning troligtvis mer användbar. »Pervasive gaming integrates 
the technical approaches of computer gaming with emerging in-
terface, wireless and positioning technologies to create game ex-
periences that combine both virtual and physical game elements.« 
(Waern 2005b)

Enligt denna de nition är tekniken som används för att förena 
den virtuella världen med verkligheten det centrala. I detta fall är 
det möjligt att begränsa spelupplevelsen till särskilda spelplaner och 
tekniska plattformar.

Liksom IPerG-projektet har vi i detta projektarbete valt att 
kombi nera både de tekniska och sociala aspekter som nämns ovan 
i vår avgränsning av pervasive gaming. En kombination av de båda 
de nitionerna skulle kunna se ut som följer:

»Pervasive gaming är en spelform som integrerar traditionella datorgenererade 
spelupplevelser med nya systemgränssnitt, trådlös teknik och positioneringsteknik 
för att skapa nya spelupplevelser som kombinera virtuella element med de 
aktiviteter, objekt och miljöer som utgör vårt vardagliga liv.«

Det förekommer även de nitioner som beskriver pervasive gaming 
ur ett tidsmässigt perspektiv. Enligt dessa de nitioner är pervasive 
gaming en spelupplevelse som omger spelaren, ständigt och överallt 
(It’s Alive! 2005). Vi har valt att i detta projekt bortse från denna aspekt 
eftersom vi anser den vara alltför för inskränkande och dessutom inte 
är vedertagen inom forskningsvärlden. Vi kommer senare i denna text 
att beskriva en del spel inom genren pervasive gaming, av vilka de 
 esta utspelar sig under en begränsad tidsperiod med en tydlig början 
och ett tydligt slut. 

Det är viktigt att påpeka att pervasive gaming som spelform inte är 
ett självändamål. Tanken är att denna spelgenre inte bara kan förena 
virtuella världar med verkligheten utan också drar nytta av dessa 
möjligheter. En person som spelar pervasive games ska känna att 
spelupplevelsen är unik i bemärkelsen att den inte hade varit möjlig 
med traditionella speltekniker. De  nesser som utmärker dessa spel 
ska även fylla ett mer eller mindre tydligt syfte. 

Observera att vi i denna artikel helt avstår från att de niera 
begreppet »spel« närmare eftersom detta är en vetenskap i sig och 
ligger utanför ramarna för detta projektarbete. 

Pervasive games

Det  nns idag  era olika aspekter och typer av pervasive gaming som 
kan vara intressanta att belysa i detta sammanhang. Dessa aspekter 
berör teknik såväl som aktiviteter och miljöer. De olika spelgenrerna 
är inte helt avskilda utan sammanfaller i olika kombinationer. För att 
förtydliga spelkoncepten i detta avsnitt kommer vi att ge exempel 
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på dessa olika typer av spel. Det är här viktigt att poängtera att de 
 esta spel inom pervasive gaming ännu endast existerar i form av 
prototyper eller spelidéer. De få kommersiella spel som  nns idag är 
av typen mobila massively multiplayer-spel; mer om detta nedan.

C R O S S M E D I A  G A M E S

En viktig aspekt av pervasive games är att möjliggöra spel över  era 
olika mediekanaler. På detta sätt kan man öka spelets tillgänglighet 
och spelbarhet. Idén om att integrera  era kanaler och tekniska 
anordningar inkluderar både spelkontroll, presentation av informa-
tion och broadcast. Tack vare crossmedia games blir det möjligt 
för en spelare med mobiltelefoner att möta spelare som använder 
traditionella tv-spelsplattformar eller AR-teknologi. Det ska därtill 
vara möjligt att byta spelterminal under spelets gång utifrån förut-
sättningar och preferenser. Denna typ av spel öppnar upp för nya 
spelkonstellationer där stora grupper av spelare kan samarbeta, spela 
mot varandra och för ytta sig inom olika spelgrupper. 

Den aspekt av crossmedia games som är mest relevant för 
pervasive gaming är att de gör det möjligt för spelaren att röra 
sig mellan virtuella och fysiska miljöer där olika mediekanaler 
är nödvändiga. Inom IPerG-projektet arbetar man idag främst på 
att integrera interaktiv tv, mobiltelefoner samt mobil AR-teknik i 
multiplayer-spel.

Ett exempel på ett sådant spel är I Love Bees (2004), ett amerikanskt 
spel som lanserades under hösten 2004. Det går ut på att spelare över 
hela landet svarar på ringande betaltelefoner där de får ta del av en 
förinspelad fråga. Frågan ger, om rätt besvarad, tillgång till ytterligare 
en del av historien om ett drama som utspelar sig i en avlägsen 
framtid. Det visar sig under spelets gång att historien som utvecklar 
sig direkt leder in i bakgrundstoryn till tv-spelet Halo 2. Det visar sig 
också, efter lite efterforskningar, att spelets upphovsmän är desamma 
som till spelet The Beast, alltså det spel som utgjorde en reklamkampanj 
till  lmen A.I. (Terdiman 2004). 

S O C I A L LY  A D A P TA B L E  G A M E S

Socially adaptable games, eller socialt anpassningsbara spel, omfattar 
spelmoment som integreras i, eller på annat sätt är kopplat till 
vardagliga sociala aktiviteter. Spelgenren inkluderar således i första 
hand situationer i vilka spel främst används för att umgås, såsom när 
vi spelar traditionella brädspel i grupp. Det som kännetecknar denna 
typ av spelkontexter är att de kan inkludera individer som av en eller 
annan anledning inte vill delta i spelet. Det är till och med möjligt att 
vissa individer inte ens är medvetna om att ett spel pågår (Interaktiva 
Institutet 2005).

 Socially adaptable games tar också hänsyn till miljön och 
kontexten i vilka spelen tillämpas. Eftersom spelen integreras i det 
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vardagliga livet är sannolikheten hög att spelet avbryts på grund av 
externa händelser, varför en central aspekt av socially adaptable games 
och de komponenter som utgör spelen är att motverka och åtgärda 
sådana störande faktorer.

Inom IPerG-projektet har man initialt valt att utveckla ett brädspel 
med datorkraft för att bättre kunna studera bland annat spelarnas 
beteenden samt hur den sociala kontexten påverkar spelandet. Målet 
är att därefter tillämpa kunskapen på mobila spel och utveckla en 
prototyp av ett kontextmedvetet mobilt spel (Interaktiva Institutet 
2005).

M A S S I V E LY  M U LT I P L AY E R  R E A C H I N G  O U T  ( M M R O )

Massively multiplayer reaching out-spel är som namnet antyder 
massively multiplayer online-spel som utökas med hjälp av mobil 
teknologi för att göra spelupplevelsen mer  exibel och rörlig. 
Det främsta målet är här att kunna integrera relativt omfattande 
virtuella världar i verkligheten oberoende av tid, plats och teknik. 
Inom genren tillämpar man därför till stora delar den teknik som 
använda i crossmedia-spel (se ovan). Det handlar med andra ord 
om att möjliggöra spelande mellan och över olika mediekanaler och 
utrustning. Forskare som studerar och utvecklar MMRO-spel anser 
att den huvudsakliga målgruppen för denna typ av spel är redan 
hängivna MMOG-spelare som vill utöka spelupplevelsen. Inom denna 
spelgenre är spelsessionerna ofta långvariga, ibland till och med 
ständigt pågående. 

Inom denna spelgenre  nns i dagsläget ett antal kommersiella spel. 
De två mest kända är det svenska BotFighters, utvecklat av spelföretaget 
It’s Alive! (It’s Alive! 2005), samt Undercover, skapat av det portugisiska 
spelföretaget YDreams (YDreams 2005). De båda spelen är snarlika 
och går i korthet ut på att skjuta ner andra spelare. Tack vare 
positioneringsteknik kan man hitta andra spelare med relativt god 
precision.

I skrivande stund lanseras BotFighters 2. Denna nya version av spelet 
bygger på en episodiskt uppdelad berättelse som uppdateras var 
tredje månad. Varje episod avslutas med en så kallad cliffhanger för 
att hålla kvar spelarna. Spelaren löser olika uppdrag, till exempel 
att förstöra  endernas baser, och strider också mot andra botar 
(It’s Alive! 2005). 

E N H A N C E D  R E A L I T Y  L I V E  R O L E  P L AY I N G  ( L A R P )

Enhanced Reality Live Role Playing (LARP) är ett exempel på hur 
pervasive gaming kan implementeras i redan existerande sociala 
aktiviteter och lekar för att utöka och förbättra upplevelsen. Inom 
LARP handlar det i första hand om att bidra med nya gränssnitt, såsom 
miljöer, kläder och andra föremål för att utvidga spelmiljön ytterligare. 
Ett konkret exempel är konstgjorda alvöron med utökad hörsel. 
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En intressant och central aspekt av LARP-spel är att dessa, liksom 
datorspel, är dynamiska men samtidigt relativt väl strukturerade 
sociala aktiviteter. De kan närmast jämföras med improvisationsteater 
utan publik. Det  nns därför goda möjligheter för ett ömsesidigt 
konstruktivt utbyte mellan dessa båda aktiviteter.

O N L I N E / O N S T R E E T

En spelform inom pervasive gaming som har fått mycket medial 
uppmärksamhet är så kallade online/onstreet-spel. Hittills har 
projekten inom denna genre fokuserat på upplevelsen snarare än 
tekniken och liknar i mångt och mycket teateruppsättningar där 
skådespelare involveras för att utöka spelupplevelsen. Det mest 
kända och uppmärksammade projektet i denna genre är Uncle Roy 
All Around You (2003). Bakom projektet ligger den Londonbaserade 
konstnärsgruppen Blast Theory som också ligger bakom andra 
liknande spelidéer såsom Can you see me now och Can you see me now och Can you see me now I like Frank (Blast Theory 
2005). Uncle Roy är en slags »skattjakt« där onstreet- och online-
spelare som är okända för varandra interagerar för att hitta personen 
Roy. Spelet styrs delvis av förinspelade meddelanden, ledtrådar samt 
av skådespelare som be nner sig ute på gatorna. Spelidén grundar sig 
på frågeställningen »Skulle du lita på en främling?«. Hur vet jag att 
en person verkligen är en skådespelare? Hur vet jag att den online-
spelare som jag samarbetar med är på min sida? Osäkerhetsmomenten 
är många.

Det kännetecknande för online/onstreet-spel är att de är publika 
och spelas ute på gatorna bland andra människor; både på gott och 
ont. Denna typ av spel har fördelen av att kunna förena spelare i 
olika städer och tidzoner och därmed tydliggöra fördelarna med att 
integrera pervasive gaming i samhället. Publika spel kan samtidigt 
skapa problem. Vi har redan kort diskuterat problemet med tillit 
och säkerhet. Vem kan man egentligen lita på? Vem är med i spelet? 
Dessutom  nns en risk för att spel som utspelar sig på gatorna 
väcker anstöt och en känsla av osäkerhet hos de människor som 
inte är involverade i spelet. Detta beror naturligtvis på hur märkbart 
spelandet är för omgivningen. 

Historia

Inspirationen till dagens pervasive games kommer från ett antal olika 
områden; något som gör denna genre till någonting mer än bara en 
spelform. Här kan det ingå element och teknologier från teater,  lmer 
och tv-serier, traditionella tv-spel, den militära industrin, och inte 
minst vår egen vardag med dess mångfald av olika aktiviteter och 
kommunikationsverktyg. Egentligen  nns det inga gränser för vad 



P E RVA S I V E  G A M I N G  1 1 5

som kan användas som verktyg i den här typen av spel utan det är upp 
till spelets skapare och deltagare att bestämma vad som är tillåtet att 
göra och vad som går att använda inom spelets ramar. 

Egentligen har vi nog alla deltagit i någon aktivitet som liknar 
pervasive gaming. Tänk bara på de lekar man lekte som barn där 
objekt i omgivningen kunde anta nya skepnader och funktioner. En 
pinne blev ett svärd, en traktor kunde vara ett rymdskepp och en 
stubbe ett illasinnat monster. Med hjälp av dagens teknologi kan vi 
även som vuxna tillåtas leka liknande lekar.

Inspirationskällor till dagens pervasive games

R O L L S P E L

Den kanske viktigaste inspirationskällan till spel i denna genre är 
de liverollspel som vuxit fram i kölvattnet efter fantasygenrens 
framgångar. Dessa går ut på att så troget som möjligt återskapa en 
viss miljö och i denna spela ett mer eller mindre förutbestämt spel. 
I dessa spel byter deltagarna helt och hållet ut sin vanliga verklighet 
och identitet och går till fullo in i en alternativ värld.

Sällskapsrollspelen, exempelvis Drakar och Demoner och brädbaserade Drakar och Demoner och brädbaserade Drakar och Demoner
sådana som Warhammer, kan sägas ha sitt ursprung hos författaren 
Herbert George Wells som år 1913 konstruerade ett system för 
låtsaskrig med tennsoldater vilket publicerades i en bok med namnet 
Little Wars (Anglemark et al. 1994). Denna  ck inget större genomslag 
initialt men återupptäcktes på 1950-talet då militära kon iktspel blivit 
en förekommande hobby i delar av USA. Reglerna i denna bok upptogs 
delvis i de system för rollspel som var under utveckling då. Framåt 
70-talet började det i litteraturen även dyka upp system för medeltida 
strider och så småningom även för spel med fantasyliknande inslag. 
Dessa blev snabbt mycket populära och en man vid namn Gary Gygax
satte sig ned, tillsammans med en vän, för att utveckla ett självständigt 
spelsystem för fantasystrider. Detta  ck namnet Dungeons and Dragons, på 
svenska så småningom alltså översatt till Drakar och Demoner. Med tiden 
blev spelet, som de  esta känner till, en stor kommersiell succé och 
 ck många uppföljare. Det inspirerade också till de tidigare nämnda 
liverollspelen, samt naturligtvis till datorspel i alla dess former. 

Numera är rollspel också vanligt förekommande i undervisnings-
sammanhang. Man har insett värdet i att anta en annan roll än sin 
egen i bedömningen av en kritisk situation eller frågeställning. 
Deltagarna agerar ut ett scenario, kanske en diskussion, en debatt eller 
faktiska handlingar för att sedan analysera utgången och utvärdera 
de alternativa synsätt, beslut och handlingar som kommit till uttryck 
under spelets gång. Spel som dessa avser både att undervisa i rena 
faktafrågor och att öka förmågan till empati och förståelse för olika 
ståndpunkter och synsätt. Ett exempel på denna typ av rollspel 
är projektet En resa som ingen annan som genomfördes på historiska 
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museet år 2001 med hjälp av medlemmar i SVEROK (Sveriges roll- 
och kon iktspelsförbund) och skådespelare från en teatergrupp. 
Deltagande skolklasser  ck här leva sig in i rollen som  ykting från ett 
land i krig, i en naturtroget uppbyggd miljö. 

F I L M

Pervasive games kan naturligtvis även hämta inspiration från 
 lmgenren. Dels kan spelen byggas kring en historia som hämtas 
ur en  lm, men det  nns även exempel på  lmer som inspirerats av 
spelidéer. The Game till exempel, en  lm av David Fincher (Alien 3, Seven) 
från 1997, är ett exempel på en sådan. I denna  lm spelar Michael 
Douglas en mycket rik man som till synes har allt. Han bor i ett stort, 
slottsliknande, hus; helt ensam eftersom hans fru lämnat honom. 
I samband med sin fyrtioåttonde födelsedag får han den perfekta 
gåvan av sin bror: The Game. Företaget CRS, Consumer Recreational 
Services, specialiserar sig på att ge personer det som saknas i deras liv 
och det är detta företag som drar in huvudpersonen i spelet. Genom 
hela  lmen är både huvudpersonen och åskådaren osäkra på vad som 
ingår i spelet och huruvida det inte är mer än ett illasinnat försök att 
ödelägga en människas liv. Spelet tar sig in i varje vrå av spelarens 
tillvaro och till slut är det inte mycket mer än spillra kvar av honom. 
Filmen visar väldigt effektfullt hur gränsen mellan spel och verklighet, 
åtminstone i teorin, helt kan suddas ut. 

Även Steven Spielbergs  lm A.I. (Arti cial Intelligence), från 2001, 
har en koppling till pervasive-genren. I samband med lanseringen av 
denna  lm släpptes ett spel, The Beast, som man kunde hitta om man 
följde en ledtråd i trailern. Spelet byggde på mycket svåra pussel, ofta 
komplicerade krypton, som nästan alltid krävde samarbete mellan 
spelare. Spelet existerade inte i någon traditionellt enhetlig form utan 
utgjordes av internetsidor, e-postmeddelanden, telefonsamtal med 
mera (Cloudmakers 2005).

T V  O C H  D O K U S Å P O R

Även tv-mediet har kopplingar till pervasive gaming. Det  nns 
åtskilliga nutida exempel på tv-sända spel som tar plats i alternativa 
verkligheter. Format som Riket, Robinson och Paradise Hotel utgör alla, i 
olika utsträckning, exempel på sådana spel, även om skillnaden är 
att dessa spelas inför en publik, vilket pervasive games oftast inte 
görs. TV 4:s På rymmen och Position X samt Kanal 5:s Position X samt Kanal 5:s Position X Masterplan använde 
sig även i stor utsträckning av mobiltelefoni, samt av allmänhetens 
medverkan, vilket gör att de ännu mer påminner om pervasive games. 
Det  nns naturligtvis stora möjligheter att utveckla format som i ännu 
större utsträckning använder sig av alternativa teknologier och även 
låter tittaren involveras mer aktivt i spelet. 
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PA I N T B A L L  O C H  L A S E R G A M E

Denna typ av aktiviteter kan utföras antingen som en ren idrott eller 
med inslag av rollspel. Ofta utövas spelen i futuristiska underjordiska 
miljöer som i mångt och mycket påminner om dem som  nns i 
datorspel som Doom och Quake. Möjligheterna att utöka den ingående 
arsenalen av teknologier är förstås mycket stora. 

M I L I TÄ R  T R Ä N I N G

Man kan även se kopplingar till den militära träningen, som i mycket 
kan liknas vid liverollspel. Även om man inte spelar någon annan så 
spelar man sig själv i en kritisk situation, något som ibland kan var nog 
så intressant. Att medverka i en stor manöver eller samordningsövning 
kan påminna om ett stort spel där man har chansen att spela sig själv 
i roller man inte är van att inneha. Det  nns idag  era exempel på 
system för militär/polisiär träning som kan tänkas inspirera till 
kommersiella spelidéer. Ett sådant är Gamer Manpack, ett system 
utvecklat här i Sverige av SAAB. Systemet består av västar utrustade 
med GPS-positionering, kommunikationsradio och laserdetektorer 
samt en teknologi för inomhuspositionering. Det är framförallt tänkt 
att användas vid träning inför terroristattacker, men i framtiden även 
vid verkliga situationer. Instruktörer och andra kan under övningen 
följa övningens händelseförlopp via en datorskärm där de ser 
deltagarna röra sig i en 3D-simulering av verkligheten (Kleja 2005).

Teknik och nätverksteknologi

Dagens GSM- och 3G-teknologier ger möjlighet till ständig upp-
koppling, relativt hög tillförlitlighet, bra täckning och snabb data-
överföring. Hittills har dock bandbredden inte varit tillräcklig för mer 
avancerade och omfattande mobila multispelarspel med omfattande 
dataöverföring. Två teknologier som troligtvis kan lösa detta problem 
är WLAN och Bluetooth. Det som talar för WLAN i detta samman-
hang, utöver att WLAN-kretsen är ungefär femtio gånger snabbare än 
Bluetooth, är bland annat de mycket små och strömsnåla integrerade 
kretsar som nu utvecklas inom nanotekniken (Lewan 2005). Detta 
tekniska genombrott kommer att öppna upp för avsevärt större 
bandbredder i mobiltelefonerna och därmed också möjliggöra nya 
mobila spel såsom exempelvis pervasive games. 

Nackdelen med både WLAN och Bluetooth, sett ur spelperspektiv, 
är emellertid att de i dagsläget har en relativt begränsad räckvidd och 
endast är anpassade för lokal mobilitet. 
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Positionering

Positionering är en central del av spelkonceptet pervasive games och 
är därför en viktig aspekt i utvecklingen av denna typ av spel. Idag 
 nns det huvudsakligen två metoder för att bestämma position där 
den ena positioneringstekniken är nätverksbaserad och den andra 
terminalbaserad.

N ÄT V E R K S P O S I T I O N E R I N G

De två främsta teknikerna för nätverkspositionering är (Ericsson 2005):

CGI (Cell Global Identity) + TA (Timing Advanced)

UL-TOA (Uplink Time Of Arrival)

CGI-tekniken kan användas för att identi era i vilken cell terminalen 
be nner sig. Det  nns inga bestämda mått för dessa celler, men de har 
oftast formen av en cirkulär eller triangulär sektor med en radie på 
allt från 100 meter till 35 kilometer. För att förbättra precisionen kan 
man tillämpa en så kallad TA-parameter, där cellen delas upp i bågar 
om 550 meter. Man kan då med hjälp av att mäta tidsfördröjningen 
i olika led beräkna terminalens avstånd till basstationen. (Jonell & 
Dahlberg 2003)

UL-TOA bygger å andra sidan på att man mäter tiden för när signalen 
från terminalen anländer till ett antal mätenheter som har placerats i 
basstationen. Därefter beräknas tidsskillnaden i en central enhet med 
hjälp av triangulering. Denna metod förutsätter att mottagarstationerna 
har exakta geogra ska koordinater och att en absolut tidsangivelse  nns 
hos mätenheterna. (Jonell & Dahlberg 2003) 

T E R M I N A L B A S E R A D  P O S I T I O N E R I N G

Terminalbaserad positionering bygger på att terminalen själv, i vissa 
fall med hjälp av andra externa källor, kan bestämma sin position. 
Idag är det i huvudsak två tekniker som är aktuella för denna typ av 
positionering:

A-GPS (Assisted Global Positioning System)

E-OTD (Enhanced Observed Time Difference)

A-GPS kräver att en GPS-enhet är installerad i terminalen. GPS-
enheten kan identi era sina globala geogra ska koordinater. Klart 
väder är dock en förutsättning för bra resultat eftersom det är signaler 
från satelliter som mäts. För att möjliggöra positionering inomhus 
eller andra miljöer utan fri sikt används Assisted GPS, vilket innebär 
att GSM-nätet assisterar systemet med sina stationära mätenheter som 
känner till sina egna globala koordinater. Precisionen är i detta fall 
10–20 meter. (Jonell & Dahlberg 2003)
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E-OTD fungerar på ett liknande sätt som UL-TOA. Skillnaden 
är att mätningen sker i den andra riktningen. Terminalen mäter 
tidsskillnader och bestämmer sedan antingen själv sin position via 
triangulering, eller sänder de erhållna mätresultaten vidare till en 
central för positionsbestämning. Precisionen med denna teknik är 
20–600 meter i stadsmiljö.

U T V E C K L I N G

Kommunikationstekniken utvecklas snabbt. GPS-mottagarna blir 
ständigt mindre och energisnålare, och precisionen ökar även i 
miljöer utan fri sikt. Idag  nns det positioneringsmetoder som kan 
garantera precision upp till två meter (Global Locate 2005), vilket kan 
anses vara tillräckligt för många mobila spel. 

Andra tekniska  nesser

Redan idag  nns möjligheten att implementera AR (Augmented 
Reality) direkt i mobilen. Forskare vid tyska Bauhaus University 
har lyckats med att kombinera realtidsvideo och 3D-gra k på en 
och samma mobiltelefonskärm. Mobiltelefonen som används inför 
datorgenererade tredimensionella modeller i den realtidsvideo som 
visas på telefonens skärm. 3D-modellernas position utmärks med 
hjälp av fysiska markörer i kamerans synfält. Än så länge är upp-
daterings hastigheten fyra till sex bilder per sekund, men forskarna är 
positiva och tror att systemet inom ett par år kommer att klara av full-
motion video. Begränsningarna ligger i mobiltelefonernas prestanda: 
processorhastighet och minnesmöjligheter. (Smalley 2004)

En annan  ness är de gyrosensorer som numera ofta används i foto- 
och videokameror för att stabilisera objektiv vid bildtagning, speciellt 
vid  lmning av objekt i rörelse. De minsta gyrosensorerna, fram tagna 
av företaget Seiko Epson, är idag av storleksordning 5,0 x 3,2 x 1,3 
millimeter och kan därmed få plats i en mobiltelefon. Sensorerna är 
energisnåla, men också relativt känsliga (PhysOrg 2004). Det är högst 
tänkbart att denna typ av gyrosensor kan implementeras i mobila 
spelenheter för att bestämma terminalens vinkel, en funktion som är 
relevant i vissa spelsammanhang. 

Genom att kombinera positionering, AR och gyroteknologi i 
mobila spelenheter öppnar man upp för helt nya möjligheter inom 
den mobila spelvärlden, i synnerhet för pervasive games. I stället för 
fysiska markörer skulle man då använda information från gyrosensorn, 
i kombination med GPS-koordinater, för att rita ut virtuella 3D-objekt 
på spelenhetens display. Ser man på de framsteg som har gjorts inom 
forskningen verkar det som att denna teknik kan bli verklighet i 
mobilerna inom en inte alltför avlägsen framtid.
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Marknad

Mobilitet och  exibilitet är en viktig aspekt av pervasive gaming och 
många spel inom denna genre använder därför mobiltelefonen som 
plattform. Detta har gjort att vi valt att studera marknaden för mobila 
spel. Marknaden för pervasive gaming är ännu inte så utbredd. De 
spel som hittills har lanserats på den svenska marknaden är BotFighters 
1 och 2.

Uppgifterna i detta avsnitt är i första hand hämtade från de inter-
vjuer som  nns angivna i källförteckningen. För att få en så opartisk 
analys av marknaden som möjligt har vi valt att intervjua olika 
representanter för de olika marknadssegmenten.

Mobila spel

Mobila spel förekommer idag i två huvudsakliga varianter:installerade 
spel, det vill säga spel som följer med mobilen vid köp, samt spel 
som laddas ner från Internet. Till den senare spelkategorin räknas 
även positionsbaserade spel. De spel som följer med mobilen är 
oftast enkla i jämförelse med de tv- och datorspel som tillverkas i 
dagsläget. Bland de nedladdningsbara spelen  nns det både de som 
är mer eller mindre tekniskt avancerade. Mobila spel  nns förutom i 
mobiltelefoner idag även i PDA-enheter (Personal Digital Assistant) 
och i så kallade »smart phones«. En smart phone är en handhållen 
enhet som integrerar mobila telefoners funktioner med funktioner i 
handdatorer eller PDA. Den tillåter användaren att lagra information, 
e-post och installera program.

A K T Ö R E R

Den starkaste aktören inom klassiska nedladdningsbara spel är som 
tidigare nämnts Content Aggregators (Jonell & Dahlberg 2003). 
En CA köper rättigheterna till ett spel från speltillverkaren och 
utformar ett spelkoncept innan det distribueras till kund eller 
operatör. Några exempel på svenska CA:s är företagen Cellus och 
Inpoc. Vad gäller positionsbaserade spel har operatörerna en stark 
position på marknaden eftersom de har den teknologi som krävs 
för att kunna realisera mobila spelkoncept. Det kommer emellertid 
att vara svårt för små operatörer att vinna marknadsandelar (Jonell 
& Dahlberg 2003).

M A R K N A D S S E G M E N T

Kundsegmentet kan delas in i Early adopters (15%), Massmarknad (70%) 
och Late adopters (15%). Early adopters är de kunder som snabbast 
intresserar sig för nya tekniker och tjänster medan de användare 
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som räknas till segmentet massmarknaden är måttligt intresserad av 
avancerade mobiltekniker. Late adopters använder mobiltelefonen 
endast för enklare funktioner såsom telefonsamtal (Jonell & 
Dahlberg 2003).

Marknaden för mobila kommunikationsenheter är numera stor 
till följd av att många människor idag lever ett relativt rörligt liv 
som ställer krav på mobilitet och  exibilitet. De konsumenter som 
tidigt anammar den nya teknologin, Early adopters, stöter särskilt 
ofta på problem med sina mobiler, exempelvis i form av skärmar 
som inte fungerar tillfredsställande. Ofta dröjer det inte länge innan 
mobilutvecklarna utvecklar nya och bättre tekniska lösningar. Enligt 
Kristofferson och Ljungberg (Jonell & Dahlberg 2003) kommer 
emellertid konsumenternas krav på teknologin att utvecklas minst lika 
snabbt som teknologin. Mobilernas bildskärmar och minneskapacitet 
kommer troligtvis inte att vara någon begränsande faktor i framtiden, 
den mest centrala uppgiften är snarare att göra telefonerna mer 
heterogena. Idag saknas middleware som på ett tillfredsställande sätt 
förenar mjuk- och hårdvaran i den mobila enheten (Waern 2005a). 

K U N D B E T E E N D E

Trots att tekniken börjar nå ut till konsumenterna används den inte 
fullt ut. I Sverige hade två miljoner invånare access till WAP-baserade 
(Wireless Application Protocol) telefoner år 2004, men endast 
ungefär 100 000 av dessa utnyttjade denna funktion. I en rapport 
från Stelacom uppges att mobilanvändarna under år 2003 i första 
hand använde mobilen för tal och SMS (baserat på svar från 1500 
tillfrågade) (Smallcap 2005).

Övriga tjänster som till exempel spel och e-post utnyttjades av 
maximalt 10% av användarna (Jonell & Dahlberg 2003). 

Den framtida mobila spelaren åter nns troligtvis i det yngre ålders-
segmentet. Detta beror dock delvis på spelets karaktär. 

VÄ R D E T  AV  M O B I L M A R K N A D E N

Marknaden för mobilspel i Sverige var år 2004 värd 40–50 Mkr. 
Tillväxten per år är cirka 40%. Den globala marknaden var år 2003 
värd 460 miljoner euro och siffran förväntas stiga till ungefär 1,65 
miljarder euro under år 2006. Detta motsvarar en årlig tillväxt på 
mer än 50%. Enligt företaget Datamonitor som har specialiserat 
sig på att göra företagsanalyser beräknas marknaden för mobilspel 
vara värd cirka fem miljarder pund år 2006 och fyra av fem mobil-
telefonanvändare kommer att spela spel på sina mobiler år 2005. Det 
verkar således som att de  esta aktörer är överens om att marknaden 
för mobila spel kommer att expandera kraftigt inom en snar framtid 
(Smallcap 2005).
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PÅ D R I VA R E  O C H  B R O M S K L O S S A R  

3G är som tidigare nämnts en viktig drivkraft för den mobila 
marknaden. Användandet av MMS ökar i takt med att mer avancerade 
spel utvecklas. För att marknaden ska ta fart på riktigt krävs dock 
en »killer application«, det vill säga ett spel som gör succé och 
får stor utbredning (Jonell & Dahlberg 2003). Johan Forsberg, 
informationschef på Lunarstorm (ett community för ungdomar), 
tror dock inte på en »killer application« utan snarare på en »killer 
relation«, något som lyfter fram individen och låter användaren 
synas. 

Angående positionsbaserade mobila spel nämner Stefan Björk 
på Interaktiva Institutet att det centrala i dessa spelupplevelser 
är hur spelet implementeras i verkligheten snarare än inlevelsen 
(immersion). 

Hinder i utvecklingen av positionsbaserat spelande menar Craig 
Lindley är infrastruktur och ekonomi snarare än teknik. Robert 
Tjernström på Telia Sonera ser även han ekonomin som begränsande 
men påpekar dock att avsaknaden av precision är en begränsning. 
Vidare förklarar han att Telia inte kommer att satsa på positionsbaserade 
mobila spel innan GPRS-nätet mognat mer. Waern anser å andra sidan 
att bristen på precision hos positionsbaserade spel inte behöver vara 
ett hinder för spelens fortsatta utveckling. I stället menar hon att 
spelens bristfälliga precision kan utnyttjas i spelet (Waern 2005a).

I N T R Ä D E S B A R R I Ä R E R

Mobilspel tar till skillnad från mer avancerade konsolspel knappt en 
månad att utveckla. Dessutom kan utvecklingsteamet oftast hållas litet. 
Detta innebär att inträdesbarriärerna till marknaden är förhållandevis 
låga. Vid traditionell datorspelsutveckling utvecklas spelet ofta under 
loppet av några år med ett team bestående av ett femtiotal personer.

F R A M T I D A  U T V E C K L I N G

Det  nns många förslag på hur framtidens mobila spel kommer att 
se ut. Staffan Björk tror på mobiltelefonspel som är relativt simpla 
till sin konstruktion samt spel som sammanbinder  era medier 
(crossmedia). Han tror därtill att MMRO-spel kommer att vara 
populära främst bland power gamers. Både Holopainen och Waern 
menar att framför allt socially adaptable games kommer att bli popu-
lära inom de närmsta åren. 

Pervasive gaming

Marknaden för pervasive gaming är ännu inte så utbredd. Hittills har 
det endast funnits ett kommersiellt spel på den svenska marknaden: 
BotFighters som har utvecklats av företaget It’s Alive. BotFighters använder 
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mobiltelefonen som plattform och är ett positionsbaserat spel. Idag 
 nns ungefär 8 000 BotFighters-spelare varav 10–25% är aktiva. I 
BotFighters ges kommandon via SMS. En aktiv spelare skickar cirka 50 
SMS per månad (Jonell & Dahlberg 2003).

A K T Ö R E R

Medieaktörer inom tv- och  lmindustrin är tillsammans med till-
verkarna av spelkonsoler de största pådrivarna av pervasive gaming. 
Även musikindustrin, tidningar och webbsidor för datorspel samt 
leksaksindustrin driver utvecklingen framåt. De aktörer som hämmar 
utvecklingen är i första hand operatörerna, som styr över utveck-
lingen och tillgängligheten av mobila tjänster (se tidigare avsnitt). 
Till viss del kan även förlagen anses bromsa utvecklingen av pervasive 
games, då de i dagsläget fokuserar på att återanvända redan kända 
datorspelskoncept (Waern 2005a).

F R A M T I D A  U T V E C K L I N G

Pervasive gaming på mobiler gör att den mobila industrin kan 
komma att utvecklas till den lukrativa MMOG-industrin (Palm 2003) 
och när mobiler kommer att fungera som datornätverk blir de även 
intressanta som plattform för MMOG. Det som kännetecknar MMOG 
är att de har en relativt lång livslängd och en hög potential samt 
anammar en affärsmodell där spelutvecklarna är relativt oberoende av 
mellanhänder med avseende på intäkter. Således kan en större andel 
av pengarna föras tillbaka till spelutvecklarna. MMOG har en stor 
potential att attrahera många spelare på grund av sina sociala aspekter 
(Palm 2003). Tom Söderlund menar att i och med att mobila konsoler 
konvergerar mot fasta enheter blir det så småningom ingen större 
skillnad i prestanda (Söderlund 2005). Detta leder till nya möjligheter 
för dagens pervasive games och att helt nya spelformer kommer att 
kunna utvecklas. Tom Söderlund tror även att det i framtiden kommer 
att ske en ökning av pervasive games med en tydligare social karaktär, 
det vill säga spel som uppmuntrar och förstärker kontakter och 
interaktion mellan människor. 

D R I V K R A F T E R

De krafter som driver på utvecklingen av pervasive gaming är, enligt 
Staffan Björk, en önskan om att utnyttja 3G-nätets kapacitet bättre än 
i dagsläget samt konkurrensen om att vara först på den nya mobila 
marknaden. Ett annat tänkbart incitament är att pervasive games sätter 
folk i rörelse. 

PÅ D R I VA R E  O C H  B R O M S K L O S S A R

Det  nns  era aktörer som driver på respektive bromsar utvecklingen 
av pervasive games. Staffan Björk menar att pådrivare i första hand 
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är spelforskare, starkt teknikorienterad forskning och spelutvecklare 
inom pervasive gaming. Några företag och institutioner som kan 
nämnas i sammanhanget är It’s Alive!, YDreams, Nokia, EU och till 
viss del även telekommunikationsbranschen. Telekommunikations-
branschens intresse består enligt Björk i att pervasive gaming kan 
användas för att dra nytta av den infrastruktur som  nns tillgänglig. 
Samtidigt bromsar denna bransch utvecklingen genom att försvåra 
för nya aktörer att ta sig in på marknaden, framför allt på grund av 
inskränkande betalningsmodeller. Annika Waern nämner utöver olika 
medieaktörer inom tv- och  lmbranschen även mobiltillverkarna 
som pådrivare. 

Vidare nämns operatörerna som en hämmande faktor i ut-
veck lingen av pervasive games enligt Holopainen, Waern och 
Söderlund. Tjernström ser däremot operatörerna, tillsammans med 
terminaltillverkarna och applikationstillverkarna som pådrivare. 
Holopainen nämner även tillverkare av mobila enheter (handset 
manufacturers), spelutvecklare och konsumenter som pådrivare. 

F R A M G Å N G S R E C E P T  F Ö R  M O B I L A  P E RVA S I V E  G A M E S  

Staffan Björk betonar vikten av att utveckla enkla, lättförståeliga spel 
som integrerar omgivande miljöer och människor i spelupplevelsen. 
Craig Lindley betonar liksom Björk nödvändigheten i att förändra 
existerande spelkoncept: det krävs intressantare, roliga spel. Dess-
utom måste man skapa en kultur kring pervasive gaming för att 
locka  er spelare. De som spelar en viss kategori datorspel har enligt 
Lindley ofta förutfattade meningar om nya, annorlunda spelformer. 
Holopainen tror att en tydlig affärsmodell som inkluderar och 
beaktar samtliga aktörer är nödvändig. Annika Waern menar att mer 
avancerade mobiltelefoner måste få ett större genomslag än vad de 
har idag. Dessutom tror hon att varje undergenre inom pervasive 
gaming kommer att behöva en första killer application för att slå 
igenom. Tony Hartley anser det fortfarande vara riskabelt att realisera 
pervasive games med tanke på alla serversystem som behövs och den 
hårdvara som måste implementeras på  ertalet platser. 

Affärsmodeller

En viktig förutsättning för att kunna marknadsföra och etablera en 
ny spelgenre är tillgången till en gemensam, grundad affärsmodell 
som klarlägger relationer och intäktsfördelningar i en värdekedja. 
Nedan kommer de aspekter som berör affärsverksamheten för 
pervasive gaming med fokus på dagens mobilspelsindustri att 
beskrivas. En utmärkande företeelse i detta sammanhang är att de 
betalningsmodeller som  nns i dagsläget ännu inte har optimerats 
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för att stödja nya mobila aktiviteter som mobila spel och pervasive 
gaming. Det är även värt att poängtera att affärsmodellen i denna 
bransch till sin karaktär är dynamisk till följd av ständiga förändringar 
och teknisk utveckling.

Debiteringsmetoder

På dagens marknad av mobila spel och tjänster  nns det ett antal 
betalningsmodeller att tillgå. De kan delas in i följande kategorier 
(Nokia 2004b): 

Nedladdning. Konsumenten betalar en engångsavgift för att installera 
spelet på sin mobiltelefon. Metoden tillämpas främst på spel som 
endast involverar enskilda spelare. 

Licens. Licensen kan gälla en engångsavgift men även, till skillnad från 
den ovan nämnda metoden, förekomma som prenumeration. I det 
senare fallet är licensen giltig under en viss begränsad period, därefter 
måste spelaren förnya den för att få försatt tillgång till spelet. 

SMS. Denna modell implementeras oftast i mobila MMOG där SMS-
sändning implementeras i spelets mekanismer och spelaren debiteras 
för de SMS som skickas. Intäkterna delas mellan mobiloperatören och 
spelutvecklaren. Denna modell används för närvarande bland annat av 
spelutvecklaren It’s Alive! för spelet Supa y. 

Data ödet. Betalningsmodellen bygger på att spelaren faktureras för 
mängden datatra k, alternativt för den tid han eller hon är uppkopplad 
för att överföra informationen som krävs för att spela. 

De första två metoderna används då spelet kommer slutanvändaren 
tillhanda och spelaren debiteras för att få tillgång till spelet, medan 
de två senare modellerna bygger på att spelaren debiteras för ett 
fortlöpande spelande.

Värdekedjan

När konsumenten debiteras enligt de två första modeller som nämnts 
ovan, kan intäkten gå direkt till CA som har gjort spelet tillgängligt på 
marknaden; det kan exempelvis vara en mobilportal, spelförläggare 
eller en annan form av agent (Nokia 2003). För övrigt faktureras 
konsumenten av operatören för sitt bruk. I fallet då spelet kräver 
datatra k, erhåller operatören hela intäkten. Vid SMS-debitering 
delar däremot operatören ut en portion av intäkterna till CA. Denna 
premie varierar i dagsläget mellan 55–65% (Sjödin 2005). Slutligen 
betalar CA ut en del av sin intäkt till spelutvecklare. Utbetalningen i 
detta led varierar mellan 10–50%. Ibland betalas ingenting av den 
löpande intäkten till spelutvecklare, beroende på överenskommelsen 
mellan parterna. I sådant fall är det möjligt att spelutvecklarna i stället 
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får en utvecklingsintäkt för spelet. Med andra ord betalar CA en 
engångsavgift till utvecklarna när de »köper« spelet (Nokia 2003).

Beträffande SMS-debitering kan premier i dagsläget tas ut för 
tra k i båda riktningarna; antingen betalar man när man skickar ett 
meddelande till ett visst nummer, eller så betalar man när man tar 
emot ett SMS. Den övre gränsen för premiebaserade SMS är idag 30 
kronor. De  nns i nivåerna 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30 kronor. Tarifferna 
varierar beroende på vad respektive operatör erbjuder (Sjödin 
2005). 

Missmatchning i ekonomin

Då ett single player-spel har lanserats på marknaden, krävs det i regel 
inga fortsatta kostnader för underhåll och drift. Multi player-spel 
medför dock kontinuerliga kostnader efter att spelet har lanserats. 
Dessa fasta kostnader avser huvudsakligen drift av server och domän 
(Nokia 2004b). Denna struktur är direkt jämförbar med MMOG som 
spelas på PC. Följaktligen debiteras spelarna fortlöpande för att kunna 
spela. I fallet med mobila spel inträffar det ibland att spelaren blir 
tvungen att betala  era slags avgifter för att kunna fortsätta spela och få 
tillgång till spelets interaktionsmöjligheter. Det kan exempelvis handla 
om en ingångsavgift för nedladdning och en regelbunden licensavgift 
för tillgång till servern. Dessutom tillkommer tra kkostnader för 
data ödet (Nokia 2004b). Den ackumulerade kostnaden kan enligt 
en sådan betalningsmodell bli mycket hög, vilket kan tänkas hämma 
spelens utbredning och popularitet. 

Ytterligare ett förhållande i affärsmodellen som kan tänkas ut-
göra en begränsning för tillväxten av mobila spel uppstår hos 
spelutvecklarna. Som tidigare har nämnts är det endast cirka 5,5–33% 
av det belopp spelaren betalar som slutligen går till spelutvecklarna. 
Denna allokering gäller särskilt spel via SMS. För spel via mobil 
internetuppkoppling, kan spelutvecklare räkna med en varierande 
portion av den intäkt CA erhåller från operatören. Summan är då 
beroende på avtalsförhållanden i två led, dels mellan utvecklare 
och CA, dels mellan CA och operatören. Oavsett vilken modell som 
tillämpas får spelutvecklarna ofta en mycket liten andel av intäkterna. 
Det är därför tänkbart att spelutvecklare ifrågasätter lönsamheten i 
utvecklingsarbetet av mobilspel. Denna missmatchning kan tänkas 
motverka tillväxten och utveckling inom denna spelgenre. (Nokia 
2004b)



P E RVA S I V E  G A M I N G  1 2 7

Sociala aspekter av pervasive gaming

»Mitt i natten pep mobilen till, Donnri hade skickat en Long Distance Missile. Jag 
klädde på mig snabbt och sprang ner till bilen, jag visste ju att jag bara hade fem 
minuter på mig innan bomben sprängdes och dödade alla inom tre–fyra kilometers 
radie. Hjärtat bultar hårt i bröstet när jag vrider om tändningen. Jag rivstartar och 
kör iväg och efter någon minut får jag SMS att jag klarat mig. Nästa sekund har en 
ny missil avfyrats mot mig och jag trycker gasen i botten igen! Väl hemma väntar 
jag ett tag i bilen men allt är lugnt, jag klarade mig den kvällen i alla fall…« 
(Hasse 2005).

I takt med att tekniken utvecklas och att spel- och mobilmarknaden 
mognar, öppnas möjligheter för nya typer av spel. Inom branschen 
talar man om en genrebreddning. Mobil pervasive gaming är en typ 
av spel som möjliggörs i och med denna utveckling. Inom spelgenren 
mobil pervasive gaming ryms olika speltyper (se avsnittet Pervasive games
i inledningen till detta kapitel) som kan passa både power gamers och 
vanligt folk. För att mobil pervasive gaming ska slå igenom på allvar 
krävs dock en kritisk massa, det vill säga att ett stort antal människor 
spelar den här typen av spel. Förutsättningarna för att vanligt folk ska 
vilja spela mobil pervasive gaming handlar om att det måste  nnas väl 
fungerande teknik tillgänglig och att branschens aktörer är villiga att 
satsa på den här typen av spel, såväl som att aktörerna är överens om 
affärs- och betalningsmodeller. Likväl måste även vanligt folk förstå 
och vilja spela mobil pervasive gaming. Vilka drivkrafter  nns det 
då för att spela pervasive gaming? Är det samma drivkrafter som för 
traditionella datorspel? 

Varför spelar vi?

Tidigare i det här kapitlet har konstaterats att det för närvarande  nns 
väldigt få mobila pervasive games på marknaden, både i Sverige och 
internationellt. De kommersiella spel som  nns i skrivande stund 
riktar sig främst till power gamers. Vilka drivkrafter som får denna 
grupp att spela beskrivs senare i detta avsnitt, först sammanfattas här 
de drivkrafter som olika forskare på området har kunnat identi era.

De drivkrafter som får människor att spela är många och varierar 
från spel till spel. Ofta representerar spel en form av strukturerad 
målstyrd aktivitet, som kan ha så vitt skilda drivkrafter som prestation, 
igenkännande, tävling, samarbete, social interaktion,  ykt eller en känsla 
av tillhörighet (Holopainen 2005). Andra incitament är möjligheten att 
bli bättre på saker, att uttrycka sig själv samt att upptäcka och utforska 
(Waern 2005a). Fjellman och Sjögren identi erar fyra olika drivkrafter 
att spela stationära spel: intellektuell stimulans, tidsfördriv, tävling och social 
interaktion (Fjellman & Sjögren 2000). 
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D R I V K R A F T E R  F Ö R  M O B I L A  S P E L

Jonell och Dahlberg argumenterar för att ovanstående motiv även 
gäller för mobila spel, men med några viktiga skillnader. Först och 
främst utgör den mobila situationen en viktig skillnad. De menar 
att även kommunikationsmöjligheterna skiljer mobila spel från 
stationära spel. Vidare anser Jonell och Dahlberg att den mobila 
enhetens fysiska begränsning gör att gra kupplevelsen blir en 
mindre viktig drivkraft. Enligt dem är det viktigaste incitamentet för 
att spela nedladdningsbara mobila spel tidsfördriv, men i vissa fall 
även intellektuell stimulans. För positionsbaserade mobila spel anser 
de att tävling och social interaktion är de viktigaste drivkrafterna. 
Livsstilen är ytterligare ett motiv som skiljer mobila spel från 
stationära. Mobiltelefonen kan betraktas som en statussymbol som 
är starkt kopplad till en persons livsstil, framför allt Asien och Europa 
(Deighton 2001). Personi eringen av mobiltelefonen med ring-
signaler och skal har i dessa länder blivit en försäljningssuccé och 
Deighton menar att denna trend kommer att fortsätta att utvecklas 
i och med mobilspelens ökade popularitet. Han tror även att spelet 
man har i sin telefon i framtiden kommer att visa vem man är eller 
åtminstone vem man vill vara.

D R I V K R A F T E R  F Ö R  P E RVA S I V E  G A M I N G

Åsa Lundqvist tar upp delvis samma drivkrafter för spel som Fjellman 
och Sjögren i sin uppsats Skenbar verklighet – designprocessen av två mobila sociala 
spel (Lundqvist 2002). Hon betonar vikten av utmaning, att spelets 
svårighetsgrad anpassas efter spelarens skicklighet. Kontroll är en 
annan drivfjäder, enligt Lundquist är kontrollen nära sammanbundet 
med interaktivitet – att aktivt kunna påverka handlingen. Det är det 
som skiljer spel från andra medieformer, menar hon. Till skillnad från 
Fjellman och Sjögren anser hon dock att även fantasi och ny kenhet 
motiverar människor till att spela. Spel som appellerar till ny kenhet 
är ofta narrativa och uppbyggda kring ett scenario, en intrig eller en 
historia. Dessa spel har förmågan att gripa tag i användaren. Här är 
också identi eringen med en rollkaraktär en viktig faktor. 

Mobil pervasive gaming kan fylla en funktion då man väntar och 
inte har något annat för sig, till exempel under en tågresa. Spelen kan 
också användas för att möta andra och nya människor (Björk 2005). 
Spel som är tillgängliga dygnet runt kan uppfylla behovet av att 
känna tillhörighet – a sense of belonging – och erbjuda en möjlighet till 
social interaktion, menar Jussi Holopainen på Nokia Research Center. 
Vidare menar han att dessa spel i vissa fall kräver att spelaren rör sig 
fysiskt, så drivkraften skulle kunna vara att komma i bättre form. Som 
tidigare har nämnts kan spel beskrivas som en form av strukturerat 
ramverk för sociala aktiviteter (Lindley 2005). Om en person har 
sociala problem, till exempel är väldigt blyg, kan pervasive gaming 
göra det lättare för denne att interagera med andra. Möjligheten  nns 
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att spelen kan fungera som terapi så att sådana personer efter ett tag 
klarar att interagera med andra utan spelets hjälp, förklarar Lindley.

Enligt Tom Söderlund, spelproducent på It’s Alive! som utvecklat 
spelen BotFighters och Supa y, är pervasive gaming mer »hardcore« än 
MMOG. »Man använder MMOG som utgångspunkt och gör det sedan 
mer till ett live-rollspel«. Inom IPerG-projektet kallar man dessa spel 
för MMRO. Samtidigt menar Söderlund att spelen kan nå en ännu 
större grupp människor om de anpassas och infogas mer i det dagliga 
livet.

P OW E R  G A M E R S

En power gamer är en spelare som spenderar mycket tid på att 
uppnå de mål som  nns de nierade i spelvärlden eller på att uppnå 
personliga mål, så som att ha  est vänner i spelvärlden eller att kunna 
mest om spelet (se kapitlet om MMOG – sociala och ekonomiska 
aspekter). BotFighters är ett spel som riktar sig främst till denna typ av 
spelare. Eftersom den senaste versionen av spelet inte går att pausa 
lämpar sig spelet bäst för spelare som är beredda att lägga ner stora 
delar av sin fritid på det. 

Spelare som vi har pratat med vittnar om att mobil pervasive 
gaming kan ge en enorm adrenalinkick, tjusningen är att jaga och att 
bli jagad. Kicken är otroligt mycket större än den man får av att spela 
traditionella datorspel, menar Hasse som med sin förstaplacering på 
BotFighters 2:s sverigelista kan klassas som en riktig power gamer. I 
enlighet av de nitionen av en power gamer har Hasse personliga mål 
med att spela; han eftersöker de adrenalinkickar spelet ger och har 
som mål att vara bäst i Sverige. Han poängterar dock att det lönar sig 
att samarbeta eftersom man då får en större chans att lyckas bra. »Det 
är lättare att samarbeta i krig«, som Hasse själv uttrycker det. Även 
Söderlund menar att samarbete bör premieras: »man ska kunna göra 
saker ihop och dela på belöningar« (Söderlund 2005). En viktig del 
av spelet är också att kunna chatta med andra spelare – genom själva 
spelet och chatten bildar man nya bekantskaper över hela landet, 
berättar Hasse. Han betonar också internetforumets betydelse, det 
är roligt att kunna gå in och läsa om vem som har skjutit ner vem. 
Skillnaden mellan traditionella datorspel och BotFighters menar Hasse 
är att man är mer inne i spelet när man spelar BotFighters och att 
möjligheterna till social interaktion och adrenalinkickar är mycket 
större. Spelarna drivs av den spänning som skapas av medvetenheten 
om att en motspelare kan vara i närheten. Just detta spänningsmoment 
vittnar en före detta BotFighters 1-spelare om. Han beskriver hur 
mobilen plötsligt surrade till och att han då visste att det fanns 
radaraktivitet i området. Radaraktiviteten innebar att han när som 
helst kunde bli träffad av en motspelare. Denna spänning och ovisshet 
kunde uppstå trots den relativt dåliga precisionen i lokaliseringen av 
motståndare (Montelius 2005).
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Framtida pervasive games

Hur kommer då pervasive gaming att se ut i en snar framtid? Vad 
krävs ur ett socialt perspektiv för att dessa spel ska bli framgångsrika 
och vilka spel har störst potential?

P E RVA S I V E  G A M E S  F Ö R  C A S U A L  G A M E R S  O C H  
G E M E N E  M A N

En casual gamer är generellt de nierad som en spelare som lägger ner 
en del av sin fritid på att spela, men som spelar för upplevelsens skull 
snarare än resultatet. De  esta spelare är casual gamers som spelar för 
avslappning och underhållning, vilket får till följd att de lätt tröttnar 
om spelet är för krångligt eller tidskrävande (se kapitlet om PSW 
– sociala och ekonomiska aspekter).

För att mobil pervasive gaming ska bli framgångsrikt i Sverige 
krävs att denna spelgenre slår igenom bland vanligt folk eftersom det 
då har en större chans att nå en stor skala användare (Waern 2005a). 
Anledningen till att det krävs en viss volym av spelare är för att det 
ska bli lönsamt för spelutvecklare, terminaltillverkare, operatörer och 
innehållsleverantörer att satsa på denna verksamhet. Däremot går 
meningarna isär om vad som är de största hindren eller pådrivarna av 
utvecklingen. En viktig fråga är vad som krävs för att pervasive games 
ska bli framgångsrika.

Spel som utnyttjar miljön och människorna som  nns runtomkring 
och som kombinerar möten med människor och nya upplevelser, 
samtidigt som de är enkla och går snabbt att förstå, är det som krävs 
menar Björk (Björk 2005). Holopainen påpekar att det också krävs en 
social acceptans för pervasive gaming i samhället för att spelen ska bli 
framgångsrika (Holopainen 2005). Även Söderlund betonar att spel 
måste ses som ett socialt stöd istället för ett hinder. Vidare menar han att 
det är sociala spel, som förstärker kontakter och interaktion, som i störst 
grad kommer att medverka till att nya genrer växer fram och att nya 
målgrupper nås. Kommunikationen och den faktiska personen kommer 
att vara i fokus med någon typ av »spelmekanik påhängd utanpå detta« 
(Söderlund 2005). I och med att den sociala interaktionen kommer att 
ligga i fokus kommer också nya grupper av spelare att nås, en viktig 
grupp i detta sammanhang skulle kunna vara tjejer och kvinnor. Denna 
uppfattning delas av Johan Forsberg, informationschef på Lunarstorm, 
som menar att orsaken till Lunarstorms succé är att communityn från 
första början tilltalade tjejer: »tjejerna förstod det och ville använda det 
också« (Forsberg 2005). 

Annika Waern menar att det i första hand är enkla och långsamma 
spel som kommer att tilltala allmänheten. En viktig aspekt är att 
dessa spel ska kunna pausas ifall spelaren störs eller måste avbryta 
sitt spel. Även Björk betonar att positionsbaserade mobila spel som 
implementeras direkt i det vardagliga livet måste kunna avbrytas 
snabbt (Björk 2005). 
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 Craig Lindley tror att spel inom pervasive-genren måste bli roligare 
och mer spännande för att spelandet ska ta fart. Han menar att det är 
viktigt att skapa en kultur kring pervasive gaming. idag vet folk varken 
vad det är eller förstår vad spelen handlar om. Existerande spelare 
tenderar också att vara lojala mot sin egen subkultur (Lindley 2005). 
Betydelsen av en kultur kring spelet talar för existerande communitys 
och portaler. Drivkraften för att vara med i ett socialt sammanhang 
såsom exempelvis en community är i grund och botten relationer 
(Forsberg 2005). På communityn bygger man sin egen identitet och 
personlighet, där  nns redan en internetidentitet som man har lagt 
ner tid på och som kan överföras till en mobil enhet.

Sammanfattning

Vi har i detta kapitel sett att utmaningarna för spel inom pervasive-
genren är många, men så också de möjligheter som tornar upp sig. 
För att genren ska slå igenom gäller det att hitta spelformer som har 
förmåga att nå och intressera spelare både gruppen av power gamers 
och den breda massan av mer moderat spelande personer. Genom 
att erbjuda spel som kan anpassas efter spelarens eget sociala liv, så 
kallade socially adaptable games, kan människor med olika bakgrund 
och olika stort intresse för spelande förenas i en och samma virtuella 
värld. MMRO-spel är en annan spelgenre som kan ha förmågan att nå 
både hardcorespelare och den breda massan. Överhuvudtaget verkar 
de sociala strukturer som kringgärdar spelandet bli allt viktigare. 
De grupper i vilka man ingår, både som spelare och privatperson, 
kommer att kunna mötas fritt både inom diskussionsforum, mobila 
chattjänster, olika typer av spel samt naturligtvis i den riktiga 
världen. 

Bland de mer handgripliga problemen för mobilbaserat spelande 
åter nns bl.a. det faktum att mobiloperatörernas modeller för att 
ta betalt ännu är anpassade till röst- och SMS-tra k snarare än 
databaserade tjänster. Det verkar som att den teknik och de nät som 
 nns idag är högst tillräckliga för att genomföra de  esta spelidéer 
man kan tänka sig och att hindren snarare utgörs av föråldrade 
ekonomiska strukturer. 

En möjlig utveckling för pervasive games är att de kommer 
integreras i format ur andra medier såsom tv, radio och tidningar. 
Vi har under lång tid sett olika exempel på tv-format där tittarens 
medverkan är en central del i programmets idé och viktig för 
utvecklingen av dess innehåll. Det  nns ingen anledning till att denna 
utveckling inte skulle fortsätta, i synnerhet inte som utvecklingen 
inom tv-världen går mot en snabbare produktionstakt och digitala 
kanaler med utsändningar hela dygnet. 
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Våra mobiltelefoner kan i framtiden utvecklas antingen till att 
innehålla allt det som är nödvändigt för en medryckande spel-
upplevelse; stora färgskärmar, kameror, GPS-mottagare och avancerad 
gra khårdvara. Det som talar emot detta är att många fortfarande ser 
röstsamtalen som telefonens absolut viktigaste funktion och vill ha 
enheter som är små och lätta att ha med sig i  ckan. En eventuell 
lösning vi ser på detta problem är att framtida mobila spelenheter i 
framtiden använder trådlösa tekniker som Bluetooth eller WLAN för 
att ansluta sig till spelarens mobiltelefon och på så sätt få tillgång till 
det mobila nätverket.

Framtidens mobila spel kommer att gå från att vara SMS-baserade 
till att använda GPRS. Dessa spel kommer således främst att baseras 
på datatra k. Denna förändring kommer att driva fram en större 
efterfrågan av mobila spel, vilket i sin tur ökar spelutvecklarnas 
motivation till att utveckla nya spelidéer och spelformer. Denna 
utveckling kan liknas vid utvecklingen för traditionell internettra k, 
där bredbandsbolagen numera erbjuder fasta avgifter som är 
oberoende av data ödet. Affärsidén bygger enkelt uttryckt på att den 
stora massan betalar för det begränsat antal användare som utnyttjar 
hela nätets kapacitet.

Synen på spelande kommer i framtiden, förhoppningsvis med stor 
hjälp av pervasive gaming, ändras från att anses vara en associal syssla 
till att istället betraktas som en verksamhet som förstärker och utökar 
våra relationer med andra.
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Begrepp

3G – Tredje generationens mobilnät

AR (Augmented Reality) – Spel som utökar den verkliga världen med 
virtuella element

Avatar – En digital representation av en användare i en virtuell miljö

Bot – Förkortning av robot. 

Casual gamer – Spelare som spelar för upplevelsens skull snarare än Casual gamer – Spelare som spelar för upplevelsens skull snarare än Casual gamer
resultatet 

Content Aggregator – Köper rättigheter från speltillverkare och paketerar Content Aggregator – Köper rättigheter från speltillverkare och paketerar Content Aggregator
om till kund eller operatör

GPRS (General Packet Radio Service) – Uppgradering av GSM-nätet som 
möjliggör omedelbar uppkoppling och överföring av datapaket

GPS – Sattelitbaserat system för att bestämma positioner

Killer application – En framgångsrik spelapplikation som banar väg för 
liknande spel på marknaden

Killer relation – En spelidé som sätter användaren i centrum

MMOG (Massively Multiplayer Online Games) – Spel där ett stort antal spelare 
via Internet kan spela mot varandra i en beständig virtuell värld

Power gamer – Spelare som främst spelar för att uppnå strategiska eller Power gamer – Spelare som främst spelar för att uppnå strategiska eller Power gamer
personliga mål 

WAP (Wireless Application Protocol) – Teknik för att kommunicera mellan 
trådlösa enheter och Internet; kräver anpassade webbsidor

WLAN (Wireless Local Area Network) – Ett samlingsbegrepp för lokala 
nätverk som bygger på trådlös överföring och är vanligt förekommande 
inom en begränsad geogra sk spridning såsom en lokal
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Framtidens gambling 
i Sverige

Sedan urminnes tider har människan sysselsatt sig med gambling i olika former. 
Spelarna har länge varit tvingade att ta sig till en fysisk plats eller till andra 
motspelare. I och med de senaste årens tekniska utveckling har spelformerna 
moderniserats. Pokerspelande på nätet tillhör vardagen, vi »skrapar« lotter på 
mobilen och i vissa länder kan man redan nu satsa pengar med hjälp av fjärr-
kontrollen hemma i tv-soffan. Saker som tidigare var science- ction börjar bli 
verklighet. Möjligheterna är många. Hur kommer morgondagen att se ut?

De senaste åren har det traditionella spelandet förlorat marknadsandelar 
på spelmarknaden. Till exempel har svenska Bingolottos försäljning 
rasat. Under 2004 minskade omsättningen med nästan 30%. Det 
samman lagda spelandet har dock inte minskat. Tvärtom har det 
globala spelandet på Internet ökat kraftigt.

Den oreglerade spelmarknaden på Internet upplevs av många som 
ett hot och en del stater har försökt att illegalisera vadslagningen 
över Internet. Även i Sverige har man försökt stoppa spelföretag från 
att rikta sina spel mot den svenska marknaden. Detta försvåras av att 
företagen ofta är baserade i nationer där deras verksamhet är legal. 
Man försöker från statens sida också ta upp konkurrensen med dessa 
kasino- och pokerspel. Bland annat vill Svenska Spel starta ett femte 
statligt kasino som skall agera på Internet.

Syftet med detta kapitel är att presentera ett tänkbart framtids-
scenario för hur situationen för gambling i elektronisk form kan 
komma att se ut om några år. Vi fokuserar på två olika synvinklar; 
en som avhandlar den juridiska sidan, samt en som beskriver själva 
spelen, spelplattformarna samt företagen bakom dessa.

Begreppet gambling innefattar enligt vår de nition alla typer 
av spel om pengar. Både de spel där det enbart är »slumpen« 
som avgör utgången, exempelvis lotterier och roulette. Men även 
de spel där skicklighet och erfarenhet spelar in som till exempel 
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poker. Begreppet innefattar även betting som mer speci kt syftar 
på vadslagning. I Sverige faller båda dessa spelformer under Lotteri-
lagen.

Vidare avgränsar vi oss till att enbart behandla situationen i Sverige, 
även om en del exempel från utlandet kommer att presenteras. Vi 
koncentrerar oss också på att endast diskutera distributionskanalerna 
Internet, mobiltelefoni samt digital-tv. Vår målsättning är dessutom 
att förhålla oss så objektivt som möjligt till ämnet.

För att ge en bild av hur marknaden ser ut i dagsläget börjar vi med 
en kartläggning samt en kort historik.

Det juridiska läget

Det svenska spelmonopolet sätts dagligen på prov av utländska aktörer 
som försöker etablera sig på den svenska spelmarknaden. Framför allt 
är det Internet som har gett dessa en möjlighet att ta sig förbi den 
reglerade spelmarkanden. Dessutom ligger den tekniska utvecklingen 
i många fall steget före lagstiftningen vilket gör den juridiska grå-
zonen allt större. I dagsläget begår svenskar inget brott genom att 
spela på utländska spelsajter. 

De utländska konkurrenterna till Svenska Spel sätter hård press på 
det svenska rättsväsendet för att få bort det främjandeförbud som 
gäller för dessa bolag i Sverige. Förbudet strider enligt dem mot den 
grundliga principen inom EG-rätten som innebär »fri etableringsrätt 
och rörlighet för tjänster«. Svenska staten hävdar istället att man har 
rätt till ett nationellt undantag och hänvisar till allmännyttan och 
folkhälsan. Detta har lett till en rad processer i Sverige och övriga 
Europa. Det rör sig om allt från privatpersoner som driver travsajter 
till direkta stämningar mot staten och den stora principiella frågan 
är om det är EG-rätten eller svensk lagstiftning som ska gälla. Nedan 
sammanfattas de lagar som har störst betydelse för spelmarknadens 
situation. Även ett par rättsfall tas upp.

Sverige – Lotterilagen

Den nuvarande Lotterilagen (1994:1000) trädde i kraft den 1 januari 
1995. Enligt lagen får lotterier endast anordnas efter tillstånd. Alla 
tillstånd ska stå under statlig kontroll. Inkomsterna från lotterier ska 
gå till allmänna eller allmännyttiga ändamål. Endast i undantagsfall 
kan kommersiella intressen tillåtas. Lotterilagen reglerar i stort sett 
alla former av spel om varor och pengar, till exempel bingospel, 
automatspel, kortspel och roulettespel. Lagen tillämpas på lotterier 
som anordnas för allmänheten. Lotteri är när en eller  era deltagare, 
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med eller utan insats, kan få en vinst till ett högre värde än vad var 
och en av de övriga deltagarna kan få. Vinst kan också vara rätt till 
fortsatt spel.

Lotteriinspektionen är det statliga organ som kontrollerar spel-
marknaden i enighet med Lotterilagen. Syftet är att se till att reglerna 
följs av marknadens aktörer. 

I samtliga rättsfall som har behandlat det svenska spelmonopolet 
har man hänvisat till 38§ första stycket Lotterilagen:

Enligt 38§ första stycket Lotterilagen är det inte tillåtet att i yrkesmässig verksamhet 
eller annars i förvärvssyfte

1. främja deltagande i ett inom landet anordnat lotteri som inte är tillåtet eller ett 
utom landet anordnat lotteri, eller

2. utan medgivande av anordnaren sälja lotter, ta emot insatser eller förmedla vinster 
i ett tillåtet lotteri.

Det är just »främjandet« som blir aktuellt i fallet marknadsföring 
för de utländska bolagen. 

EU – Romfördraget, Artikel 49

Enligt de utländska spelbolagen strider den svenska Lotterilagen mot 
Artikel 49 i Romfördraget om fri etableringsrätt och rörlighet.

Inom ramen för nedanstående bestämmelser skall inskränkningar i friheten 
att tillhandahålla tjänster inom gemenskapen förbjudas beträffande medborgare i 
medlemsstater som har etablerat sig i en annan stat inom gemenskapen än mottagaren 
av tjänsten. 

Rådet får med kvali cerad majoritet på förslag från kommissionen besluta att 
bestämmelserna i detta kapitel skall tillämpas även på medborgare i tredje land som 
tillhandahåller tjänster och som har etablerat sig inom gemenskapen.

Men, inga regler utan undantag! Svenska staten lutar sig istället 
tillbaka på Artikel 55 i samma fördrag. Här nämns folkhälsan 
som ett undantagsfall då nationella lagar får anses gälla. Detta är 
Lotteriinspektionens huvudargument.

EU – Romfördraget, Artikel 55

Artikel 55 i Romfördraget berör »Tjänster« och hänvisar direkt 
tillbaka till Artikel 46 som berör »Etableringsrätt«. Klausulen används 
alltså likvärdigt inom de båda rubrikerna. Nyckeln ligger i det allra 
sista ordet.

1. Bestämmelserna i detta kapitel och åtgärder som vidtagits med stöd av dessa skall 
inte hindra tillämpning av bestämmelser i lagar och andra författningar som föreskriver 
särskild behandling av utländska medborgare och som grundas på hänsyn till allmän 
ordning, säkerhet eller hälsa.

Det är alltså med stöd av den här klausulen som Lotteriinspektionen 
hävdar sin rätt att tillämpa svensk lagstiftning före EG-rätt.
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Europeiska tv-direktivet – Sändarlandsprincipen

Det är också på sin plats att förklara varför vissa utländska spelbolag 
lyckas exponera sig i form av tv-reklam. 

Frågan om tillåtlighet av marknadsföring av utländska spelbolag 
i tv och radio beror på tillämpning av det europeiska tv-direktivet. 
Direktivet innebär att den medlemsstat varifrån en sändning härrör 
skall se till att sändningen följer lagstiftningen i den medlemsstaten. 
Detta kallas Sändarlandsprincipen och den avser satellitsändningar 
(Lotteriinspektionen 2005). Exempel på detta är Kanal 5 och TV3 
som sänder från England. Här exponeras de utländska spelbolagen 
 itigt genom att sponsra sport- och spelprogram. 

I fallet Internet utgår man från det land där bolaget är registrerat. 
Det spelar alltså ingen roll var servrarna står eller vilken landskod som 
används på hemsidan.

EU – Tjänstedirektivet

EU diskuterar just nu ett Tjänstedirektiv som innebär ett förslag till 
direktiv om tjänster på den inre marknaden. Meningen är att rådet 
och parlamentet genom att anta direktivet ska fastställa en rättslig ram 
för företagsetablering och tjänstehandel mellan medlemsländerna. I 
oktober 2005 väntas Europaparlamentets första läsning av förslaget 
(EU-upplysningen 2005). 

I förslaget till Tjänstedirektivet ingår en ursprungslandsprincip, 
likt den som presenterades ovan för satellitsändningar. Även 
om ursprungslandsprincipen ska vara en huvudregel innehåller 
direktivförslaget ett antal undantag. Flertalet medlemsstater vill att 
spelmarknaden ska utgöra ett av dem. De nordiska länderna har genom 
det Nordiska Rådet bett om just detta undantag. Tjänstedirektivet 
väntas börja gälla år 2010. I väntan på Tjänstedirektivet vill de 
utländska spelbolagen ha ett förhandsbesked om deras rättigheter att 
få marknadsföra sig i Sverige. 

Spelmonopolet i rätten

Ett antal olika rättsfall har behandlats inom området. Genombrottet 
kom under hösten 2003 i det så kallade Gambelli-målet 
(Lotteriinspektionen 2005). Den italienska staten hade stämt 176 
stycken spelagenter, en av dem Piergiorgio Gambelli, för att olovligen 
ha anordnat spel för det brittiska spelbolaget Stanleybet. Den italienska 
staten vände sig till EG-domstolen för att få hjälp att tolka EG-fördraget 
och man dömde till Gambelli och de andra spelagenternas fördel. Den 
italienska lagstiftningen ansågs strida mot Artikel 49 (se ovan). Målet 
tolkades, inte oväntat, helt olika av de berörda parterna i Sverige. De 
utländska aktörerna tolkade beslutet som att det nu var fritt fram 
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att etablera sig även i Sverige. »Domen är solklar. Den visar tydligt 
att också det svenska spelmonopolet är olagligt«, utbrast Douglas 
Roos, Ladbrokes nordiska vd (Gustavsson 2003). Den dåvarande 
 nansministern Bosse Ringholm kontrade samtidigt med att »domen 
inte har någon inverkan på svenska förhållanden överhuvudtaget«.

Strax efter Gambelli-domen trappade de utländska spelbolagen 
upp sin marknadsföring i Sverige. Lotteriinspektionen började genast 
stämma annonserande medier och ett år senare (hösten 2004) slog 
Regeringsrätten fast att svensk rätt står i överensstämmelse med 
EG-rätten. Efter denna dom minskade annonsering för utländska 
spelbolag i svenska medier avsevärt (Lotteriinspektionen 2005). 

De utländska spelbolagen ställer nu sitt hopp till EU. Enligt 
Fredrik Roos på Setterwalls Advokatbyrå vill man provocera 
Lotteriinspektionen att dra spelbolagen inför marknadsdomstolen. På 
så sätt hoppas man tvinga fram ett förhandsbesked från EG-domstolen 
om vilka regler som ska gälla i Sverige. Unibet har inkommit med den 
mest omfattande stämningen mot svenska staten. Bolaget yrkar att 38§ 
Lotterilagen inte ska gälla i deras fall och vill snabbt ha ett fastställande 
i svensk domstol om vad som verkligen gäller. Justitiekanslern 
företräder staten i målet. Fallet har dock avvisats av såväl tingsrätt som 
hovrätt. Rätten har ansett att det inte  nns någonting att fastställa, en 
»otillåten fastställandetalan enligt gällande rätt« (Lotteriinspektionen 
2005). De anser att det inte  nns en konkret rättslig situation och 
att de därmed inte är behöriga att ta upp rättsfallet. Fallet går nu till 
Högsta Domstolen som väntas ta upp fallet under hösten 2005.

Unibet hävdar med stöd av Artikel 49 (se ovan) att bolaget 
har rätt att fritt marknadsföra sina speltjänster i Sverige och att 
främjandeförbudet i 38§ första stycket Lotterilagen (se ovan) därmed 
strider mot EG-rätten. I teorin står EG-rätten högre än svensk grundlag. 
Unibet gör också gällande att det verkliga syftet med Lotterilagens 
reglering är att säkerställa intäkter till staten och de allmänna ändamål 
staten valt att gynna. Enligt Fredrik Roos är det just denna punkt som 
man lägger störst vikt vid. I sin omfattande stämningsansökan till 
Eskilstuna Tingsrätt (1/12 2003) har man kartlagt Svenska Spels alla 
marknadsföringsaktiviteter och det är enligt Roos på det här sättet 
som spelbolag har lyckats »komma åt« andra reglerade marknader 
ute i Europa. I ett aktuellt fall i Holland  ck Ladbrokes rätt då man 
hade stämts av den holländska staten i en liknande, men omvänd, 
procedur. Även den holländska staten hänvisade till folkhälsan och 
allmännyttan, men deras statliga spelföretag (De Lotto) ansågs där ha 
spenderat orimligt mycket pengar på marknadsföring. Detta är bara 
ett exempel på att marknadsföring har en stor betydelse i frågan om 
det svenska spelmonopolet. Den andel av Svenska Spels intäkter som 
tillfaller »allmänna och allmännyttiga ändamål« är också av central 
betydelse.
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Staten och spelberoende

Den svenska spelregleringen syftar bland annat till att minska 
spelberoendet i samhället samt att  nansiera allmännyttiga ändamål. 
Det senare kan till exempel vara barn- och ungdomsidrotten. Enligt 
den dåvarande  nansministern Bosse Ringholm så avsattes 19 
miljoner kronor till insatser mot spelberoende år 2004 (Hermele 
2004). Svenska Spels resultat var samma år 4,8 miljarder kronor 
varav 1,2 miljarder kronor tillföll föreningslivet och 3,6 miljarder 
kronor tillföll statskassan (Svenska Spel 2005-04-26). De utländska 
spelbolagen pekar gärna på den, enligt dem, blygsamma andelen 
pengar som faktiskt tillfaller spelberoende och när ett rättsfall väl 
når EG-domstolen återstår det för svenska staten att motivera dessa 
3,6 miljarder. Begreppet »allmänna ändamål« är svårde nierat, 
men siffran faller utom bidragen till såväl spelberoende som 
föreningslivet.

Spelandet idag och sättet spel blir allt mer tillgängliga gör att allt 
 er spelar och att riskerna för att fastna i ett spelberoende ökar. Idag 
är enligt Folkhälsoinstitutet cirka 100 000 svenskar spelberoende 
varav minst 25 000 har allvarliga problem (Statens Folkhälsoinstitut 
2003). Staten har alltså en dubbel roll i spelberoendefrågan eftersom 
de vill minska antalet spelberoende samtidigt som man genom t.ex. 
Svenska Spel främjar spelandet. De utländska bolagen menar på att 
det egentliga skälet till regeringens agerande är just vinstintresset. Det 
 nns ingen direkt objektiv syn på frågan.

Frågan är hur framtidens spelbolag kommer att hantera det faktum 
att spelberoendet blir allt mer utbrett och att deras verksamhet 
främjar spelberoendet. Vid intervjuer med representanter från stora 
aktörer som Ladbrokes, Unibet, Boss Media och Expekt får vi svar som 
inger hopp om att de framtida spelbolagen kommer att ta sitt ansvar 
även när det gäller de mer negativa aspekterna kring spelande. »Detta 
är vår viktigaste fråga. Vi tillämpar ansvarsfullt spelande, erbjuder 
spelbudget och diverse trösklar för att skapa medvetenhet, men vi 
kommer också att delta aktivt i  nansiering av vård och forskning 
inom spelberoendeområdet inom ramen för den nya reglering 
som obevekligen kommer«, säger Joakim Rönnberg, mediechef på 
Ladbrokes då vi frågade hur de ser på problemet med spelberoende.

Spel på Internet

90-talets utbredning av Internet har påverkat formerna för hur 
individer spelar och slår vad. Spelaren behöver nu inte för ytta sig 
och får dessutom ett större urval av spelprodukter, då det  nns många 
internetbaserade spelföretag som erbjuder ett stort urval av tjänster. 
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Det  nns  era olika typer av spel på Internet i dagsläget, med många 
varianter. På senaste tiden har pokerspelandet och det så kallade P2P-
spelandet (person-to-person) ökat mest markant. Dessa spelformer 
har gemensamt att användaren spelar mot andra individer i stället för 
mot »huset«. Detta är ett exempel på hur den tekniska utvecklingen 
har öppnat nya möjligheter och spelbeteenden. En liknelse kan göras 
med eBay som utgår från samma idé – en virtuell mötesplats där 
användare handlar med varandra. 

Vanliga spelformer

Spelandet om pengar har i alla tider tagit olika former och fortsätter 
att göra så även idag. Fram till nu har Internet varit den enda stora 
distributionskanalen då det gäller gambling och betting i elektronisk 
form. Vi kommer här att ge en översikt över de spelformer som är 
vanligast förekommande på Internet i dagsläget.

T R A D I T I O N E L L  VA D S L A G N I N G

I Sverige har det länge varit omöjligt att slå vad om pengar på sport, 
trav etc. utan att gå via statliga spelföretag. Detta har dock ändrats i och 
med Internets expansion och det  nns nu  era vadslagningsföretag 
som antar vad. Dessa ger ofta spelarna bättre odds än det statliga 
spelmonopolet som kunnat agera ensam aktör tidigare.

P 2 P - VA D S L A G N I N G

P2P-vadslagning bygger på konceptet att spelarna ger varandra odds 
och spelar mot varandra. Det mest kända spelbolaget som sysslar med 
den här sortens spel är brittiska Betfair. Enligt BBC News uppgick 
företagets intäkter för 2004 till 66,7 miljoner pund och hemsidan 
har som mest upp till 12 000 transaktioner i minuten (BBC News 
2005). Det  nns ett mycket brett utbud av vilka vad som kan skapas 
och antas; allt från fotboll till vem som vinner i Big Brother. Oddsen 
för P2P-spel är oftast bättre än hos stora spelhus eftersom man slipper 
vadslagningsbyråns marginal. För spelbolaget innebär det att bolaget 
inte behöver ta några stora  nansiella risker och således klarar sig med 
en mindre omfattande ekonomisk reserv. 

S A N N O L I K H E T S S P E L

En ny form av spel som av säkerhetsskäl är svår att distribuera som 
fysisk produkt är så kallade sannolikhetsspel (Lotteriinspektionen 
2005). Varje elektronisk lott är en vinstlott, till skillnad från lotterier 
där det förekommer många nitlotter. Det är alltså ett spel där det alltid 
döljer sig en vinst bakom ett av valen. Spelaren måste dock välja rätt 
alternativ för att vinna.
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På Svenska Spels Pick’n’Click får man efteråt se var vinsten var 
placerad oavsett spelets utgång. I en version av spelet kan man vinna 
upp till 100 000 kr om man lyckas välja rätt i  era omgångar. En 
annan variant är Kvitt eller dubbelt, där man efter varje spel har möjlighet 
att fördubbla sina pengar. Det  nns dock en gräns på maximalt 1 000 
kr/dag för hur mycket pengar som en spelare får satsa på Pick’n’Click
(Svenska Spel 2005-04-06).

Det brittiska vadslagningsföretaget Ladbrokes har också utvecklat 
en skraplott för att konkurrera med Svenska Spel om marknads-
segmentet. 

E L E K T R O N I S K A  L O T T E R

Svenska Spel har börjat omvandla en del av sina fysiska lotter till 
digitalt format. Ett exempel på detta är Triss som man kan spela via 
Internet. Man skrapar fram valören med pekaren i form av ett mynt. 
Dessa spel har till skillnad från sannolikhetsspel inte vinst på varje 
lott. 

I N T E R N E T- B I N G O

Trots en expansion de senaste åren  nns det fortfarande relativt få 
etablerade aktörer på den här marknaden jämfört med till exempel 
pokerspel. Detta då segmentet inte är så stort i dagsläget. De  esta 
spelarna i den här genren är kvinnor mellan 35–54 år som spelar 
traditionell bingo (Onlinebingo 2005). Den kanske största fördelen 
med den här typen av spel för företagen är att många spelare inte tycks 
använda andra internetspel. Detta leder till att spelföretagen lockar till 
sig en ny målgrupp, som annars inte spelar på Internet. 

K A S I N O  O C H  P O K E R S P E L

Kasinospelen består exempelvis av olika kortspel, tärningsspel samt 
roulette. Reglerna för kasinospelen och pokerspelen är desamma 
som i den fysiska verkligheten. Den stora skillnaden är att man spelar 
över Internet och inte kan se sina motspelare. Möjligheten att spela 
internetpoker i Sverige har funnits sedan 1999 och utvecklingen 
har sedan dess gått i rasande takt. Allra snabbast har den varit det 
senaste halvåret, både i ekonomiska mått mätt och i antalet spelare. 
internetpoker kan även tolkas som en form av P2P-spel.

Spelbolag

Att försöka kartlägga den »svenska« internetspelmarknaden, med 
tyngdpunkt på internetpoker, är minst sagt en rörig historia. Dels gör 
rättsläget att bolag verkar under ett  ertal namn, själva spelsajten kan 
ha ett namn men vara ägt av ett annat bolag. Olika bolag är tillsammans 
involverade i projekt som i sin tur har ett eget bolagsnamn o.s.v. 
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Situationen ändras hela tiden, och det som stämmer idag kanske inte 
är helt sant imorgon.

Spelbolag som Ladbrokes, Betsson, Unibet, 24hbet och Expekt 
driver spelsajter som tydligt riktar sig mot svenska spelare. Bolagen 
är dock registrerade utomlands och kan därmed kringgå den svenska 
lagstiftningen. Företaget Ongame har valt en motsatt strategi. De är 
svenskregistrerade men håller medvetet en låg pro l i Sverige för att 
undvika juridiska problem.

Utveckling av speltjänster är relativt kostnadskrävande och kräver 
en hög säkerhet. Spelföretagen kan antingen utveckla sina egna spel 
eller anlita externa företag som förser dem med tjänsten. I Sverige är 
den mest kända utvecklaren av speltjänster företaget Boss Media som 
grundades 1996. Bolaget har tidigare ägt internetkasinot Gold Club 
Casino och domänen Casino.com. Men har på senare tid sålt av dessa 
för att koncentrera sig på kärnverksamheten. Företaget ligger bland 
annat bakom utvecklandet av  era av Svenska Spels applikationer och 
även betalningstjänsten WebDollar.

Spel på mobiltelefon, m-gambling

Mobiltelefon som gamblingplattform är något relativt nytt, men 
utvecklingen går även här rasande fort. Den 22 mars i år (2005) gick 
Unibet »live« när de lanserade en mobil plattform där de erbjuder 
betting på ett begränsat antal matcher och ligor. Enligt Mattias Stetz, 
projektledare på Unibet Mobile, har många kunder hittat till tjänsten 
trots att man inte marknadsfört den på allvar. De har även planer på 
att kunna tillhandahålla kasinospel och andra spel som lämpar sig för 
mobilen. Målet är att innan årets slut kunna erbjuda kunderna  era 
olika alternativ. Unibet ser behov av att utveckla en så kallad Mobile 
Hotlist ( nns redan för deras internetplattform). Poängen med den 
är att kunden själv ska kunna skräddarsy utbudet i sin mobil. »Har 
man en lång lista med ligor och matcher tar det längre tid och kostar 
mer att ladda ner WAP-sidorna. Dessutom blir det ganska jobbigt att 
skrolla i det lilla fönstret som mobilen erbjuder.«, menar Mattias Stetz 
på Unibet.

Under 2004 har ett antal faktorer spelat stor roll för m-gamblingens 
utveckling. Teknologin som stödjer interaktiv m-gambling till en 
acceptabel kostnad och upplevelsenivå har utvecklats. Vidare har 
snabba GPRS-nät för mobiltra k (2.5G) och Java handenheter blivit 
tillgängliga, relativt billiga och var mans egendom. Dessutom har 
pålitliga spelbolag börjat utnyttja dessa teknologier för att lansera Java-
baserade produkter och tjänster för m-gambling (iGamingBusiness 
2004). Alla de stora spelbolagen som agerar på den svenska 
marknaden erbjuder idag någon form av m-gambling. 
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Svenska Spel har idag en tjänst där man kan spela Oddset Lången 
och Oddset Mixen. Här skapar man ett spelkonto via nätet på Svenska 
Spels hemsida som man sen kopplar till ett bankkonto. Skraplotterna 
Triss och Tia lanserades på mobilplattformen i mitten av april i år 
(2005). Det svenska spelbolaget Spero var först ut i världen med 
mobila »skraplotter« när de under hösten 2004 lanserade Sperolotten 
samt Femman. Man kan antingen köpa lotterna löst via MMS eller 
prenumerera och betala via bankkonto som registrerats på Internet 
(Spero 2005).

Ladbrokes erbjuder live-odds direkt i telefonen 80 minuter in i 
matchen. Hittills har Ladbrokes sportspelare reagerat mycket positivt. 
»Liveoddsen är populära för att det adderar så oerhört mycket att kunna 
spela in i dina matcher på läktaren. Om man är på nya Ullevi och ser 
Djurgården pressa IFK Göteborg så tar du naturligtvis fram mobilen om 
du vill spela på ditt lag samtidigt som du SMS:ar polaren som tittar på 
Assyriska.«, förklarar Joakim Rönnlund, Mediechef på Ladbrokes.

I England har Ladbrokes lanserat en mobilversion av sitt spel Balls!
tillsammans med mobiloperatören 3. Det lanseras som den första 
bettingtjänsten för videomobil i England (Jaques 2004). Man har 
dessutom provlanserat kasinospel till utvalda kunder. Dessa kommer 
att lanseras skarpt under sommar och höst 2005. Spel som blackjack 
och roulette kommer att kunna spelas i realtid på mobiltelefoner 
och andra trådlösa enheter. Ett Java-interface som erbjuder sex olika 
spel som till exempel en enarmad bandit med en så kallad »rollover 
jackpot« som uppdateras varje minut (Thomson 2005).

Både nya och gamla företag som utvecklar applikationer och 
tekniska lösningar för gambling erbjuder produkter för den mobila 
plattformen. Boss Media utvecklar tekniska lösningar för att konvertera 
fysiska lotter och bingo till digitala motsvarigheter för bland annat 
mobiltelefoner och PDA:er (handdatorer). De har exempelvis tagit 
fram applikationen för Svenska Spels Trisslott.

Applikationsutvecklaren Net Entertainment är ett helägt dotterbolag 
till Cherry Group och har tagit fram tre olika spel för mobiltelefon; 
blackjack, videopoker och slot machine. Samtliga är klienter mot en 
on-game-service.

Svenska Mobilico International har utvecklat ett pokerspel för 
mobiltelefoner. Idén med spelet är att det förenar pokerspel på 
mobiltelefonen med spel på Internet. Tanken är att programmet 
ska integreras med spelbolagens be ntliga pokerspel. Spelet måste 
anpassas individuellt efter vilka plattformar det används på. Mobilico 
är ett teknikföretag och kommer i dagsläget inte stå för lanseringen av 
spelbiten. Därför gäller det att få telefonoperatörer och spelbolag att 
nappa på idén (Boda 2005).

I England har MobVision under fjärde kvartalet 2004 lanserat 
ett mobilkasino, Arabian Night. Det intressanta med det är att det 
har ett avancerat ålders- och id-veri eringssystem som ska hindra 
minderåriga att spela och förhindra bedrägeri. 
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Spel på digital-tv

På samma sätt som spelapplikationer med tiden vuxit till en marknad 
för mobilindustrin så har den digitala tv-teknologin öppnat upp för 
möjligheten att lansera interaktiva speltjänster för tv. I vissa länder 
har interaktiviteten fått stort genomslag, medan det har gått betydligt 
trögare i andra – däribland de nordiska länderna. Genom att titta lite 
på utvecklingen i Europa ska vi i detta avsnitt försöka utröna vad som 
krävs för att spel via digital-tv ska kunna ta fart.

Gamblingtjänster i Europa

I Europa är det Storbritannien och Frankrike som har kommit längst 
när det gäller speltjänster via interaktiv tv (iTV). Frankrike var först ut 
på gamblingområdet, när PMU1 i april 2000 lanserade en travtjänst för 
Canal+ Technologies’ MediaHighway-plattform. I november samma 
år släppte även rivalen TPS (Télévision Par Satellite) en liknande tjänst. 
I mitten av 2003 hade interaktiva travtjänster mer än fyra miljoner 
abonnenter i Frankrike: 2 miljoner hos Canal Satellite; 1,3 hos TPS; 
och totalt ca 800 000 via kabeloperatörer.

Trots de lovande siffrorna var antalet personer som faktiskt lade 
insatser rätt få. En förklaring kan vara att den franska staten inte 
tillåter betting på kredit och att spelare måste öppna ett konto hos 
PMU innan de kan delta. Det är alltså inte bara att sätta sig i tv-soffan 
och börja spela, utan det  nns en initial tröskel att ta sig över. Av de två 
miljoner abonnenterna hos Canal Satellite hade bara 100 000 konto 
vid den aktuella tidpunkten (Cable & Satellite International 2003).

Allra störst är interaktiva spel i Storbritannien. Att iTV slagit så 
stort där har sin förklaring i att man har en väldigt stor operatör, 
BSkyB, som när de gick från analoga till digitala sändningar försåg 
sina ca sju miljoner kunder med boxar med en enhetlig plattform 
för interaktivitet. Alla abonnenter  ck besök av en installatör som 
såg till att boxen kopplades till telefonnätet. Detta medförde att man 
redan från början hade en stor andel abonnenter med en aktiverad 
returkanal. Läget för interaktivitet var gynnsamt då man hade en 
dominerande operatör och en stor kundbas att utveckla tjänster för.

Den ledande plattformsutvecklaren Two Way TV har tagit fram en 
serie av applikationer för bland annat Sky Sports, Channel 4 och 
BBC. Ett spel som blivit populärt är Beat The Pundits i vilket tittarna 
mot en mindre avgift utmanar experterna gällande händelser i 
direktsända fotbollsmatcher. Steget vidare mot mer avancerad live-
betting togs i början av 2005 när tjänsten WINPlay lanserades. Tittarna 
kan nu se möjliga insatser och odds direkt på tv-skärmen och göra 
insatser på realtidssituationer under pågående match med hjälp av 
fjärrkontrollen. Oddsen räknas ut automatiskt under matchens gång 
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och applikationen baserar sig på SportXction-systemet från Interactive 
Systems Worldwide Inc (Informitv News 2005).

Större delen av iTV-tjänsterna i Europa har utvecklats för satellit-
tv. Att tjänsterna för kabel-tv lyst med sin frånvaro beror till stor 
del på att deras tittare inte utgör den kritiska mängd som krävs för 
att göra sådana tjänster ekonomiskt försvarbara. När väl tjänster för 
kabel-tv lanseras kan kabel-tv:s bandbreda returkanal komma att göra 
avancerade gamblingtjänster ännu mer attraktiva och praktiska än de 
som idag erbjuds via satellit. Kabel-tv-täta länder som Tyskland och 
Nederländerna förutspås visa snabb tillväxt på området när tjänster 
kommer.

Goda framtidsprognoser i Europa

Det har gjorts en mängd marknadsanalyser gällande gambling via 
iTV. Många av dessa förutsägelser har visat sig mindre rättvisande. 
Svårigheterna att göra träffsäkra prognoser kring utvecklingen har 
varit att lagarna kring spel skiljer sig mycket från land till land. 
Även osäkerheten kring tidpunkterna för övergång till digital-tv har 
kullkastat många rön gällande iTV-gambling.

En av de större rapporterna i ämnet är iTV games and gambling in 
Europe: Service and business model development to 2007 som analysföretaget 
Datamonitor presenterade i februari 2003. Där fastslås att iTV-spel 
och gamblingmarknaden i Västeuropa tillsammans genererade knappt 
300 miljoner dollar under 2002. Analytikerna är fortsatt positiva 
gällande marknadspotentialen och förutspår att spel och gambling 
kommer att bli de mest lukrativa tjänsterna som lanseras för iTV och 
bilda ett affärsområde värt 3,6 miljarder dollar globalt vid 2007.

Följaktligen  nns det en stark tro på potentialen hos interaktiva 
gamblingtjänster i rapporten och bland annat förutspår man 
följande:

• Gambling kommer att fortsätta vara mer lukrativt än andra typer 
av spel på den europeiska iTV-marknaden och generera ungefär 
tre gånger så stor avkastning under 2007.

• Bland de tjänster som erbjuds kommer affärsmodellen »pay-
per-play« fortsätta att dominera och utgöra mer än hälften av 
inkomsterna år 2007.

• Kasinoliknande spelformer kommer bara utgöra en liten källa av 
»iTV gambling«-inkomsterna på grund av hårdare regleringar 
och en mindre publik.

• Storbritannien och Frankrike kommer fortsätta att dominera 
den europeiska »iTV gambling«-marknaden och svara för 
ungefär hälften av alla gamblinginkomster år 2007.
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Gambling via iTV kommer att öka explosionsartat med gynnsamma 
effekter på spelpublikens storlek och hur ofta insatser görs. De som 
sitter på sändningsrättigheterna till sportevenemang så som racing 
och fotboll kommer ha en särkilt stark position när det gäller att driva 
utvecklingen av iTV-gambling framåt samt att dra nytta av den ökade 
avkastning som det medför.

Den stora ökningen i avkastning tros komma när de som till-
handahåller tjänsterna går över från de framgångsrika, men föga 
inkomstbringande spel som vi kan se i våra digitalboxar idag till 
»riktig« gambling som är nära knutet till direktsänt program-
innehåll.

Även andra analysföretag drar liknande slutsatser. I en prognos från 
företaget Screen Digest hävdas det att spel via iTV kan komma att 
omsätta fyra miljarder euro under år 2007.

Sverige och Norden

I Sverige har utvecklingen av interaktiv-tv aldrig riktigt tagit fart. När 
digitaliseringen kom igång i slutet av 90-talet satsades det stort på 
interaktiva utvecklingsprojekt. De tjänster man tog fram fungerade 
tekniskt sett bra, men blev trots det aldrig lönsamma. Att man inte 
 ck det genomslag som man sett i Storbritannien beror till stor del 
på att den svenska marknaden ser annorlunda ut. »I Sverige fanns 
det fem operatörer – Canal Digital, Viasat, Boxer, com hem och UPC 
– som alla valde olika plattformslösningar. Dessa fem skulle också dela 
på de digitala tittarna vilket innebar att varje operatör för sig hade 
svårt att uppnå en kritisk kundmassa.«, berättar Mattias Tengblad på 
Digiscope. Även Björn W Ericsson, affärsutvecklare på Svenska Spel, 
betonar vikten av att snabbt uppnå denna kritiska massa.

Till skillnad från i Storbritannien har man i Sverige ett  ertal 
operatörer som slåss om ett relativt litet kundunderlag, där få dessutom 
installerat returkanalen. MMS (Mediemätning i Skandinavien) mäter 
kontinuerligt tillgången på digital-tv i Sverige. I den senaste rapporten 
framgår att endast 6,5 procent (av de vid tidpunkten totalt 2,9 miljoner 
digital-tv-tittarna) hade returkanalen inkopplad någon gång under 
februari månad (Mediemätning i Skandinavien 2005). I ett sådant 
differentierat tv-landskap innebär det stora utvecklingskostnader att 
ta fram applikationer som fungerar på  era plattformar och därmed 
kan nå ut till många.

På hemmaplan har vi ännu inte sett några interaktiva gambling-
tjänster för tv. Men våra nordiska grannländer har tagit fram ett par 
tjänster även om dessa har varit mest på ett försöksstadium. I Finland 
har applikationsutvecklaren So a Digital skapat en MHP-tjänst 
(Multimedia Home Platform) för Veikkaus, det  nska nationallotteriet. 
Även Telenorägda Zonavi har i samarbete med Norsk Tipping lanserat 
en tjänst för norska Canal Digital där tittare kan spela på LangOddsen 
(norska motsvarigheten till Stryktipset) via sin digitalbox. Tjänsten 
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ligger för tillfället på is, men försöket anses inte vara misslyckat. Lasse 
Klein som jobbar med utveckling av interaktiva tjänster på Zonavi i 
Norge kommenterar:

»Speltjänsten Langoddsen lanserades som en pilottjänst med vetskap 
om att marknaden är begränsad, eftersom spelet är rätt komplext i sitt 
upplägg och det därför är ’hardcore’-spelare som är målgruppen. Det 
krävs också en ’Media Highway’-mottagare samt ett speciellt kort från 
Norsk Tipping för att kunna spela. Sett utifrån kan det tyckas att antalet 
spelare varit rätt få, men bland de som faktiskt kan nyttja tjänsten har 
utslaget ändå varit hyfsat bra och legat runt 20 procent.«

Zonavi har nyligen beslutat att stoppa all utveckling av applikationer 
för Media Highway i väntan på en ny generation set-top-boxar som 
ger större möjligheter till interaktivitet.

Den 24 april i år (2005) lanserade Canal Digitals huvudkonkurrent 
Viasat kanalen Viasat Sport 24, där man i samarbete med det till hälften 
MTG-ägda och Maltabaserade spelbolaget BET24 förser tittarna med 
fasta odds och erbjuder interaktiva möjligheter till spel och vadslagning. 
Än så länge är spelandet förlagt på nätet, men inom en snar framtid 
kommer det vara möjligt att spela live i mobilen på alla allsvenska 
matcher. Detta kan ses som ett första steg mot något som i framtiden 
kan komma att inrymma spelapplikationer direkt på tv-skärmen.

En tendens man kan se till följd av att utvecklingen har gått så 
trögt när det gäller interaktivitet på digital-tv, är att mobilindustrin 
fått en möjlighet att bryta dessa nya marker. När man tappade tron 
på interaktivitet via fjärrkontrollen blev istället mobiltelefonen en 
alternativ returkanal. SMS, premium-SMS och betalnummer är de facto 
den interaktivitet vi ser idag för omröstningar eller åsiktsförmedling 
i samband med tv-sändningar. Genom att förlägga interaktiviteten till 
ett separat medium når man ett större antal tittare och kommer undan 
problemet med att ta hänsyn till olika tekniska plattformar. En annan 
rent praktisk detalj som gör mobiltelefonen mer attraktiv jämfört 
med fjärrkontrollen är att de  esta idag har en egen mobiltelefon. 
Till tv:n å andra sidan  nns det oftast bara en fjärrkontroll. Genom 
mobiltelefonen kan varje tittare interagera med programinnehållet, 
med fjärrkontrollen (i dagsläget) bara en.

Framtidens spel

Vi kommer nu att beskriva hur vi tror att gambling i Sverige kommer 
att se ut i framtiden samt diskutera hur detta eventuellt kan påverka 
olika spelbeteenden. Detta genom att se på framtiden juridiskt men 
även genom att se på hur vi tror de olika plattformarna Internet, 
mobil och digital-tv kommer att utvecklas och hur deras applikationer 
kommer att se ut i framtiden. 
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Framtiden ur ett juridiskt perspektiv

Genom att se på den utveckling spelbolag har idag, och på den tendens 
till gränsutsuddning som Internet för med sig, är det inte svårt att 
förstå att spelmarknaden är en marknad i förändring. Dess utseende 
och utformning kan i framtiden komma att se helt annorlunda ut. 
Uppfattningen som de  esta har, och som vi delar, är att det svenska 
spelmonopolet kommer att försvinna, frågan är bara när och på vilket 
sätt. Romfördraget står över den svenska lagen och artikeln om fri 
rörlighet av tjänster kommer att medföra att den svenska regleringen 
luckras upp, även om det  nns undantag som tills idag hindrat detta 
från att ske. Det kommer i längden att bli ohållbart att hänvisa till 
folkhälsan och föreningslivet samtidigt som Svenska Spel själva ökar 
främjandet av spel. Vi tror att monopolet kommer att falla just av den 
anledningen – oavsett om syftet med ett ökande främjande är behovet 
av att kunna möta sina konkurrenter. Då de utländska aktörerna 
kommer att fortsätta plocka åt sig marknadsandelar kommer Svenska 
Spels position bli allt svagare, i synnerhet på Internet. Svenska Spel 
kommer att misslyckas med att locka tillbaka ett betydande antal 
kunder genom att de inte tillåts starta kasino och poker på nätet. 
Vi tror att regeringen kommer att gå på Lotteriinspektionens och 
Folkhälsoinstitutets linje där. Att man dessutom tvingas hålla en 
lägre återbetalningsprocent än sina konkurrenter talar också för att 
man inte kan spela på samma bord som sina konkurrenter. Internet 
kommer att bli nyckeln för framtidens gambling – oavsett plattform. 
Vi återkommer till det senare. 

Vi tror dock att spelmarknaden i viss mån kommer att fortsätta 
hållas reglerad. Det är snarare tal om en avmonopolisering än en 
avreglering. Spelmarknaden är en marknad som behöver en viss 
kontroll för att se till att inblandade parter värnar om konsumenternas 
hälsa. Därför tror vi att det även i framtiden kommer att  nnas krav 
på en tillsynsmyndighet där man får ansöka om spellicens. Peter 
Alling på Lotteriinspektionen bekräftar att »även om det framtida 
Tjänstedirektivet inom EU kommer att innebära en europeisk har-
monisering på området så kommer Sverige att kunna ha en egen 
tillsynsmyndighet«. Det kommer också att  nnas kvar krav på 
bidrag till idrottsrörelsen. Vikt kommer att läggas vid bredd, snarare 
än storlek på summa. Det  nns ett klart hot i att, om allting släpps 
fritt, så kommer vinstinriktade företag enbart att sponsra elitidrott. 
Detsamma gäller reglering av bidrag till spelberoende. Dessa behöver 
dock inte nödvändigtvis komma enbart från en aktör, likt den gör 
idag. Hela processen kommer att ta väldigt lång tid. Det är mycket 
politik inblandat och mycket står på spel. När väl ett fall hamnar i 
EG-domstolen så kommer det ta minst ett par år innan fallet åter 
tas upp i svensk domstol. Här väntar ytterliggare minst ett par år 
innan ett slutgiltigt besked kan tas. Därför tror vi att den svenska 
avmonopoliseringen kommer att ta minst fem år.
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Framtiden för internetbaserade spel

Vi tror att spelandet om pengar på Internet i framtiden kommer att 
fortsätta vinna mark på traditionella lotterier och spels bekostnad. 
Detta understöds av  era personer vi intervjuat. Exempelvis säger 
Jacob Lindorff, marknadschef på Expekt Sverige, angående den 
mobila kanalens framtid att »Det huvudsakliga spelandet kommer 
fortsatt att vara på nätet«. Internet kommer ha tagit över marknads-
andelar från den vanliga tobaksaffären och kommer fortfarande 
att vara större än både m-gambling och spel via digital-tv. De 
spelformer vi tror kommer att drabbas hårdast är sådant som lotto 
och tips. Detta då spelaren kommer att slippa ta sig till ett ombud för 
att lämna in spelkupongen. Även lotterier kommer att påverkas i takt 
med att applikationer utvecklas som innebär att spelaren kan köpa 
elektroniska lotter via Internet. De så kallade sannolikhetsspelen 
som idag  nns på exempelvis Svenska Spels portal, kommer också 
att ta marknadsandelar från dagens be ntliga fysiska lotter.

Vissa elektroniska spel kommer att se ut som de gör i dagsläget, 
andra kommer att vidareutvecklas och helt nya spelformer kommer 
också att skapas. Något som vi kommer att få se mer av är olika former 
av live-betting, d.v.s. vadslagning i realtid. Detta eftersom denna 
speltyp ofta är starkt knuten till evenemang som attraherar en stor 
och engagerad publik.

Spelformer där spelarna interagerar med varandra tror vi kommer 
att fortsätta växa. Därför kan P2P-spelandet fortsätta att locka nya 
användare på spelbörserna. Även spel där man på något sätt kan 
påverka utfallet har en ljus framtid. Ett exempel på detta är poker- och 
kasinospel som kommer att fortsätta expandera kraftigt.

Tekniken kommer att möjliggöra utveckling av mer avancerade 
applikationer i samband med att bandbredden fortsätter att expandera. 
Det i sin tur innebär att exempelvis kvaliteten på gra ken blir högre.

Teknologin och applikationerna för Internet kommer att  yta ihop 
med bland annat tredje generationens mobiltelefoner och avancerad 
interaktiv digital-tv.

Dessutom kommer Internet att vara den sammanbindande länken 
mellan de olika spelplattformarna i och med att spelkontot fortfarande 
kommer att administreras via Internet.

Framtiden för m-gambling

Även om gambling-tjänster via mobiltelefon är ett relativt nytt 
fenomen som stöter på problem i form av sociala och lagliga hinder 
så  nns det analytiker som anser att sådana tjänster kommer mycket 
väl att bli de »killer applications« som mobilbranschen har eftersökt 
och att gambling mycket väl kan komma att bli en »multi-billion 
dollar business«.
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Juniper research har i sin rapport Gambling on Mobile delat upp m-
gambling i tre sektorer – kasino, lotterier och vadslagning – som 
sedan analyseras i ett affärsmässigt perspektiv. I Storbritannien och 
USA har 90% av befolkningen någon gång deltagit i traditionellt 
lotteri och 80% uppger att de spelar regelbundet. Om man kopplar 
ihop denna stora marknad för lotterier med dagens stora penetration 
av mobiltelefoner så kan man skönja en lukrativ marknad för både 
nya och existerande spelbolag och teknikleverantörer. Det  nns enligt 
PTS (Post- och Telestyrelsen) en tydlig trend mot ökad försäljning 
av de mer avancerade mobiltelefonerna med funktioner så som 
operativsystem, webbläsare och möjlighet att ladda ner programvara 
(Post- och Telestyrelsen 2005). Juniper tror att mobila lotteritjänster 
kommer att explodera på marknaden i hela världen inom de 
närmaste fem åren och att de kommer att generera stora intäkter. 
Kasinogambling som inkluderar bland annat poker och roulette är en 
väldigt populär spelform idag. Men reglering och lagar för kasinospel 
i kombination med att dessa i motsats till lotterier inte har lika stor 
massmarknad gör att Juniper tror att andelen mobila kasinospelare 
kommer att vara låg – åtminstone de närmaste åren.

Betting är ett område som har ett speci kt intresse i att nyttja 
den mobila kanalen eftersom den möjliggör dynamisk vadslagning 
under tiden som sportevenemanget eller tävlingen pågår. Exempelvis 
om en viss spelare kommer att göra mål innan halvtid. Detta är 
beroende av GPRS och 3G-teknologi, men indikationer pekar på att 
större delen av användarna kommer år 2007/2008 att ha möjlighet 
att »alltid vara uppkopplade« på detta sätt. Juniper tror att år 2009 
kommer dessa mobila gambling-tjänster stå för nästan en tredjedel 
av de mobila intäkterna. Den inbördes fördelningen mellan de tre 
sektorerna förutspås vara – lotterier (40%), vadslagning (36%) och 
kasinos (24%).

Vidare tar Juniper upp problemet med lagstiftning och regler kring 
m-gambling som ofta är luddiga och motstridiga och olika för olika 
länder. Pålitlighet i form av seriösa bolag som erbjuder seriösa spel 
med schyssta odds är av stor vikt och när det gäller vinstsummor så 
krävs en bra avvägning mellan tillräckligt höga odds för att attrahera 
spelarna och samtidigt tillräckligt låga för att generera vinst för 
bolagen. För att m-gambling ska kunna utvecklas och växa krävs 
högre datahastighet, bättre täckning och bättre datakontinuitet samt 
att utvecklarna tar hänsyn till att gambling till stor del är ett socialt 
fenomen. Utmaningen är att utveckla tjänster och communities som 
kan tillföra en viss grad av interaktion.

Det är också viktigt att  nna ett säkert och smidigt transaktions-
system. Det unika med gambling är att det krävs lösning för 
tvåvägsbetalningar, både i form av insats från spelaren till bolaget 
och av vinstutbetalningar till spelaren. Nyckeln till framgång för 
m-gambling kommer att vara tillkomsten av ett genuint betal- 
och transaktionssystem för mobilen som undanröjer kravet på 



1 5 4  F R A M T I D E N S  G A M B L I N G  I  S V E R I G E

ett online-konto, där kunden måste använda sig av kredit- eller 
kontokort och som samtidigt förhindrar att minderåriga spelar. 
En sån lösning kan vara Simpay som ska lanseras under första 
halvåret 2005. Simpay är ett samarbete mellan Orange, Telefonica, 
Moviles, T-mobile och Vodafone. Simpay använder SIM-kortets 
lagrings och processormöjlighet för att stödja mobila betalningar 
(iGamingBusiness 2004). PTS nämner också Simpay som ett exempel 
på en betalväxel i diskussionen kring en gemensam standard. Även 
svenska Bank-ID har dragit igång ett stort projekt tillsammans 
med Ericsson och de tre stora mobiloperatörerna i Sverige för att 
ta fram en standard för en ny typ av SIM-kort som ska möjliggöra 
säkra affärer med hjälp av mobiltelefon. Tidigast i början av nästa år 
lanseras mobil e-legitimation på allvar (Augustsson 2005).

Det  nns skeptiker inom industrin som inte tror att varken handel 
med vadslagning, så kallad spelbörs eller P2P-poker, tillfredställande 
kommer att kunna implementeras i Java-handenheter över ett 
GPRS-nät på grund av den relativt stora mängden data som måste 
presenteras och snabbt uppdateras kontinuerligt. Svårigheterna för 
att ta fram applikationer för mobiltelefoner ligger också i att mobil-
telefon tillverkarna använder sig av olika tekniska standarder och 
operativsystem.

Utvecklingen av mobiltelefoner och mobilnät är en viktig faktor 
när det gäller framtiden för m-gambling. Kurt Sillén på Ericsson ger 
oss följande bild av framtidens mobiltelefon. Dataöverföringshastighet 
kommer att vara 1–2 Mbit det vill säga bättre än dagens ADSL som de 
 esta har hemma till sin dator. Kvaliteten på displayer och skärmar 
har utvecklats markant och W-LAN  nns i alla mobiler. Kostnaden 
för dataöverföring har sjunkit vilket innebär att det blir billigare 
för konsumenten att använda sig av mobila innehållstjänster såsom 
gambling. Mobilen kommer vara en etablerad mediekanal och en 
kombination av tv, Internet, tidningar/magasin, radio, positionering, 
»presence« (det syns om ens mobil är påslagen eller ej) och säkerhet. 
Den stora fördelen med mobilen är att den alltid är tillgänglig, alltid 
med och alltid privat. På en rak fråga gällande speciella telefoner för 
spel svarar han att det kommer att utvecklas speci ka spelmobiler 
för spelentusiaster precis som det  nns speci ka musikmobiler för 
musikentusiaster. 

PTS beskriver i sin rapport Framväxten av marknaden för mobila tjänster
marknaden för mobila innehållstjänster som långsamt växande. Deras 
undersökningar visar på att det användarna i  era år har efterfrågat 
är nyttotjänster medan det är främst nöjestjänster som  nns på 
marknaden idag. Det gäller för aktörerna att kunna visa på nyttan med 
tjänsterna för att marknaden ska kunna utvecklas positivt. I rapporten 
tar man även upp att konsumentföreträdare framför önskemål som 
exempelvis att föräldrar vill kunna spärra sina barns abonnemang 
för vissa typer av tjänster och kostnader. Detta kan direkt kopplas till 
frågan kring ålder och identi ering vid gambling.
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En funktion som skulle kunna användas även inom gambling i 
framtiden är den så kallade positioneringstjänsten. Mobiloperatörerna 
har bra kontroll på var inom det egna nätet som deras egna användare 
be nner sig. Men för att lokaliserings- och positioneringstjänster ska 
kunna fungera måste operatörerna även utbyta information om var 
konkurrenternas kunder  nns. De måste även kunna föra denna typ 
av information vidare till innehållsleverantörerna (spelbolagen). Detta 
utbyte är inte etablerat i Sverige idag.

Spelbolagen ser ljust på framtiden för m-gambling som är en 
växande marknad. Estimat påvisar en omsättning på 16 miljarder för 
spel på mobilplattform i Europa 2006. Mattias Stetz på Unibet tror att 
nyckelsporterna på kort sikt för deras del är trav och live-betting på 
arenasporter. »Då har kunderna möjlighet att enkelt ta med sig Unibet 
på Solvalla eller Globen«, förklarar han. Spel som passar för mobilen 
ska vara korta och koncisa enligt Hans Österberg på Boss Media. Runt 
tre sekunder ska ett spel ta och personligen tyckte han inte att roulette 
fungerade speciellt bra på mobil. Som utvecklare ser Boss Media att de 
tekniska begränsningarna för mobilen dels är skärmen och dels det 
begränsade antalet tangenter. Men det stora problemet handlar om 
säkerhet. Kunden måste kunna lita på att allt går rätt till och bolagen 
måste ha möjlighet att stoppa bedrägerier.

Framtiden för spel på digital-tv

Utbredningen av spelande på tv och utvecklandet av nya iTV-tjänster 
har ett givet beroende av tillgången på digital-tv. Statsmakten 
kommer därför förmodligen att spela en viktig roll för utvecklingen. 
Då iTV huvudsakligen är hänvisad till digital-tv-teknologi kommer 
nedsläckning av de analoga sändningarna ha betydelse för spridningen 
av alla iTV-tjänster inklusive gambling. De digital-tv-täta länderna, 
Storbritannien och Frankrike, har fungerat som föregångsländer och 
visat att spel om pengar är bland de mest populära tjänsterna för iTV. 
Erfarenheter från både England och Frankrike talar för att spel på 
sport och då framförallt fotboll ökar interaktiviteten. 

Trots den lovande utvecklingen utomlands är det tveksamt om 
interaktiva speltjänster för traditionell digital-tv kommer få särskilt 
stort genomslag på den svenska marknaden. Tekniken i sig fungerar 
visserligen, som den svenska digital-tv marknaden ser ut idag – med 
hård konkurrens om en begränsad tittarskara – är det svårt att ta fram 
interaktiva speltjänster som attraherar en tillräckligt stor publik. Det 
som skulle krävas för att få igång utvecklingen av spelapplikationer är 
en standardiserad teknisk plattform för digitalboxarna och en nyttjad 
returkanal, men någon sådan tror vi inte att man kommer enas om.

Loppet är dock inte helt kört för speltjänster för tv. Det allra 
senaste är så kallad IP- eller bredbands-tv som (i Sverige) började 
lanseras under 2004. Som namnet antyder tar man emot tv-
sändningarna via en bredbandsuppkoppling. Bredbandsnätet erbjuder 
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tvåvägskommunikation med hög brandredd vilket löser problemet 
med returkanal. Bredbands-tv är fortfarande väldigt nytt och kommer 
till en början enbart att fungera som ett komplement till vanlig tv, 
men efterfrågan på Video-On-Demand-tjänster (VOD) talar för att 
tekniken kommer få genomslag. Inom den närmaste tiden (5–10 
år) kommer troligtvis olika kombinationsboxar att dominera där 
man tar emot tv-signalerna på vanligt sätt, men har en returkanal via 
bredbandet. På lite längre sikt (10–20 år) kan bredbands-tv förväntas 
bli dominerande. Enligt Mattias Tengblad på Digiscope så beräknas 
ca tio procent av Sveriges tv-tittare ha tillgång till bredbands-tv 
inom fem år. Initialt handlar det om att få tv-tekniken att fungera 
tillfredsställande, men i ett ytterligare steg så blir interaktiva tjänster 
av intresse för att kunna erbjuda kunderna något mer än det de får 
hos konkurrenterna.

Något som talar för ett genomslag för interaktiva tjänster hos 
bredbands-tv är att den tekniska plattformen i boxarna är något mer 
standardiserad än för vanlig digital-tv. De svenska bredbands-tv-
operatörerna är i dagsläget fördelade på två tekniska lösningar. Fredrik 
Andersson, affärsutvecklare på Accedo Broadband förklarar: »Även 
om det  nns skillnader boxarna emellan rör man sig här inom samma 
’kaross’, vilket gör att det blir betydligt lättare att göra anpassningar 
och justeringar. När man utvecklar för vanlig digital-tv får man i 
princip börja om från början när man går från en plattform till en 
annan, medan man i fallet med bredbands-tv enbart behöver modi era 
ca 20–30%.« Returkanalen och webbaserade användargränssnitt 
lyfts också fram som faktorer som gör bredbands-tv attraktivt för 
interaktiva tjänster i rapporten Nästa steg på vägen mot öppen bredbands-TV 
i stadsnät från Stadsnätsförvaltningen. Utvecklingskostnaderna för 
tjänsterna blir lägre och anpassningsbarheten större.

Den typ av enklare spel som hittills funnits i våra digitalboxar 
kommer säkert att ha en plats även i framtiden. Det är välkända 
spelformer vars regler de  esta är bekanta med. De är också lätta att 
implementera och har ingen hög tröskel för användaren. Den typ av 
speltjänster som vi kommer att se mer av i framtiden är så kallad »live-
betting«. Denna form av spel är lukrativa för den som tillhandahåller 
speltjänsten och innebär samtidigt ett mervärde för tittaren som mer 
aktivt engagerar sig i det som utspelar sig på tv. I dagsläget är det svårt 
att lansera sådana bettingtjänster i Sverige eftersom man då riskerar 
att hamna i juridiska trångmål. Men på sikt när en avmonopolisering 
kommer till stånd tror vi att denna spelform kommer slå igenom på 
allvar. När detta sker kan vi också förvänta oss att se  er samarbeten 
mellan tv-leverantörer och spelbolag i likhet med det aktuella fallet 
Viasat och BET24.
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Ett framtida scenario

Gambling har tagit många olika former genom tiderna och kommer 
att fortsätta göra så även i framtiden. Spelutvecklingen kommer att 
fortsätta drivas av teknologi och med ny teknik kommer gambling att 
bli än mer lättillgängligt. 

Bland de tre plattformar vi har diskuterat kommer Internet att 
utgöra nyckeln. Den mobila kanalen ligger näst på tur. Utvecklingen 
kommer leda till att de olika plattformarna integreras och Internet 
kommer att vara den sammanlänkande tekniken. Det är härifrån 
man administrerar sitt spelkonto och om man sedan ansluter till 
kontot via sin mobiltelefon, via digital-tv eller via nätet är mer upp 
till situationen. Plattformarna kommer inte väsentligen att locka 
spelare från varandra, utan snarare utgöra komplement till varandra. 
Spelaren kommer därmed att bli mindre kanalspeci k. I takt med 
att denna integrering sker kommer nya spelbeteenden skapas. Där 
situationen, individen, spelformen och plattformen möts kommer spelandet 
att ske (Figur 6.1).

PLATTFORM
INDIVID

SITUATION

SPELFORM

Den juridiska situationen gör att man i nuläget kan likställa gambling 
via Internet och mobiltelefon. internetleverantörerna skulle kunna 
liknas vid telefonoperatörerna och det är upp till varje spelare 
att själv plocka upp tjänsten. För spel knutna till tv-sändningar 
krävs ett samarbete mellan spelbolaget och program bolaget. Detta 
kommer också att fördröja genomslaget för gambling via digital-tv 
något, då denna plattform är mer reglerad. Ut vecklingen kommer 
i första hand att fokuseras på internet- och mobil spel. Framtidens 
bredbands-tv kommer med sin närhet till Internet att tillåta länkning 
till applikationer som redan  nns på webben, vilket luckrar upp 
gränserna något.

Den svenska spelmarknaden kommer att avmonopoliseras 
snarare än avregleras. EG-fördraget står över den svenska lagen och 
artikeln om fri rörlighet av tjänster kommer att medföra att den 
svenska spelmarknaden omregleras. Omfattningen av Svenska Spels 
marknadsföring kommer att bli den kritiska faktorn samtidigt som 
syftet med intäkterna måste försvaras i en högre grad. Det kommer dock 

Figur 6.1
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att ta lång tid då mycket politik är inblandat och olika lagstiftningar 
ska tolkas. Därför tror vi att den svenska avmonopoliseringen kommer 
att ta minst fem år.

I ett framtida scenario tror vi att följande möten för spel kan 
komma att ske:

• Live-betting. Situationen kommer att spela större roll än 
plattformen. Om man be nner sig på matcharenan kan 
spelandet ske mobilt. Sitter man i tv-soffan kan det ske via 
digital-tv. Är man däremot många i tv-soffan kan den personliga 
mobiltelefonen vara att föredra då det närmaste alternativet är 
en enskild fjärrkontroll.

• P2P-spel. Här kommer individen att spela större roll då konceptet 
bygger på att spelare utmanar varandra. Mötet kan till exempel 
ske genom att man utmanar varandra mobilt om utgången av 
en dokusåpa. Kanske spelar man till och med mot någon på en 
annan plattform.

Båda exemplen ovan bidrar till ett större underhållningsvärde i 
spelandet och gambling kommer att bli ett allt större komplement till 
övriga förströelsespel, tv-sändningar och fritidsaktiviteter.

I hård konkurrens är det värdefullt att kunna erbjuda användarna 
något mer än det de får hos konkurrenterna. Interaktiva speltjänster 
är ett sådant mervärde. Samtidigt måste man komma ihåg att varje 
plattform har en grundfunktion att fylla. Tv-programmen i sig 
kommer fortsätta att vara viktiga för tittarna och mobiltelefonen är 
fortfarande en kommunikationscentral. Därför måste speltjänsterna 
fungera i symbios med medieinnehållet i övrigt. Framtidens gambling 
är vidareutveckling av något be ntligt, inte en revolution.

Vår förhoppning är att vi i detta kapitel har gett en rättvis bild av 
den nuvarande spelmarknaden i Sverige, samt en trovärdig bild av 
vår framtida gambling. För att styrka våra övertygelser i rapporten 
erbjuder vi ett fast odds på 1,20. Väl mött på nätet! 
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Framtidens PSW-spel
– genrebreddning och teknikutveckling

PSW-genren är idag tämligen smal och det är de fantasyinspirerade spelen med sina 
medeltidsvärldar som fullständigt dominerar marknaden. Detta trots att det  nns 
många genrer inom datorspel i övrigt. Hur kommer det sig att PSW-genren inte är 
bredare än den är? Ligger det tekniska begränsningar bakom och kommer genren att 
kunna breddas genom ny teknik? Dessa frågor kommer att belysas i detta kapitel.

Det  nns många begrepp som används för att beskriva den genre 
som detta kapitel handlar om. Det kanske oftast förekommande är 
Massively Multi-Player Online Game, eller MMOG. Andra begrepp 
som beskriver samma eller snarlika företeelser är virtual world, Multi-
User Dungeon (MUD), Massively Multi-Player (MMP) Game och 
Massively Multi-Player Online Role-Playing Game (MMORPG). Dessa 
begrepp är dock i vår mening alltför starkt förknippade med en viss 
tidpunkt eller en viss utvecklingsgren inom den större, övergripande 
genren. Vi har valt att istället använda begreppet beständig värld 
(Persistent State World, PSW). Vi tycker att detta begrepp sätter  ngret 
på det som är centralt och gemensamt för alla spel inom denna genre. 
Men vad kännetecknar då en beständig värld? Vi har valt att använda 
oss av den de nition som den internationella branschorganisationen 
International Game Developers Association (IGDA) använder i sitt 
Persistent Worlds Whitepaper från 2004. Där står följande att läsa: »The PSW Persistent Worlds Whitepaper från 2004. Där står följande att läsa: »The PSW Persistent Worlds Whitepaper
game is generally characterized as having an environment that con-
tinues to exist even when no one is playing it (thus the word ’persist-
ent’), that supports a large number of simultaneous players (thus the 
alternative moniker »massively multiplayer« or MMP), and retains 
records of player data inde nitely (also implied by ’persistent’)«. 

En beständig värld måste inte nödvändigtvis vara ett spel i tradi-
tionell mening, dock är det just spel i beständiga världar som detta 
kapitel behandlar. Gränsen mellan vad som är ett spel och inte är 
redan idag något suddig. Därför vill vi poängtera att vi inte utesluter 
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att gränsen mellan spel och mötesplats i framtidens beständiga världar 
kan vara omöjlig att dra.

Dagens PSW-spel har sina rötter i så kallade MUD, de textbaserade 
rollspel som dök upp i slutet av 70-talet. Dessa stödde till en början 
endast ett högst begränsat antal spelare och spelades i första hand på 
universitet. I och med större datorkapacitet och Internets genombrott 
utvecklades spelen – de  ck gra k och ett större och större antal 
spelare. Idag är de största och mest påkostade spelen kompletta 
tredimensionella världar med hundratusentals eller i vissa fall miljon-
tals spelare. Spelen är gigantiska investeringar för företagen som 
skapar och underhåller dem, men ett populärt spel kan dra in enorma 
summor.

I detta kapitel antas ett makroperspektiv, där tyngdpunkten 
ligger på att utreda hur PSW-spelen genom genrebreddning och 
teknikutveckling kan växa och nå en större målgrupp. För att få svar 
på våra frågor har vi genomfört intervjuer med såväl utvecklare som 
speljournalister, teknikansvariga och spelförlag. Därefter har vi kartlagt 
var begränsningarna ligger för att slutligen ge en bild av en möjlig 
teknisk utveckling och presenterar ideér om en bredare genre. Sist i 
detta kapitel har vi konstruerat en framtidsvision samt ett exempel på 
ett möjligt framtida PSW-spel.

Marknaden för spel i beständiga världar

PSW-marknaden idag beskrivs i såväl USA som Europa som 
outvecklad men lovande (IGDA 2004). Ett fåtal fantasyinspirerade spel 
dominerar marknaden totalt och få försök att nå ut till  er spelare i 
nya målgrupper görs. Förvisso har marknaden växt kraftigt de senaste 
åren och många spel utvecklas i dagsläget, men då spelarantalet inom 
be ntliga genrer inte ökar i samma takt som spelen kommer ut, 
verkar det som om marknaden kommer att bli mättad. Med andra 
ord kommer inte alla nyproducerade spel att klara den tuffa PSW-
marknaden, utan läggas ned tämligen snabbt. Omsättningen på den 
världsomspännande PSW-marknaden beräknas idag uppgå till ett 
värde på strax över en miljard dollar. Internationella analysföretag tror 
dock att marknaden år 2009 kommer att ha vuxit till en omsättning 
på cirka nio miljarder dollar (DFC 2004).

Ekonomin i ett PSW-projekt

PSW-marknaden är kostsam och svårpenetrerad men samtidigt kan 
den vara mycket lönsam. I dagsläget är det ett fåtal stora företag med 
ett fåtal spel som konkurrerar om i stort sett samma publik. De stora 
utvecklarna är dock långt från att se sina marknadsandelar som säker 
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och varje nytt spel som introduceras sätter marknaden i gungning. 
Hittills har marknaden varit så pass svårförutsägbar att inte ens de 
stora aktörerna klarat av att stabilisera sambandet mellan investering 
och avkastning. Electronic Arts till exempel gjorde stor succé med 
det relativt billiga spelet Ultima Online, för att sedan lyckas mindre bra 
med dyrare projekt såsom The Sims Online och Majestic. Nedan följer en 
fallstudie där ungefärliga kostnader och intäkter presenteras.

Utvecklingskostnaderna för ett PSW-spel är extremt höga, men 
i gengäld har de något som andra spel saknar; möjligheten att 
generera intäkter över en mycket lång tidsperiod. Ett drömscenario 
för utvecklarna är ett spel som lyckas hålla sig kvar på marknaden 
i ett par år, helst mer än fem, och under hela denna tid har minst 
ett par hundratusen spelare. Dessa spelare har inte bara köpt ett 
startpaket, utan betalar varje månad in en prenumerationsavgift 
på över tio euro. Utöver det genereras intäkter från sådant som 
försäljning av objekt i spelen och kringprodukter som till exempel 
t-shirts, leksaks gurer och kortspel.

Kostnaderna kan delas in i två grupper; de fasta och de rörliga som 
förändras med antalet spelare.

De fasta kostnaderna är framförallt utvecklingskostnader och 
kostnader för fortsatt utveckling av spelet. En typisk budget 
för utvecklingen av ett PSW-spel uppgår till mellan 2 och 30 
miljoner dollar, något som motsvarar två till fem gånger mer än 
utvecklingskostnaden för ett vanligt, så kallat standalone-spel.

De rörliga kostnaderna är sådana som förändras med antalet 
användare och kan till exempel vara licensieringsavgifter, bandbredd, 
support och kundtjänst. Eftersom det är främst rörliga intäkter som 
skall betala för både fasta och rörliga kostnader ser man snabbt att 

Figur 7.1 – Fördelning av PSW-spelare, uppdelat efter genre.
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ju större spelarbas, desto högre marginalintäkt per prenumeration. 
Därför är storleken på ett spel ytterst viktig. Det är framförallt på 
grund av detta som vi inte sett så många nischade spel idag – företagen 
väljer istället att satsa på säkra kort inom en beprövad genre. När alla 
utvecklare prövar en och samma genre är det dock svårt att se att 
denna skulle vara det säkra kortet.

En internationell jämförelse

PSW-marknaden är i hög grad internationell, i den mening att de 
allra  esta spelen släpps och spelas i många länder ungefär samtidigt. 
Traditionellt  nns dock en gräns mellan spel i västvärlden och olika 
asiatiska spel. Den mest utvecklade marknaden i världen är utan tvekan 
den sydkoreanska. Denna marknad anses både mognare och mer 
konkurrensutsatt än den i Europa och USA och i Sydkorea  nns både 
 er aktiva spelare och  er spel (IGDA 2004). Totalt stod Sydkorea för 
34 procent av omsättningen inom PSW-branschen år 2003; en siffra 
som är högre än Nordamerikas, Europas och Japans tillsammans.

Konvergensen mellan marknaderna är dock låg och spel som 
utvecklats i till exempel Nordamerika har sällan slagit igenom i 
Korea. Det omvända har fungerat något bättre med exempel som det 
sydkoreanska Ragnarok Online.

Att Sydkorea med det i sammanhanget låga 48 miljoner invånare är 
så dominerande är intressant då man vill titta på framtida utveckling 
och marknadens potential internationellt. Kina har dock  est spelare, 
men anses inte alls lika attraktivt i PSW-sammanhang. Anledningen 
är att det som spelmakare har varit svårt att i realiteten få tillbaka 
investeringar på denna marknad. Kinas spelmarknad går under 
smeknamnet »the zero billion dollar market« eftersom det  nns så 
många spelare men så lite pengar att tjäna. Dessutom förekommer 
fall där serverprogramvara läckt ut och egna olagliga spelservar har 
startats i landet. Successivt har många olagliga spelservrar emellertid 
stängts ned och med tanke på spelarpotentialen hos den kinesiska 
marknaden tros den så småningom växa om den sydkoreanska.

Finansiering

Ett stort problem för spelutvecklarna och kanske en anledning till 
varför de PSW-spel vi ser idag är så likartade, är  nansiering. Det 
absolut vanligaste är att utvecklarna har en förläggare som går in 
som  nansiär. Förläggaren är naturligtvis mån om att få tillbaka 
satsade pengar och ställer därför höga krav på utvecklarna. Att sedan 
utvecklarna och förläggarnas intressen inte alltid sammanfaller 
skapar många problem och förhållandet dem emellan är ofta spänt. 
Vem som skall äga rättigheter till vad är också ofta föremål för 
diskussion.
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Den näst vanligaste metoden att  nansiera utvecklingen av ett 
spel är genom riskkapital. Att lyckas få in riskkapital bygger dock 
ofta på att man kan visa resultat från tidigare prestationer och för 
nya och mindre utvecklare blir detta naturligtvis svårt. På grund av 
ovanstående förklaringar har egen nansierade mindre projekt ibland 
dykt upp, till exempel Yohoho! Puzzle Pirates. Det  nns också ett fåtal 
stora spelutvecklare som på grund av tidigare framgångar själva kan 
 nansiera projekt, till exempel Blizzard.

Ekonomiska visioner

Att förutse PSW-marknadens utveckling de närmaste fem eller tio 
åren är mycket svårt. Marknaden är fortfarande ung och de tekniska 
framstegen går snabbt. Ett faktum som ytterligare bidrar till ökad 
ovisshet är att många undersökningar och rapporter om framtidsläget 
kostar tusentals dollar bara att ta del av, något bara de största utvecklarna 
har råd med. Detta gör att mindre företag hamnar i bakvattnet. Har 
man ingen information om marknaden blir det naturligtvis svårt att 
identi era ett segment och nischa sig där. Undersökningarna har 
också ofta visat sig ha lågt värde för de stora bolagen då det ofta är de 
själva som förser undersökningsföretagen med information. Ett slags 
rundgång på information uppstår således.

En trend vi tyckt oss identi era inom PSW-branschen är att 
betalningsmodellerna diversi eras. Prenumerationer kommer även 
fortsättningsvis vara den dominerande inkomstkällan, men deras 
betydelse kommer att minska. Den näst viktigaste inkomstkällan 
kommer att vara försäljningen av äventyr, upplevelser, tillval och 
liknande i spelen. 

Den tredje inkomstkällan kommer att utgöras av försäljning av 
virtuella varor i spelen. Idag står denna för endast cirka 2% av om-
sättningen medan den beräknas kunna öka till cirka 25% år 2008 
(IGDA 2004).

Utöver detta kommer en mycket kraftigare omsättning av varor 
och pengar mellan spelare att ske. Här kan dock spelmakarna ta 
en procentuell avgift på alla transaktioner eller ett fast courtage. 
Denna avgift skulle generera den fjärde viktigaste intäktskällan för 
spelmakarna.

En annan ekonomisk möjlighet som precis testats och ännu inte 
utvärderats i PSW-sammanhang är att använda sig av sponsring eller 
någon typ av produktplacering. För en tid sedan dök fenomenet 
upp i standalone-spel. Anarchy Online är först ut av PSW-spelen med 
detta koncept och erbjuder en gratisversion med reklam i. Richard 
Bartle, mannen bakom världens första MUD och numera professor i 
datorspelsdesign vid universitetet i Essex, säger i en intervju att det 
inte är en lyckad metod. Han menar att spelet skulle kännas oseriösare 
och en del av spelkänslan skulle bli förstörd. I dagens samhälle vänjer 
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vi oss dock vid reklam på alla möjliga håll och man skulle kunna 
diskutera om det inte bara är en vanesak.

Ytterligare ett problem som är förknippat med betalningar i spel 
är att man idag i de  esta fall måste lämna spelvärlden för att kunna 
betala. En idealisk modell för företagen som tillhandahåller dessa 
tjänster skulle vara om man kunde köpa mer speltid inne i spelet. 
Detta skulle vara att föredra eftersom att många spelare kanske 
struntar i att förnya sitt abonnemang eftersom de då måste lämna 
spelet och gå till en webbplats eller till och med gå till en affär för 
att köpa mer speltid. Spelaren lägger ifrån sig spelet och tänker: »Det 
där gör jag sen.«

Genrer – varför bara fantasy?

Studerar man datorspel som helhet  nns en rad genrer. De största 
är actionspel, äventyrsspel, strategispel, plattformsspel, pusselspel, 
beat’em up-spel, sportspel,  rst-person-shooter-spel (FPS) och racing-
spel. Varför  nns så få av dessa representerade som PSW-spel? 

PSW-spelen har länge dominerats av rollspel i fantasygenren. 
Ända sedan Ultima Online och EverQuest kom ut i slutet av 90-talet har 
fantasyrollspel varit den förhärskande genren. Själva spelidén har 
egentligen inte ändrats så mycket genom åren. Spelaren skapar en 
karaktär och väljer ras och yrke. Sedan utforskar spelaren världarna 
genom att utföra uppdrag, leta skatter och samla erfarenhetspoäng 
för att bli bättre. Naturligtvis  nns det variationer mellan spelen, 
men grundkonceptet är detsamma. Utvecklingen har emellertid 
gjort att spelen har blivit större, mer detaljrika och gra skt mer 
avancerade.

I februari 2005 släpptes World of Warcraft i Europa. Spelet utspelar sig 
i den värld företaget Blizzard utvecklat i strategispelsserien Warcraft. 
Spelet blev en omedelbar succé och människor som tidigare inte 
spelat vare sig PSW-spel eller rollspel spelar nu World of Warcraft. Spelets 
lansering omgavs av ett stort medieuppbåd då många människor 
köade utanför butikerna en god tid innan det skulle släppas. Detta 
resulterade i att allmänheten sedan dess har bättre kännedom om 
PSW-spel.

På senare år har rollspelsgenren breddats genom att man även 
börjat göra spel i science- ctionmiljöer. Exempel på dessa är Anarchy 
Online, som liknar ett fantasyrollspel fast utspelas i en framtid, och 
Eve Online, där spelaren tar på sig rollen som en rymdfarkostpilot och 
utforskar galaxen. Ett spel i superhjältegenren, City of Heroes, har också 
släppts. De grundläggande spelmekanismerna i alla dessa spel skiljer 
sig emellertid inte nämnvärt från fantasyspelen.
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Parallellt med rollspelsgenren har det existerat simulatorer och 
krigsspel. Det senaste tillskottet, och det numera största spelet i 
genren, heter World War II Online och stödjer uppåt 10 000 samtida 
spelare. Man kan utkämpa slag i  ygplan, skepp och pansarvagnar; de 
fordon man använde under andra världskriget.

Utöver dessa  nns ett antal spel som försökt att göra något 
annorlunda. A Tale in the Desert är ett PSW-rollspel som utspelar sig i 
det antika Egypten; alltså ett PSW-spel i den historiska genren. Fokus 
i detta spel ligger inte i äventyrande och krigande utan i handel, 
planering och byggandet av städer. Disney har även lanserat Toon Town 
Online där man, kanske inte förvånande, spelar en serie gur. I detta 
spel, som riktar sig till barn och familjer, kan man bland annat spela 
mindre spel i själva PSW-spelet, till exempel pusselspel. Pusselspel är 
enkla, kluriga spel, som till exempel Tetris och Microsoft Röj.

Yohoho! Puzzle Pirates är ett PSW-spel som är byggt kring pusselspel 
(Bild 7.1). Man strider, seglar och navigerar i form av att spela pussel-
spel. Alltså ligger fokus inte på äventyr och att slå ihjäl monster. 
Motor City Online och The Sims Online är andra exempel på försök att 
genrebredda. Gemensamt för alla dessa spel är att de haft måttliga 
framgångar och att inget av dem har i dagsläget  er än 40 000 
registrerade spelare, en i sammanhanget låg siffra.

Marknaderna i Korea, Kina och Japan, är emellertid annorlunda. 
Där  nns PSW-spel representerade i  er genrer, som till exempel 
rollspel baserade på serie gurer. Eftersom serieföreteelser som anime 
och manga är stora fenomen i denna del av Asien är det naturligt att 
spel baserade på tecknade serier når stor popularitet där. Förmodligen 
skulle de dock inte nå samma popularitet i västvärlden eftersom 

Bild 7.1 – Skärmbild från Yohoho! Puzzle Pirates – en pusselbaserad strid 
kombineras med en vy från världen samt chatt.
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serie gurskulturen inte är lika utbredd här. Fantasyrollspelen 
dominerar emellertid även marknaden för PSW-spel i Asien. De största 
spelen Mu, ett klassiskt actionrollspel, och Lineage, som har en lite mer 
ridderlig framtoning, har över två miljoner användare var.

Bild 7.2 – Skärmbild från World of Warcraft – En spelare jagas av en jätte beväpnad 
med en enorm klubba. Världen som spelet utspelar sig i utvecklades långt innan spelet självt 
och har beskrivits i en rad tidigare spel.

Utveckling av rollspelsgenren

World of Warcraft bygger på en värld som redan var utvecklad. I kölvattnet 
av strategispelen Warcraft kom penna-och-papper-rollspel, böcker 
och andra föremål som hjälpte till att mytologisera ett världskoncept 
som Blizzard drog nytta av. Detta medförde dels att det redan fanns 
en stor skara fans och dels att mycket av grundarbetet redan var gjort. 
Detta gäller även andra spel som blivit storsäljare, till exempel Star Wars 
Galaxies. Vi tror att om man ska lyckas slå sig in på marknaden och bli 
en storsäljare måste världen man spelar i vara noggrant utarbetad och 
gärna också inarbetad. Majoriteten av de stora spelen kommer därför 
att utspelas i världar många redan känner till.
För att bättre förstå utvecklingen av PSW-genren kan man titta på 
penna-och-papper-rollspel eller MUD-genren. Vi hävdar nämligen 
att många paralleller kan dras mellan penna-och-papper-rollspel 
utveckling, MUD:arnas utveckling och hur PSW-spelen kommer att 
utvecklas. I utvecklingen för penna-och-papper-rollspel och MUD:ar 
såg vi till exempel att skräck blev den stora genren vid sidan av fantasy 
och science- ction. En liknande utveckling är rimlig att anta för PSW-
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spel. Försök i skräckgenren har visserligen redan gjorts, men dessa 
spel har inte slagit igenom och blivit stora. Ett spel i skräckgenren 
skulle förslagsvis kunna utspelas i någon värld som redan har en 
bred skara fans, till exempel ett spel baserat på Buffy the Vampire Slayer, 
Vampire the Masquarade eller HP Lovecrafts värld. Fortsätter man att titta 
på penna-och-papper-rollspelen, har det funnits en rad försök att 
göra spel i olika genrer, såsom western, komedi och thriller. Dock har 
de  esta ingen större spelarkrets och många spel tillverkas inte ens 
längre. Det är helt enkelt fantasy, science- ction och skräck som är de 
stora genrerna och som tilltalar den breda målgruppen av penna-och-
papper-rollspelare.

Om man återgår till att se på hur MUD:ar utvecklades kan man 
se att det efterhand skapades mer nischade spel. Delvis beroende 
på att det var relativt enkelt att utveckla spelen och därmed kunde 
människor utveckla sina egna, väldigt speciella världar. Till exempel 
utvecklade personer som brann för en historisk epok en värld kring 
just denna.

MUD:ar kunde utvecklas av en person. Det räckte att vara 
programmeringskunnig för att kunna skapa en hel värld. För att skapa 
ett PSW-spel krävs mycket mer än att vara duktig på programmering. 
Om världen är gra sk krävs att skaparen är bildestetiskt begåvad. 
Kunskaper inom till exempel statsvetenskap och ekonomi är också 
önskvärda. Att utveckla ett PSW-spel helt själv ser vi som ganska 
orimligt i dagens läge. Dock förekommer att dagens speltillverkare 
utnyttjar player created content, det vill säga att spelarna själva delvis 
kan utforma spelet och dess innehåll, för att skapa en större mångfald 
och djup i spelen.

PSW som genre

Att lägga in kommunikation och multispelarfunktion i spel är 
ingenting nytt. Om ett PSW-spel ska vara ett alternativ till standalone-
varianter måste man som spelare få en rikare upplevelse om man spelar 
det online med andra, än om man spelar det ensam. Det räcker alltså 
inte med att bara ta ett spel som man utvecklat som ett standalone-
spel och göra om det till ett PSW-spel. The Sims Online spåddes bli en 
storsäljare. Det var dock egentligen samma spel som The Sims och 
mervärdet av att andra människor befann sig i samma värld var inte så 
stort. Följaktligen blev inte The Sims Online så populärt.

Om ett spel ska vara attraktivt på marknaden måste det erbjuda 
något inget annat spel gör. Detta medför att lägstanivån hela tiden 
höjs. Eftersom det utvecklas nya rollspel hela tiden, tror vi att spelen i 
framtiden, för att vara ekonomiskt gångbara, måste ha mer substans.

Det är rimligt att utgå från att man som spelare inte vill att spelet 
ska simulera den riktiga världen totalt. Man vill uppleva den som om 
den vore verklig, men utan de tråkiga bitarna. Att stå och vänta på 
bussen i tjugo minuter är inte roligt vare sig du be nner dig i en 
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verklig eller virtuell värld. Om man ska göra ett lagsportspel som ett 
PSW-spel måste man göra det på ett sådant sätt att alla i laget är aktiva 
och inte exempelvis springer omkring i 90 minuter och väntar på att 
få bollen. Det är viktigt att skapa innehåll som är värdefullt för alla 
spelare hela tiden.

Men hur kommer det sig då egentligen att rollspelen blivit så stora? 
Ja, en förklaring är att rollspel lämpar sig bra för PSW-idén på grund 
av att det i spelmekanismen i rollspel ingår att man måste utforska 
den värld man spelar i. Detta gäller till exempel inte för racing-, 
pussel- eller beat’em up-spel. Ett PSW-spel som har racing som 
tema, måste naturligtvis ha racingupplevelsen i fokus, men för att det 
överhuvudtaget ska vara ett PSW-spel måste världen vara beständig. 
Om världen är beständig måste man kunna utforska den och spelet 
börjar likna ett rollspel. Vi tror att PSW-spel som baseras på andra 
genrer än rollspel kommer att ha element av rollspel i sig för att bli 
mer intressanta.

Hur skulle ett spel i en annan genre kunna se ut? Om vi tar ett 
beat’em up-spel som exempel ligger fokus just på att puckla på 
varandra. Själva spelmekanismen och det roliga i spel av denna 
sort ligger i att man går ronder mot andra spelare eller datorn och 
på så sätt tävlar mot varandra. Eftersom det skall vara ett PSW-spel 
måste det  nnas en beständig värld för dessa slagsmål att utspelas i. 
Världen utanför kommer då att kretsa kring att utveckla sin karaktär, 
kanske utföra uppdrag där man får slåss mot datorstyrda karaktärer, 
se på andras slagsmål etc. Vad vi tror är således att man kan uppnå 
mervärde genom att kombinera de positiva effekterna av massivt 
onlinespelande och en smula rollspel, med de andra genrer som idag 
inte  nns representerade bland PSW-spelen.

Klientteknik och nya plattformar

Det är naturligt att, rent tekniskt, dela upp massiva multispelarspel 
i tre skikt. Dels har varje spelare en klient i sin dator, dels använder 
klienten ett nätverk för att kommunicera med servern, och dels  nns 
en servermiljö för att hantera den beständiga världen. Dessa olika 
skikt innehas och kontrolleras av olika aktörer.

Klienten körs på spelarens egen utrustning. I dagsläget är det 
framförallt datorer det handlar om, men stationära och portabla 
spelkonsoler samt mobiltelefoner, utgör alla aktuella plattformar. 
Förutom multispelarspel används samma utrustning till bland annat 
standalone-spel. Detta innebär i sin tur att klientbegränsningar i 
multispelarspel inte är unika för dessa. Snarare är det så att standalone-
spelen ställer högre krav på prestanda. 

De klassiska begränsningar som  nns för standalone-spel vad 
beträffar krav på prestanda och gra k  nns naturligtvis också för 
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PSW-spel, men utöver dessa  nns det också unika problem på 
klientsidan för PSW-spel. Spelutvecklaren har inte samma kontroll 
över antalet spelare som samtidigt skall visas på skärmen. Denna siffra 
är oförutsägbar och innebär att spelutvecklaren måste ha i åtanke 
att denne inte kan utgå ifrån en jämn belastning på klienten. I ett 
standalone-spel kan utvecklaren hela tiden utnyttja hårdvarans fulla 
prestanda men ett PSW-spel måste tillåta ojämn belastning.

Begränsningarna är naturligt nog något större för mobila än för 
stationära plattformar, då dessa inte är lika tekniskt avancerade eller 
lika kraftfulla.

Att få PSW-spel utvecklats för konsoler beror mycket på att dagens 
konsoler inte är designade för att spelare ska kunna kommunicera 
med varandra. För att kunna möjliggöra en sådan kommunikation 
behövs ett tangentbord, eller motsvarande, till konsolen.

PSW-spel – gränssnitt

Som vi tidigare nämnt har antalet PSW-spelare ökat drastiskt de 
senaste åren. Många utvecklare och förlag skulle vilja se denna 
utveckling hålla i sig och söker ständigt sätt att få  er användare att 
börja spela PSW-spel. Flera av de personer vi har intervjuat inom 
datorspelsbranschen, och  ertalet artiklar vi har läst om PSW-spel, 
pekar på att det idag  nns  era punkter som bör förbättras om PSW-
spel skall kunna attrahera en större publik.

En viktig orsak till varför ökningen av antalet PSW-spelare inte skett 
ännu snabbare är spelens gränssnitt (IGDA 2004). Nästan alla PSW-spel 
har komplicerade gränssnitt som oerfarna användare tycker är svåra 
att ta till sig. Det krävs att spelaren har stor vana för att denne skall få 
grepp om sin virtuella värld och alla de olika interaktionsmöjligheter 
som  nns. De  esta gränssnitt har alltför många knappar och olika 
chattfunktioner eller fönster som får spelaren att tappa bort sig i 
spelet. Användare, främst inom mobila spel, har tyckt att gränssnitten 
varit otillräckliga, där både bildskärm och antalet knappar är starkt 
begränsade.

Den grundläggande tanken för gränssnittsutvecklare borde vara att 
nybörjare skall kunna förstå de olika funktionerna i gränssnittet. En 
möjlig lösning är att ett gränssnitt utvecklas under spelets gång för 
att anpassa sig efter spelarens färdigheter. Ju längre fram användaren 
kommer i spelet desto mer avancerade gränssnitt skulle denne få 
tillgång till. På detta sätt skulle spelet ha en väldigt låg inlärningströskel, 
samtidigt som den avancerade spelaren fortfarande får ta del av ett 
komplicerat gränssnitt som ger denne full kontroll över spelet.

En annan tänkbar lösning för att öka populariteten hos PSW-spel 
är att hitta nya kommunikationsmöjligheter inom den virtuella värld 
som spelet be nner sig i. Idag används sällan röst för att kommunicera 
med andra användare. Istället är spelare hänvisade till att chatta, vilket 
kan uppfattas som omständligt och tidskrävande. Att prata direkt med 
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andra användare inom den virtuella världen skulle förenkla spelet och 
förstärka upplevelsen. Däremot innebär detta också att ett nytt verktyg 
blir tillgängligt för dem som vill förstöra spelupplevelsen för andra. 
Det kan till exempel handla om spelare som väljer att avbryta andras 
konversationer med  it eller spelare som skriker ut olika budskap i 
den virtuella världen. 

Samtidigt som  er kommunikationsmöjligheter innebär roligare 
och mer lätthanterliga PSW-spel, kan det också innebära att vissa 
illusioner inom spelet kan gå förlorade. Exempelvis kan man tänka 
sig att en spelare har en röst som kraftigt avviker från sin avatars 
gestaltning.

Tommy Palm, på spelföretaget Jadestone, menar att ju  er sätt vi 
kan kommunicera och interagera på, desto bredare publik kommer 
spelet att rikta sig till. Att införa nya spelkontroller och därigenom 
nya sätt att påverka den beständiga spelvärlden kommer att göra den 
mer attraktiv för nya grupper. En analogi  nns i Nintendos införande 
av bongotrummor för GameCube, som  ck nya användare att dras 
till just GameCube men också till konsolvärlden. Samma sak kan 
sägas om Sonys SingStar som fått många att öppna upp sig för tanken 
att skaffa sig ett PlayStation. En möjlig utveckling vore att införa  er 
spelkontroller såsom svärd, boxningshandskar, och tryckkänsliga 
västar. 

I dagsläget är det komplicerat att installera och få igång ett PSW-
spel. Ibland krävs det av användaren att denne kon gurerar om sina 
nätverksinställningar, vilket kan betraktas som icke-trivialt för en 
oerfaren Internetanvändare. Många typer av fel, unika för onlinespel, 
kan också förekomma; spelaren kan exempelvis bli frånkopplad eller 
ha uppkopplingsproblem. Dessa problem måste hanteras både på 
konceptnivå och på supportnivå av utvecklaren. Exempelvis kan en 
frånkoppling kopplas ihop med en virtuell motsvarande händelse 
som ett försvinnande till en annan dimension.

PSW-spel innebär dock en ny möjlighet för spelutvecklare att 
distribuera hjälpfunktioner. För att kunna hantera fel på ett smidigt 
sätt anställs eller utnämns därför vissa spelare som GM, game 
managers. Dessa spelare har utökade befogenheter och har som 
uppgift att hjälpa andra spelare i den beständiga världen.

Att skapa enkla och lättförståeliga gränssnitt rent designmässigt, 
med distribuerade hjälpfunktioner som täcker alla möjliga problem, 
är så pass svårt att det idag utgör ett hinder för PSW-spel att nå ut till 
nya användare.

Mobila plattformar

Spel till diverse mobila plattformar är redan idag mycket vanliga. 
Moderna mobiltelefoner är kapabla att köra allt från enklare småspel 
till mer avancerade spel med tredimensionell gra k. Stora företag 
som tillverkar gra khårdvara, såsom ATI och nVidia, satsar idag på 
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mobiltelefoner och utvecklingen har hittills gått mot mer och mer 
kraftfull hårdvara. Marknaden för bärbara spelkonsoler har länge 
dominerats av Nintendos Gameboy och dess efterföljare, men nyligen 
har även Sony gett sig in på marknaden med sin PSP, PlayStation 
Portable. Både Nintendos senaste bärbara konsol, Nintendo DS, 
och Sonys PSP är kapabla att hantera spel med relativt avancerad 
tredimensionell gra k.

Nokia har sedan några år tillbaka en kombinerad mobiltelefon och 
spelkonsol på marknaden vid namn N-Gage. Till denna  nns dessutom 
infrastruktur för att kunna spela spel över Internet via GPRS, General 
Packet Radio Service, som möjliggör snabb Internetanslutning via 
mobilen. SEGA har utvecklat ett PSW-spel till N-Gage som heter Pocket 
Kingdom: Own the World. Detta spel är dock ett traditionellt fantasyrollspel 
och knappast nyskapande. Spelet skiljer sig markant från många mer 
avancerade PSW-spel, på så sätt att spelaren inte styr en avatar som 
rör sig i en virtuell värld. Istället är spelaren här en general som 
bygger upp en armé som denne sedan leder i strid. På detta sätt har 
spelföretaget undvikit problemen med datafördröjning (latency), det 
vill säga problem som uppstår när en spelare får uppdateringar innan 
en annan spelare, och de stora datamängder som måste utväxlas då 
många spelare rör sig i samma värld.

Det  nns också redan idag ett företag som erbjuder något de själva 
kallar »The  rst worldwide multiplayer RPG for your mobile phone«. 
Företaget heter watAgame och deras spel, Era of Eidolon, kan spelas på 
en rad waptelefoner.

Enligt utvecklarna själva ligger genomsnittsförbrukningen av 
bandbredd på mindre än 0,1 megabyte per timme, vilket kan 
betraktas som en väldigt låg bandbreddsförbrukning. Spelet är dock 
designat på ett bandbreddssnålt sätt och använder likt Pocket Kingdom
inte heller samma spelmekanik som mer avancerade PSW-spel.

Operatörer och plattformar

Enligt  era av de personer som vi har pratat med är mobiloperatörerna 
ett stort hinder för den spirande mobila spelbranschen. Det  nns till 
exempel idag ingen gemensam infrastruktur för att ta betalt för spel 
bland olika operatörer. Allt måste förhandlas om med varje operatör. 
Det  nns dock andra länder som kommit längre med de här frågorna. 
Såhär säger Tommy Palm om operatörernas roll: 

»Det har ju tagit lång tid för [Telia] att få upp saker som att dela 
intäkter från premium-sms till exempel, och där de fortfarande tar 
[…] i storleksordningen hälften av pengarna, till skillnad från andra 
länder som Japan där fördelningen är 92% till dem som gör tjänsterna 
och bara en liten del av kakan till operatörerna.« 

Detta ger indikationer på att även de svenska operatörerna kommer 
att mogna och erbjuda bättre infrastruktur för tjänster såsom PSW-
spel. 
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Den stora variationen av mobiltelefonsmodeller är också ett 
problem. De har alla olika tekniska speci kationer och operativsystem. 
Det skulle underlätta väsentligt för spelutvecklare om  er standarder 
utvecklades. Man kan tänka sig en relativt nära framtid där Java, 
Symbian och Microsoft  nns kvar på marknaden.

Plattformsbreddning på klientsidan

Dagens bärbara konsoler är redan tillräckligt kraftfulla för att kunna 
hantera gra skt avancerade beständiga världar. Det som saknas är 
hårdvara och infrastruktur för att kunna erbjuda spel över Internet 
på dessa. Men dessa funktioner är inte långt borta. Både Sonys 
PSP och Nintendo DS är utrustade med trådlöst nätverk som kan 
användas för det som kallas proximity gaming, det vill säga att 
man kan spela med dem som be nner sig i närheten. Men det kan 
också användas för att ansluta till Internet. Då krävs dock att spelaren 
be nner sig i en lokal där det  nns täckning för trådlöst nätverk med 
anslutning till Internet. Det krävs också att tillverkaren av konsolen 
har en infrastruktur för onlinespelande. I detta avseende har dagens 
mobiltelefoner ett försprång. Med hjälp av olika tekniker, såsom wap 
och GPRS, har man sedan länge kunnat ansluta till Internet med 
sin mobiltelefon. I samband med övergången till UMTS (Universal 
Mobile Telecommunications System), den nya generationens mobil-
nätstandard med högre transmissionshastigheter, kommer det inom 
kort att  nnas en stor mängd mobiltelefoner på marknaden med 
mycket bra internetanslutningsmöjligheter. Det största problemet 
med dessa former av internetanslutningar är datafördröjning. Med 
en datafördröjning på sekunder, även när det gäller UMTS, så går det 
inte att agera i en beständig värld på det sätt vi är vana vid från spel 
som World of Warcraft. Ett sådant spel kräver en maximal datafördröjning 
på ett par tiondels sekunder. Ett annat stort hinder för PSW-spel på 
mobil telefoner är kostnaden för internetanslutningen. Företaget 3, 
som erbjuder internetanslutning via UMTS, tar ut en avgift på tio 
kronor per megabyte data som överförs till telefonen. Med tanke på 
de datamängder som måste överföras då tusentals personer be nner 
sig i samma beständiga värld, skulle kostnaden förmodligen bli 
orimlig. Datamängd och datafördröjning kommer förmodligen att 
vara begränsande faktorer för vilka typer av spel som går att utveckla 
till mobiltelefoner under en lång tid framöver.

Trots detta kan vi konstatera att vi i mobiltelefonerna idag har en 
stor mängd mobila plattformar för spel som dessutom redan har 
förutsättningarna för internetuppkoppling och röstkommunikation. 
Dessutom har vi ett par bärbara spelkonsoler som närmar sig dagens 
fasta spelkonsoler, vad gäller prestanda. Genom att slå samman 
egenskaper från dessa båda grupper har vi allt som krävs för att kunna 
spela avancerade PSW-spel medan vi väntar på bussen. Om man tar 
tanken ett steg längre kan man till och med tänka sig en framtid 
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där vi inte längre gör skillnad på fasta och mobila spelkonsoler. 
Tom Söderlund, på företaget Daydream, hävdar: »Prestandamässigt 
så kommer mobila konsoler att konvergera mot fasta konsoler och 
kanske på sikt att man inte gör den uppdelningen. Du kanske har 
din mobila konsol som du kan plugga in i en större skärm och spela 
hemma.« 

Det  nns dock saker som talar emot denna framtidsvision, eller 
åtminstone för att det kommer att ta lång tid innan den förverkligas. 
För det första kommer det förmodligen alltid att gå att bygga bättre 
fasta konsoler och datorer än bärbara enheter – helt enkelt därför att 
de är större. Vi måste också få mobila internetuppkopplingar med 
lägre datafördröjning än idag, även om trådlösa nätverk till viss del 
skulle kunna lösa detta problem. Kanske kommer majoriteten av 
mobiltelefoner i framtiden att ha trådlöst nätverk som standard, men 
hur som helst är detta ännu långt borta. Dessutom måste, som nämns 
ovan, priset på dataöverföring för mobila enheter sjunka markant. Vi 
är trots detta övertygade om att utvecklingen kommer att gå i denna 
riktning.

I och med en sådan utveckling kommer helt nya speltyper att födas 
och vi kommer att se spel som utnyttjar mobiltelefonens styrkor 
såsom möjligheten till positionering och att användaren alltid har den 
med sig. På detta sätt närmar sig också de traditionella PSW-spelen 
den speltyp som brukar kallas pervasive gaming, och som berörs i 
kapitel fem i denna bok.

För att den utveckling som beskrivs ovan ska kunna komma till 
stånd krävs att mobiltelefonernas hårdvara fortsätter att utvecklas mot 
att kunna hantera mer avancerade spel.

De  esta användare köper inte en mobiltelefon för att spela spel på 
den, men de kommer att få hårdvara som klarar detta på köpet när de 
skaffar en ny telefon. Inom några år kommer det att  nnas en enorm 
installerad bas av avancerade mobila plattformar för spel världen 
över. Denna marknad är mycket attraktiv för spelutvecklare och dessa 
kommer att börja utveckla bland annat PSW-spel, i högre utsträckning 
än idag, till mobiltelefonerna.

Ett tänkbart scenario är att ett nyskapande PSW-spel blir en »killer 
application« för en kombinerad mobiltelefon och spelkonsol, vilket 
innebär att det blir den mjukvara som får människor att investera i 
hårdvaran. Detta spel skulle kunna komma till exempelvis Nokias N-
Gage, men det är inte troligt eftersom N-Gage marknadsförs mot den 
grupp av hängivna spelare som i många fall troligtvis redan spelar 
PSW-spel. Ett sådant spel skulle behöva marknadsföras mot en bred 
målgrupp och därför också spelas på en enhet som inte enbart är 
skapad för redan frälsta.

Lyckligtvis öppnar denna utveckling upp för en mängd originella 
spelkoncept. Framtidens beständiga världar kommer att innehålla 
spel som vi kanske inte ens anser är spel idag. Genom att använda 
mobiltelefonens styrkor kan man introducera tjänster som balanserar 
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på gränsen mellan mötesplats och spel. Man kan tänka sig allt ifrån 
datingspel till virtuella parker där spelaren kan visa upp sitt virtuella 
husdjur eller en egen beständig värld, som exempelvis en virtuell 
lägenhet, där du som spelare kan träffa dina vänner. Med tanke på 
de stora investeringar som ett PSW-spel medför, är dock företagen 
som skapar spel i just denna genre extra försiktiga med att prova nya 
saker. 

En annan mycket intressant funktion som kan bli möjlig genom 
en dylik utveckling, är den att skapa PSW-spel som exempelvis spelas 
på både PC och mobiltelefon. Om man ser på en nära framtid, då 
mobiltelefoner inte är lika kraftfulla som spelkonsoler, kan man 
tänka sig att man inte behöver göra samma saker på datorn som på 
mobiltelefonen. Ett PSW-spel kan rymma en rad olika aktiviteter, vissa 
kan passa bättre att göra på en PC, medan andra fungerar utmärkt att 
utföra på en mobiltelefon. Om man tar ett traditionellt fantasyrollspel 
som exempel kan man tänka sig att man sköter själva äventyrandet på 
PC, medan man på mobiltelefonen kan sköta andra funktioner, så som 
att handla med föremål, administrera gillen eller smida vapen. Alla de 
sistnämnda funktionerna är vanliga element i dagens PSW-spel och 
bidrar till att spelaren måste lägga ner mycket tid på spelet. Genom att 
göra så att dessa sysslor kan utföras när spelaren till exempel väntar 
på någonting eller reser kollektivt kan man ge spelaren känslan av att 
denne kan vara lika uppslukad av spelet som förut, men utan att ägna 
lika mycket dyrbar fritid åt det.

Nätverksteknik – PSW som drivkraft?

PSW-spel ställer helt andra krav på stabilitet och jämna  öden i 
nätverkstra k på Internet än vad normal surfning gör. Spelen är 
beroende av realtidskommunikation för att  yta optimalt. Klienter 
kan till exempel tappa kontakten med servern och därmed behöva 
förutsäga spelvärldens beteende. Detta är ett problem för handling 
och beteenderamar och spelutvecklare måste idag ta hänsyn till detta. 
Totala frånkopplingar är ett besläktat problem, och upplevs som väldigt 
irriterande för spelaren. Instabilitet är dock inte det enda problemet 
med nätverken; bandbredden är fortfarande en begränsning man inte 
kan bortse från. Det pratas ofta om att alla har bredband eller att alla 
åtminstone kommer att ha det inom kort. Så är inte fallet. PSW-spel 
är så dyra att utveckla att producenten inte har råd att inskränka den 
potentiella målgruppen. Det räcker helt enkelt inte att utveckla ett 
spel för den del av världens befolkning som har tillgång till bredband. 
Bandbredden begränsar, naturligt nog, informations ödet. Realistisk 
fysik och ett stort antal samtida aktörer ger upphov till stora mängder 
data. I racingspelet RalliSport Challenge 2 sätter nätverket, och delvis 
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klienten en begränsning om spelare skall kunna krocka med varandra, 
på fyra samtida aktörer. I World War II Online  nns liknande exempel, 
där man bara kan se de 128 närmaste aktörerna. Datafördröjning är 
också ett väsentligt problem i sammanhanget: eftersom man inte vill 
att spelare ska få automatiska fördelar eller nackdelar på grund av 
hårdvara, måste speltillverkare designa bort effekter av exempelvis 
varierande datafördröjning.

Problem med nätverkstekniken är något vi inte ser en omedelbar 
lösning på. Möjligtvis måste det utvecklas en helt ny form för 
kommunikation över Internet, anpassad speciellt för PSW-spel. Vi 
hoppas att utvecklingen av PSW-spel kan bli en drivande kraft i 
utvecklingen av nätverksteknik på samma sätt som standalone-spel har 
varit för gra khårdvara. Alternativet är att acceptera de begränsningar 
som  nns.

Serverteknik – utveckling ger nya 
förutsättningar

Olika sorters spel upplever olika begränsningar på serversidan. 
Hattrick, ett webbaserat fotboll manager-spel, är till exempel väldigt 
databas intensivt, och begränsas enligt Mattias Söderhielm, på spel-
företaget ExtraLives, prestanda mässigt av databas prestanda och disk-
åtkomst. Spelet är dessutom tickbaserat, vilket innebär att händelser 
i spelet inträffar vid på förhand bestämda tider, och har behov av 
mycket beräkningskraft i samband med ticken. I allmänhet varierar 
beräkningsbehovet kraftigt med tiden för tickbaserade spel. Det är 
samtidigt dyrt att inneha beräkningskraft som inte används, och man 
måste göra en avvägning mellan investering och beräkningskraft. 
En utveckling av gridteknik, en teknik som används för att fördela 
beräkningar på ett nätverk av processorer, borde gynna branschen. 
Problem knutna till enorma mängder samtida spelare  nns också på 
serversidan. »Sharding«, vilket innebär uppdelning av den beständiga 
världen i mindre fraktioner, är sättet man handskas med problemet 
på. Teknologi för att handskas med större världar  nns i viss mån 
under utveckling och är ett aktuellt forskningsområde, men nätverket 
sätter som tidigare nämnt också begränsningar i samanhanget. Ett 
sista problem är allmän instabilitet i systemet. Att servern till och 
från inte är kontaktbar, till exempel när den är överbelastad eller helt 
enkelt nere, är ett stort irritationsmoment för PSW-spelare. Möjligt 
bortfall av information på grund av krascher och frånkopplingar kan 
rubba beständigheten och är inte önskvärt för varken utvecklare eller 
spelare.



1 8 0  F R A M T I D E N S  P S W- S P E L

Middleware

Att utveckla ett PSW-spel är förknippat med väldigt stora initial- och 
driftkostnader. Mycket av detta arbete, såväl som utvecklings arbete, 
skiljer sig från traditionellt spelutvecklande och liknar istället 
mer webbvärlden. Sådana saker utgör exempelvis en applika tion 
i ständig omställning, centraliserat beständigt innehåll, en dyna-
misk kundtjänst samt  exibla betalningslösningar. En idé är då att 
låta en tredjepartsleverantör stå för grundläggande teknik som är 
gemensam för många spel, så kallad middleware. Denna leverantör, 
kan man tänka sig, skulle kunna stå för infrastruktur, support-
tjänster, gridsystem och mycket annat och därigenom hjälpa upp 
start kompetens nivåer såväl som minimera affärsmässiga risker med 
PSW-projekt. Följande faktorer talar för middlewarelösningar:

• De tekniska utmaningarna med att skapa robusta beständiga 
världar med bra prestanda, är stora. Om sådana världar ska bära 
likheter med de vi idag förknippar med beständiga världar och 
rollspel i dessa, ställs enorma krav på skalbarhet, distribution av 
beräkningar, driftssäkerhet och datasäkerhet.

• Att hitta kompetens inom klassisk spelutveckling kan i många 
fall vara tillräckligt svårt för spelutvecklare och förläggare. Att 
dessutom hitta medarbetare som har erfarenhet från den typ av 
prestandakrävande gridbaserade system som förmodligen krävs 
är att göra det ännu svårare för sig.

• Det krävs stora investeringar i nätverksteknik och infrastruktur. 
Sådana investeringar kräver ofta en solid grund – något som 
ofta inte är fallen för nystartade spelprojekt med hög risk.

• Affärsmodellen för PSW bygger mycket på löpande intäkter och 
kostnader, vilken skiljer sig från traditionella affärsmodeller 
inom spelvärlden. Ett middlewarebaserat koncept skulle 
minimera riskerna med stora initialinvesteringar.

Det  nns dock saker som talar emot en övergång till mer 
middlewarebaserad utveckling. 

• Spelföretag har av tradition varit måna om att ha all nödvändig 
kompetens för ett projekt internt. Att förlita sig på en 
tredjepartsleverantör av programvara kan ses som ett sätt att 
blotta en svaghet.

• PSW-projekt är till sin natur mer långsiktiga än klassiska 
spelprojekt. Att förlita sig på en tredjepartstillverkare är också 
att välja denna för många år framöver, kanske till och med 
tiotals år. Det är lätt att se nackdelar med ett mer eller mindre 
påtvingat långsiktigt partnerskap; teknik kan bli föråldrad och 
tredjepartsleverantören kan byta fokus eller till och med gå i 
konkurs.
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I dagsläget  nns det inte heller några etablerade tredjepartsleverantörer 
och här uppstår ett slags moment 22. Ingen vill anlita en leverantör 
av middleware som är ett nystartat företag med mestadels riskkapital 
i ryggen. Man vill kunna lita på att företaget håller och består och 
detta kan mycket väl vara den största bromsklossen för det principiella 
genomslaget för detta affärstekniska koncept.

Slutligen talar detta för att vi skulle kunna se leverantörer av 
middleware för PSW-spel ta steget ut och nå framgång och därför tar 
vi en liten titt på vilka aktörer som  nns idag.

M I C R O  F O R T É

Micro Forté är ett australiskt företag som på senare år varit 
omskrivet i PSW-branschen på grund av deras forskning inom 
gridteknik och satsning på middleware för PSW-spel. De har bland 
annat en utvecklingsavdelning och en licensieringsavdelning som 
söker partnerskap för företagets middleware BigWorld. Utvecklings-
avdelningen jobbar just nu med världens första PSW-spel för Xbox 
– en vidareutveckling av ett redan etablerat koncept från Micro Forté 
– Citizen Zero. Värt att notera är att Micro Forté har ett särskilt avtal med 
Microsoft för utveckling för Xbox. Förutom det har man också avtal 
med stora kinesiska och koreanska utvecklare och förlag.

På tekniksidan innebär Micro Fortés BigWorld, programvara och 
teknologier för såväl klient- som serversida, men med ett klart 
teknikfokus. Företaget säger sig erbjuda »optimal lastbalansering«, 
3D-motorer för klienter och många utvecklingsverktyg. 

B U T T E R F LY. N E T

Butter y.net är ett relativt nystartat företag med ett starkt partnerskap 
med IBM. Precis som BigWorld innebär det initiativet ett försök att 
skapa en plattform för byggande av PSW-spel. Man trycker mycket på 
den gridforskning som gjorts i samarbete med IBM, och i viss mån 
Intel, och mycket av företags framtoning bygger på partnerskap med 
dessa datorjättar.

På avtalssidan har Butter y.net ett principiellt viktigt avtal med Sony 
Computer Entertainment som har valt Butter y.net som huvudsaklig 
plattform för att ta Playstation 2 in i PSW-världen.

Rent tekniskt driver Butter y.net sin marknadsföring genom att 
poängtera några få fördelar med deras middlewaresystem. Först och 
främst har de ett universellt påloggningssystem, single sign-on, vilket 
alltså innebär att spel som alla implementerar denna funktion kan 
säljas i paketabonnemang om affärsidkarna så önskar. Man visar också 
på erfarenheten och kunnandet inom organisationen och IBM, inom 
gridteknik och teknikens följd för skalbarhet i det att systemet kan 
hantera »millions of concurrent users with no shards or borders«. 
Vidare påpekar man att utvecklingstiden minskar i och med att en 
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fungerande utvecklingsmiljö  nns tillgänglig och klar från dag ett 
– en faktor att inte underskatta.

Andra företag som  nns inom denna nisch är exempelvis Zona och 
GrexEngine, men jämfört med Micro Forté och Butter y.net ser de i 
dagsläget svaga ut. De är också nystartade företag med riskkapital och 
behöver nyckelavtal och -projekt för att nå ut med sin teknik.

M O G N A D

För att vi ska se en framtid där middleware slår igenom och blir en 
naturlig del av utvecklingsprocessen för PSW-spel krävs att företag 
som Micro Forté och Butter y.net har lyckade projekt bakom sig. På 
så sätt kan avtalen med Sony Computer Entertainment och Microsoft 
fördjupas och dessa giganter kan i valfri utsträckning bygga in 
monopoliserande delar i grundtekniken. Enligt Magnus Jändel på 
Terraplay är middlewarekonceptet en framtid som alla i branschen 
förväntar sig, men som kräver en förändrad attityd från spelutvecklare 
och därmed mognad och erfarenhet av PSW-utveckling. Trots den 
allmänt positiva attityden kan det också gå trögt för middleware på 
grund av de affärsmässiga risker som  nns inbyggda i den här typen 
av affärer.

Beträffande monopolanspråk har Microsoft och Sony pro lerat 
sig olika till dags dato. Medan Sony i viss mån varit en förespråkare 
för open source och öppna tekniker har Microsoft varit mer mån 
om att låsa exempelvis onlinespelare till sina egna lobbyservrar. Om 
PSW-branschen kommer att bygga på några få, sinsemellan icke-
kompatibla, middlewareplattformar, kan mycket av konkurrensen 
mellan konsoltillverkarna handla om att låsa konsumenter till ens 
egen värld. 

Ekonomi – en tudelad fråga

De tekniska utmaningar och begränsningar som  nns påverkar dels 
spelkvalitet och speldesign, dels företagets kostnader. Dessa kostnader 
är per se höga och därför kan spelutvecklare och förlag tjäna mycket 
på att minska dessa.

Genom att gå över till att använda middleware kan man komma 
ganska långt. De initiala kostnaderna för utveckling kan minskas 
genom att använda en be ntlig plattform och de löpande kostnaderna 
knutna till drift av hårdvara kan minskas genom att utnyttja be ntlig 
infrastruktur. Därmed uppnås stordriftsfördelar. 

En annan stor kostnad för PSW-spelen är innehållsproduktion. 
Spelen förväntas ha näst intill oändligt innehåll, så ständig utveckling 
måste pågå. Som tidigare nämnts är player created content en metod 
för att få bukt med detta problem. Kostnaderna minskar, innehållet 



F R A M T I D E N S  P S W- S P E L  1 8 3

ökar och spelet får en ny dimension. En situation som alla parter 
gynnas av uppstår. Konceptet är dock inte trivialt att införa. Second Life
är förmodligen det spel där player created content tas på störst allvar. 
Det visar sig dock från The Sims Online att ungefär 1% av användarna 
skapar innehåll, och av det som skapas antar man att 1% är av en 
sådan kvalitet att det är användbart (IGDA 2004). Dels saknas verktyg 
för spelarna att skapa innehåll, dels saknas riktiga incitament och dels 
saknas system för kvalitetskontroll. Utmaningarna är många, dels av 
teknisk men främst av designmässig karaktär.

Att bara koncentrera sig på kostnadssidan, i en omogen marknad 
som PSW-marknaden, är dock väldigt passivt. Det enklaste, men 
samtidigt svåraste, sättet att öka intäkterna, är att skapa nya marknader. 
Enklast därför att konkurrensen är obe ntlig, svårast därför att in-
trädes barriärerna är höga. För att skapa en ny marknad måste man 
nå en ny målgrupp; en målgrupp som inte fascineras av existerande 
PSW-spel med teman som fantasy, sci-  eller medeltid. Att satsa på en 
ny marknad är ett risktagande, och problem knutna till  nansiering 
uppkommer naturligt, men att hitta och lyckas nå dessa oupptäckta 
marknadssegment är de nitivt en av genrens största utmaningar.

Visioner

Vi tror att ett av de främsta hindren för utvecklingen av PSW-spel är 
de ekonomiska och  nansiella riskerna. Höga kostnader knutna till 
utveckling och drift medför att det satsas på säkra kort, samt att det 
främst är stora aktörer som har möjlighet att agera på marknaden. 
Samtidigt tror vi att det är de små aktörerna som har störst möjlighet 
att introducera något nytt, därför att de är tvungna till det – tvungna 
därför att det är orealistiskt att tro att det går att slå spel som World 
of Warcraft på hemmaplan. För att ha chans att ta sig in på PSW-
marknaden måste utvecklaren sticka ut på marknaden, genom att vara 
nyskapande inom något område. Vi ser utvecklingen av middleware 
som en nyckel till branschens vidare utveckling.

Det middleware i sammanhanget erbjuder, är en plattform för 
beständiga världar, en sorts infrastruktur för drift av dessa samt vissa 
verktyg för utveckling. Detta bidrar starkt till sänkta kostnader knutna 
till både utveckling och drift, vilket i sin tur sänker inträdesbarriärerna. 
De  nansiella riskerna blir mindre och möjligheterna att satsa på 
något nytt, något man inte riktigt vet huruvida det lyckas eller inte, 
ökar. Det blir lättare för mindre utvecklare att  nansiera sina projekt, 
som i sin tur kommer att leda till att PSW-genren breddas. Därmed 
attraheras nya marknadssegment. 

Utvecklingen som vi skissat ovan är en förutsättning för att över 
huvud taget attrahera nya målgrupper. För att de sedan skall kunna 
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spela krävs förmodligen en vidareutveckling av gränssnitten – dels när 
det gäller interaktion i spelet, men också utanför. Det måste vara lätt 
att styra sin karaktär, och ännu lättare att faktiskt koppla upp sig mot 
den beständiga världen. Spelen måste helt enkelt i högre grad utgå 
från spelarens förutsättningar och behov. 

En parallell utveckling av spel för mobila plattformar kan 
tänkas. Antingen i form av spel enbart anpassade för dessa, eller 
för kombinationsspelande på både stationära och mobila enheter. 
En möjlighet är att vissa moment i ett spel typiskt lämpar sig för 
att utföras på bussen, genom mobilen, medan andra kräver mer 
datorkraft och således bör göras hemma på datorn. Möjligheter 
att i större utsträckning kunna spela när man själv vill förhöjer 
spelupplevelsen.

P L AY E R  C R E AT E D  C O N T E N T

Då player created content är så intressant som det är, tror vi att det 
kommer att  nnas en marknad för ett verktyg som enkelt gör att man 
kan skapa föremål i olika beständiga världar. Vi kan tänka oss att det till 
och med utvecklas verktyg som enkelt gör att man kan skapa sina egna 
världar – allt från karaktärer och natur till politik och vilka fysiska lagar 
som skall gälla. Alla kan inom några år ha sina egna virtuella världar, 
likt man idag har en klient i form av ett instant-messenger-program. 
Eftersom det  nns stora krav på  exibilitet  nns det de som hävdar 
att sådana verktyg redan  nns i form av programutvecklingsverktyg. 
Vi menar dock att verktyg som ska nå en bred massa inte får vara för 
komplexa. Det måste med andra ord göras en avvägning mellan å ena 
sidan  exibilitet och å andra sidan enkelhet – en avvägning som inte 
alltid är lätt.

En framtida beständig värld

Vi vill ge en vision av ett framtida PSW-spel. Detta spel är inte möjligt 
att skapa med dagens teknik, men man kan skymta allt som krävs för 
att förverkliga det vid horisonten. Vi inser också att det vi kommer att 
beskriva nedan har en rad inneboende problem som ännu är olösta, 
men vi kommer att bortse från dessa.

En av de mest populära spelserierna på marknaden idag är Grand 
Theft Auto. I dessa antar spelaren rollen som en småskurk som tar 
sig fram i den undre världen genom att utföra diverse uppdrag. 
Spelet utspelar sig i stora stadsmiljöer, där spelaren kan röra sig fritt. 
Upplägget har ännu bara använts i standalone-spel, men vi tycker att 
det passar perfekt för ett PSW-spel. 

Man kan tänka sig ett antal möjliga funktioner som följer av 
utvecklingen föreslagen i vårt kapitel. I detta spel  nns följande av 
dessa implementerade.
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• Alla som spelar spelet be nner sig i samma beständiga värld. 
Det  nns inga »shards« eller uppdelningar i olika versioner för 
olika världsdelar.

• Spelet kan inte placeras i en viss genre utan försöker istället 
stödja de aktiviteter som spelarna vill ägna sig åt, och innehåller 
därför en mängd olika genrer.

• Spelet kan spelas på  era olika plattformar parallellt, om 
spelaren så önskar.

Spelets beständiga värld är gigantisk och omfattar miljontals spelare. 
Världen är uppdelad i städer och dessa i stadsdelar. Spelarna kan röra 
sig fritt mellan städer, men precis som i verkligheten tar det lång 
tid om det är långt mellan städerna. Vissa städer ligger så långt ifrån 
varandra att det enda rimliga sättet att ta sig dit är att  yga. Det kan 
också vara så att staden är överbefolkad, vilket innebär att det är 
mycket svårt att få jobb eller bostad.

När du först kommer in i spelet antar du rollen som vanlig 
människa. Du väljer ett utseende men inget annat bestäms på förhand. 
Väl inne i spelet är möjligheterna i det närmaste obegränsade. Om 
du är intresserad av att slåss mot andra spelare kan du till exempel 
söka dig in på brottets bana. Då börjar du som småskurk och får 
utföra ärenden åt något av de stora brottssyndikat som styr den undre 
världen i spelet. Brottsyndikaten har en intern hierarki och genom 
att vara lojal och skicklig kan du tillslut bli maf aboss. Eventuellt 
kan du även starta ditt eget syndikat. Om du inte tilltalas av att vara 
brottsling så kan du istället välja att ta anställning hos polisen och 
bekämpa brottssyndikaten. Men valfriheten slutar inte där. Kanske är 
du inte alls intresserad av att spela ett våldsspel. Du kanske hellre vill, 
låt oss säga, köra biltävlingar? Då kan du göra det. Allt du behöver är 
att skaffa en bil, sedan kan du tävla mot likasinnade på stadens gator 
eller på racingbanor. För att tjäna pengar kan du till exempel agera taxi 
åt andra spelare. Eller varför inte dryga ut kassan lite genom att agera 
chaufför vid ett bankrån?

Eller är du kanske egentligen mer intresserad av sport? Kanske vill 
du spela fotboll istället? Då är det bara att leta upp ett lag och börja 
spela. Möjligheter för att spela på matchresultat  nns givetvis, och det 
 nns naturligtvis öppningar för korruption.

Städerna i spelet har antagit olika karaktär. Vissa är fyllda av 
organiserad brottslighet och där pågår en ständig kamp mellan såväl 
polis och brottssyndikat som brottssyndikaten sinsemellan. Andra är 
lugna platser där människor umgås med varandra och spenderar sin 
tid på att inreda hus och skaffa de senaste statusprylarna. Spelet är 
självklart fyllt med märkesvaror. I spelet kan du skaffa allt du inte har 
råd med i verkligheten, om du lägger ner tillräckligt med tid på det.

Spelet spelas i huvudsak på din PC eller konsol hemma. Men 
det  nns också en klient för mobiltelefon, så att du kan ta med dig 
världen var du än går. När du spelar på mobiltelefon kan du dock inte 
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röra dig helt fritt i världen. Istället är du hänvisad till ditt eget hus. Här 
kan du till exempel ägna dig åt inredning eller att  xa med bilen, men 
självklart också beställa nya kläder och andra varor. Du kan dessutom 
kommunicera med andra spelare och därigenom umgås med dina 
vänner i spelet. 

Eftersom spelet är så fritt och stöder så många olika aktiviteter, 
så tilltalar det en mycket bred målgrupp. Här har samlats en mängd 
olika genrer såsom beat’em-up, FPS, RTS, racing och sport i samma 
beständiga värld. Den beständiga världens potential utnyttjas till fullo; 
spelet representerar ett riktigt, om än något dramatiskt, samhälle.
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Sociala och 
ekonomiska aspekter 

i virtuella världar

Umgänget och interaktionen med andra människor är kanske det som främst 
lockar spelare till PSW-spel (Persistent State World, se föregående kapitel för en 
introduktion). Möjligheten att spela med och mot nya och gamla bekantskaper 
i en gigantisk värld fascinerar idag miljontals människor. Allt  er företag 
börjar också visa intresse för denna marknad, då de som lyckas skapa ett 
framgångsrikt PSW-spel kan räkna med stora intäkter under ett antal år framåt.
I takt med att PSW-genren drar till sig allt  er människor har även gränsen 
mellan den verkliga och virtuella världen börjat suddas ut. Virtuella föremål säljs 
idag som vilka andra varor som helst på webbaserade handelsplatser som eBay. Det 
 nns personer som har slutat sina vanliga arbeten och istället uteslutande livnär 
sig på denna handel. En del av dessa uppger att de till och med tjänar tiotusentals 
kronor varje månad (Julian Dibbell lyckades till exempel tjäna mer pengar på en 
månad genom handel i Ultima Online, än han någonsin gjorde på samma tid som 
författare).

I detta kapitel kommer vi att titta närmare på en del av de sociala och 
ekonomiska faktorer som existerar i PSW-genren. Genom att först 
försöka åskådliggöra hur situationen för PSW-spel ser ut idag skapar 
vi en plattform som vi kan utgå ifrån då vi avslutningsvis blickar 
framåt och siar om framtidens sociala och ekonomiska möjligheter i 
dessa virtuella världar.
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Frågeställningar

För att kunna dra slutsatser om framtiden kände vi oss tvungna att 
först skaffa oss en förståelse för dagens situation. Hur interagerar 
människor med varandra i dessa virtuella världar? Vilken relation har 
de till den karaktär de representerar? Varför spelar de och fascineras av 
PSW, hur kan den sociala interaktionen tänkas utvecklas i framtiden 
och vad gör företagen för att påverka det sätt som spelare interagerar 
med varandra, var några av de frågor vi sökte svar på gällande de 
sociala faktorerna. Ekonomiskt var vi bland annat intresserade av 
att veta hur företagen behandlade den virtuella ekonomin. Vilka 
styrmedel tar de till för att undvika reella ekonomiska problem såsom 
in ation och de ation, vilka möjliga betalningsmetoder  nns och hur 
ser företag och spelare på försäljningen av virtuella föremål?

För att kunna få svar på dessa och andra frågor har vi läst ett 
stort antal artiklar som behandlar just detta. Genom djupintervjuer 
av spelare och andra personer, som alla har någon anknytning till 
branschen, har vi fått värdefulla insikter och kunskaper om ämnet. Vi 
har även genomfört en enkätundersökning där vi fått svar från över 
130 personer som alla har erfarenhet av PSW-spel.

Begränsningar

Att studera sociala och ekonomiska aspekter i PSW-spel är enormt 
omfattande. För att kunna avgränsa oss har vi bland annat valt att 
fokusera på tre PSW-spel som  nns och spelas på dagens marknad.

Hattrick är ett fotbollsmanagerspel som helt spelas över Internet i 
en vanlig webbläsare och där över en halv miljon spelare över hela 
världen tävlar mot varandra. Fotbollslagen består av virtuella spelare 
som kan köpas och säljas på transfermarknaden, och varje vecka 
spelas två matcher, en ligamatch och en cup- eller träningsmatch.

World of Warcraft är ett PSW-spel i genren Massively Multiplayer 
Online Role Player Game, MMORPG, som utspelar sig i en medeltida 
sagovärld. Spelaren kan med sin spelarkaraktär, avatar, utforska 
världen, jaga monster, ge sig ut på grandiosa äventyr, lära sig yrken 
och sist, men inte minst, socialisera med andra spelare. I rollspel som 
inte tillhör PSW-genren, så är spelaren oftast en ensam hjälte, som 
på egen hand måste befria världen från drakar och annat otyg. Så är 
det inte i World of Warcraft! Att spela sig igenom World of Warcraft på egen 
hand är otroligt svårt och det är i det närmaste omöjligt att klara alla 
spelelement själv. Man måste gå ihop med andra spelare och bilda 
grupper för att klara de lite mer komplicerade uppgifterna.

Project Entropia är främst intressant på grund av affärsmodellen bakom 
spelet. MindArk, företaget som har utvecklat spelet, får nämligen sina 
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intäkter genom att spelare växlar in riktiga pengar mot Project Entropias
virtuella valuta. För dessa pengar kan spelare bedriva handel inom 
spelet. Detta PSW-spel är till viss del likt World of Warcraft i och med att 
spelaren kontrollerar en karaktär som på olika sätt kan interagera med 
andra spelare och världen.

Anledningen till att vi valde just de här spelen beror på att de  esta 
av oss har eller har haft erfarenhet av dessa. De är också intressanta då 
de skiljer sig från varandra. Hattrick är helt webbaserad och inte särskilt 
gra skt avancerat. Spelet utskiljer sig också från de två andra, då man 
inte på samma sätt styr en karaktär. Project Entropia är intressant för att 
handeln i spelet involverar riktiga pengar och hur detta kan tänkas 
påverka relationen mellan, inte bara, spelare och spelare, utan även, 
spelare och företag. World of Warcraft är kanske vad de  esta förknippar 
med PSW-spel. Genom att lyckas attrahera nya typer av spelare har 
spelet lyckats nå en bredare grupp och därmed ökat intresset för 
PSW-genren.

I inledningen till det här kapitlet nämnde vi att PSW inte nöd-
vändigtvis behöver innebära att det är frågan om datorspel, även om 
det är svårt att dra en klar gräns. I det här avsnittet kommer vi dock att 
främst rikta in oss på PSW som man traditionellt skulle kategorisera 
som ett datorspel, det vill säga PSW-spel.

Social interaktion i virtuella världar

World of Warcraft – En social studie

World of Warcraft släpptes under 2004 i USA och 2005 i Europa och 
är i dag ett av världens största PSW-spel med uppskattningsvis 1,5 
miljoner spelare. Spelet utspelar sig i en Tolkieninspirerad fantasivärld 
där spelare utrustade med vapen och magi kan besegra monster och 
andra spelare. Spelet är till stor del även en social arena där människor 
träffas för att umgås och spela tillsammans.

G I L L E N ,  T I L L I T  O C H  T R O VÄ R D I G H E T

Att World of Warcraft inte bara är ett spel, utan också ett virtuellt samhälle 
där man umgås med andra människor är väldigt tydligt. Precis som i 
det riktiga samhället så är det väldigt viktigt för många spelare att bli 
socialt accepterade och få vänner. 

I World of Warcraft, liksom andra MMORPG:s,  nns det så kallade 
gillen. Ett gille är en grupp spelare som trivs med varandra och har 
gått ihop i en slags förening. Varje spelare får tillgång till gillets privata 
chattkanal och får gillets namn utskrivet på sin avatar så att andra 
spelare kan se att spelaren tillhör ett gille.
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Det  nns i princip två olika typer av gillen; sociala gillen som 
samlar spelare som vill socialisera, spela lite och ha kul; sen  nns 
det übergillen där spelandet är mer avancerat och målet ofta är mycket 
svåra äventyr och raider. Inom gillena har det, traditionellt, varit 
viktigt med tillit, förtroende och respekt mellan medlemmarna, för 
att en bra gillesorganisation ska kunna växa fram. Ett gille bör bestå 
av spelare som man spelat mycket med förut och känner att man 
kommer väl överens med. I och med World of Warcraft har detta ändrats. 
Man blir påfallande ofta erbjuden att gå med i ett gille helt utan 
förvarning av spelare man passerar på gatan eller stigen; spelare man 
överhuvudtaget inte känner eller kanske inte ens har växlat ett enda 
ord med. Är det alltså så viktigt för dessa spelare att kunna visa att de 
tillhör en gillesgemenskap att de är beredda att ta med spelare de inte 
känner över huvudtaget? Vi ska titta lite närmare på de faktorer som 
bygger upp ett bra gille, nämligen tillit och respekt.

Att behärska språket är viktigt för att bli socialt accepterad i 
den virtuella världen. Det skrivna ordet är i princip den enda 
kommunikations formen och har man svårt att uttrycka sig kan 
man få problem, både med att bli accepterad, men också med att få 
tillit från andra spelare. Av 300 tillfrågade ansåg 180 att de ibland 
eller oftare bedömer andra spelares trovärdighet utifrån deras 
skrivförmåga och hela 260 sade att de bedömer andra spelares 
trovärdighet utifrån dialogen (Jonas Heide Smith 2003). En spelare 
likt Torres nedan, skulle således ha små chanser att någonsin bygga 
upp någon form av trovärdighet runt sin avatar.

Torres: You can free moeny for me???
Sakuratwist: What do you mean?
Torres: im spanis
Torres: pliz you can free money for me???
Sakuratwist: free money? I don’t understand
Torres: pliiizzzzz
Torres: little money
Sakuratwist: I don’t have any money
Torres: a little!
Torres: thx for money (Antagligen sarkasm då Sakuratwist aldrig gav 

några pengar till Torres)

Tillit är något som är viktigt i ett så pass socialt spel som World of 
Warcraft. När man spelar i en grupp så måste man kunna lita på att 
de andra i gruppen gör sitt bästa och inte försöker snuva resten av 
gruppen på bytet och belöningarna för äventyren. Vilka sätt, förutom 
genom ett utvecklat språk,  nns det att skapa trovärdighet runt sin 
avatar? Vad måste man göra för att få sina medspelare känna som 
nedanstående, anonyme, spelare känner om sina online-vänner? 
»Out of the hundreds of acquaintances I’ve made on MUDs [Multi 
User Dungeon], about 10 of them I trusted more than some of my 
real-life friends.«
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I Sopranos meet EverQuest skriver Mikael Jakobsson och T.L. Taylor om 
likheterna mellan den sicilianska maf an och de sociala förhållandena 
i Sonys mycket framgångsrika PSW-spel EverQuest. I båda samhällena är 
respekt, förtroende och framför allt rykte oerhört centrala fenomen. 
Särskilt inom seriösa gillen blir detta extra tydligt då hela dess 
organisation bygger på att medlemmarna känner förtroende med 
gillets ledare då svåra äventyr och raider ska planeras och genomföras. 
Författarna tar upp hur maf an i Italien uppkom och jämför detta 
med hur de sociala mönstren ser ut i EverQuest: »[…] the ma a ini-
tially grew out of an ancient honour system where elders were en-
trusted to negotiate in con icts and pass judgments that the others 
were obliged to adhere to […] The strong emphasis on reputation in 
the creation of social networks [in EverQuest] grows out of a need 
from the players to self-govern their gaming environment in order to 
secure a positive experience in the presence of potential disturbances 
and a simultaneous absence of an effective and reliable governing 
system.«

Jakobsson och Taylor anser alltså att spelarna själva, i frånvaro av 
något slags samhällsstyre i den virtuella världen, skapar en hierarki 
i spelet där respekt och rykte spelar stor roll. För att bli stor/känd 
i den virtuella världen måste man bygga upp en karaktär med gott 
rykte och som har medspelarnas respekt. För att få denna respekt från 
merparten av medspelarna krävs det att man följer de oskrivna lagar 
och regler som faktiskt  nns inom den virtuella världen.

O S K R I V N A  R E G L E R

Det som slår oss när vi provar på PSW-spel är hur otroligt hjälpsamma 
andra spelare är mot nybörjare. Så var fallet i World of Warcraft också, i 
början, men inte längre. I och med World of Warcraft har ett PSW-spel 
för första gången nått ut till den riktigt breda massan av spelare. Nya 
spelare har kommit till som kanske inte riktigt lärt sig hur man beter 
sig och uppträder i den virtuella världen och när dessa upptäcker hur 
enormt hjälpsamma mer erfarna spelare är, så blir det kanske så att 
de missbrukar den här hjälpsamheten. Den allmänna chattkanalen är 
full med spelare som begär hjälp med de enklaste saker. Ta bara en 
sådan sak som att fråga var en plats ligger i världen. Något av det mest 
fascinerande med Word of Warcraft är att utforska den gigantiska världen 
och se vilka varelser och platser man hittar. Försvinner inte en stor 
del av spelupplevelsen när man hela tiden frågar andra spelare vart 
man ska ta vägen? Då kommer man förmodligen aldrig se de delar av 
världen som inte berörs av ens uppdrag och äventyr. 

En del av dessa spelare verkar också ha tagit folks hjälpsamhet för 
given och då kan det se ut så här när två spelare möts:

S: Where are the Haunted Island? 
K: All the way to the north west 
S: Grom’gol? 
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K: Further north west 
S: help me? 
K: eh no... you’ll  nd it up there, there’s only one island there :) 
S: fuck off 
K: nice attitude...you’ll have a blast playing this game 
S: lol sorry

Det bör också påpekas att det  nns väldigt omfattande sidor på Inter-
net där allting i spelet  nns dokumenterat och inlagt i lättsökta data-
baser. Behöver man veta var en plats ligger kan man alltså slå upp 
det på en av dessa, istället för att avkräva svar av de andra spelarna. 
Detta kan ju tyckas vara en ganska osocial tanke, att försöka förmå 
folk till att prata mindre med varandra, men all interaktion med andra 
människor behöver inte vara social. Den kan snarare vara asocial, som 
i exemplet ovan.

F U N D E R I N G A R  K R I N G  F R A M T I D E N

Hur kommer då den sociala delen i PSW-spelen se ut i framtiden? 
Förmodligen kan det komma att bero en del på hur World of Warcraft
utvecklar sig. World of Warcraft är som tidigare nämnt det första PSW-
spelet som nått ut till den verkligt breda massan av spelare; spelare 
som tidigare inte spelat denna typ av spel och därför inte har lärt sig 
hur mer erfarna spelare förväntar sig att de ska uppträda i en virtuell 
värld. De normer och oskrivna regler som präglade t.ex. Ultima Online
och EverQuest, och som har förts över till World of Warcraft i och med att 
spelare emigrerat från dessa spel, verkar inte riktigt ha fått fäste hos 
alla de nya spelare som äntrat MMORPG-scenen. För att oskrivna lagar 
och regler ska ha någon mening, så måste i princip alla inblandade 
känna till och respektera dem. Annars blir de till ingenting.

Så frågan är om dessa nya spelare kommer att vara lyhörda och ta 
till sig de oskrivna regler som faktiskt  nns, eller om deras attityder 
kommer att leva vidare och kanske sprida sig. De spelare som vet hur 
man ska bete sig kanske lyckas fostra dessa vilsna lamm, men vad 
händer annars? Kommer kanske det sociala samhället i den virtuella 
världen att falla sönder och djungelns lag råda? Kommer det i så fall 
att bli en  ykt av spelare, som är trötta på den virtuella världens förfall, 
till en annan, mindre befolkad värld där de gamla normerna kan leva 
vidare?

Om det skulle bli en sådan här utveckling så kommer nog 
spelutvecklarna att börja förändra världarna för att behålla spelarna. 
Spelutvecklarna vill självklart ha så många spelare som möjligt och 
för dem gäller det att designa spelen så att ett väl fungerande virtuellt 
samhälle kan upprätthållas. Om trenden med större och större PSW 
fortsätter är det nog inte helt otroligt att vi får se PSW-spel där de 
oskrivna reglerna och normerna faktiskt blir implementerade som 
riktiga regler i spelet. Det kanske medför böter att skrika könsord i 
byar och städer; man kanske blir avstängd från spelet ett par dagar 
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om man roffar åt sig allt byte från sina kompisar i gruppen; det skulle 
kunna gå runt vakter i världen som automatiskt griper in när sådant 
här händer och är man dum och försöker göra motstånd så ökas 
straffet. Sånt här skulle kunna införas utan att spelkänslan förstörs 
på något sätt, spelkänslan kommer istället att höjas för alla de andra 
spelarna.

Spelarens relation till sin avatar

I de  esta PSW-spel gestaltas spelaren av en avatar, eller player character
som spelaren styr och spelar med. En avatar är dock mycket mer än 
bara en  gur med vars hjälp man tar sig runt i spelvärlden. Mirjam 
Eladhari, som forskar om sociala aspekter av PSW-spel på Gotlands 
Universitet, skriver i sin artikel The Player’s Journey: »Avatars are not 
only vehicles for movement or self-characterization, they are actually 
the functional core of each individual playing experience« (Eladhari 
2004). Det är genom avatarens handlingar som andra spelare lär 
känna spelaren bakom, det är också genom avataren som spelaren 
upplever spelvärlden och därför är relationen mellan spelaren och 
avataren intressant att studera.

Nick Yee från spelsajten The Norrathian Scrolls beskriver förhållandet 
mellan spelaren och sin avatar så här: »A character in a MMORPG is 
a projection of the self. When an EverQuest gamer plays the game, 
they are projecting a part of themselves into this virtual world. […] 
But because players spend a lot of time in developing their characters 
and in building up their social networks, they become personally 
invested in their characters. And when a player is personally invested, 
every choice that he makes within this virtual construct is personally 
revealing« (Yee 2005).

Betyder det då att avatarens handlingar återspeglar spelarens person-
lighet eller spelar de  esta faktiskt en annan roll än sin egen genom 
sin avatar och tar chansen att göra saker de inte får eller vågar göra i 
verkligheten? Det  nns såklart spelare som passar på att agera ut sina 
aggressioner genom avataren och som förstör för och är elaka mot 
andra i spelvärlden, så kallade grief players (Eladhari 2005). Men enligt 
Mirjam Eladhari kan man anta att de  esta spelar ut sina »sanna jag«, 
eller true character (Eladhari 2004). Resultatet från vår undersökning true character (Eladhari 2004). Resultatet från vår undersökning true character
stödjer detta. Hela 62% svarade att de spelar som sig själv när de 
spelar PSW-spel. Bara 15% anger att de spelar en roll, medan 23% 
pendlar däremellan beroende på situation och humör. Ju mer man 
spelar som sig själv och fördjupar sin avatar i spelvärlden, desto  era 
känslor och karaktärsdrag får avataren vilket leder till att avataren får 
en verklighetstrogen identitet. Enligt Mirjam Eladhari och Richard 
Bartle, är avatarens identitet central för en meningsfull spelupplevelse. 
Bartle är en av de två som kom på och genomförde idén om det 
första MUDet (Multi User Dungeon) och är idag en auktoritet inom 
området PSW-forskning. Om identitet i virtuella världar har han 
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bland annat skrivit: »Celebration of identity is the fundamental, 
critical, absolutely core point of virtual worlds« (Bartle 2003). En 
meningsfull spelupplevelse karakteriseras i sin tur av att spelaren 
känner stor inlevelse i spelet och känner för sin avatar (Eladhari 2004, 
Bartle 2003).

Agerar man då med sin avatar på exakt samma sätt som man skulle 
ha gjort i verkligheten? I vissa fall kan det förhålla sig så, exempelvis i 
krissituationer. Människor tenderar nämligen att visa sina »sanna jag« 
direkt efter svåra olyckor och andra psykiskt påfrestande situationer 
(Eladhari 2004). Under normala, mer vardagliga, förhållanden brukar 
dock spelare ge avataren vissa karaktärsdrag som på olika sätt kan skilja 
sig från dennes faktiska personlighet. Denna karakteriseringsprocess, 
characterization, är vanlig i  ktiva världar såsom i  lmer och böcker 
men används också av människor i verkligheten utan att man kanske 
är medveten om det. Mirjam Eladhari drar paralleller mellan att  ytta 
utomlands och att spela en avatar i en spelvärld. I båda situationerna 
be nner man sig i en helt ny miljö, där ingen känner en, och då 
kan man göra ett visst intryck på sina nya medmänniskor genom att 
bete sig eller se ut på ett visst sätt (Eladhari 2004). Det är samma sak 
då man skapar en avatar i ett PSW, en spelare kan delvis leva ut sina 
fantasier genom att vara så som han eller hon skulle vilja vara. En av 
de vi djupintervjuade beskrev just detta och förklarade att hans avatar 
var som »en förbättring av sig själv«.

F R A M T I D E N

Resultatet från vår enkätundersökning visar att 19% tycker att avatar-
skapandet är »väldigt viktigt«. Många  er tyckte att det var »viktigt« 
att kunna skapa avatarer som är unika och som kan särskilja sig själv 
från alla andra. En person svarade: »Uniqueness is very important. 
As with any MMOG your character becomes a mirror of yourself. 
With so many people to interact with you want to be able to express 
yourself to them, and be able to distinguish yourself from the others«. 
Idag kan man ändra avatarens utseende genom inställningar som på 
olika sätt påverkar dennes fysiska attribut som exempelvis frisyr, 
hudfärg, hårfärg och ansiktsform (Bild 8.1). Med hjälp av så kallade 
emotes kan spelaren visa känslor, till exempel skratta och gråta, och 
utföra rörelser som att dansa, vinka, sitta och stå. Spelarna är dock 
begränsade till de funktioner som redan  nns inbyggda. Möjligheten 
att skapa egna rörelser och ansiktsuttryck saknas vilket leder till att 
man ofta kan hitta tvillingar av sig själv.

De  esta håller med om teorin att ju mer komplicerad och 
verklighetstrogen identitet en avatar får desto bättre spelupplevelse får 
spelaren. De allra  esta spelare vill ha möjlighet att i större utsträckning 
personi era sin avatar med karaktärsdrag, såsom personlighet och 
känslor, för att kunna leva sig in i en roll och ge sin avatar en riktig 
identitet. Därför kan man tänka sig att framtidens PSW kommer att ge 
större möjlighet för spelaren att uttrycka sig genom sin avatar i spelet 
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Spelartyper

Olika människor spelar naturligtvis de här PSW-spelen olika, och 
det  nns lite olika teorier om hur man kan kategorisera dem. Vad 
gäller spelstilar brukar man kategorisera spelare i power gamers och 
casual gamers vars begrepp vi beskriver i nästföljande stycke. När man 
pratar om spelartyper kan man ta till sig en teori från Richard Bartle. 
Hans kategorier har visserligen stött på lite motstånd, men de står 
sig fortfarande bra. Motståndet går i princip ut på att man inte kan 
dela in människor i kategorier och att hans indelning i alla fall är för 
grov. Men Bartles indelning är fortfarande den mest välkända och 
respekterade. 

S P E L A R N A  E N L I G T  B A R T L E

Enligt en diskuterad teori av Bartle så  nns det fyra olika spelartyper i 
rollspel (Figur 8.1). Det  nns Explorers, som vill ta reda på spelets alla 
små hemligheter och veta allt om vad som  nns vart och vart man 
hittar den super-duper-ultra-ovanliga draken som alla vill hitta och 
liknande. De vill få en förståelse för spelvärlden och hur den fungerar. 
Sen  nns det vad han kallar för Achievers, alltså de som vill åstadkomma 
mycket så fort som möjligt. De spelar för att vinna, i den mån det är 
möjligt. Den tredje typen är Socialisers, som vill umgås och tycker att 
människorna man möter är det viktiga. Denna spelartyp kan delas 

Bild 8.1 – Gränssnittet där man skapar sin avatar i World of Warcraft.

och på så sätt stärka sin avatars identitet. Det skulle då öka spelarens 
inlevelse eller immersion i spelet och leda till meningsfullare och 
dramatiska upplevelser i spelvärlden (Mirjam 2004).
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Spelstilar: Power Gamers vs. Casual Gamers

Bartles uppdelning av spelare i Killers, Achievers, Socialisers och Explorers
(Bartle 1996), representerar spelares mål och syfte med spelandet. 
Det är dock även intressant att studera hur spelare spelar, eller med hur spelare spelar, eller med hur
andra ord, olika spelstilar. Den vanligaste uppdelning av spelstilar 
är att skilja mellan power gamers och casual gamers. De  esta »normala« 
spelare hör till kategorin casual gamers men en liten mängd spelare 
sticker på olika sätt ut och blir kallade power gamers.

Figur 8.1 – Richard Bartles klassiska uppdelning av spelartyper.

in i två grupper, dels de som anser att det sociala samspelet är hela 
meningen med att spela och dels de som har börjat som någon annan 
spelartyp, men när de har uppnått det de vill (till exempel kommit 
till den högsta nivån) så stannar de kvar och socialiserar med alla de 
vänner som de fått i spelet.

Att möta människor tycker även den sista spelartypen är viktigt, 
men av en helt annan anledning. Killers behöver nämligen andra 
spelare för att ha några att döda och dominera.

De som kan benämnas Killers är ofta yngre spelare, och sällan 
rollspelare. Achievers och Explorers kan lätt halka in på att bli power gamers. I 
Bild 8.2 ser vi exempel på typiska kommentarer från en achiever och 
en explorer. I nästa bild (Bild 8.3) ser vi typiska kommentarer från en 
killer och en socializer.

Enligt Per Eriksson på spelforum.nu så pratas det betydligt mindre i de 
stora gra ska nyare PSW-spelen jämfört med de äldre textbaserade. 
Det kan tyda på att det  nns mycket utrymme för förbättring för de 
sociala spelarna. Den mesta konversationen i dagens spel när många 
spelare samlas på samma ställe tycks vara reklamen. I många av 
dagens PSW-spel så kan man automatisera en del saker, till exempel 
pratandet. Detta gör att de som vill sälja sina saker lätt kan stå och 
göra reklam för dem i dagar utan att faktiskt vara vid datorn. Detta är 
vanligt i PSW-spel som till exempel Project Entropia, Star Wars Galaxies och 
Knight Online. Vi drunknar i spam både i den vanliga och i den virtuella 
världen.
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P OW E R  G A M E R S

Hur ska man då de niera en power gamer? Enligt The RPG Lexicon vill en 
power gamer göra sin avatar större, starkare, mäktigare, och rikare (The power gamer göra sin avatar större, starkare, mäktigare, och rikare (The power gamer
RPG Lexicon 2005). Unsub från Warcry Network de nierar en power gamer
som en spelare som spenderar mycket tid på att uppnå mål som  nns 
de nierade i spelvärlden, såsom att gå upp i nivå och att skaffa sig 
mäktiga prylar (Warcry Network 2005). I artikeln Just Say No To Power 
gamers från GameGrene  nns det två de nitioner av power gamers:

1. En spelare vars huvudsyfte med spelandet är att bli så mäktig som 
möjligt.

Bild 8.2 – Från vänster till höger: exempel på en explorer och en achiever.

Bild 8.3 – Från vänster till höger: exempel på en killer och en socialiser.
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2. En spelare som inte ser något annat syfte med spelandet än att vinna 
(GameGrene 2005).

T. L. Taylor hävdar i sin artikel Power Gamers Just Want To Have Fun? att power 
gamers är en grupp spelare som spelar på ett sätt som alla andra casual 
gamers inte tycker är roligt och avslappnande (Taylor 2003).

De  esta förknippar nog power gamers med ungdomar som inte har 
något socialt liv utan sitter framför sina datorer  era timmar i streck, 
beroende av spelet och missbrukar Cola. De  esta power gamers i PSW-
genren passar dock inte alls in i denna beskrivning. De nya PSW-spelen 
är designade på ett sätt så att en spelare måste samarbeta med andra 
spelare för att kunna avancera snabbt i spelet, vilket medför att en power 
gamer måste ta hjälp av andra spelare för att bli starkare och mäktigare. gamer måste ta hjälp av andra spelare för att bli starkare och mäktigare. gamer
Enligt Taylor är power gamers beroende av att bygga starka sociala nätverk 
för att kunna uppnå mål som är alltför svåra för att klara individuellt. 
Att dessa spelare är fokuserade och dedikerade till effektivt spelande 
gör dem alltså inte till isolerade individer utan snarare en grupp med 
ett extra brett nätverk av spelvänner (Taylor 2003). 

Speltid är inte heller ett de nitivt villkor när man ska skilja power 
gamers från casual gamers för det  nns spelare som spenderar mycket tid i 
och runtomkring spelet men som är mest intresserad av att socialisera 
med sina medspelare och uppnå andra personliga mål som inte är 
kvantiserbara i spelvärlden. Taylor blev själv förvånad av hur många 
casual gamers som spelar lika mycket tid som en power gamer men ändå power gamer men ändå power gamer
inte når upp till samma nivå vad gäller avatarens förmåga i spelet. 
Detta för att det inte är speltiden som är viktig för framgång i ett PSW, 
utan spelarens inriktning. Taylor har även observerat att power gamers
är spelare som tänker kritiskt på sina handlingar och re ekterar över 
lyckade och misslyckade försök för att förbättra sitt spelande. Detta till 
skillnad från en casual gamer som kanske ger upp efter ett misslyckande casual gamer som kanske ger upp efter ett misslyckande casual gamer
och istället går vidare till andra, enklare uppgifter. Power gamers är också 
villiga att göra väldigt mycket jobb för att nå sina mål. Dessa kan 
vara saker som en casual gamer tycker är tråkiga och avstår ifrån (Taylor casual gamer tycker är tråkiga och avstår ifrån (Taylor casual gamer
2003). Men för en power gamer kan det ändå kännas belönande att till power gamer kan det ändå kännas belönande att till power gamer
exempel grinda (döda monster upprepade gånger) i timmar bara för att 
uppnå ett personligt mål. De är nämligen mycket duktiga på att bryta 
ner stora mål till mindre, dynamiska mål, beroende på vad de vill 
uppnå. Dessa är egenskaper som gör att power gamers spelar effektivt och 
målinriktat och därför snabbt kan gå upp i nivå medan casual gamers kan 
spendera lika mycket tid på spelandet men ändå inte nå till samma 
position. En power gamer som vi intervjuade berättade till exempel att power gamer som vi intervjuade berättade till exempel att power gamer
han nådde spelets högsta nivå på runt 24 dagar. De  esta casual gamers
hinner inte ens nå hälften så långt på samma tid. Han berättar att han 
spelar med samma människor hela tiden för de har en bra gruppkemi. 
För att effektivisera spelandet använder de också röstkommunikation 
med hjälp av mikrofoner när de spelar i grupp. 

Det är dock inte alla power gamers som har målet att bli starkast 
eller nå den högsta nivån. Rollspelare är typiska exempel på sådana 
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spelare. Från vår intervju med en hängiven rollspelare av World of 
Warcraft hörde vi väldigt intressanta historier om hur de till exempel 
hittar på bakgrundhistorier till sina speluppdrag och har ceremonier 
då de ska inviga nya medlemmar i gillet. I deras spelvärld är det 
viktigare att spela avatarens roll så bra som möjligt än att nå den 
högsta nivån. Det  nns till exempel en andlig ledare som uppfyller 
en social funktion i gillet, denna spelare spelar mer än åtta timmar 
om dagen men är ändå på en låg nivå styrkemässigt i spelet. Man 
skulle kunna tänka sig att power gamers  nns i varje spelartyp som 
Bartle har de nierat men att de powerspelar för olika mål. En killer-
power gamer spelar för att så snabbt som möjligt bli den starkaste 
och döda de tuffaste bossarna; en achiever-power gamer vill vara den 
första som samlar på sig de bästa prylarna; en explorer-power gamer vill 
utforska spelvärlden och kunna mer om den än någon annan; och 
en socialiser-power gamer är den som vill ha  est kompisar och det bästa 
ryktet i spelvärlden.

C A S U A L  G A M E R S

Casual gamers är, å andra sidan, generellt de nierade som spelare 
som lägger ner en del av sin fritid på att spela, och som spelar för 
upplevelsens skull istället för resultatet. Den allra största delen av 
spelare består av casual gamers eftersom de  esta spelar för att slappna 
av eller att ha kul, och som nämnts ovan tycker inte casual gamers att det 
är särskilt roligt att göra samma sak eller misslyckas med en uppgift 
upprepade gånger. Dessa spelare går helt enkelt och gör någonting 
annat istället. Genom vår enkätundersökning har vi sett att de  esta 
spelare, 38%, spelar för att ha roligt. 35% svarade att de spelade 
för att träffa folk och socialisera. En mindre andel, 27%, hade som 
huvudmål att utveckla och förbättra sin avatar. Mmorpg.com visade 
liknande resultat när över 17 000 spelare  ck svara på vilken aspekt 
av MMORPG de tyckte var viktigaste, 21% svarade rollspelandet och 
Community-känslan medan endast 12,3% svarade att döda saker 
(Mmorpg.com 2005). Detta indikerar att de  esta spelare (varav 
de  esta är casual gamers) ser spelandet som huvudsakligen en social 
aktivitet.

K O N F L I K T E N

Det  nns dock stora kon ikter mellan casual gamers och power gamers. Detta 
för att casual gamers oftast upplever att power gamers spelsätt är på gränsen 
till fusk. De brukar nämligen ofta dra nytta av olika designmissar, så 
kallade loopholes, i spelet för att snabbt och effektivt kunna avancera. 
Power gamers upplevs också som snåla i och med att de tar åt sig resurser 
ifrån casual gamers. I spel som tillåter PvP-spel (player versus player) blir 
casual gamers irriterade när spelare som är mycket starkare, oftast power 
gamers, helt oprovocerat dödar svagare spelare. Casual gamers brukar 
tycka att det är fel att ha som mål att bli så mäktig som möjligt i spelet 
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och att försöka »vinna«, eftersom det inte går att vinna i ett PSW-spel 
då de aldrig tar slut. Taylor nämner att en del av de spelare som han 
har intervjuat anser att power gamers tenderar att fuska och vill förstöra 
för alla andra (Taylor 2003). Anledningen till att casual gamers upplever 
det på det viset är helt enkelt att de inte har samma mål med spelandet 
som power gamers och att uppfattningen om hur man spelar för att ha 
roligt därmed skiljer sig åt. Mirjam Eladhari beskriver detta med att 
spelare har olika personlighetstyper och beteendemönster. Hon anser 
också att kon ikten mellan casual och power gamers uppstår på grund 
av att olika grupper av spelare har olika sociala normer. Hon betonar 
att man även måste skilja mellan power gamers och grief gamers (Eladhari 
2005). Casual gamers blandar lätt ihop dessa spelartyper och skyller 
allting på power gamers trots att dessa oftast inte menar något illa.

Mirjam nämner att man i PSW-spel borde separera power gamers
från resten av spelarna och låta dem få en egen kategori med egna 
mål och spelregler (Eladhari 2005). Detta  nns delvis tillämpat i 
Starwars Galaxies där högre-nivå-spelare kan bli Jedis och då inte längre 
direkt konkurrera med lägre-nivå-spelare. Genom att införa sådana 
strukturer i PSW-spel underlättar man för casual gamers och de slipper 
känna sig hotade eller störda av power gamers.

F R A M T I D E N

Den stora frågan i framtiden är vilken grupp som spelutvecklarna 
kommer att satsa på och utveckla för, power gamers eller casual gamers? 
Egentligen är det casual gamers som spelföretagen tjänar pengar på 
eftersom de spelar mindre varje månad för samma avgift. Men det 
 nns också en välkänd teori om en trickle-down effekt som Damion 
Schubert presenterar på spelsajten Zen of Design och som Richard 
Bartle också nämnde i vår intervju (Schubert 2005, Bartle 2005). 
Här grupperas olika spelare i en pyramid. Längst ner hittar man 
casual gamers som bidrar/påverkar minst och längre upp hittar man 
power gamers. Teorin är att man ska utveckla för grupper högre upp i 
pyramiden därför att effekterna kommer att droppa ner till grupperna 
i botten av pyramiden. Detta är också något som spelutvecklarna gör 
idag, oftast genom att exempelvis släppa nytt innehåll för de spelare 
som har nått den högsta nivån. Problemet är att lägre-nivå-spelarna 
kan känna sig utelämnade. Mirjam Eladhari tycker att spelutvecklarna 
istället borde förbättra för casual gamers och speciellt nybörjarspelarna 
så att de inte skräms bort (Eladhari 2005). Richard Bartle är av samma 
åsikt och menar att om man hela tiden ökar den övre gränsen, till 
exempel toppnivån på spelet, så kommer casual gamers uppleva det som 
om de försöker närma sig en horisont som hela tiden för yttas allt 
längre och längre bort, alltså en omöjlig uppgift (Bartle 2005).

De nyare PSW-spelen har börjat försöka jämna ut skillnaderna 
mellan power gamers och casual gamers. Som exempel kan World of Warcraft
nämnas. Där tillämpas det ett system som innebär att ju längre tid man 
vilar mellan speltillfällena desto mer erfarenhetspoäng får man nästa 
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gång man spelar. På så sätt kan casual gamers gå upp i nivå lite snabbare. 
Men det  nns också spelare som är emot detta. De tycker att hela idén 
med ett spel är att man ska kunna bli ett med spelet och vilja fortsätta. 
Genom att belöna casual gamers straffar man indirekt power gamers för deras 
engagemang. Det  nns helt enkelt ingen anledning för power gamers att 
fortsätta spela som en power gamer (OGaming 2005). Mirjam Eladhari power gamer (OGaming 2005). Mirjam Eladhari power gamer
tycker att man skulle kunna ändra på spelens struktur så att man ger 
incitament för spelarna med högre nivå att hjälpa spelarna med lägre 
nivå. Enligt henne har PSW-spelet Asheron’s Call den bästa strukturen som 
stödjer just detta (Eladhari 2005). Där har man en hierarkisk struktur 
på relationerna mellan spelarna, det  nns kungar, och under en kung 
 nns det patroner som är förknippade med kungen. Patronerna har i 
sin tur vanliga spelare under sig och dessa är patronernas skyddslingar. 
En liten del av erfarenhetspoängen som en spelare får går upp till dess 
patron och från denna patron upp till dess kung. Så att om man hjälper 
sina skyddslingar så hjälper man sig själv avancera i spelet. Detta system 
bidrar också till ökat samarbete mellan spelare.

Ekonomi i virtuella världar

Inom de virtuella världarna har det utvecklats ekonomiska system 
som på många sätt liknar de vi dagligen möts av i våra verkliga liv. Vad 
som från början var tänkt att vara ett system med virtuella pengar som 
skulle underlätta handeln med spelobjekt mellan spelare har kommit 
att utvecklas till en mångmiljonindustri där också riktiga pengar 
har kommit i omlopp. Trots att många spelutvecklare har försökt att 
förhindra handeln med spelobjekt och avatarer genom att förbjuda 
denna så har spelarna använt sig av sin egen upp nningsrikedom. 
Man har valt att gå runt systemet och ta saken i sina egna händer, 
vilket har fått till följd att försäljningen av in-game objekt nu snarare är 
regel än undantag på sajter som eBay och liknande ställen. Det virtuella 
värdet har med andra ord också fått ett faktiskt värde som går att 
mäta i riktiga pengar. Detta har lett till att man bland annat i Mexiko 
har startat så kallade sweat-shops där man har personer anställda för att 
sitta och spela PSW-spel. Genom att tillförskansa sig objekt och träna 
upp avancerade avatarer kan de sedan sälja dessa objekt för riktiga 
pengar. Edward Castronova, en av de ledande forskarna kring online-
ekonomier, konstaterade i en rapport från 2001 att landet Norrath i 
spelet EverQuest hade en BNP per capita som placerade det virtuella 
landet någonstans mellan Ryssland och Bulgarien. Spelet är inte längre 
bara ett spel. Det har i högsta grad blivit en alternativ verklighet för 
många människor. Dess ekonomi ska tas på allvar.

När ekonomiska system ur två olika världar kommer i kollisionskurs 
med varandra på det här sättet får det naturligtvis konsekvenser för 
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spelet. Idag är det därför ännu viktigare än tidigare för spelutvecklarna 
att utveckla en strategi för hur ekonomin ska styras. Det som man 
tidigare kanske inte fäste särskilt stor vikt vid har nu istället kommit 
att bli ett område där många arbetstimmar läggs ner, ofta med hjälp 
av ekonomer, för att förhindra en överhettning av ekonomin och 
en rasande in ation som det kan få till följd. Vissa av spelföretagen 
har insett att handeln spelare emellan inte går att stoppa och istället 
valt att släppa denna fri på sina egna marknadsplatser där de själva 
har möjlighet att ta del av vinsten. Andra däremot, står kvar vid sin 
övertygelse att den verkliga ekonomin inte ska blandas ihop med den 
virtuella och de spelare som väljer att trotsa förbudet riskerar att bli 
avstängda. 

Men hur gör man då egentligen för att skapa ett hållbart ekonomiskt 
system i en virtuell värld? Gil Breau talar i sin uppsats Online world 
economy om fem olika faktorer som i stor utsträckning påverkar det 
ekonomiska systemet i en virtuell värld (och i vilken annan värld som 
helst). Dessa är naturtillgångar, efterfrågan på arbete, fysiskt kapital, 
humankapital och management/entreprenörskap. Oavsett om dessa 
faktorer inte tar sig samma uttrycksformer i en virtuell som i en verklig 
ekonomi så existerar de fortfarande. Naturtillgångarna i ett PSW-spel 
består av tillgångar som spelare, med särskilt utvecklade förmågor, kan 
begagna sig av för att skapa nya objekt. I de virtuella världarna har dessa 
tillgångar länge varit så gott som obegränsade. Den enda begränsningen 
har bestått i den tid som det tagit att utvinna eller bearbeta den aktuella 
naturtillgången. I nyare spel försöker man begränsa tillgången för att 
uppnå en mer realistisk världsbild och på så sätt även förhindra att nya 
ekonomiska värden byggs upp allt för snabbt.

Efterfrågan på arbete är ett område som till stor del reglerar sig 
själv. Alla spelare är på jakt efter mer pengar och mer makt och enda 
sättet att uppnå detta är faktiskt att arbeta. Ordet arbete ska i det här 
fallet ses i ett brett perspektiv då man även kan se äventyraren som en 
yrkesman/yrkeskvinna på jakt efter att tjäna pengar. Eftersom tillgång 
och efterfrågan på olika arbeten förändras med tiden väljer spelarna 
också att söka sig till nya yrken för att sedan kanske gå tillbaka till sitt 
ursprungliga yrke när efterfrågan återigen har ökat.

Fysiskt kapital är de objekt man via sin avatar tillförskansar sig 
i spelet. I vissa virtuella världar föråldras aldrig objekten utan du 
kan behålla dem så länge din avatar är i livet, medan det motsatta 
förhållandet råder i andra världar. Det sistnämnda är givetvis att föredra 
då varje objekt har ett värde i sig som kan komma att få ekonomin att 
haverera om dessa värden släpps lös i större omfattning.

Vad gäller humankapitalet kan man säga att dess virtuella utseende 
till stor del påminner om motsvarigheten i den riktiga världen. 
Människor liksom avatarer tränas och utbildas och når en högre 
kunskap och nya färdigheter. Vid en viss punkt går det tillslut inte 
längre att utveckla alla färdigheter som man önskar och man blir 
därför tvungen att koncentrera sig på ett mindre antal färdigheter.
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Vad man slutligen kan säga om management/entreprenörskap är 
att den virtuella marknaden fortfarande skulle kunna beskrivas som 
något omogen. Affärsmarknaderna i de virtuella världarna bedrivs 
oftast av en ensam person alternativt två personer i samarbete. 
Affärerna sker på en i huvudsak lokal nivå där man undviker att blanda 
in allt för många spekulanter. På senare år har det dock blivit vanligare 
att spelutvecklarna tagit ett steg mot att globalisera handeln genom 
att skapa onlinemarknader i de virtuella världarna. Vilka effekter detta 
kommer att få på lång sikt är ännu oklart. Antagligen räcker det att 
titta på vårt eget samhälle och hur det ser ut idag, då trenderna i de 
virtuella världarna ofta följer den bakomliggande, verkliga världen. 
Även den verkliga ekonomin går mot en mer globaliserad marknad. 
Det som vi tidigare valde att handla lokalt kan vi idag enkelt beställa 
över nätet och liknande; de marknadsplatser som  nns i de nyare 
virtuella världarna har vi »på utsidan« tillgång till genom sajter som 
eBay. Kanske är det då heller inte så konstigt att det är just på dessa 
forum som den verkliga ekonomin och de virtuella ekonomierna 
 ätas samman. Sajterna kan till viss del sägas ha fått en ny funktion 
då de kan fungera som en port mellan två olika världar. Vi kan av det 
här konstatera att likheterna mellan dessa ekonomier är stora även 
om de olika ekonomiska styrmedlen inte alltid tar sig samma uttryck. 
Samtidigt kan vi ändå konstatera att skillnader trots allt existerar, men 
dessa blir allt mindre allt eftersom den virtuella ekonomin mognar 
och får ett utseende som i allt högre grad liknar den verkliga.

För att undvika att hamna i ett läge där virtuella pengar tappar 
i värde, på grund av att allt  er spelare sitter på större och större 
förmögenheter, talar Gil Breu om så kallade money-sinks som är till 
för att få pengarna att försvinna ut ur spelet. Principen går ut på att 
man har en »kran« och ett »avlopp«. Med »kranen« kan man styra 
tillströmningen av tillgångar till den virtuella världen. »Avloppet«, 
som  nns i botten, kan man inte kontrollera på samma sätt då det 
släpper ut en viss okontrollerbar del av de tillgångar som tidigare 
tillförts. Även Peter Zackariasson, företagsekonomisk forskare inom 
området virtuella världar vid Umeå universitet, talar om samma 
princip och med ett konkret exempel illustrerar han hur det kan se 
ut: »Det kan handla om att måla sitt rymdskepp för en snuskigt dyr 
summa, eller köpa en enormt dyr röd hatt som gör absolut ingenting 
för dina skills, men det signalerar att du hade råd. Sedan handlar det 
åter igen om tillgång och efterfrågan. Om det bara  nns ett fåtal 
svärd som är övermänskligt bra så drivs priset på dessa upp. Om 
producenten i nästa patch skulle öka drop-rate på just dessa så innebär 
det att priset kommer sjunka. Samtidigt kommer de personer som lagt 
ner mestadelen av sin förmögenhet att bli otroligt sura, så det  nns en 
jämvikt som inte är så lätt att kontrollera. Denna ger dock utrymme 
att ’styra’ ekonomin.«

Det  nns dock en nackdel med att styra ekonomin enligt denna 
princip. I och med att »avloppet« inte är lika  exibelt som »kranen« 
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har spelutvecklarna inte full kontroll över ekonomin. »Avloppet« 
bygger på en form av »lyxkonsumtion« för avatarerna. Skulle spelarna 
välja att bojkotta denna »lyxkonsumtion« och istället bestämma sig för 
att sitta på pengarna skulle detta kunna få till följd att hela den virtuella 
ekonomin brakar samman. Förutsättningarna för ett fungerande 
ekonomiskt system är att tillförseln och »avloppet« hela tiden (med 
viss förskjutning i tid) är någotsånär överrensstämmande.

Hattrick – exempel på virtuell marknad

Ett av de PSW-spel som vi har tittat närmare på är Hattrick. Centralt 
i detta PSW-spel är den stora spelarmarknaden, där vem som helst 
kan lägga ut sina spelare för försäljning. En spelarförsäljning går till 
så att man (för en mindre avgift) lägger ut spelaren för auktion och 
nämner ett utgångsbud. Sedan ligger spelaren ute för försäljning i tre 
dygn, och den som lagt det högsta budet när de tre dygnen har gått 
får köpa honom. Med »spelare« i det här fallet syftar vi på de virtuella 
fotbollsspelare som man bemannar sitt lag med, och alltså inte den 
person som spelar spelet.

Det som gör spelarmarknaden så viktig är att man måste köpa 
nya spelare för att förbättra sitt lag, och dessutom så tjänar de allra 
 esta lag sina pengar på att träna upp unga spelare och sälja dyrt. 
Att spelarmarknaden är så viktig för spelet gör att det är nödvändigt 
för utvecklarna att se till att den virtuella ekonomi, som uppstår 
när folk säljer och köper, håller sig relativt stabil. När man köper in 
ett träningsobjekt som man tänkt förbättra och sedan sälja dyrare, 
så planerar man ofta ett år, eller ännu längre, framåt i tiden. Om 
ekonomin  uktuerar så mycket att man får sin långsiktiga planering 
förstörd så försvinner mycket av glädjen med spelet. Detta gäller 
givetvis även i de  esta andra PSW-spel, men kanske ännu mer i 
Hattrick eftersom mycket av spelglädjen hänger just på att man kan 
planera långsiktigt. I MMORPG:s som World of Warcraft och EverQuest
så hänger inte lika mycket av spelupplevelsen på en stabil marknad 
för föremål. Det  nns dock även här exempel på hur en krasch i 
spelekonomin förstört mycket för spelarna. När Ultima Online var 
nylanserat upptäcktes en bugg som gjorde att spelarna i princip 
kunde skapa guld och andra föremål ur tomma luften, vilket  ck en 
gigantisk in ation som följd. Detta ledde till att vem som helst kunde 
få tag på föremål som var tänkta att vara väldigt dyra, vilket tog bort 
en del av utmaningen för spelarna. En liknande in ation i Hattrick
skulle få svåra följder. Framförallt skulle fasta kostnader och intäkter, 
utöver spelarhandeln, såsom löner och publikintäkter, helt förlora sin 
betydelse.

Vad gör då spelutvecklarna för att styra ekonomin i spelet? Det 
handlar i många fall om så komplexa system att det går att jämföras 
med verkliga ekonomier, varför man kan tycka att det kan krävas 
kunskaper inom nationalekonomi hos utvecklarna.
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Enligt Mattias Söderhielm, en av utvecklarna bakom Hattrick,  nns 
ingen sådan kompetens i Hattricks utvecklingsteam, men de styr 
ekonomin »så som Riksbanken skulle ha gjort«, det vill säga att de 
försöker kontrollera den totala penningmängden i spelet. En ökning 
av den totala penningmängden skulle då innebära in ation, och en 
minskning av penningmängden skulle innebära de ation. Utvecklarna 
strävar efter en stadig men liten in ation och styr ekonomin genom 
att kontrollera lagens intäkter (motsvarande »kranen« i den ovan 
redovisade principen om money-sinks) och deras utgifter (motsvarande 
»avloppet«). I Hattrick görs kontinuerligt små justeringar av dessa 
värden för att hålla ekonomin på rätt köl. Det är dock väldigt svårt att 
förutspå hur ett system som består av en halv miljon människor ska 
reagera på vissa förändringar. Ett exempel är när kostnaderna för att 
bygga ut lagens arenor i Hattrick ökades. Anledningen till ökningen var 
att den kostnaden inte hade förändrats på väldigt länge, och på grund 
av in ation hade det helt enkelt blivit alldeles för billigt att bygga ut 
sin arena. Därför aviserades det lång tid i förväg att arenakostnaden 
skulle öka markant – först en fördubbling och sedan ännu en höjning 
en säsong senare. Detta  ck som följd en veritabel bygg-boom, där 
många lag innan prishöjningen byggde ut sina arenor alldeles för 
mycket vilket  ck till följd att de  ck ekonomiska problem. Dessutom 
minskade den totala penningmängden i spelet då kostnaden för en 
utbyggnad är pengar som försvinner ut ur systemet, vilket alltså 
innebar de ation.

Riktiga pengar i virtuella världar

Det visade sig tidigt att folk var villiga att betala för att spela PSW-
spel, precis som för vanliga datorspel. En väsentlig skillnad är dock 
att det oftast inte bara handlar om ett engångbelopp utan en löpande 
månadskostnad mellan 120 och 200 kr för att kunna fortsätta spela. 
Med de nya PSW-spelen har företagen fått en helt annan kontroll på 
vilka spelarna är och problem med piratkopiering kan snart vara ett 
minne blott då spelare oftast måste registrera för att kunna spela. 
Företagen bygger också med dessa nya spel upp ett mycket värdefullt 
kundregister som de kan utnyttja i lanseringen av nya spel eller i 
annan form av marknadsföring. 

Eftersom folk redan har visat sig villiga att betala för att få spela, 
vad är det då som skulle hindra dem från att även betala för andra 
saker som rör spelet? Avataren är för en del spelare helig och lika 
viktig som deras verkliga identitet. Detta vet spelutvecklarna om, och 
har insett att det är något de kan göra »business« av. Som vi tidigare 
nämnt förekommer handel med virtuell egendom på eBay och andra 
liknande platser. 
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P R O J E C T  E N T R O P I A  –  P S W- S P E L E T  S O M  B A S E R A S  
PÅ  H A N D E L  M E D  R I K T I G A  P E N G A R

En del virtuella världar har tagit steget och fullständigt implementerat 
den virtuella ekonomin tillsammans med den verkliga. Så är fallet med 
PSW-spelet Project Entropia där spelarna kan växla till sig spelvalutan
Project Entropia Dollars (PEDs) genom att överföra pengar från sina konto/
kreditkort till spelutvecklaren MindArk PE AB (MA), ett svenskt företag 
med verksamhet i Göteborg. Kursen är fast och för en dollar erhåller 
man tio PEDs. Man kan dock registrera sig och ladda ner Project Entropia
gratis utan att växla in några pengar, men det som företaget tjänar 
pengar på är förstås att spelare spenderar sina inväxlade PEDs på 
virtuella objekt som kan köpas (och säljas) i världen. Det hela kan 
liknas vid ett lotteri, spendera mer och få chansen att tjäna mer.

Med införandet av en verklig ekonomi i spelet såg MindArk en rad 
nya affärsmöjligheter. Project Entropia skulle kunna fungera som en 
handelsplats med en marknadsekonomi inte helt olik vår egen. Redan 
på ett tidigt stadium i utvecklingen hade man planer på samarbeten 
med olika företag som skulle kunna etablera sig i spelet och till och 
med kunna erbjuda spelare jobb. Att ägandet av virtuell egendom 
har stor betydelse och att dessa nya ekonomier bör tas på fullt allvar 
bekräftar följande historia: »I december 2004 avlutades auktionen på 
en ö kallad Treasure Island. Köparen betalade 170 000 svenska kronor 
för sitt köp. En summa som visserligen inte låter anmärkningsvärd 
med tanke på att köpet gällde en ö på 25 kvadratkilometer. Vad som 
däremot är anmärkningsvärt är att det inte är möjligt att besöka ön 
på något annat sätt än med hjälp av en dator, ett modem och en 
Internetuppkoppling. Treasure Island är nämligen belägen i en virtuell 
värld, som inhyses på några av Telias servrar i Stockholmsområdet.« 
(Jakobsson 2005)

Project Entropia har fått mycket kritik och många spelare hävdar att 
MindArk gör allt för att suga ut pengar ur spelarna utan att man får 
någon valuta för dessa. Detta till trots  nns det fortfarande en skara 
trogna Project Entropia-spelare, närmare bestämt 243 243 enligt deras 
egen hemsida (http://www.projectentropia.se) vid dags datum 
(2005-04-26), så man kan ändå utgå från att MindArk gjort en nätt liten 
förtjänst på sitt projekt. Vad som också bör nämnas är att till skillnad 
från vanliga datorspel blir PSW-spel inte lika fort inaktuella, utan 
spelen kan hålla i  era år, vilket medför stora kostnadsbesparingar. Ett 
exempel på detta är EverQuest som släpptes 1999 men fortfarande är ett 
av de mer populära spelen.

Project Entropia har ännu inte blivit den framgång man hade hoppats 
på. Kanske för att spelets affärsidé var nydanande och något före sin 
tid eller för att kon ikten mellan spelutvecklare och spelare blir för 
stor med denna typ av affärsmodell.
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Värdet av virtuell egendom

Vad är det då som får spelare världen över att satsa verkliga pengar på 
till synes »värdelös« virtuell egendom? Vi ställde frågan till Mikolaj 
Dymek, doktorand på avdelningen för industriell ekonomi och 
organisation på Kungliga Tekniska Högskolan och som även skrivit 
boken Polygonmakarna – spelbranschens teknologiska upplevelseekonomi.

»Värdelös virtuell egendom? Du menar inte lika hårda och 
verklighetsbaserade saker som optioner eller warranter där man 
köper ’rätten’ att spekulera på ett underliggande  nansiellt instru-
ments värdevariationer? Warranter är nog mindre ’verkliga’ än 
dom  esta PSW-objekt, man kan skapa miljonärer på en kvart 
(bokstavligen) eller kollapsa en hel bank. Varför skulle MMOG-
handel på eBay vara konstig? Det bara känns så nu, och speciellt 
när det gäller en så ny och ’löjlig’ sak som onlinedataspel, men på 
längre sikt  nns det inget konstigt i det. Egentligen är frågan inte 
så himla intressant i längden. Saken blir bara ’sexig’ eftersom man 
skapar ’riktigt’ dollarvärde med ’virtuellt’ dataspelsobjekt. I längden 
handlar det bara om en enkel entreprenörskap på nätet via eBay 
och inte någon revolution inom ekonomin. Bortsett från Project 
Entropia  nns nog få företag som själva säljer objekt på nätet. Avatar-
handel på nätet sker främst inom en ’grå’ andrahandsmarknad. 
EverQuest förbjöd all sådan handel medan andra tillåter det passivt. 
Det enda som är ’tvivelaktigt’ i detta fall är om man ser saker ur 
’onlinevärldens’ logik – hur kul är det att någon kan ’köpa’ sig 
fram i ett spel? Och inte med ’spelets’ valuta utan den från ’riktiga’ 
världen? Eskapismen förstörs ganska rejält måste man anta.«

Vid närmare eftertanke är det trots allt inte så dumt det som Dymek 
säger. Börshandel med aktier och optioner ifrågasätts sällan nu för 
tiden. Trots att det inte har något egentligt värde drar sig inte folk från 
att spekulera med stora summor i förhoppning om att göra en rejäl 
vinst. Det är detsamma med den virtuella världen. Spelarna skaffar 
sig erfarenheter och värdefulla objekt som man hoppas att med tiden 
ska stiga i värde och som man sedan kan avyttra och dessutom tjäna 
en hacka på. Skillnaden är att man faktiskt kan ha glädje av virtuella 
objekt under tiden man väntar på att de ska stiga i värde, något man 
knappast kan säga är fallet med aktier, optioner och warranter. Frågan 
är om det inte kommer att bli minst lika accepterat att investera 
pengar i virtuella världar när konceptet blivit mer utvecklat och 
begreppet inte längre är lika okänt för folk som det är i dagsläget. Det 
stämmer även väl överens med det som Edward Castronova säger i 
sin uppsats On virtual economies, nämligen att ett värde är något som är 
subjektivt bedömt. Så länge folk är beredda att betala 100 000 dollar 
för en glänsande kristall som man kallar för diamant, så accepterar 
ekonomerna detta. På samma sätt borde man då också kunna godta 
att ett magiskt svärd, Excalibur, som bara existerar i en virtuell värld 
också är värt 100 000 dollar så länge folk verkligen är beredda att 
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betala denna summa. Endast det faktum att det bara existerar virtuellt 
är irrelevant så länge det leder till välmående för de personer som 
använder sig av objektet ifråga.

Om vi då faktiskt anser att även virtuella objekt kan ha ett värde så 
uppstår ett nytt problem; vem är det som äger rättigheterna till detta? 
Är det spelaren som med sin nedlagda tid i spelet tillförskansat sig 
objektet, eller är det spelproducenten som har skapat den virtuella 
världen och faktiskt är den som gör det möjligt för objektet att 
 nnas till? Har över huvud taget spelproducenterna rätt att gå in 
och ändra i en värld som man släppt fri till spelarna och därmed 
också riskera att rubba en spelares virtuella egendom? Kan man 
anse att spelproducenten släppt denna kontrollmöjlighet ifrån sig 
och att rätten nu istället tillfaller spelarna fullt ut? Brad McQuaid, en 
av utvecklarna bakom EverQuest och idag VD för företaget Sigil Games 
Online har en intressant tanke om detta: »The whole concept of who 
owns virtual property has to be nailed down. And it has to be nailed 
down in favor of the developer/publisher/host. The stewards of the 
game have GOT to be able to tweak the game to maintain its health 
without worrying whether their decisions are affecting someone’s 
real property. That would handicap them to the point where, literally, 
there’d be no need to even make these games. For example, if the ref 
in a soccer game can’t make a judgment call, say ‘red card’ a player, 
removing him from the game, because that player has played so long 
he somehow owns the  eld or the ball or some other element of the 
GAME, then there is NO game. It ceases to be a game.«

S TAT I O N  E X C H A N G E

Utvecklingen av handel med riktiga pengar i PSW-spelen har nyligen 
tagit en ny vändning som kan få stora konsekvenser för framtida spel. 
Sony, som driver några av de största beständiga världarna (EverQuest, 
EverQuest II, Starwars Galaxies), har lanserat sin Station Exchange, vilket är 
en eBay-liknande tjänst där spelare, helt legalt, kan köpa och sälja 
föremål och avatarer. Det ska poängteras att tjänsten inte är igång än, 
och att den till en början endast rör vissa servrar i EverQuest II. Det 
intressanta är dock att Sony, som tidigare drivit en hård kamp mot 
spelare som handlar med virtuella föremål ur spelen, nu gjort helt 
om och implementerar detta som en funktion i spelet. Motiven enligt 
Sony är att de vill skydda folk från att bli lurade, men man måste också 
komma ihåg att Sony tar en procent på varje försäljning och att de i 
praktiken gett sig in på en mycket lukrativ marknad. Det är väldigt 
svårt att uppskatta exakt hur stor marknaden är eftersom handeln 
hittills har varit mot spelreglerna och därför skett i det fördolda. Enligt 
Edward Castronova så såldes det virtuella föremål för åtminstone 100 
miljoner dollar under 2004, men han nämner också att det kan vara 
mycket mer än så. Enligt IGE, ett företag som endast sysslar med dylik 
handel, ligger siffran på 880 miljoner dollar.
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Nu när Sony på sätt och viss har öppnat Pandoras box så kan vi bara 
spekulera i vilken effekt detta kommer att ha på framtida PSW-spel. 
Tidigare har de  esta varit emot sådan handel, då den enligt många 
förstör spelkänslan. Datorspelen är i grund och botten underhållning, 
och det kan diskuteras om det verkligen fortsätter vara underhållning 
när man blandar in för mycket av den verkliga världen. Edward 
Castronova tror inte att det här är rätt väg för spelutvecklarna att ta: 
»This industry gets its revenues from manufacturing fantasy. It’s not 
an auction-house, internet-services industry, it’s an entertainment 
industry. They will be focusing on making fun economies, and the 
bottom line is that economies are more fun when they do not have 
many of the things the real world economy has – taxation, regulation, 
inheritance, etc.« (Castronova 2005)

Castronova nämner också att han tror att nästa steg för spel-
utvecklarna blir att minimera antalet ekonomiska transaktioner i 
spelen för att på så sätt minska risken att spelare handlar med riktiga 
pengar.

En av de stora fördelarna med PSW-spel har tidigare varit spelarens 
möjlighet att prova på sådant de inte kan göra i verkligheten. Spelarens 
position i den verkliga världen har inte speglats i den virtuella – en 
rullstolsbunden kan här springa runt precis som alla andra, och en 
fattig arbetare har samma förutsättningar i spelet som en VD på ett 
stort företag. Om det blir allmänt möjligt, och tillåtet, att köpa sig 
fram i spelen så har denna viktiga gräns mellan den verkliga och 
virtuella världen till stora delar försvunnit. 

Barry Kearns presenterar i sin webblogg en modell som kan vara 
lösningen till dessa problem. Modellen kallar han No-cash och den går 
bland annat ut på att handel direkt mellan två spelare inte ska vara 
möjligt. Istället utförs all handel genom en central och anonym tjänst. 
På det sättet kommer man inte att kunna komma överens om att 
utväxla föremål eller pengar mellan två speci ka spelare, vilket i stort 
sett skulle göra det omöjligt att handla med sådana föremål utanför 
spelet. Tanken är att en spelares makt i spelet så mycket som möjligt 
ska bygga på prestationer, utan möjlighet att ta genvägar (Kearns 
2005). Detta är en intressant idé som också går på Castronovas ovan 
nämnda linje. Ett av problemen som kvarstår är dock handeln med 
hela avatarer, som kan bli mycket svårare att stoppa.

 Produktplacering och reklam i PSW-spel

Det är egentligen bara en tidsfråga innan allt  er företag på allvar 
tar ett kliv in i de virtuella världarna. Det  nns enorma möjligheter 
att här nå ut med budskap till folk eftersom de som be nner sig i 
dessa världar aktivt har sökt sig till världen samt att man vet mer om 
individernas personliga intressen. Dessutom har alla en gemensam 
vy mot den virtuella världen så det i princip blir oundvikligt för 
spelaren att värja sig mot eventuell reklam. Per Eriksson som är 
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reporter på sajten spelforum.nu svarade så här på frågan om hur han såg 
på produktplacering från stora kända märken i spel: 

»Mycket negativt. Negativt, löjligt, respektlöst och oacceptabelt i 
mitt syfte. Jag skulle med lätthet gå så långt att jag vägrar köpa ett spel 
som innehöll sådan reklam, skulle WoW [World of Warcraft] börja med 
det skulle jag sluta spela omgående.«

Han poängterar dock att det är skillnad på reklam och reklam. I 
sportspel som NHL vill han se autentiskt reklam eftersom det förhöjer 
spelkänslan och kopplingen till verkligheten.

Av det skulle man kunna dra slutsatsen det i dagsläget inte är 
möjligt med reklam i någon större omfattning i PSW-spelen, men 
eftersom genren lockat till sig en mycket stor grupp av nya spelare 
som inte tidigare spelat så mycket datorspel kan det hända att en 
viss attitydsförändring kring detta kan ske. Det kanske skulle kännas 
naturligt för en del nya spelare att se kända varumärken i spelen och 
de skulle kanske rentav uppskatta möjligen att kunna klä sin avatar i 
Armanikostymer eller ett par Nike-skor.

Framtidsscenario

Vårt arbete har givit oss uppfattningen att det  nns två stora 
inriktningar som PSW kommer ta i framtiden. Dels  nns visionen 
om mer nischade mindre världar, som har en mindre men mer 
trogen målgrupp och som kan skapas billigt med middleware. Sedan 
 nns visionen om att storslagna spelvärldar, så som World of Warcraft, 
kommer att växa ytterligare i takt med att tekniken utvecklas och 
kommer att attrahera den stora massan av spelare.

För att spelaren ska kunna få en mer meningsfull spelupplevelse 
krävs större möjligheter att utrycka sig genom sin avatar. Det  nns 
olika sätt att uppnå detta, bland annat: personliga emotes; möjligheter 
till tillverkning av unika objekt; möjligheter att bestämma humör och 
karaktär på avataren.

Många av de vi frågat tror inte att en integration av riktiga pengar i 
spelen kommer bli stort i framtiden. När rika människor får möjlighet 
att köpa sig till framgång så upphör spelupplevelsen för många. Vi 
kommer förmodligen att även här få se två inriktningar; PSW-spel 
som helt integrerar riktiga pengar, som Project Entropia, och spel där en 
koppling till riktiga pengar inte existerar, som i No-cash-modellen som 
nämndes ovan. Dessa två inriktningar kommer att locka till sig varsin 
kategori av spelare. 

Utvecklingen av PSW-spel tror Peter Zackariasson kommer se ut 
som följande: »Som jag tidigare sagt så tror jag att vi kommer få 
se spel som tillåter spelare att köpa många items från producenten. 
Kanske handlar det om två vägar, de som stänger sina spel mer och de 
som öppnar dom. I grund och botten är det en balans mellan att tjäna 
pengar och skapa världar som är tillräckligt intressanta för att locka till 
sig några hundra tusen prenumeranter.«
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En mer avancerad ekonomisk simulering skulle kunna ge roligare 
PSW-spel, om det går att göra bra. Annars är visionen om enklare spel, 
både ekonomiskt och spelmässigt, en mycket tänkbar möjlighet. I 
slutändan är det ju de spel som folk väljer som kommer att överleva.
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Independentspel
 – Att skapa större mångfald genom 

mindre produktioner

Datorspelsmarknaden är tråkig och konservativ. Var är de roliga spelen? När tid 
och kostnad för att utveckla ett datorspel skjuter i höjden blir de stora spelförlagen 
allt fegare och vågar inte satsa på nyskapande spel. Vi ser idag därför en marknad 
präglad av kreativ konservatism där de stora förlagen och utvecklarna satsar på 
sådant som man på förhand vet kommer att sälja bra. Detta resulterar i starka 
licenser och kopior på existerande populära spel fast med bättre gra k. Större 
budgetar gör det dessutom svårare för utvecklare att producera spel utan att vara 
styrda av förlagskontrakt. Vi anser att en alltför snäv syn på datorspel som bara big 
business hämmar tanken om datorspelsmediet som en kulturform och efterlyser 
därför en livskraftig och kreativ independentscen inom datorspelsvärlden.

Vi har undersökt ett antal aspekter på den svenska datorspelsmarknaden 
för att se vilka förutsättningar och möjligheter som  nns för en 
independentscen att växa fram. Sist i kapitlet ges förslag på åtgärder 
för att främja en svensk indiescen, en scen vi tror är nödvändig för att 
datorspelsmediet bättre ska kunna utnyttja sin kreativa och kulturella 
potential.

Att det idag pratas om indie inom branschen har tydligt framkommit 
under arbetets gång och vår syn på datorspelsmarknaden som 
konservativ och teknik xerad delas av många av dem vi har intervjuat. 
Vår ingång till ämnet är i all sanningsenlighet en något romantisk 
bild av indie som allmänt begrepp, men vi är övertygade om att en 
indiescen kan vitalisera och diversi era datorspelsmarknaden.

Det  nns många spelplattformar som är intressanta att titta på 
i detta sammanhang. Vi har i denna text dock fokuserat på de två 
huvudtyperna av plattformar: PC och konsoler. Mycket av det vi säger 
är dock tillämpbart på andra områden, till exempel mobiltelefonen, 
vilken av många utpekas som en plattform väl anpassad för indiespel. 
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Just utveckling av mobilspel är stort i Sverige, med företag som 
Daydream och Jadestone som bra exempel. Stoffet till kapitlet är 
inhämtat främst genom intervjuer med personer i anknytning till 
branschen, men även genom litteraturstudier och en webbenkät till 
datorspelare.

Dagens datorspelsmarknad

Datorspelsindustrin liknar i stort andra mediabranscher som  lm och 
musik med en uppdelning i produktion,  nansiering/marknadsföring, 
distribution och försäljning. I Europa och USA domineras marknaden 
av ett fåtal stora och mäktiga spelförlag som väljer ut,  nansierar och 
distribuerar utvecklarnas spel. Förlagens spelutbud präglas ofta av 
välkända koncept, karaktärer och varumärken, samt uppföljare till 
redan populära spel. Typexemplet är spelförlaget Electronic Arts (EA) 
som producerar en till synes ändlös ström av uppföljare bakom starka 
licenser som FIFA World Cup Soccer och FIFA World Cup Soccer och FIFA World Cup Soccer Harry Potter. Denna försiktighet i 
utbudet kallas kreativ konservatism. Just EA får ofta symbolisera bilden 
av de stora förlagen som konservativa och tröga, en slags datorspels-
branschens dinosaurier. Samtidigt är EA överlägset bäst på att skapa 
hits och säljer bara bättre och bättre. Enligt Roberto & Carioggia 
(2004) producerade företaget år 1998 sex titlar som sålde mer än 
en miljon exemplar och 2003 hade siffran stigit till 22 titlar. Under 
samma period hade nettovinsten ökat med 435 procent.

I Sverige  nns två inhemska spelförlag, PAN Vision och Gammafon, 
varav det senare uteslutande fokuserar på spel för barn. Förutom dessa 
 nns Daydream som förlägger mobilspel. PAN Vision ägs till hundra 
procent av Kooperativa Förbundet (KF), har cirka hundra anställda 
och en omsättning på 890 miljoner kronor. Vidare  nns det ett  ertal 
spelutvecklare, varav de  esta har färre än fem anställda. De mest 
framgångsrika är Digital Illusions (DICE, numera till 19 procent ägda 
av EA), Massive Entertainment och Starbreeze (Robertson, 2003).

B L O C K B U S T E R S T R AT E G I N

Den kreativa konservatismen i spelbranschen bottnar i att marknaden 
är så osäker. Ingen vet på förhand vilket spel som blir en hit eller vilket 
som kommer att  oppa. De senaste årens alltmer tydliga fokusering på 
gra ken som försäljningsargument, både vad gäller spel och hårdvara, 
har dessutom gjort att spelutvecklingsprojekten vuxit i storlek, tid och 
kostnad. Idag kan det ta 30 programmerare och designers tre år att ta 
fram ett spel med ambitionen att bli en storsäljare (ett så kallat AAA-
spel) och kostnaden kan landa på 20–30 miljoner dollar. De stora 
förlagen agerar enligt blockbusterstrategin och hoppas att vinsten från ett 
fåtal storsäljare  nansierar ett cirka tio gånger större antal  oppar. 
Termen blockbuster myntades i Hollywood på sjuttiotalet och syftade 
till en början på  lmer som genererade mer än 100 miljoner dollar i 
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intäkter. Inom datorspel räknas en miljon sålda exemplar som en hit. 
Det är dock som sagt väldigt svårt att förutsäga hur framgångsrikt ett 
spel eller en  lm kommer att bli. Den amerikanske ekonomiprofessorn 
Arthur De Vany (2004) har studerat Hollywoods ekonomi och hävdar 
att det är i princip omöjligt, eftersom den statistiska fördelningen av 
intäkter över  lmtitlar har oändlig varians. Trots detta lyckas en del 
spelförlag och  lmbolag uppenbarligen tjäna pengar.

B L O C K B U S T E R S  F Ö D E R  I N D E P E N D E N T ?

Även om det  nns skillnader mellan  lm- och datorspelsindustrin 
är det mycket vanligt att man drar paralleller mellan just dessa 
två. Effekterna av blockbusterstrategin i  lmindustrin var en 
bidragande orsak till att independent lmen växte fram. Allt dyrare 
 lmproduktioner gjorde till slut riskerna för höga för  lmbolagen. 
Till exempel hade Columbia Pictures bara råd att producera en 
 lm 1977, Steven Spielbergs Närkontakt av tredje graden. Som ett svar 
på detta skapades utrymme för mindre  lmer som fokuserade mer 
på innehållet än ytan. För att detta skulle ske krävdes dock inte bara 
ekonomiska incitament, utan också regissörer som var intresserade av 
att göra sådana  lmer.

Det råder idag delade meningar bland branschfolk hur framtiden 
kommer att se ut för datorspelsindustrin. Trenden mot allt högre 
utvecklingskostnader kommer att fortsätta i och med att nästa 
generations konsoler blir mer tekniskt komplexa, kanske med en 
ökning på 100 procent (Dymek, intervju). Vi och  era andra tror att 
utvecklingskostnaderna inte kan öka i evighet och att någon form 
av motreaktion eller krasch måste komma. Tony Hartley på Mobile 
Sorcery drar paralleller till kraschen 1983, då hemdatorn slog ut 
en övermättad konsolmarknad (Hartley, intervju). Linus Feldt på 
Gammafon tror å sin sida att EA kommer att delas upp i fyra mindre 
bolag, varav ett sedermera kommer att gå i konkurs. Kanske kan detta 
vara startskottet för independentspel? (Feldt, intervju)

Vad är ett independentspel?

Vad som är indie inom olika delar av kulturutbudet, såsom inom  lm 
och musik, är alltid svårt att avgöra och även ett kärt diskussionsämne 
för många. Så även för datorspel. Det som gör det extra svårt att tala 
om indie inom datorspel är att själva begreppet inte alls har fått samma 
genomslag som inom  lm och musik. Även om det i vissa fall är svårt 
att komma överens om vad som är indie inom musik så är det ändå ett 
vedertaget begrepp, alla är överens om att musiken har en indiescen. 
Indie kan till och med fungera som ett försäljningsargument inom 
 lm och musik. Så är det inte med datorspel, ännu.

Orsaken till att indiebegreppet inte blivit allmänt vedertaget 
inom datorspel kan bero på att hela branschen utvecklats i källare 
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och pojkrum världen över. Det är åtminstone vad den vill tro om 
sig själv. De sista tio åren har dock datorspelen vuxit till att bli 
gigantiska utvecklingsprojekt som kostar massor av pengar. Med dessa 
jätteprojekts framkomst har förutsättningen för en indiescen skapats.
Den amerikanske spelutvecklaren och författaren Eric Zimmerman 
drar i sin artikel Do Independent Games Exist? (2002) paralleller till  lm 
och menar att det  nns tre faktorer som spelar roll för om en  lm eller 
ett datorspel är indie. Dessa tre är ekonomiska, tekniska och kulturella 
faktorer. De ekonomiska faktorerna rör helt enkelt hur projektet är 
 nansierat, var spelet kan köpas och så vidare. De tekniska faktorerna 
kan vara vilken teknisk standard som spelet har (exempelvis gra k) 
eller vilken plattform spelet är kompatibelt med. De kulturella 
faktorerna kan till exempel röra spelets målgrupp. Om denna är smal 
och speci k kan man inte räkna spelet som mainstream. Detta är dock 
den svåraste faktorn att de niera eftersom det inte riktigt  nns någon 
vedertagen uppfattning om vad ett indiespel innebär innehållsligt. 
När vi i denna text talar om indiespel så hänvisar det till en eller  er 
av Zimmermans faktorer, allra oftast den ekonomiska faktorn.

Många förknippar den retrotrend som just nu  nns inom datorspel 
med independent. Till viss del överlappar retrospelen indiescenen och 
till viss del fungerar det mer som ett nostalgiskt alternativ till resten 
av spelutbudet. Dock kan sägas att retrotrenden som helhet kan bidra 
till att andra värden än gra k får möjlighet att komma fram. Dessutom 
är det en bra möjlighet för den åldersgrupp som inte spelat spelen 
tidigare att få upp ögonen för roliga datorspel som inte följer dagens 
norm. 

I N D I E F I K AT I O N

Det  nns en ytterligare ingrediens i indiebegreppet. Indie har 
nämligen ofta ett egenvärde, det är ett mål i sig. Känslan av att tillhöra 
en subkultur är viktig inom alla independentscener. Dessutom  nns 
det inom all independent en idé om att man inte helt och fullt kan 
uttrycka sig fritt och därmed inte göra lika bra och äkta produkter, 
om man har ekonomiska krav från ett stort bolag på sig. Den 
bibliska historien om David och Goljat är en relevant analogi för 
viss mentalitet inom indie. Vi har myntat uttrycket indie kation, utifrån 
orden indie och identi kation, för att beskriva detta. Indie kationen 
inom independentmusik och –  lm är ofta stark. I dagsläget är dock 
indie kationen inom datorspel försvinnande liten, i synnerhet i 
Sverige. 

Det verkar för tidigt för att indie kation ska kunna ses som en 
viktig faktor vad gäller indiespel. Det krävs en tydligare samlad 
motreaktion mot de stora förlagen och mainstreamspelen för att 
indie kationen ska kunna ta form. Idag består denna motreaktion 
främst av en ovilja att betala överpris för spelen och en frustration 
över att spelbranschen inte lyssnar på spelarna (Rylöv, intervju). 
Där  nns kopplingar till andra datorsubkulturer, till exempel warez-



I N D E P E N D E N T S P E L  2 2 3

scenen. Dessutom är indie kation något som uppstår av sig självt och 
inget som kan tvingas fram. Vi tror att indiescenen inom datorspel, 
liksom redan är fallet inom  lm och musik, kommer att präglas av 
indie kation i framtiden. Indie är dock inte ett mål i sig utan en väg 
till bättre datorspel.

Finns det en independentscen?

Man kan tänka sig många olika sorters independentscener. I en 
intervju med Eric Zimmerman ger han exempel på vad han anser 
vara olika scener inom indie: »Till exempel, spelare som moddar 
spel som The Sims är en scen. DJ:s som samplar datorspelsljud är en 
scen. Det är även människorna som gör Indie Game Jam. Till och 
med något som World Of Warcraft-klaner kan ses som en scen. Jag är 
mest intresserad av originella spel som säljs till kunder. Den publiken 
växer.« (Zimmerman, intervju)

Den scen som vi intresserar oss för i denna text är den sistnämnda: 
annorlunda spel utgivna av oberoende utvecklare eller förläggare 
och spelarna av dessa spel. Det är denna sorts scen som vi talar om 
framöver.

I Sverige  nns idag knappast någon indiescen att tala om. Det  nns 
många små utvecklare i landet, men bara 7 av de 137 på bransch-
webbplatsen Spelplan.se kallar sig independent. Bland spelarna  nns 
inte heller någon indie kation och i vår webbenkät har  ertalet (77 
procent) aldrig varit i kontakt med begreppet indie inom datorspel. 
Intressant är dock att nu när de svenska medierna såsom SVT, TV4, 
Dagens Nyheter och Dagens Nyheter och Dagens Nyheter Nöjesguiden tagit in datorspelsrecensioner som en 
återkommande del, så har fackpress såsom RESET börjat prata om 
indiespel.

Globalt sett är indiescenen större. I USA anordnas festivalen 
Independent Games Festival (IGF) varje år som en del av Game 
Developers Conference (GDC), med en vision om att vara för datorspel 
vad Sundance-festivalen är för  lm. I USA  nns även utvecklare och 
förlag som präglas av indie kation, till exempel Garage Games, Garage 
Developer International och spelutvecklaren gameLab. Det  nns också 
 era organisationer för oberoende utvecklare. Internet är naturligtvis 
en viktig plattform för indiescenen och därför är det också något 
problematiskt att försöka hitta en strikt inhemsk svensk scen.

Men svaret är alltså ja; det existerar globalt sett redan nu en 
indiescen för datorspel, även om den inte är så uppmärksammad i 
Sverige. 

Varför behövs en independentscen?

Vår utgångspunkt är att indie är något bra. Vi anser att indie är ett 
medel som behövs för att datorspelen ska kunna nå sin potential vad 
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gäller kreativitet, gameplay och innehållsmässig diversi ering. Vi tror 
att indiespel kan vitalisera spelmarknaden och skapa nya genrer, vilket 
i längden lockar nya spelare. I våra intervjuer har denna inställning 
ofta fått medhåll. Tony Hartley menar att alla nöjesbranscher går i 
cykler och att allting börjar i underjorden (Hartley, intervju). Linus 
Feldt tycker att datorspelsbranschen är tråkig och att förlagen är fega. 
Han förutser att utvecklingen i branschen kommer att sluta i en 
backlash och tror att många små grupper med små budgetar är vägen 
till nya innovativa idéer (Feldt, intervju). Gamern Stoneage menar 
att förlagen och distributörerna sitter på alla pengar och att detta 
hindrar skapandet av kreativa spel där innehållet eftersätts på grund 
av gra ken: »Titta bara på Doom3, ett av de bästa spelen men innehållet 
sög apa och ingen jag känner orkade spela färdigt det på grund av att 
det var så linjärt att man storknade.« (Rylöv, intervju)

Vår inställning har dock också kritiserats. Maria Tjärnlund VD för 
Sveriges branschförening för multimedia, dator- och tv-spel (MDTS) 
menar att de stora förläggarna är snabba på att snappa upp idéer och 
att utbudet idag är så stort och varierat att det i praktiken  nns något 
för alla. Hon hänvisar till att det 2004 släpptes 1 408 titlar i Sverige 
(Tjärnlund, intervju). Maria Tjärnlund menar också, liksom Tony 
Hartley, att jättarna kan ta och tar risker i sin spelutgivning, något som 
indieutvecklare inte har råd med. Mikolaj Dymek, doktorand på KTH, 
menar att de höga inträdesbarriärer som råder i branschen i princip 
slår undan benen för allt vad independentscen heter och att ingen 
sådan kommer att kunna uppstå om inte utvecklingskostnaderna 
sänks. (Dymek, intervju)

Viktiga områden för independentspelens framtid

Vi har undersökt ett antal områden inom den svenska datorspels-
marknaden för att se vilka förutsättningar och möjligheter som 
 nns för en independentscen att växa fram i Sverige. Urvalet är gjort 
utifrån vad som berörts i våra intervjuer och vad vi själva ser som 
nyckelområden.

Branschorganisationer

De  esta branscher har någon typ av organisationer som företräder 
dem, så även inom datorspelsindustrin. Många aktörer inom 
datorspelsvärlden poängterar vikten av starka branschorganisationer 
– detta gäller såväl små utvecklare som folk från förlagssidan. Sam-
arbeten är viktiga av  era skäl. Det handlar dels om att lobba för bättre 
villkor och att stärka Sveriges ställning på ett internationellt plan: »De 
viktigaste samarbetena handlar om att påverka våra politiker så att vi 



I N D E P E N D E N T S P E L  2 2 5

får samma villkor som i andra länder. Kanada, och särskilt Quebec, 
har snart snott allt som inte är fastskruvat genom att ge en rabatt 
på lönekostnader […]« (Robertson, intervju) Och dels att stärka 
samarbetet mellan aktörer för att utbyta kunskap och erfarenheter: 
»Förutsättningarna för independentspel i framtiden tror vi är 
relaterade till att skapa en branschorganisation som förser mindre 
studios med både kreativitet i kombination med affärskunskap. Vi på 
SimBin AB har mött många mindre utvecklare som tyvärr inte lyckats 
ta sig fram på grund av dåliga affärsvillkor.« (Laraqui, intervju)

Det  nns idag en rad organisationer, både internationellt och i 
Sverige, med varierande syfte och storlek. Man kan dela in dem i 
kategorier efter vilken nivå i branschhierarkin som de arbetar. Å ena 
sidan  nns de som företräder förläggarna och distributörerna och å 
den andra  nns de som arbetar för utvecklarna. 

S V E R I G E S  B R A N S C H F Ö R E N I N G  F Ö R  M U LT I M E D I A ,  
D AT O R -  O C H  T V- S P E L ,  ( M D T S )

Till den första kategorin hör MDTS, en paraplyorganisation för 
mellanleden i branschen, det vill säga förläggare, distributörer och 
producenter. Utvecklarna är alltså inte representerade. Det kan därför 
tyckas lite konstigt att de väljer att kalla sig för branschorganisation. 

Angående det primära syftet med organisationen är deras VD Maria 
Tjärnlund tydlig: »MDTS ska se till att de ekonomiska förutsättningarna 
för medlemmarna stärks. Punkt.« (Tjärnlund, intervju) För att uppnå 
detta har de lite olika aktiviteter, bland annat är de med och driver den 
mycket omtalade och omdiskuterade Antipiratbyrån. De är även en av 
drivkrafterna bakom Game Awards – en årlig gala för branschen (mer 
om denna under avsnittet Evenemang). MDTS verkar ha uppnått en 
ställning som remissinstans för departement och organisationer när 
det gäller frågor rörande datorspelsbranschen. (Tjärnlund, intervju)

A S S O C I AT I O N  O F  S W E D I S H  G A M E  D E V E L O P E R S ,  
( A S G D )

För utvecklarna  nns det  era olika föreningar. ASGD riktar sig enbart 
mot svenska utvecklare och startades i december 2003 av Daydream, 
Digital Illusions, Massive Entertainment och Starbreeze. Syftet är att 
bland annat att stärka kommunikationen både bland utvecklare, för att 
främja utbyte av erfarenheter och mellan utvecklare och förlag. ASGD:
s styrelsemöten ska fungera som ett forum för medlemmarnas VD:ar 
och det kommer även att anordnas andra typer av möten, exempelvis 
programmerarforum. ASGD har idag tre medlemmar, men  era är 
på väg att ansluta sig. Målet är att även ansluta företag i närliggande 
områden, exempelvis inom gra k. De vill endast ha någorlunda 
etablerade medlemmar med en kommersiell verksamhet i botten. 
(Strömbäck, intervju)



2 2 6  I N D E P E N D E N T S P E L

I N T E R N AT I O N A L  G A M E  D E V E L O P E R  A S S O C I AT I O N ,  
( I G D A )

IGDA arbetar med att stötta spelutveckling internationellt. De är 
en organisation för privatpersoner, inte företag, och har ca 6 500 
medlemmar i 72 länder. Enligt deras hemsida arbetar de bland 
annat för att stärka anseendet och respekten för spelutvecklare och 
för datorspel som konstform (www.igda.org). I Malmö startades för 
några år sedan en avdelning eller ett chapter som håller möten och chapter som håller möten och chapter
anordnar projekt kring datorspel och datorspelutveckling.

T H E  I N D E P E N D E N T  G A M E  D E V E L O P E R S  
A S S O C I AT I O N ,  ( T I G A )

TIGA är i grunden en brittisk organisation, men även en hel del ut-
vecklare och föreningar från övriga Europa har anslutit sig, exempelvis 
den svenska internetbaserade branschmötesplatsen Spelplan.se. TIGA 
arbetar för ett ökat samarbete mellan små utvecklingsstudior och 
för att på andra sätt stärka deras ställning, exempelvis genom lobby-
verksamhet, för att göra politiker uppmärksamma på deras situation. 
TIGA erbjuder sina medlemmar, idag cirka 90 stycken, hjälp med 
 nansiering och med att förmedla kontakt med förlag. TIGA har 
tillsammans med danska Producentforeningen, franska Trade Bodies 
APOM och TIGA Netherlands tagit initiativ till European Game 
Developers Federation som skall vara ett nätverk för utvecklare i 
Europa. Deras främsta mål är att göra EU-kommissionen uppmärksam 
på frågor som rör datorspel, exempelvis vikten av oberoende 
utvecklare. Ur svenskt perspektiv är TIGA intressant dels för att många 
av deras medlemmar kommer från Sverige och dels att de arbetar för 
att stärka utvecklares ställning i Europa. (www.tiga.org)

S V E N S K A  D AT O R S P E L S I N S T I T U T E T,  ( S D S I )

En mycket intressant organisation som är på gång är SDSI. 
Initiativet till SDSI har tagits av fyra personer med olika bakgrund 
i datorspelsvärlden. En av dessa är Annika Olofsdotter Bergström, 
projektledare för det kvinnliga spelnätverket Supermarit. Hon 
beskriver SDSI som en ideell förening som arbetar för att starta ett 
spelinstitut liknande  lminstitutet, detta för att uppmuntra och hjälpa 
fram spelidéer. Problemet idag är, som Annika ser det, att branschen 
är för konservativ, att kreativa idéer inte får något utrymme eftersom 
förlagen endast vill satsa på säkra beprövade kort. SDSI skulle då 
vara ett sätt att försöka bryta upp detta. I höst kommer de ha ett 
evenemang för att skapa uppmärksamhet kring institutet och för att 
försöka påverka politiker. Deras förhoppning är att verksamheten kan 
påbörjas under 2006. (Olofsdotter Bergström, intervju) 
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Plattformar

De två huvudgrupperna inom datorspelsplattformar är konsoler och 
PC. Skillnaderna är markanta. PC används grovt sett av två grupper: 
storspelarna samt sällanspelarna. Konsolerna siktar in sig på den breda 
massan däremellan (Dymek, intervju). Men så har det inte alltid varit, 
PC har gått från att i stort ha varit den dominerande plattformen för 
spelande till att ha tappat hela försprånget till konsolerna. 45 procent 
av spelförsäljningen i Europa är för PC, mot endast 6 procent i Japan. 
(Dymek, 2004, s. 115)

K O N S O L E R

De framträdande konsoltillverkarna är idag Sony, Microsoft och 
Nintendo. Gemensamt för dem är att de subventionerar sina 
spelmaskiner, något som idag är nödvändigt för att penetrera 
marknaden. Pengarna tjänas istället in på spelförsäljningen, dels 
genom egenutvecklade spel och dels genom spel från licensierade 
utvecklare. Konsoltillverkarna måste med andra ord ha stora för-
säljnings volymer för att gå runt, vilket de uppnår genom att rikta 
in sig på stora kundgrupper. Tanken är att användaren ska kunna ges 
samma tekniska möjligheter som med en avancerad PC, men utan det 
krångel och kon gurationsbesvär den ibland kan innebära. Dessutom 
 yttas spelandet in i vardagsrummet. Licensstrukturen gör konsolen 
olämplig som plattform för independentspel – frågan är om det ens 
är en möjlig kombination. Det  nns dock en liten ljusskygg scen 
som utvecklar spel för hårdvarumodi erade (chippade) konsoler, oftast 
XBOX:en.

P C

Många har idag spelat någon form av datorspel. PC är en allmänt 
utbredd plattform och används av den grupp som annars aldrig hade 
provat något spel. Ett typiskt exempel är patiensen Harpan som följer 
med Windows. PC utvecklades inte som ett spelverktyg och köps än 
idag oftast för andra ändamål. Även webbaserade spel, ofta gjorda i 
Macromedia Flash, spelas i hög grad av ovana spelare eftersom det är lätt 
att komma igång och Flashspelaren är gratis.

Den andra stora gruppen PC-spelare är storspelarna. Dessa vill ha 
den allra senaste hårdvaran och är gärna inne och modi erar sin dator 
för att få ut det där lilla extra, vilket inte är möjligt med en konsol. 
Storspelarna spelar också ofta på nätet, vilket i realiteten än så länge 
begränsar urvalet av plattform till PC:n. Detta kommer troligen att 
ändras när stödet för online-spelande slår igenom på konsolerna.
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Verktyg

All spelutveckling använder sig av utvecklingsverktyg på någon 
nivå, men skillnaderna är stora. Det kan vara allt från rena 
programmeringsspråk till point-and-click i gra ska utvecklingsmiljöer. 
Problemet för independentutvecklarna är att kvalitet kostar även 
vad gäller utvecklingsverktyg. Kända 3D- och fysikmotorer som 
Criterion och Havoc är visserligen betydligt billigare att licensiera än 
vad motsvarande utveckling skulle kosta, men kostar ändå runt 
trettiotusen dollar per licens (Hartley, intervju). Vad gäller enklare 
motorer till exempel Flash och Director från Macromedia, är kostnaderna Director från Macromedia, är kostnaderna Director
oerhört mycket lägre. Samtidigt sjunker graden av teknisk prestanda 
med priset. Gratis open source-verktyg för spelutveckling  nns, men 
är ingenting som slagit igenom på bred front ännu.

Moddning

Mermarten av den ickekommersiella datorspelsutvecklingen sker 
inom den subkultur som kallas moddning. Termen innebär att 
modi era existerande spel, företrädelsevis First Person Shooters 
(FPS). Fenomenet uppkom när spelutvecklarna började göra delar 
av koden allmänt tillgänglig, vilket gav möjlighet till närmast 
totala omarbetningar på ett helt annat sätt än tidigare. Det är 
viktigt att komma ihåg att även om koden är öppen så äger den 
ursprungliga utvecklaren upphovsrätt till originalspelet, utan vilket 
det är omöjligt att använda modden. Därmed har utvecklaren allt att 
vinna på att lämna spelen öppna på det här viset: ett spels livslängd 
tenderar att öka kraftigt om utförandet går att variera. Ett lysande 
exempel är modden Counter-Strike till spelet Half-Life, ett projekt som 
började som en hobbyverksamhet och slutade med en av de största 
försäljnings succéerna i datorspelens historia.

Finansiering

Traditionellt sett är det spelförläggaren som står för den största delen 
av kostnaderna i ett spelutvecklingsprojekt. I allmänhet används så 
kallad milestone nansiering där utvecklaren får en viss procent, 
ofta 10–15 procent, av den totala utvecklingsbudgeten i början av 
projektet. Resterande pengar betalas ut i samband med ett antal 
delmål under projektets gång. När, eller om, spelet så småningom 
börjar sälja så tar förlaget alla intäkter tills utvecklingskostnaderna är 
betalade och först därefter får utvecklaren en del av kakan (Dymek, 
2004). Anledningen till att man använder sig av denna modell är 
att risken för förlaget minskar då man bara förlorar de pengar som 
redan betalats ut om ett projekt går i stöpet. Dessutom får förlaget 
större kontroll över projektet eftersom utvecklaren är beroende av ett 
godkännande för att få ut nästa klumpsumma med pengar. Förutom 
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att betala för själva utvecklingen står förlagen för kostnader och 
kompetens vad det gäller marknadsföring och distribution. 

Det är i dagsläget många utvecklare som inte lyckas sälja in sin 
spelidé till ett förlag. För att över huvud taget ha en chans måste man 
i allmänhet kunna presentera en förhållandevis avancerad prototyp. 
Oftast krävs en spelbar bana, en så kallad vertical slice, och kostnaden för 
denna måste utvecklaren stå för själv. Försök med förlagsverksamhet 
som är inriktad på att ta de bästa idéerna till en färdig prototyp för 
en viss procent av den slutliga förtjänsten har funnits utanför Sverige, 
men verkar hittills inte ha varit någon större succé (Dymek, intervju). 
GamePort är ett svenskt företag som försöker fylla denna lucka i 
 nansieringscykeln. GamePort anställer fem studenter per år för att 
bygga en prototyp. Målet är att denna ska leda till förlagskontrakt 
varpå studenterna knoppas av och bildar ett eget företag och fem nya 
studenter anställs.

A LT E R N AT I V  F I N A N S I E R I N G

Ett alternativ till förlagskontrakt är att försöka attrahera riskkapitalister 
eller andra investerare. De senaste åren verkar dock detta ha blivit allt 
svårare. Ytterligare ett alternativ är givetvis att spelutvecklaren själv 
står för kapitalet eller lyckas hitta  nansiärer i form av mindre aktörer 
som privatpersoner. Ett exempel på ett företag som lyckats med denna 
typ av själv nansiering är SimBin som utvecklat rallyspelet GTR. Detta 
projekt har helt  nansierats av SimBins åtta aktieägare av vilka fyra är 
operativt aktiva i bolaget och samtliga har anknytning till rally på ett 
eller annat sätt (Laraqui, Intervju). 

Många spelutvecklare bedriver annan verksamhet i sitt företag för 
att  nansiera spelutvecklingen. Vanligt förekommande är andra typer 
av mjukvaruutveckling och olika sorters IT-tjänster. Dessutom  nns 
det  era utvecklare som även är webbyråer eller som gör reklamspel 
och andra typer av digitalt marknadsföringsmaterial.

Man kan även hitta inkubatorverksamhet i datorspelsbranschen. Ett 
exempel är det gotlandsbaserade projektet Supermarit. De erbjuder 
tjejer som vill utveckla datorspel tillgång till utrustning och lokaler 
samt affärsrådgivning och kontakter med mentorer och potentiella 
investerare.

S TAT L I G T  S T Ö D

Det  nns pengar att söka för att få  nansiellt stöd för utveckling av 
datorspel. MEDIA står för Mesures pour Encourager le Développement 
de l’Iindustrie Audiovisuelle och är ett EU-projekt som ger stöd till 
 lm, tv och multimedia, där datorspel ingår. Stödet som kan sökas är 
på max 50 000 euro men det får inte utgöra mer än 50 procent av 
de beräknade totala kostnaderna. För att få stödet krävs det dock att 
man kan visa att man gjort snarlika produktioner tidigare och att man 
har funnits i minst ett år. MEDIA-programmet tillhandahåller även 



2 3 0  I N D E P E N D E N T S P E L

distributions- och markandsföringsstöd men dessa kan inte sökas av 
datorspelsutvecklare. Av de totalt 1,7 miljoner kronor som delades 
ut i utvecklingsstöd till svenska företag under 2003 och 2004 gick 
100 000 till spelutvecklarna It’s Alive och Gatorhole och 120 000 till 
PAN Vision (www.s .se). 

Diskussioner om utvecklingsstöd pågår på många olika håll utan 
att det verkar hända särskilt mycket. Maria Tjärnlund på MDTS säger 
att hon är för utvecklingsstöd och att frånvaron av statligt stöd till 
utvecklarna underminerar branschen på sikt. Hon anser att det på 
något sätt borde arrangeras stöd, både rent ekonomiskt men även 
hjälp med planering av  nansieringen. Samtal förs mellan MDTS 
och ASGD vars VD Per Strömbäck även han är positiv till statligt 
stöd. Både Per Strömbäck och Maria Tjärnlund är dock negativa till 
stöd som grundar sig på förhandsgranskning utan ser statligt stöd 
huvudsakligen som ett sätt att stärka datorspelsbranschen, inte att 
bredda utbudet. 

Även SDSI vill att statligt stöd ska  nnas. De är dock mer inriktade 
på datorspel som kultur och konst. Enligt Annika Olofsdotter 
Bergström, en av de fyra initiativtagarna, vill man uppmuntra och 
hjälpa spelidéer.

Att ett datorspelsinstitut skulle kunna fungera tror även Mikolaj 
Dymek, doktorand på KTH. som tillsammans med professor Alf 
Rehn skrivit boken Polygonmakarna om datorspelsbranschens 
ekonomi. Enligt honom skulle det dock krävas att man lyckas skapa 
en kulturpolitisk agenda genom att övertyga politiker på EU-nivå att 
spel är en framtidsbransch som inte bara orsakar våldsamma barn. 
Sedan skulle svenska politiker behöva övertygas och till slut privata 
investerare. (Dymek, intervju)

Att just acceptansen för datorspel hos media och politiker är en 
viktig faktor för att kunna skapa statligt stöd till datorspelsutvecklare 
tycker även Maria Tjärnlund, Per Strömbäck och SDSI. Branschen 
kämpar för att bli kulturellt accepterad, men mycket av den negativa 
uppmärksamhet som datorspel får handlar om den lilla minoritet spel 
som är märkta 18+. Inte förrän debatten om datorspel breddas och 
nyanseras kommer datorspelens anseende att förbättras. Då kommer 
även frågan om statligt stöd att bli lättare att driva.

Distribution

Idag säljs datorspel nästan uteslutande via butik eller post. Den 
försäljning som sker via Internet liknar traditionell postorder, där 
varan skickas hem i kartong till kunden. På så sätt kan butiksledet 
elimineras och ungefär hälften av konsumentpriset sparas in 
(Robertson, 2003). Ändå är inte postordersystemet ett idealiskt 
alternativ eftersom det tar tid att få hem produkten och priset ökar 
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i och med postgången. Ett alternativ utgörs av digital distribution, 
ofta i form av nedladdning via nätet.

Fenomenet i sig är inget nytt. Apples iTunes Music Store säljer idag 
över en miljon musik ler per dag, (Naughton, 2005) och det till ett 
pris betydligt lägre än vad handeln kan erbjuda. Tekniken har dock 
inte anammats av datorspelsbranschen i någon större utsträckning. 
Vad vi sett hittills är främst shareware och crippleware, det vill säga 
begränsade utgåvor av spel som laddas ner gratis och sedan kostar 
pengar att registrera till fullversion. Valve, som utvecklade spelet 
Half-Life, har satsat på ett eget distributionssystem för sina spel, där man 
både kan ladda ner uppdateringar samt köpa helt nya utgåvor. Dessa 
lösningar har tyvärr en stor nackdel gemensamt: de är begränsade 
till utvecklaren i fråga. På samma sätt som det är opraktiskt med en 
butik för varje skivbolag är det även opraktiskt med en butik för varje 
datorspelsutvecklare. Kunden måste kunna skaffa sig en överblick 
över hela marknadsutbudet. Förändringen kan komma någon gång 
under nästa konsolgeneration, där distribution via Internet sannolikt 
kommer att bli integrerat i konsolerna (Dymek, intervju).

Digital distribution är en framtida möjlighet för independent-
utvecklare. Utöver det slopade behovet av distributions kanal  nns 
dessutom möjlighet att förlägga sina egna spel, givet att man kan 
 nansiera spelutvecklingen. Det är tveksamt om utvecklingen i den 
här riktningen kommer att gå särskilt fort. Distributionsformen 
kommer sannolikt inte få något större genomslag inom de kommande 
fem åren (Dymek, intervju; Moore, intervju). Men förutsättningarna 
ser ut att  nnas på sikt, främst drivna av tre områden: ökad acceptans 
för näthandel i stort, bandbredd och ekonomi.

Ö K A D  A C C E P TA N S  F Ö R  N ÄT H A N D E L  I  S T O R T

I USA utgjorde handel på nätet 5,4 procent av detaljhandelns 
omsättning, en andel som beräknas stiga till 10 procent år 2008 
(Bjerre, 2004). Konsumenters beteendemönster tar tid att förändra, 
men trenden är tydlig:  er och  er väljer att göra sina inköp på 
nätet. Det har  era förklaringar. För det första är det bekvämare: 
genom att handla på nätet får man varan levererad utan att behöva 
lämna hemmet. En annan förklaring till ökningen är att folk börjat 
omvärdera säkerhetsrisken med att lämna ut kreditkortsnummer 
på nätet. Här  nns dessutom ett tänkbart alternativ i betalning 
via internetleverantören (Hartley, intervju). En tredje orsak är att 
webbaserade butiker blir allt mer lättanvända. Där användaren förut 
har fått anpassa sig till systemet anpassas nu allt oftare systemet till 
användaren. Det är rimligt att anta att de som idag köper musik via 
nätet snabbare kommer att ta till sig en digital distribution även 
av datorspel. Därmed kan iTunes Music Stores lansering i Sverige 
underlätta övergången.
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B A N D B R E D D

Att sitta vid ett modem och vänta i en halvtimme på en låt som 
laddas ner är ingenting man gör om man kan undvika det. Därför 
var länge den olagliga nedladdningen inte ett större problem för 
musikbranschen än kassettbandet, som knappast visade sig ha 
förödande effekter för försäljningen. Den nedladdningsexplosionen 
har kommit i och med utbyggnaden av bredband. Som följd av 
detta har kriget mot piratkopieringen trappats upp, samtidigt som 
allt  er idéer har fötts för att utnyttja möjligheten att på ett nytt sätt 
distribuera musik lagligt.

Bandbreddsutbyggnaden är ännu viktigare för digital distribution 
av datorspel, eftersom  lerna där ofta är större än för musik, och 
därmed tar längre tid att ladda hem. Många har redan idag fullt 
tillräckliga hastigheter och ännu  er kommer att ha det i framtiden 
med den snabba utveckling vi har idag.

E K O N O M I

På iTunes Music Store tar Apple 99 cent för varje låt som säljs. Räknat 
per album är priset långt under vad man får betala i den lokala 
skivaffären. Delvis så beror det på uppenbara materialbesparingar, 
ingen CD-skiva behöver pressas och inget konvolut tryckas. Men den 
utgiften är marginell i sammanhanget. De stora besparingarna görs 
i logistik- och butiksleden. Det blir helt enkelt färre led som ska ha 
betalt, något som gynnar både Apple och slutkunden.

Prissättningen, tillsammans med modellen med en helhetslösning 
för dator och mp3-spelaren iPod, kan till stor del förklara Apples 
framgång. Utöver bekvämligheten kan man på detta sätt erbjuda 
konsumenterna ett ekonomiskt mervärde. Samma strategi skulle 
kunna användas av independentutvecklare för att lättare penetrera 
marknaden. Med ett lägre slutpris är det lättare att nå det antal sålda 
kopior som behövs för att nå upp till vinst.

Mötesplatser på Internet

Dagens independentscen har Internet som sin huvudarena. 
Spelwebbplatserna är en viktig del av spelarens vardag och det är dit 
man i första hand går för att läsa nyheter och recensioner. De fyller 
också en viktig funktion som mötesplats mellan spelare som kanske 
aldrig träffar varandra i verkliga livet.

Det  nns ett stort antal webbplatser som enbart eller huvudsakligen 
är inriktade på independentspel, både lokalt för Sverige och 
internationella. Många av dessa har en retroestetik och man kan se 
kopplingar till scenerna för abandonware (äldre kommersiella spel 
som inte längre  nns att köpa) och emulatorer (program för PC 
eller nyare konsoler som återskapar ett äldre operativsystem eller 
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en äldre konsol). Utöver de specialiserade webbplatserna behandlas 
independentspel även på vanliga spelforum. 

Ett typiskt upplägg hos en webbplats nischad mot independentspel 
är en nyhetsdel, en recensionsdel där spel betygsätts (i vissa fall mot 
en avgift som tas ut från utvecklaren) och en onlinebutik, där man 
sedan kan köpa de spel man läst om. Utbudet är genomgående stort, 
i enlighet med teorin om Long Tail Economy. Denna teori säger att den 
smalare delen av utbudet mycket väl matchar storsäljarnas intäkter 
på grund av att den innehåller så många titlar. Så gott som samtliga 
utvecklare har dessutom egna webbplatser där de egna spelen går 
att köpa. Många webbplatser utlyser regelbundet tävlingar bland 
utvecklare om vem som kan göra det bästa spelet under vissa givna 
begränsningar.

Det stora antalet är också webbplatsernas största problem. Det 
är svårt att som ny ken spelare få överblick över vilka webbplatser 
som är bra. När man väl hittat fram möts man av ett stort antal 
spel av varierande kvalitet. Som tur är  nns det vanligen topplistor 
över de populäraste spelen. Den mesta informationen om vilka av 
webbplatserna som är bra förmedlas ryktesvägen bland spelare, 
alternativt genom tillfälligheter. Som konsument  nns det heller 
inget enhetligt sätt att få reda på vilka webbplatser som är säkra att 
handla från. 

Även för utvecklare  nns ett rikt utbud av specialiserade webbplatser. 
Deras viktigaste funktion är att vara en mötesplats där utvecklare kan 
diskutera, men de tillhandahåller i många fall även nybörjarguider, 
utvecklingsverktyg och färdigskriven kod. 

Evenemang

För att skapa uppmärksamhet kring datorspel är olika typer av 
evenemang viktiga medel. Exempelvis speldesigntävlingar och festi-
valer är utmärkta redskap för att lyfta fram datorspel i medier och för 
att stärka kommunikationen inom branschen.

I N D E P E N D E N T  G A M E  F E S T I VA L ,  ( I G F )

På andra sidan Atlanten  nns den årliga festivalen IGF som inriktar 
sig på independentspel och spel utvecklade av studenter. IGF 
startades 1998 med Sundance-festivalen som förebild och ingår 
som en del i Game Developers Conference som årligen drar cirka 
10 000 besökare. Idén med festivalen är att uppmuntra nytänkande 
genom att uppmärksamma duktiga indieutvecklare samt studenter 
från datorspelsutbildningar. Evenemanget är uppdelat i två delar: 
en student-showcase och en tävlingsdel. Villkoret för att få delta 
i tävlingen är att man inte är sponsrad eller har någon typ av 
förlagskontrakt (www.igf.com).
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G A M E  AWA R D S

I Sverige  nns sedan ett par år tillbaka branschgalan Game Awards som 
i år gick av stapel den 16 mars på Berns i Stockholm. Under kvällen 
utsågs vinnare i tolv kategorier som ett resultat av spelintresserades 
röster på spel nominerade av en expertjury. I drygt hälften av 
kategorierna fanns svenska nomineringar, men det var endast två 
som vann, i kategorierna Årets svenska spel och Jurypriset. (Tjärnlund, 
intervju) Även om målet med Game Awards är att sälja mer spel kan 
man ifrågasätta relevansen av att ha en gala där utländskt producerade 
spel vinner priser som tas emot av deras svenska distributörer. 
Man kan göra jämförelsen med att Guldbaggegalan huvudsakligen 
skulle ge priser till hollywood lmer och dela ut dem till de svenska 
distributörerna istället för till regissörerna och skådespelarna. Maria 
Tjärnlund säger dock att de till kommande år skall försöka få dit 
utvecklarna själva (Tjärnlund, intervju). Frågan är dock om de  nner 
arrangemanget tillräckligt intressant för att åka till Sverige.

S W E D I S H  G A M E  AWA R D S ,  ( S G A )

Sveriges största tävling för studenter som utvecklar datorspel är 
Swedish Game Awards som anordnas årligen vid KTH – ej att förväxla 
med ovan nämnda Game Awards. Kraven för att få delta är att laget 
har minst en student som medlem och att bidraget inte är sponsrat 
eller förknippat med något företag i branschen. Det får heller inte ha 
publicerats tidigare. Syftet är enlig John Hargelid, projektledare för 
SGA, att främja spelutvecklandet inom högskoleutbildningar i Sverige, 
samt att skapa möten mellan studentutvecklare och branschfolk 
(Hargelid, intervju). Högsta prissumman är på 10 000 kronor vilket 
kan tyckas ganska lite i spelutvecklingssammanhang, men det är ändå 
ett steg i rätt riktning.

G A M E  C O N C E P T  C H A L L A N G E

Game Concept Challange är en tävling anordnad av GamePort och 
School of Future Entertainment. Evenemanget får även stöd från bland 
annat Upplevelseindustrin Mötesplats Karlshamn. Denna tävling riktar 
sig, precis som Swedish Game Awards, främst mot studenter. Syftet 
är att skapa en mötesplats för studenter från datorspelsutbildningar 
både bland dem själva och gentemot branschen. Det spelkoncept som 
bedöms ha den största kommersiella potentialen får hjälp att utvecklas 
hos GamePort, vilket innebär support, tillgång till mjuk- och hårdvara 
samt hjälp med marknadsföring.

D R E A M H A C K

Dreamhack är en svensk datorspelsfestival, som med över 5 000 
deltagare även är världens största. Evenemanget hålls två gånger 
per år och är öppet dygnet runt under  era dagar. Som deltagare tar 
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man med sig sin egen dator som kopplas upp på nätverket. Syftet 
med arrangemanget är att föra datorentusiaster närmare varandra. 
Det arrangeras bland annat större turneringar i en rad olika spel. 
(www.dreamhack.se)

M Ä S S O R

Datorspelsmässor är inget vi är bortskämda med i Sverige. Men i USA 
går årligen världens största datorspelsmässa av stapeln, Electronic 
Entertainment Expo (E3). Evenemanget är endast för branschen själv 
och inte öppet för allmänheten. Det är en stor tillställning som drar 
tiotusentals besökare som kommer för att se på det senaste inom 
digital underhållning. På E3 visas varje år ett stort antal dator- och 
videospel upp för första gången. (www.e3expo.com)

Datorspel i media

Datorspelspress har funnits nästan lika länge som datorspelen själva. 
Avståndet mellan datorfackpress och spelpress har successivt ökat, 
medan konsol- och PC-spel har förts närmare varandra från att tidigare 
behandlats i separata publikationer. Vad det gäller innehållet har 
spelpressen traditionellt sett nästan uteslutande fokuserat på nyheter 
och spelrecensioner. En annan viktig ingrediens i speltidningarna är 
screenshots, alltså stillbilder ur spelen (Dymek & Rehn, 2004).

Under senare år har datorspelstidningarna dock börjat skriva 
längre reportage och börjat uppmärksamma oberoende utvecklare. 
Nystartade spelkulturtidningen RESET använder uttryckligen termen 
indiespel för att beskriva spel från små, oberoende utvecklare.

Förhållandet mellan spelförlagen och speljournalisterna har 
länge varit ifrågasatt. Till skillnad från till exempel musik- och 
 lm branschen, där artister, skådespelare och regissörer  ygs runt 
i världen för att intervjuas av lokala journalister råder inom dator-
spels världen det omvända förhållandet. Speljournalisterna bjuds 
in till olika mässor och liknande events runt om i världen och får 
resa och boende betalt. Tanken från spelförlagens sida har varit att 
journalisterna ska få ett positivt intryck av arrangemanget och däri-
genom även av själva spelet i fråga (Wiborgh, föreläsning). Detta 
är svårt för independentutvecklarna att matcha vilket leder till en 
snedvriden mediebevakning.

I de breda massmedierna har datorspelen länge varit styvmoderligt 
behandlade. Rapporteringen har dominerats av negativa aspekter av 
spelandet. I takt med att datorspelsindustrin vuxit sig stor har dock 
dagstidningar börjat publicera spelrecensioner som komplement till 
 lm- och skivrecensioner. De spel som recenseras är dock uteslutande 
spel från större spelförlag. De som skriver dessa recensioner är 
ofta specialiserade spel- och teknikjournalister. Kultur- och nöjes-
journalister i allmänhet ser inte datorspel som ett naturligt område 
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att bevaka (Sinding-Larsen, intervju; Pihlgren, intervju). Det kan 
ha att göra med att datorspel inte anses vara kultur på samma sätt 
som litteratur,  lm och musik. De  esta tidningar som bevakar 
nöjesvärlden, till exempel Nöjesguiden, har dock infört en speciell 
avdelning för datorspel.

Vad gäller datorspel i tv så sänder SVT programmet Kontroll, som 
innehåller spelrecensioner och reportage blandat med historiska 
tillbakablickar. På TV400 har man kunnat se det lite smalare 
programmet Extraliv. 

Den halvhjärtade bevakningen av datorspel i de stora medierna har 
lett till ett sorts Moment 22. Eftersom man inte tar datorspelen på 
allvar väcker man inte intresset hos nya målgrupper, utan skriver för 
redan invigda. Följaktligen förblir allmänintresset lågt, vilket leder till 
att datorspel döms till en undanskymd position i kulturutbudet.

Utbildning

Sedan år 2000, då de första spelutbildningarna dök upp i Sverige, 
har det skett en explosionsartad ökning av utbildningsanordnare. 
Utbildningarna  nns på många olika nivåer, från gymnasieinriktningar 
via ettåriga yrkeslinjer till treåriga högskoleprogram. Även på längre 
utbildningar såsom civilingenjörsutbildningar  nns på ett  ertal 
ställen valbara datorspelskurser om programmering, gra k och 
speldesign. 

De treåriga högskoleutbildningarna, som är den vanligaste 
typen av datorspelsutbildning, är oftast uppdelade i inriktningar 
mot programmering respektive gra k. På vissa skolor kompletteras 
detta med en inriktning mot speldesign, medan man på andra 
skolor har med speldesign som ett moment i de två tidigare 
nämnda inriktningarna. Utöver detta  nns det i allmänhet kurser i 
projektledning och produktion som antingen ingår i utbildningen 
eller som studenterna själva kan välja. En del av utbildningen består 
av spelutvecklingsprojekt som görs i grupper med studenter från 
alla inriktningar. På datorspelsutbildningen på Högskolan i Skövde 
genomförs exempelvis två större projekt, ett på fem poäng och ett på 
tio poäng (www.his.se).

I sin rapport Datorspelindustrin 2003 uppskattar Erik Robertson att 
cirka 200 personer per år utexamineras från datorspelinriktade 
utbildningar. De  esta av dessa har genomgått en treårig utbildning. 
Av dessa är andelen tjejer liten, särskilt bland programmerarna. Som 
exempel kan nämnas att endast åtta procent av de som 2003 sökte 
till Datorspelsutveckling, inriktning design och programmering på 
Högskolan i Skövde var tjejer (Olofsdotter Bergström et al, 2004).

I stora drag kan man säga att den typiske datorspelsstudenten är 
en kille som kommer direkt från gymnasiet och som har spelat stora 
mängder datorspel så länge han kan minnas. Att studentskaran är 
homogen gagnar inte någon och Jonas Hultén, programansvarig på 
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Högskolan i Skövde, säger att de aktivt försöker locka  er tjejer att 
söka till utbildningarna. Enligt Jonas Hultén leder en mer heterogen 
studentgrupp till en bredare utbildning eftersom eleverna till stor del 
lär av varandra. 

Vissa kritiska röster anser att både utbildningarna genom sina 
lärare och gästföreläsare samt studenterna själva är indoktrinerade i 
den rådande spelkulturen. Detta skapar en miljö som varken lockar 
studenter med annorlunda bakgrund eller som lockar till nytänkande. 
En annan åsikt är att utbildningarna är väldigt konservativa då de 
speglar en bransch som även den är konservativ.

U T B I L D N I N G  S O M  U T G Å N G S P U N K T  F Ö R  E G E T  
F Ö R E TA G A N D E

Uppskattningsvis  nns det cirka 500–600 arbetstillfällen inom de 
existerande företagen i datorspelsindustrin (Robertson, 2003). Om 
man sätter detta i relation till att 200 personer nyutexamineras 
varje år betyder detta att många kommer att behöva starta eget för 
att få en chans att arbeta med datorspel. På utbildningarna  nns en 
miljö där man som spelstudent träffar andra som kan komplettera 
ens egna färdigheter så att mångsidiga utvecklingsteam kan bildas. 
Detta är givetvis en viktig grund för framtida utvecklare, men för att 
driva ett större företag behövs även andra bitar som projektledning, 
 nansiering och distribution. Även om vissa kurser i dessa ämnen 
kan läsas på själva utbildningarna måste man troligtvis komplettera 
med ytterligare kunskap för att få till alla pusselbitar som krävs för att 
lyckas som egen företagare. Framför allt om man ska klara sig utan 
förlagskontrakt.

Enligt Jonas Hultén  nns det en klar strävan bland studenterna att 
göra någonting nytt och eget vilket till exempel tydligt kan ses på de 
spel som görs under projekten. Detta kan dock ställas mot en annan 
bild av spelutbildningarna som fabriker för att spotta ur sig studenter 
som är formade för att kunna fylla en lucka på programmerings- eller 
gra keravdelningen hos en etablerad utvecklare. Om denna bild är 
sann så innebär det givetvis att många aspekter av datorspel och 
datorspelsutveckling blir mindre viktiga och därför inte prioriteras 
i skolorna. 

Åtgärder för roligare datorspel

Stödåtgärder för datorspelsbranschen är något som det funderas över 
på många olika håll i Sverige. De åtgärder som förespråkas går framför 
allt ut på att skapa en livskraftig bransch. Detta är givetvis viktigt 
för branschen som helhet, men vårt åtgärdspaket handlar snarare 
om hur man ska få fram nytänkande och roliga spel samt skapa 
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utrymme för mindre och oberoende utvecklare. Att utifrån skapa en 
independentscen är givetvis både svårt och motsägelsefullt eftersom 
indie är någonting som kommer underifrån som en reaktion mot 
etablissemanget. Vad man däremot kan göra är att skapa bästa 
möjliga förutsättningar för oberoende spelutvecklare och minska de 
barriärer som idag  nns i alla olika delar av utveckling, lansering och 
försäljning av datorspel.

• Utveckla Spelplan.se

Webbplatsen Spelplan.se ska bli ett nav för svensk datorspelsutveckling 
och spridning av svenska datorspel. Fokus bör ändras från att enbart 
vara en mötes- och informationsplats för och om branschen till 
att även rikta sig till spelarna. Webbplatsen ska förutom bransch-
information innehålla en butik för digital distribution av svenska spel 
samt forum för utvecklare och spelare. Spelplan.se ska bli en viktig 
plattform för framför allt mindre spelutvecklare som vill nå ut med 
sina produkter. För spelentusiaster ska Spelplan.se vara ett självkart 
forum dit man vänder sig för att få se och köpa det senaste inom 
svensk spelutveckling.

• Stärk Datorspelsinstitutet

Låt datorspelsinstitutet SDSI bli ett fullgott nationellt institut 
liknande Filminstitutet. Datorspelsinstitutet ska dela ut statliga 
bidrag i form av förhandsstöd till utvecklingsprojekt. Bedömnings-
kriterierna för bidragen ska premiera nyskapande och innehåll 
framför rent kommersiella hänsyn. På samma sätt som  lmstöd ges 
till inlämnade manus ska spelstöd ges till designdokument.

• Lansera en kvalitetsetikett 

Datorspelsinstitutet ska ha en egen etikett eller kvalitetsstämpel för 
utvalda independentspel som uppfyller vissa krav på innehåll och 
kvalitet. Dessa spel kommer till viss del att vara  nansierade genom 
datorspelsinstitutets förhandsstöd men även andra produktioner kan 
vara aktuella. 

• Skruva upp indiehyllan

Genom att erbjuda en speciell indiehylla med spelen som släppts på 
datorspelsinstitutets kvalitetsetikett till landets spelbutiker skapas en 
kanal för mindre utvecklare att nå ut till en stor publik. Hyllan ska 
vara en förmånlig och riskfri paketlösning för butikerna och spelen 
säljs på kommission. Genom att sälja spelen i vanliga butiker, till 
skillnad från mer eller mindre oetablerade webbplatser, når de utanför 



I N D E P E N D E N T S P E L  2 3 9

kretsen av de mest hängivna spelarna. Indiehyllan genererar förutom 
försäljningsintäkter även goodwill till butikerna.

• Prissegmentera spelen

Alla datorspel behöver inte kosta 600 kronor, ta ett halvår att spela 
igenom och ha den mest fotorealistiska gra ken. Utvecklare, förlag, 
distributörer och återförsäljare bör skapa en marknad för enklare spel 
som kostar mindre utan att vara sämre. På så sätt sänks inträdesbarriären 
för utvecklarna som kan välja en nivå som passar dem.

• Utbilda egna företagare 

Examinerade studenter ska vara bättre rustade för att kunna starta 
eget. Mer fokus på projektledning,  nansiering och distribution 
är nödvändigt, något som är underprioriterat idag. Låt ett större 
slutprojekt resultera i ett mindre spel eller prototyp som man på ett 
konkret sätt kan arbeta vidare med i yrkeslivet. Denna möjlighet att 
utveckla idéer utan krav på vinst kan tänkas ge innovativa spel att 
bygga företag kring.

• Släpp utvecklingsverktygen fria

Släpp utvecklingsverktygen och licenserna till äldre konsoler, så-
som Playsation 1, fria. Detta skulle ge independentutvecklarna en 
möjlighet att komma in på konsolmarknaden. Den stora mängden 
avlagda konsoler ger ett betydande marknadsunderlag för spelen som 
utvecklas. Plattformstillverkarens incitament är möjligheten att sälja 
ytterligare exemplar av en annars död konsol. Deras varumärke stärks 
genom att förknippas med en levande alternativscen. Dessutom tränas 
utvecklare upp för att senare kanske kunna arbeta med AAA-titlar för 
den nya generationens konsoler. Spelen som utvecklas kommer att 
erbjuda någonting annorlunda och inte konkurrera med titlar till de 
senaste konsolerna.

• Vinn en utvecklingsbudget

Anordna en tävling där det bästa spelkonceptet får sina utveckling-
skostnader betalda. Hitta ett samarbete mellan Swedish Game Awards, 
SDSI och EU:s MEDIA-program för att öka prissumman med hjälp av 
EU-pengar. Första pris är utvecklingskostnaderna upp till 500 000 
kronor, den maxsumma som MEDIA-programmet idag ger ett enskilt 
projekt. Vinnaren utses av en jury där kvalitet och nyskapande, snarare 
än kommersiell gångbarhet står i fokus. Spelet får marknadsförings- 
och distributionsstöd av SDSI. Sedan hamnar det på indiehyllan.
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• Anordna Svenska Datorspelsfestivalen

Festivalen ska visa upp nytänkande och intressanta datorspel från hela 
världen för en bred publik. Spelurvalet ska komma från alla typer av 
utvecklare, allt från små obskyra till stora och väletablerade. Syftet 
är att på ett lättillgängligt och attraktivt sätt visa upp och etablera 
datorspelsmediet för  er än de redan frälsta. Ett viktigt fokus är att 
intressera kulturjournalister och andra opinionsbildare. Festivalen ska 
gå av stapeln årligen i omväxlande Stockholm, Göteborg och Malmö. 
Kärnan består av en mässhall där spelen kan provas och ses och där 
seminarier och föredrag hålls. Spelen kan även testas vid mindre 
stationer runt om i staden, exempelvis på Kulturhuset eller varför inte 
i busskuren?

• Tävla i indiespel

Låt de större datorfestivalerna, till exempel Dreamhack, innehålla en 
tävling i ett utvalt indiespel. Spelet som väljs ut måste uppfylla vissa 
krav på oberoende produktion. Det tillkännages tre månader innan 
tävlingen äger rum så att deltagarna kan öva upp sig. Förutom att dra 
uppmärksamhet till speci ka indiespel etableras själva begreppet hos 
en nyckelpublik.
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