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Purpose/Aim: The aim with this study is to describe how children play video games in an 
everyday context. In this study this context consists of a Swedish after school recreation 
centre. By combining three different aspects on the activity this study tries to understand how 
both the video game and the social and cultural context in which the activity takes place in 
influences it. This by taking one analyse of the specific game that the children played at the 
time of the study and how the overall environment is structured into account. Together these 
two perspectives contribute to the understanding of the playing as a complex and dynamic 
activity.  
 
Material/Method: The material and method consists primary of a participatory observation 
which were conducted for eight days in an after school recreation centre. The analyse of the 
video game uses specific parts from the ludologist Aki Järvinens “applied ludology” to 
understand the game Guitar Hero.  
 
Main results: The main results of this study shows how the social context influences the play 
activity in which the children needs to negotiate about the resources needed to play. They 
used different strategies to try to gain control over the interfaces to the game. The study also 
shows how the children didn’t relate to the fact that these interfaces looked like guitars in 
their use of them. Instead the children used knowledge about other interfaces and played the 
game by “pressing buttons in the right time”.   
 
Keywords: media ethnographic, participatory observation, ludology, applied ludology, video 
game, game studies, guitar hero, children, after school recreation centre, situated play

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Men när allt kommer omkring kan du, käre läsare, där du sitter 
på något bibliotek, kanske långt härifrån i både tid och rum, 
knappast alls veta vad jag sysslar med annat än genom att läsa 
dessa nedskrivna ord framför dig. Du kommer aldrig få reda på 
oväsendet i rummet bredvid. Det förekommer alltid så mycket 
mera i kulturproduktioner eller kulturella situationer än vad 
undersökningar och teoribildningar kan redogöra för. Vi är 
sannerligen i behov av ödmjukhet, när det gäller intellektuell 
rekonstruktion och tolkning av andras livserfarenhet. 
Paul Willis, 1977 ur Johansson m.fl., 1999 
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1. Inledning 

1.1 Att minnas nyanserna 
När jag var åtta år fick jag mitt första dataspel i samband med en öronoperation. Tidigare hade 
jag varit utlämnad åt mina kompisars välvilja och hyrkonsoler vilket innebar sporadiska 
ögonblick av spelande. Men när jag nu låg där på mitt rum i sjukhuset med ett bandage kring 
huvudet fanns det tid till att fördjupa min relation till en hoppande mustaschprydd figur med 
röda hängselbyxor och hans jakt på sin prinsessa. Men det skulle visa sig att spelandet inte 
bara handlade om en grå låda kopplad till en TV. Inom kort hade en helt ny värld öppnat sig 
där jag och mina kompisar ritade och klippte ut svampar i papper som sedan kom att användas 
i leken på gården. En kabel dök plötsligt upp i vardagsrummet och genom den strömmade 
barnprogram med samma figurer som fanns i spelen. 
 
Jag och min bror började prenumerera på en dataspelstidning som innehöll tecknade serier 
och den åtråvärda bilagan i mitten med recensioner, frågelåda och tips. Om inte detta räckte så 
kunde vi alltid ringa det där speciella telefonnumret som dock var rätt dyrt och få svar på hur 
man klarade den där svåra motståndaren vi fastnat vid. Under sportlovet kom bussen som det 
redan ryktats om i förväg till torget där kön ringlade sig lång för att få se nya spel som kanske 
skulle ges ut. I väntan på vissa fick vi kepsar och tröjor. Vi uppfostrades till att bli hängivna 
konsumenter. 
 
Kring spelandet kom det även att utvecklades en del märkliga rutiner och vanor. En vanlig 
sådan var att blåsa i konsolen och spelen när de av någon anledning inte vill fungera. Om inte 
detta gick så gick det ett rykte om att man kunde lägga spel som inte fungerade i frysen en 
stund (dock var detta inget jag provade). En annan sak uppstod i samband med friidrottsspelet 
Track & Field II där vissa grenar till stor del gick ut på att trycka så fort som möjligt på de två 
röda knapparna som fanns på handkontrollen. Min kompis berättade att det gick att använda 
en pingisboll och dra den så snabbt som möjligt fram och tillbaka över knapparna för att 
lyckas bättre i dessa grenar. Naturligtvis testade jag detta och naturligtvis blev kontrollens 
knappar efter ett tag helt förstörda. Men det där om att lyckas bättre i grenarna stämde. 
 
Vad har då denna inledning med den här uppsatsen att göra? Jo, nämligen något som är ett 
genomgående tema i resten av texten: att vi både behöver se till den kontext som spelandet 
sker i och själva spelen för att förstå aktiviteten. Jag tror knappast att tillverkarna av spelet 
hade tänkt sig att pingisbollar kunde användas till deras spel. Samtidigt var det just det eviga 
hamrandet på knapparna som gjorde att de fungerade så bra i detta sammanhang. I ett annat 
spel som byggt på precision med styrspaken hade det inte fungerat. För att förstå spelandet 
behöver vi förstå hur de olika spelen fungerar, varför de ibland hamnar i frysfacken samt vad 
pingisbollarna och de utklippta papperssvamparna har att göra med sammanhanget. 
 
Ibland har jag känt en frustration i samband med offentliga debatter i media, akademiska 
diskussioner och privata samtal kring dataspel. Ofta har denna frustration haft att göra med att 
dataspel diskuteras i plural utan konkreta exempel och att spelandet sällan förankras i en 
specifik kontext. Ett gott exempel på detta är bland annat den mediala debatten om 
dataspelsberoende (se exempelvis Brun, 2005). När väl spelet preciseras och den omgivande 
kontexten synliggörs klarnar bilden och nyanserna blir tydliga (ett gott exempel på detta är 
Linderoth och Bennerstedt, 2007). Därför är det med viss tvekan som jag kallar detta för en 
uppsats om dataspelande. Lyckligtvis kan detta nyanseras. Det här är en studie om spelandet 
av ett visst dataspel på en viss plats. 
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1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att beskriva dataspelandet i en miljö där det är en vardaglig och 
återkommande aktivitet som inte frammanats på grund av ett visst studiesyfte. I denna uppsats 
utgörs denna miljö av en fritidsklubb för barn i åldrarna tio till tolv år där en deltagande 
observation ägt rum i åtta dagar. Genom att utgå från två olika analytiska perspektiv att närma 
sig spelandet bidrar dessa till förståelsen av aktiviteten. Ett perspektiv riktas mot en analys av 
spelet Guitar Hero, det spel som till största del spelandes under observationen. Det andra 
perspektivet riktas mot den omgivande sociala och kulturella kontext som fritidsklubben utgör 
och spelandet äger rum i. Tillsammans bidrar dessa till analysen av spelandet. Jag är alltså 
intresserad av spelandet av ett specifikt spel i en specifik kontext. 
 
Syftet med uppsatsen är med andra ord att beskriva dataspelandet genom att även väga in 
spelet och spelandets kontext i samband med analysen. Förhoppningsvis resulterar detta till en 
rik och dynamisk beskrivning som bidrar till att peka på hur mångfacetterad och komplex 
aktiviteten är.  
 

1.3 Avgränsning 
I syftet med att försöka göra en så rik beskrivning som möjlig av spelandet innebär detta 
naturligtvis att vissa aspekter lyfts fram och andra väljs bort. Snarare bör målet ses som att 
göra ett urval av perspektiv som tillsammans förhoppningsvis skapar en berikande och 
intressant dynamik i min beskrivning. Detta rör sig både om teoretiska urval och vad som 
lyfts fram i analysen. Nu är detta inget som är unikt för denna uppsats utan gäller all 
akademisk verksamhet. Förhoppningsvis lyckas jag förklara varför jag gjort vissa val och 
uteslutit andra i texten. Däremot finns det tre centrala aspekter som inte riktigt kommer till 
fullo i uppsatsen och jag vill här kort beröra dessa. 
 
En av dessa har att göra med analysen av Guitar Hero, det spel som till störst del spelades 
under den deltagande observationen. Här har jag valt att koncentrera analysen på spelets 
uppbyggnad och mindre på frågor kring genretillhörighet i form av relation till andra spel 
eller tidigare liknande spel. I samband med detta utesluts även produktionsaspekten kring 
spelet. Jag har även valt att inte ta upp så mycket kring spelet som ett större kulturellt 
fenomen. Dessa avgränsningar har gjorts för att hålla fokus på analysen av spelet även om 
dessa är aspekter som skulle bidra ytterligare till förståelsen för det. Dock är dessa saker inte 
speciellt framträdande i materialet från den deltagande observationen. 
 
Den andra aspekten som inte till fullo kommer till uttryck i denna uppsats, även om den 
berörs, är frågan kring spelande och kön. Detta beror till störst del på att tjejerna var 
frånvarande i samband med spelandet och ägnade sig åt andra aktiviteter som inte 
observerades. Även om det finns aspekter i analysen som berör maktförhållanden i samband 
med spelandet koncentreras dessa främst på territoriella strider i samband med aktiviteten. 
Detta gör att den uteslutning som kanske redan ägt rum inte blir lika synlig. Det vill säga att 
det blir svårare att få syn på den maktordning som inte utmanas.  
 
Den tredje aspekten handlar om hur den teoretiska delen i denna uppsats utformats. Eftersom 
kunskapsbildningen kring dataspel är relativt ung har ingen etablerad begreppsapparat tagit 
form (Linderoth, 2007:19). Därför har jag valt att förlägga teorier och tidigare forskning till 
samma avsnitt så att olika perspektiv beskrivs än en helt sammanhängande teori. Däremot har 
flera av källorna gemensamma teoretiska rötter. Främst märks tankar från social 
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interaktionism samt situerade och sociokulturella perspektiv1. Det som gör det problematiskt 
är att dessa tillämpas på lite olika sätt i olika sammanhang samtidigt som de har gemensamma 
beröringspunkter vilket gör att texten till stor del skulle bli en teoretisk diskussion kring 
definitioner och tillämpningar. Även om detta är en viktig och central fråga kommer jag i 
denna text att ägna större delen av mitt teoretiska avsnitt till att försöka måla med bredare 
penseldrag än att problematisera de teoretiska rötter som olika källor utgår från. 
 

1.4 Disposition 
Uppsatsen disponeras på ett traditionellt sätt med en inledning där studiens syfte, avgränsning 
och disposition beskrivs. I detta avsnitt problematiseras även en del av uppsatsens 
grundläggande begrepp. Bland annat förs en diskussion kring vilken möjlig ingång medie- 
och kommunikationsvetenskapen kan ha i förhållande till studiet av dataspel. I avsnitt två 
presenteras de teoretiska utgångspunkterna tillsammans med tidigare forskning. Detta avsnitt 
kan sägas bestå av tre delar som hänger samman med analysavsnittets uppbyggnad. Genom 
att kombinera tidigare forskning och teoretiska ingångar vill jag försöka måla upp tre olika 
perspektiv som kommer till uttryck i analysen. Dessa är spelet, spelandets kontext och 
spelandet. Då dessa delar kan uppfattas en aning spretiga har jag försökt sammanfatta dem i 
en modell som presenteras i ett inledande och sammanfattas i ett avslutande avsnitt. 
 
Eftersom studien bygger på en analys av ett spel och en deltagande observation utgår den från 
två olika metoder. Vad det gäller analysen av spelet kommer den metoden att beskrivas redan 
i teoriavsnittet i samband med beskrivningen av Aki Järvinens tankar kring vad ett spel är och 
hur det kan analyseras. Ytterligare beskrivning sker sedan i samband med analysen eftersom 
Järvinen till större del presenterar en verktygslåda med olika begrepp som bäst beskrivs i 
samband med att de används. I avsnitt tre beskrivs hur jag gått till väga när det gäller den 
deltagande observationen samt hur jag tänkt kring möjligheter och begränsningar i samband 
med mitt tillvägagångssätt när det gäller denna uppsats. Avsnittet innehåller en del 
reflektioner kring min egen roll i relation till undersökningen. Efter detta följer analysavsnittet 
som är uppdelad i spelet, spelandets kontext och spelandet. Analysen resulterar sedan i ett 
diskussionsavsnitt där jag försöker lyfta fram centrala aspekter från analysavsnittet och 
diskutera dem i relation till de tidigare presenterade perspektiven i teoriavsnittet. Slutligen 
summeras uppsatsen i sin helhet genom ett sammanfattande avsnitt. En källförteckning och 
appendix återfinns på de avslutande sidorna. Källhänvisningar görs i löpande text medan 
mindre kommentarer och vidarehänvisningar görs i fotnoter. Det går alltså utmärkt att läsa 
uppsatsen utan dessa. 
 

1.5 Definiering av centrala begrepp 

1.5.1 Begreppet dataspel 
Ett centralt begrepp för denna uppsats är dataspel. Det är inte helt självklart att just detta 
begrepp ska användas. I engelsk såväl som svensk litteratur förekommer en mängd olika 
förslag och definitioner som i värsta fall kan leda till en begreppsförvirring. Ett sätt är att 
använda sig av begrepp som hänvisar till den typ av teknisk plattform som spelandet sker på 
som i fallet med exempelvis TV-spel, datorspel, konsolspel eller PC-spel. Den distinktion 
som då främst blir synlig har att göra med skillnaden mellan att spela ett spel på en 

                                                 
1 När det gäller social interaktionism är begrepp och tankar från Erving Goffman framträdande. För en ingång till 
situerad kognition se: Rambusch, 2006. För en ingång till sociokulturellt perspektiv se: Måseide, 1998:302. 
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persondator som även används till andra typer av aktiviteter och en konsol (Playstation, X-
box eller Wii) som primärt konstruerats med tanke på spel. Detta gör också att tekniken i 
konsoler är ”låst” till vissa syften även om det skulle kunna gå att göra andra saker med den2. 
Skillnaden på utformningen av tekniska plattformar skapar olika förutsättningar för spelandet 
(att exempelvis använda en mus till en persondator och en handkontroll till en konsol). Dessa 
skillnader kan även kopplas till kulturella föreställningar kring de olika plattformarna. Mer 
”vuxna” spel som historiska strategispel spelas ofta på en persondator medan konsoler till 
större del uppfattas som underhållningsmaskiner (Fjellman & Sjögren, 2000:67). På engelska 
kan denna uppdelning resultera i begrepp som video game och computer game. Det går även 
att lägga till ytterligare tekniska plattformar som exempelvis spelande på mobiltelefon eller en 
handhållen konsol till denna kategori.  
 
Frågan som måste ställas är naturligtvis om detta är en relevant uppdelning? Mitt svar är både 
ja och nej. Ja, det är relevant i samband med bland annat ovan nämnda aspekter kring 
specifika egenskaper, skillnader och kulturella förställningar i samband med vissa 
frågeställningar kring tekniska plattformar. Problemet blir att olika användningar av dessa i 
mer generella termer kan bli missvisande på så sätt att det kanske inte alltid är detta som 
åsyftas. På samma sätt kan det bli ett problem om det är denna aspekt som åsyftas och det 
uppfattas som ett mer generellt begrepp. Därför behövs just ett mer allmänt begrepp i detta 
sammanhang. Ett sådant skulle kunna vara begreppet digitala spel som till större del riktar 
fokus mot den digitala teknik som under senare tid kommit att påverka våra liv fundamentalt 
(Säljö, 2007:13). Ett annat är begreppet spel i virtuella miljöer som på ett liknande sätt 
framhäver specifika egenskaper hos spelen som bland annat skiljer dem från vanliga spel 
(Aarseth, 2007:213). Problemet som jag ser med dessa begrepp är att de blir rätt otympliga att 
använda i en text där de återkommer flitigt. Därför kommer jag istället att använda begreppet 
dataspel och dataspelande för den typ av spelandet som sker digitalt och i virtuella miljöer. 
Med detta kommer jag nära begreppet datorspel som används flitigt men förflyttar ”fokusen 
mot datan, det vill säga informationen som behandlar, presenteras och förmedlas, snarare än 
mot en regelrätt persondator, som bara är en typ av teknisk plattform” (Fjellman & Sjögren, 
2000:15). Samtidigt är det inte ett helt oproblematiskt begrepp då en konsol i stort sett kan ses 
som en dator och att det går att ifrågasätta om inte vanliga spel även innehåller data. 
 
Fortfarande är detta begrepp relativt tomt på innehåll och vagt definierat vilket är en av 
poängerna med att använda det som en generell term. Ytterligare precisering av hur jag 
kommer att tillämpa det i denna uppsats görs i teoriavsnittet om spelet. Utformningen av den 
specifika gränssnitt som det spelas på kommer att vara en del av analysen av spelet. 
 

1.5.2 Dataspel som medium? 
När nu begreppet dataspel diskuterats går det även att fråga sig huruvida, och på vilket sätt, 
detta kan ses som ett medium samt på vilket sätt medie- och kommunikationsvetenskapen kan 
intressera sig för det. Även om detta kan tyckas vara en enkel fråga är det långt ifrån självklart 
eftersom det pågått en akademisk diskussion kring vilka typer av perspektiv som är relevanta 
att ha i samband med dataspel. Jag kommer att spara den ingående beskrivningen av denna 
diskussion till teoriavsnittet men vill redan här diskutera möjligheter och problem som jag ser 
                                                 
2 I realiteten återkommer hela tiden strider kring tekniken mellan företagen bakom dem som vill ha kontroll, 
bland annat av ekonomiska skäl, och vissa användare som hela tiden vill utmana tekniken och se vad som går att 
göra med den. För en diskussion kring detta se exempelvis Consalvo, 2007: 65. Att tekniken inte enbart kan 
användas till spelande blir speciellt framträdande i samband med Playstation 2 då möjligheten att spela DVD-
filmer på den var en stor anledning till dess framgång (Alvisi, 2006:65). 
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med denna studies ämnesområde. Mitt syfte med detta avsnitt är inte att ge mig i kast med 
frågan kring hur begreppet medium ska definieras utan jag kommer till en början att utgå från 
en väldigt enkel definition att ett medium är ”ett sätt att lagra eller kommunicera information” 
(Björk, 2007:233). Utgången kan liknas vid Shannon och Weavers sätt att se på information 
utan att rikta fokus mot dess innehåll (Hård af Segerstad, 2002:204). Det vill säga att 
innehållet i spelen till en början är irrelevant. 
 
Ett problem med att se dataspel som medium består i att spel är vad spelforskaren Jesper Juul 
kallar transmediala (Juul, 2005:48). Det vill säga att ett spel som exempelvis schack kan 
spelas på en dator men likväl på ett bräde med pjäser. Det går även att spela blindschack som 
går ut på att spelarna håller partiet i minnet och bara ger de olika dragen till varandra. Frågan 
blir då om det är den tekniska plattform eller det operativsystem3 som spelandet sker på som 
är själva mediet? Problemet med ett sådant synsätt blir att vissa dataspel går att spela mot/med 
andra spelare även om dessa har olika operativsystem eller tekniska plattformar som inte är 
helt kompatibla med varandra (Björk, 2007:233).  
 
Jag har inget egentligt svar på denna problematik mer än att ett möjligt synsätt är att varje spel 
behöver materialiseras i någon form för att medieras till spelarna och blir därigenom ett eget 
medium. I fallet med schack kan detta vara genom mentala bilder och verbala begrepp som i 
blindschack eller ett bräde med pjäser. Men när det gäller dataspel krävs ett metamedium (i 
detta fall ett operativsystem på en teknisk plattform) som fungerar som spelmedium (Järvinen, 
2008:306). Detta gör att en ingång från medie- och kommunikationsvetenskapligt håll bejakar 
frågor kring vad som händer med olika spel när de materialiseras på olika sätt. Det vill säga 
att det primära intresset inte ligger i det abstrakta regelsystem som schack utgör utan vad som 
händer när detta tar sig uttryck som ett specifik medium eftersom det bär på olika 
förutsättningar och egenskaper. Detta kan då kopplas till frågan kring medier och teknologier 
som kan sägas ha sin rot i tankar från Marshall McLuhan och Raymond Williams även om 
ytterligare precision av tankarna krävs (se Lister, 2003:72ff.).  
 
Denna ingång blir också relevant i relation till dataspelsindustrin som medieindustri då 
dataspel är spel som blir varor just genom att bindas till specifika metamedier och teknologier 
(som i sig även är varor). Även om spel är transmediala så är det just genom 
kommodifieringen av dem som en massindustri blir möjlig och med den även strider kring 
dessa varor genom exempelvis piratkopiering och hackning (Kline m.fl., 2003:297). 
Kopplingen till en viss teknologi eller metamedium medför också vissa specifika egenskaper 
som bland annat gör att dataspel kan länkas till annan media som film och television genom 
exempelvis grafik och ljud (Wolf, 2001:14). Genom detta ändras fokus till att betona 
informationens innehåll, det vill säga audiovisuella representationer. Eftersom detta är en 
annan central men komplex fråga som dominerat forskningen kring dataspel kommer jag att 
spara den till mitt teoriavsnitt. 
 
Medie- och kommunikationsvetenskapen är ett tvärvetenskapligt ämne inom vilket det är 
naturligt att många olika perspektiv samsas (Fiske, 1990:11). Denna uppsatts kan sägas vara 
skriven med denna tradition i åtanke. Även om det finns fog för att mena att spelforskningen 
kan utgöra ett självständigt forskningsområde (Björk, 2007:245) tror jag främst att ett 
mångdisciplinärt förhållningssätt kan bidra till vår förståelse för dataspelandet så länge det 
finns en ödmjukhet inför det specifika med fenomenet. 
                                                 
3 Beroende på huruvida distinktionen mellan teknologi och medium görs så är frågan om en dator, konsol eller 
mobil är ett medium eller om det är operativsystemet som används. Frågan kring denna distinktion lämnar jag 
utanför denna diskussion. Syftet här är främst att peka på en möjlig ingång för medievetenskapen. 
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2. Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 
Eftersom forskningen kring dataspel är relativt ung och rymmer en mängd olika ingångar och 
begrepp har jag valt att förlägga tidigare forskning och teori till samma avsnitt. Detta för att 
istället måla upp tre perspektiv som jag kommer att använda mig av i min analys. Dessa 
utgörs av spelet, spelandets kontext och spelandet. 
 

2.1 Övergripande om de teoretiska utgångspunkterna 
Utformningen av mina teoretiska utgångspunkter är hämtade från tre olika håll. När det gäller 
det perspektiv som riktas mot analysen av spelet så kommer denna att utgå från fältet game 
studies som formerades under slutet av nittiotalet och är ett fält som ”strävar efter att studera 
spel på spelets egna villkor ungefär som filmvetenskap studerar film” (Linderoth, 2007:107). 
Vad dessa har gemensamt är att de inte empiriskt studerar människors spelande utan riktar sitt 
intresse mot att försöka förstå dataspelen. Detta avsnitt resulterar i en beskrivning av 
spelforskaren Aki Järvinens tankar kring vad ett spel består av och hur det kan analyseras. 
Analysen av spelandets kontext är mer teoretisk till sin natur och tar upp frågor kring makt, 
materialitet och rumslighet som sedan används i analysen av fritidsklubben som social och 
kulturell kontext. Slutligen tas empiriska studier av spelande upp som får bilda ett tredje 
perspektiv som riktas mot spelandet som aktivitet. Detta består av två delar där det första 
handlar om studier av meningsskapande och dataspelande. Det andra handlar om etnografiska 
studier av dataspelandet. Dessa olika perspektiv sammanfattas sedan i en modell som 
presenteras i ett avslutande avsnitt. 
 
Tanken kring dessa perspektiv och sättet att utforma dem har växt fram under studiens gång 
genom ett samspel mellan den litteratur jag läst, anteckningarna och erfarenheten från den 
deltagande observationen och att jag spelat det dataspel som till störst del spelades under 
denna tid. Uppdelningen är i sig inget unikt utan kan sägas vara besläktad med andra sätt att 
skikta upp spelet, spelandet och ett större social eller kulturellt sammanhang i olika lager (jmf. 
Salen & Zimmerman, 2004:96-97, Järvinen, 2008:337 och Aarseth, 2007:212).  
 
Primärt har jag dock låtit mig inspirerats av Norman Faircloughs kritiska diskursanalys. 
Eftersom en grundtanke i många av de källor jag använder mig av är att dataspelandet är en 
aktivitet som skiljer sig radikalt åt från exempelvis läsande och ett betraktande av bilder så 
ska detta inte ses som helt oproblematiskt. Snarare är det så att jag sett hans försök att koppla 
samman detaljerad textanalys, tolkande mikrosociologi och makrosociologisk analys av social 
praktik som en utgångspunkt för utformningen av detta avsnitt (Winther Jørgensen & Phillips, 
2000:71). Detta för att jag kom i kontakt med flera analyser av spel som skulle kunna liknas 
vid någon sorts systematisk textanalys men som inte gjorde några empiriska undersökningar 
av hur spelen verkligen spelades. Å andra sidan fanns det empiriska studier av dataspelandet 
men som inte gav så stort utrymme åt analyser av själva dataspelen. När det gäller den 
makrosociologiska analysen av den sociala praktiken var detta något som jag kom i kontakt 
med genom mer etnografiska studier av barns dataspelande.  
 
Hur Faircloughs tankar mer precist kan länkas till de tankar och perspektiv som presenteras i 
de kommande avsnitten kommer att presenteras i en sammanfattande del i slutet av detta 
huvudavsnitt. Där kommer jag även att presentera den modell som sammanfattar mina 
teoretiska utgångspunkter för denna studie. 
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2.2 Utgångspunkter för spelet 
I detta avsnitt kommer jag att koncentrera mig på en akademisk diskussion som funnits kring 
synen på dataspel. Detta för att positionera den ingång jag kommer att använda mig av i 
samband med analysen av spelet. Gemensamt för alla de tankar som tas upp i detta avsnitt är 
att de inte bygger på några empiriska studier av hur människor verkligen spelar dataspel. 
 

2.2.1 Den primära frågan: vad är ett dataspel? 
Pedagogen Jonas Linderoth menar i inledningen till Datorspelandets dynamik, en antologi 
med skandinavisk dataspelsforskning, att ”vi förstår det okända genom det kända och liknar 
datorspel vid berättelser, brädspel, improvisationsteater, simuleringar mm.” (Linderoth, 
2007:19). Detta citat kan uppvisa en del av den mängd olika perspektiv som föreslagits kring 
förståelsen av dataspel. Då några av metaforerna synliggör vissa aspekter reducerar de andra. 
Förmodligen har detta även att göra med att när ett intresse riktas mot ett nytt fenomen är det 
främst det ”nya” som blir synligt beroende på vad jämförelsen görs mot. 
 
Det akademiska intresset för dataspel kan sägas ha sin utgångspunkt i det redan nämnda fältet 
game studies. En tidig dispyt inom detta handlade om huruvida dataspel kunde ses som en ny 
typ av berättelser. Bland annat användes perspektiv hämtade från filmvetenskap och 
litteraturvetenskap för att försöka förstå och analysera dataspel. Främst var det studiet av så 
kallade hypertexter som ledde vidare till ett intresse för dataspel4. Vid jämförelsen med film 
och böcker blev möjligheten för spelaren att påverka berättelsen i spelet och välja sin egen 
väg genom den synlig (se exempelvis Carlquist, 2000 och Gunder, 20045). Att spelen även 
presenterades i visuell form på en skärm gav upphov till tankar om att fiktionen i spelen 
skulle upplevas som verklig och uppsluka spelaren (Murray, 1997:98, se även Carlquist, 
1999). Detta kan i sin tur kopplas till en större diskurs kring digitala medier och virtuella 
verkligheter (Lister m.fl., 2003:107). Fokus riktades alltså mot det visuella innehållet på 
skärmen och spelaren möjligheter att påverka denna. 
 
Mot detta perspektiv riktades det en kritik från en grupp akademiker som menade att spel var 
något unikt i sig som inte gick att reduceras till vare sig litteratur eller film. Istället borde 
dataspelen därför jämföras med mer traditionella spel (se exempelvis Aarseth, 2001 och Juul, 
2005). Dessa kom då att hämta sina perspektiv på dataspel från tidigare studier av lek och spel 
där bland annat kulturfilosofen Johan Huizingas analyser av lekens kulturskapande funktion 
(2004/1938) och filosofen Roger Caillois kulturanalyser med utgångspunkt i spel och lek 
lyftes fram (2001/1958). Främst för att dessa tidigt försökte definiera spel. Genom detta 
framhävdes spelens regler som det centrala för en dataspelsanalys. Det som var det specifika 
vad gäller dataspel var att den tekniska plattform som användes vid spelandet var extremt 
lämpad för att hålla reda på spelens regler (Juul, 2005:5). Eftersom spel var något unikt som 
inte gick att reduceras till något annat menade somliga att det även behövdes en egen 
akademisk disciplin som enbart ägnar sig åt studiet av spel. 
 
I sin extrema form blev spelets symboliska innehåll (grafik, ljud) ur detta perspektiv bara en 
sorts presentpapper som spelets regler slås in i för att tilltala spelaren (Eskelinen, 2001). 
Istället är det spelet som ett formellt regelsystem som är det intressanta, det vill säga frågor 

                                                 
4 Hypertexter = En text där olika textelement länkas samman så att läsaren kan välja sin egen väg genom den 
(Lister m.fl., 2003:387). 
5 Huruvida dessa två exempel kan kopplas till game studies är oklart. Här ska de främst ses som exempel på en 
sådan ingång. 
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kring vilka mål som finns i spelet och hur deltagarna kan uppnå dessa. Detta strikta perspektiv 
har sedan liknats vid en sorts akademisk ortodoxi där bara ett perspektiv på dataspel är tillåtet 
(Bryce & Rutter, 2006:11). Mycket av den akademiska diskussionen inom detta perspektiv 
har kommit att ägnas åt olika speldefinitioner och frågor kring vad som utgör ett spel. Det är 
även inom denna tradition som de tankar jag kommer att använda mig av i samband med 
analysen av spelet hämtas men med ett mycket mer pragmatiskt förhållningssätt. 
 
Med tiden har bägge dessa ytterligheter kommit att ifrågasättas samt att striden mellan att se 
dataspel som en utveckling av traditionella spel mot en utveckling av litteratur eller film blivit 
klart nedtonad (Frasca, 2003a). Främst har frågan istället riktats till funderingar kring 
relationen mellan dataspelens formella regler och dess symboliska innehåll vilket nästa avsnitt 
kommer att handlar om. 
 

2.2.2 Två delar av samma mynt: utifrån-och-in eller inifrån-och-ut? 
När det gäller de olika perspektiv som diskuterades i det föregående avsnittet tror jag att det är 
viktigt att särskilja två olika sorters frågor som däremot berör varandra. Den ena handlar om 
huruvida spel kan ses som någon sort berättelser och den andra om vad symbolerna i spelet 
tillskrivs för mening. Det som blir centralt för bägge dessa frågor är att symbolerna i ett 
dataspel ingår i en interaktiv struktur. Inom semiotiken menar Saussure att ett tecken består av 
det betecknande, det vill säga ”tecknets utseende såsom vi uppfattar det”, och det betecknade, 
”den mentala föreställning till vilket det hänvisar” (Fiske, 1990:66). När det gäller 
interaktiviteten i dataspel tillkommer att symbolerna inte bara har form och innehåll, de har 
även en funktion (Linderoth, 2007:18). Därför är en del i föregående kapitels dispyt en fråga 
kring vilken mental föreställning symbolen refererar till mot vad den har för funktion i 
relation till spelets regler. Frågan kring dataspel som berättelser är speciell på så sätt att den 
både utgår från att den interaktiva strukturen består av ett antal olika möjliga vägar genom 
spelet och att symbolerna refererar till en mentala föreställningar6. Därför tror jag att det är 
viktigt att även fundera över vilka dataspel det är som åsyftas. Naturligtvis kan perspektivet 
styras av vilken aspekt av spelet som intresset riktas mot men i detta fall vill jag främst 
argumentera för att bägge perspektiven har sina respektive kvalitéer i relation till olika typer 
av dataspel. 
 
Till exempel finns det dataspel med unika regler som till sin utformning är mycket linjära och 
berättelsedrivna (exempelvis Myst och Syberia) 7. Det vill säga att dessa består av olika 
problem som följer på varandra där det endast finns en enda lösning på vart av dem (ungefär 
som ett pussel eller en gåta). Detta innebär stor makt hos spelskaparen och liten valfrihet för 
spelaren. Lösningen på dessa problem baseras ofta på vad symbolerna representerar, ledtrådar 
eller konventioner som finns inom det fiktiva universum spelet utgör. I samband med dessa 
spel är det naturligtvis mer berikande att studera dessa ur ett perspektiv som berättelser (se 
exempelvis Hagen, 2003). När dataspelen istället har mer generella regler vilket innebär att 
det finns olika lösningar, eller strategier, på problemen blir det mer problematiskt att behålla 
perspektivet på möjliga vägar genom en berättelse. Ett dataspel som exempelvis Tetris 
innehåller abstrakta symboler i form av klossar men generella regler på så sätt att det inte 

                                                 
6 Naturligtvis har detta med hur man definierar begreppet berättelse (se Juul, 2005:156). I detta fall menar jag 
berättelse i formen av en fixerad sekvens händelser. Detta skiljer sig från de transmediala historier som Henry 
Jenkins menar att vissa spel är en del av (Jenkins, 2006). 
7 Till stor del baseras denna diskussion på Juuls uppdelning mellan progressiva och emergenta dataspel (se Juul, 
2005:67ff). 
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finns ett enda sätt att nå målet i spelet på. Då blir det istället mer intressant med ett perspektiv 
som intresserar sig för spelets formella regelsystem. 
  
Frågan som dock återstår blir då hur ett förhållningssätt kan utformas till spel som både 
innehåller formella regler och symboler som refererar till något i vår eller en fiktiv värld. Ett 
relevant synsätt i detta sammanhang presenteras av spelforskaren Gonzalo Frasca som menar 
att dataspel är de första komplexa simulerande medierna för en masspublik8. Att dataspel kan 
ses som simuleringar betyder att de, som redan nämnts, både innehåller symboler som 
refererar till en mental föreställning men även är manipulerbara i förhållande till en interaktiv 
struktur. Det perspektiv som Frasca förordar är att analysera hur denna relation ser ut. För att 
göra detta skapar han bland annat en distinktion mellan simuleringar med distinkta mål och de 
som saknar sådana9. Frasca gör ingen hemlighet i att han föredrar de senare eftersom en 
simulering som bygger på att vinna eller förlora genom den interaktiva strukturen främst kan 
simulera världar uppbyggda kring binära dikotomier (Frasca 2003b:230). Bland annat så 
lämpar sig sagovärldar uppbyggda kring ont och gott bra för denna typ av simulering.  
 
Detta kan då slutligen resultera i två olika systematiska tillvägagångssätt när det gäller analys 
av dataspel. Den ena tar sin utgångspunkt i dataspelens symboliska innehåll och ser hur dessa 
relaterar till deras interaktiva struktur (formella regler). Den andra börjar med att intressera 
sig för spelets formella regelstruktur och går sedan från denna mot dataspelens symboliska 
innehåll. På detta sätt blir utgångspunkten för analyserna det centrala vilket bör styras av 
själva syftet med analysen. Den sistnämnda ingången lämpar sig även för spel med abstrakta 
symboler. 
 
Ett exempel på en metodisk analys som utgår från spelets representationer och sedan jobbar 
sig inåt mot spelets regler presenteras av Consalvo och Dutton (2006). Deras mål är att 
utarbeta en kritisk analys av spel som texter (brett definierat) vilken sedan appliceras på 
exemplet The Sims kring hur sexualitet skapas och uttrycks i spelet. Därför utgår också 
analysen utifrån representationer av sexualitet och går sedan vidare till att undersöka hur 
dessa förhåller sig till spelets regler. Ett exempel är hur vänskap är en förutsättning i spelet för 
att ”simmarna” ska kunna ha en sexuell relation med varandra. Enligt denna simulering är då 
sex något som kommer efter vänskap. Att använda denna typ av analys i samband med ett 
dataspel som The Sims är speciellt gynnsamt då spelet har komplexa generella regler men 
saknar ett distinkt mål. Samtidigt är denna ingång även lämplig i andra sammanhang där ett 
intresse finns för ideologiska och idémässiga analyser av spel.  
 

2.2.3 Tillvägagångssätt för spelanalys 
Den metod jag kommer att använda mig av för att analysera spelet Guitar Hero i 
analysavsnittet om spelet hämtar jag från spelforskaren Aki Järvinens doktorsavhandling 
Games without Frontiers (2008). Järvinen utgår från en systematisk syn på spel vilket innebär 
att analysen tar sin utgångspunkt i att se spelet som ett system och placerar spelaren i periferin 
snarare än vice versa (ibid.:22). Genom detta är han inte bara intresserad av dataspel utan den 
metod för spelanalys som utformas i avhandlingen är tillämpbar kring många olika sorters 
spel. Underlaget för hans empiriska analys är hundra olika spel som innehåller allt från 

                                                 
8 Med simulering menar Frasca: ”to simulate is to model a (source) system through a different system which 
maintains (for somebody) some of the behaviors of the original system” (2003:223). 
9 Frågan kring om dataspel utan distinkta mål som SimCity verkligen är spel lämnas har öppen. Frasca utgår från 
en distinktion hämtad från Caillois mellan lek (utan mål) och spel (med mål). 
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brädspel, dataspel, kortspel till spelprogram på TV. Bland dessa försöker han sedan finna 
gemensamma nämnare som kan vara utgångspunkter för vidare analyser.  
 
Att se spel som system innebär att de är ”a set of parts that interrelate to form a complex 
whole” (Salen & Zimmerman, 2004:55). Spelarna producerar någon sorts indata till systemet 
och försöker påverka en eller flera av dess delar. Systemet svarar med någon form av utdata 
som kommuniceras genom dess delar. Reglerna bestämmer hur denna process ser ut, de är 
gelén som håller systemet intakt och ger spelarna rum att interagera med det (Järvinen, 
2008:30). Delarna i spelsystemet kallas för spelelement och kan delas upp i nio olika grupper. 
 

• Komponenter: Spelresurserna; vad som flyttas eller ändras mellan spelarna och systemet. Bollar, 
tecken, figurer, poäng m.m. 

• Miljö: Den plats som spelandet äger rum på. Det kan vara ett bräde, rutnät, labyrint, nivå eller värld. 
• Regler: Det sätt som spelsystemet begränsar och styr spelandet med målhierarkier som en viktig 

underkategori. 
• Spelmekanik: Vad spelarna gör som medel för att nå målen när de spelar. Spelmekaniken förklaras 

enklast i verb som att lägga, skjuta, manövrera m.m. 
• Tema: Spelets ämne som fungerar som en metafor för systemet och dess regelstruktur. Detta behöver 

inte nödvändigtvis ett spel innehålla. 
• Information: Det som spelarna behöver veta och vad spelsystemet sparar och presenterar i 

spelsituationer: poäng, ledtrådar, tidsbegränsningar m.m. 
• Gränssnitt: Om det inte finns något direkta fysiska sätt för spelarna att påverka spelelementen används 

ett gränssnitt för att göra detta, exempelvis en handkontroll. 
• Spelare: De som spelar, i olika formationer och med olika motiv, genom att utföra spelmekanik för att 

nå mål. 
• Kontext: Var, när och varför spelandet sker. 

(ibid.:338)  
 
Regler, spelmekanik, tema, gränssnitt och information är sammansatta spelelement och finns 
sällan på egen hand utan är förkroppsligade i andra element. Eftersom Järvinen inte gör några 
empiriska studier av hur spel verkligen spelas är det inte dessa perspektiv som han är 
intresserad av när det gäller spelarna och kontexten. Istället använder han sig av 
kognitionsvetenskap och psykologi för att försöka förstå vilka känslor olika faktorer i spel kan 
väcka hos spelare. Denna del kommer jag inte att beröra i denna uppsats. Frågan kring 
spelarna och kontexten kommer jag att lämna till den deltagande observationen. 
 
Däremot vill jag avslutningsvis nämna något om temats relation till reglerna som varit en 
återkommande fråga i de tidigare delarna i detta avsnitt. För Järvinen är spelets tema ett sätt 
att kontextualisera spelets regler och spelelement till andra meningar än vad spelsystemet som 
ett informationssystem kräver. På detta sätt påminner det mycket om Frascas. Med andra ord 
så skapas en metafor för spelets regler. Denna metafor kan stämma mer eller mindre väl 
överens med det den hänvisar till. Genom att vissa spel har ett gränssnitt blir även detta en 
metafor för spelmekaniken. Det vill säga att i flyttandet av en pjäs i datorschack så blir en 
rörelse med musen och en knapptryckning en metafor för att flytta en pjäs med handen. 
Därför riktas inte bara fokus mot grafiken på skärmen utan alla möjliga multimodala retoriska 
tekniker som olika spel kan använda sig av (ljud, rörelser m.m.).  
 
Fördelen med Järvinens tankar och tillvägagångssätt är att en analys tar sin utgångspunkt i de 
mest konkreta delarna i ett spel som spelkomponenter och spelmiljö för att från dessa sedan 
gå vidare och mena att spelens regler bland annat är förkroppsligade genom dessa. Spelens 
regler blir annars lätt något svårgripbart och diffust (se exempelvis Salen & Zimmerman 
2004:127ff.). Frågan kring hur specifika spelare uppfattar och tolkar spelets tema lämnas dock 
och blir därigenom främst en empirisk fråga (Järvinen, 2008:282). Därför blir denna ingång 
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väl lämpad att använda i samband med denna uppsats då den tillåter analysen av spelet att 
synliggöra spelet som ett system samtidigt som relationen till spelets tema inte ignoreras. 
Resultatet av denna kan sedan kontrasteras av materialet från den deltagande observationen 
och peka på hur barnen förhåller sig till spelets tema och regelsystem. Nackdelen med denna 
ingång är att den inte är speciellt lämpad för dataspel som saknar distinkta mål (som tidigare 
nämnda The Sims) vilket däremot inte är fallet med Guitar Hero.  
 

2.3 Utgångspunkter för spelandets kontext 
Om mitt syfte i samband med Järvinens analysmetod var att börja i spelets kärna för att sedan 
successivt röra mig mot spelarna och spelandet är syftet i detta kapitel det motsatta. Här vill 
jag istället utgå från ett större socialt och kulturellt perspektiv för sedan närma mig 
spelande.t  
 

2.3.1 Makt och barndom 
Min ingång till frågan om spelandets kontext kan länkas till funderingar kring vilka sociala 
regler som existerar kring den och hur pass styrd den är (Corsaro, 2005:193). Utgångspunkten 
för denna ingång kommer från Michel Foucaults tankar kring makt. För Foucault är makt 
”inte en resurs eller en förmåga som någon besitter, det är inte ett innehav som kan utbytas, 
det är inte heller liktydigt med en institution eller en struktur, och makten har ingen specifik 
form eller lokalisering” (Lindgren, 1999:355). Istället kan snarare makt liknas vid ”en 
elementär kraft, vilken är immanent i alla förekommande sociala relationer” (Lindgren, 
2003:360). Därför är makten alltid relationell, den kan ses som ”ett strategiskt spel där 
utgången av detta spel är öppen, eftersom maktrelationerna är föränderliga, rörliga och 
reciproka” (Lindgren, 1999:357). Genom att utgå från detta perspektiv blir det även viktigt att 
se de maktrelationer som finns i det specifika sociala sammanhang som studeras. Foucault 
talar om studiet av mikro-makt som är den makt som ”på ett socialt vardagsplan riktas mot 
människor i deras konkreta situationer” (ibid.:355). Makt måste ses som dynamisk och kan 
inte isoleras till enkla relationer. Frågan blir då hur detta resonemang kan relateras till studier 
av barn och barns aktiviteter.  
 
Först måste dock begreppet barndom preciseras. I denna uppsats kommer jag att utgå från att 
betrakta ”barndom som en konstruktion och barnen som delaktiga i denna och i 
konstruktionen av samhället i övrigt” vilket hämtas från etnologen Barbro Johansson som 
gjort en doktorsavhandling om barns datoranvändande (2000:39). Ett perspektiv på 
barndomen som en konstruktion gör att den inte ses som något universellt eller ahistoriskt 
men detta innebär inte att påstå att barndom inte existerar eller förneka de villkor som barn 
lever under. En konstruerad barndom är inte mindre konkret eller verklig än en barndom som 
essens (ibid.:42). Däremot går det inte att tala om en barndom utan olika barndomar.  
 
Samtidigt går det att på ett strukturellt plan urskilja barndomen som en social kategori. Denna 
kategori kan sägas befinna sig inom en social ordning där ”vuxna” har makten och 
tolkningsföreträdet. ”Barndom blir därmed ett rum som anvisas individer i olika åldrar” 
(ibid.:43). Detta innebär även att barnen har en marginaliserad ställning i samhället. Barnen 
ingår i en mängd olika sociala sammanhang där de vuxna har makten över dem. Det kan även 
vara så att dessa sammanhang är kopplade till sociala institutioner som skola, daghem och 
fritids där barnen disciplineras på olika sätt. I exempelvis daghemmet är barnen nästan alltid 
under uppsikt av de vuxna utan att kunna protestera (Ehn & Lövgren, 2001:35). Barns vardag 
är fylld av regler och förväntningar på var de bör vara, när och hur (Aarsand, 2007:29). 
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Barns lek och spel har ur ett västerländskt perspektiv bland annat legitimerats som något 
utvecklande som bidrar till barnens moraliska, sociala och kognitiva utveckling (Sutton-
Smith, 1997:9). Detta gäller även dataspelandet som bland annat sägs bidra med specifika 
förmågor som kommer att bli nödvändiga i framtiden (exempelvis Gee, 2007). Däremot finns 
även en motsatt tendens kring vuxnas rädslor kring att inte veta vad barnen håller på med som 
bland annat gett upphov diskussioner kring våldsamma dataspel och dataspelberoende 
(Aarsand, 2007:6). 
 

2.3.2 Rumslighet och materialitet 
Om det förra avsnittet främst koncentrerades till hur vuxnas makt över barn begränsar deras 
handlande kommer detta avsnitt att fokusera på den fysiska platsens relation till de sociala 
rum som människor skapar. Denna tanke hämtas primärt från Pål Aarsand och Karin 
Aronssons etnografiska studie av dataspelande i familjers vardagliv. I sitt teoretiska 
resonemang lyfter de bland annat fram att materiella aspekter av en aktivitet får konsekvenser 
för situationen. Detta kan i samband med dataspelande dels handla om var den tekniska 
plattformen för spelandet är placerad men även hur den är utformas (TV-skärmar, joysticks 
och andra reglage)(2007:86). Eftersom den sistnämnda frågan är något som jag kommer att 
beskriva i min analys av spelet och även tar upp i den teoretiska delen av spelandet fokuserar 
jag i detta avsnitt på frågan kring var dataspelandet sker.  
 
Aronsson och Aarsand utgår bland annat från sociologen Anthony Giddens begrepp 
rumslighet och menar ”att det sociala handlandet skapar de sociala rum dit praktikerna är 
förlagda. Rumslighet är alltså inte något som existerar beroende av vad människor gör eller 
säger. Istället utgör det ett resultat av socialt samspel där deltagarna skapar rumslighet genom 
sitt handlande, samtidigt som handlandet definierar rummet” (ibid.:87). Rum är därför något 
som skapas av människor till skillnad från platsen som är den fysiska omgivningen kring 
aktiviteten (Giddens, 1990:27). Detta resonemang kan även kopplas till centrala teman som 
används vid kulturanalys om hur tid och rum definieras och organiseras (Ehn & Löfgren, 
2001:28). Ett exempel som jag tycker är ett bra exempel på hur sociala rum skapas är kyrkan. 
Den fysiska platsen har ofta högt till tak och bänkarna är vända mot ett håll. Inom detta 
skapas sedan ett socialt rum under exempelvis en gudstjänst där människorna handlar på olika 
sätt för att skapa detta heliga rum10. På detta sätt samspelar platsen med rummet. 
 
Resultatet av studien visar på att de flesta familjer hade spelkonsoler och persondatorer i 
publika utrymmen i hemmet som exempelvis vardagsrummet till skillnad från i barnens egna 
rum. På så sätt blir dataspelandet en aktivitet som försiggår i ett publikt rum som delas av 
andra familjemedlemmar. Därför finns ”alltid en potentiell konflikt kring vem som skall 
bestämma vilken aktivitet som skall fortgå, med vem och hur länge” (Aronsson & Aarsand, 
2007:99). När dessa typer av konflikter uppstår skapas en möjlighet för förhandlingar kring 
rätten till den fysiska platsen. Om istället persondatorn stått i barnets rum som kan ses som 
mer privat hade säkerligen en annan situation uppstått eftersom den antagligen då uppfattats 
som mer i barnets ägo. På detta sätt kan aktiviteten kopplas till den omgivande kontext som 
den äger rum i och bidra till analysen. 
 
Detta perspektiv bidrar till att belysa vikten av att fundera kring den sociala och kulturella 
kontextens organisering av tid och rum i samband med spelandet. Vilka olika rum kan 

                                                 
10 Naturligtvis är bilden mer komplex än så, detta ska bara ses som ett exempel. 
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urskiljas i den specifika miljö som denna uppsats handlar om? Vilka olika tidsbegränsningar 
finns? På detta sätt kan detta avsnitt sägas gripa tag i det föregående kring makt och även 
ställa frågan kring vad som är förhandlingsbart i samband med spelandet och vad som inte är 
förhandlingsbart? Aronsson och Aarsands studie pekar mot att spelandet inte nödvändigtvis 
behöver vara en isolerad aktivitet utan kan pågå bland en massa andra människor som 
antingen kan delta i den eller hota den. Jag kommer att utveckla detta ytterligare i samband 
med avsnittet om etnografiska studier av spelandet. 
 

2.4 Utgångspunkter för spelandet 
Detta avsnitt är uppdelat i två delar. Det första koncentreras på empiriska studier av 
meningsskapande i samband med dataspelande. Detta kan relateras till frågan om hur 
symbolerna på skärmen uppfattas som diskuterats i avsnittet om spelet. Det andra tar upp 
etnografiska studier av barns spelande och kan länkas till spelandets kontext. 
 

2.4.1 Meningsskapande och spelande 
Detta avsnitt kommer primärt att utgå från pedagogen Jonas Linderoths doktorsavhandling 
om barns meningsskapande kring dataspel. Det som denna och de andra studier som nämns i 
detta avsnitt har gemensamt är att de använder sig av interaktionsanalys som metod och utgår 
från sociokulturella perspektiv. Vad detta innebär är bland annat att ”kunskap och handling är 
situerade i en social och materiell kontext. Kunskap är inte begränsad till varje individs 
specifika huvud utan ses som situerad i interaktionen mellan deltagare i en specifik situation” 
(Linderoth, 2007:74). Ett centralt begrepp för Linderoth är situerade aktivitetssystem som 
hämtas från Erving Goffman och innebär ”sociala episoder, moment i tid och rum där 
människor möts och utför sina angelägenheter” (ibid.:72). Generellt kan detta perspektiv 
sägas vara förenligt med tidigare nämnda utgångspunkter. Däremot tror jag att frågan kring 
sociala rum i relation till situerade aktivitetssystem är något problematisk. Då en aktivitet kan 
förläggas till ett visst socialt rum (exempelvis dataspelande i ett offentligt fysiskt rum) kan 
även spelandet i sig utgöra ett virtuellt rum (vilket kommer diskuteras i nästa kapitel). För 
enkelhets skull går det att se detta som att det situerade aktivitetssystemet kan sammanfalla 
med flera olika socialt skapade rum. 
 
Resultatet av undersökningen är att ”interaktionen vid datorspelande konstitueras genom att 
barnen växlar mellan olika ramverk för att hantera de företeelser de möter på skärmen genom 
att utsagor, handlingar och händelser avgränsas från och relateras till sammanhang utanför 
spelaktiviteten” (Linderoth 2004:237). Även begreppet ramverk hämtar Linderoth från 
Goffman och som citatet ovan beskriver betyder det att barnen försöker definiera vad som är 
relevant i situationen. Främst urskiljer Linderoth fem olika interaktionsmönster med 
undermönster.  
 
Det interaktionsmönster som förekommer i störst utsträckning sker mot spelets regler. Här 
etablerar barnen ett primärt ramverk, det vill säga att den mening som genereras inte behöver 
stödja sig på något original utanför spelet. ”De innebörder som grafik, text och ljud får, 
förutsätter inte att den representerade företeelsen aktualiseras eller ens identifieras” 
(ibid.:240). Detta betyder att barnen inte ens behöver förstå vad det är som representeras på 
skärmen. Istället får symbolerna sin betydelse genom vad som går att göra med dem. 
Undermönstren inom detta ramverk består dels av att barnen använder sig av pekningar och 
pronomen för att referera till spelets regler. Dels hittar barnen på egna begrepp för att kunna 
uttala sig om vad som händer i spelet. Dels använder de sig av begrepp hämtade från en 
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speldiskurs där olika nivåer i spelet benämns som ”världar” och den figur som de 
representeras av i spelet kallas för gubbe, oavsett om det är en kvinna, man eller ens en 
människa. 
 
Det andra interaktionsmönstret som barnen använder sig av är mer sällsynt och riktar sig mot 
spelets tema, det vill säga vad symbolerna i spelet representerar. I detta fall rör det sig om ett 
transponerade ramverk på så sätt att den mening som konstitueras bygger på erfarenheter från 
original utanför spelet (Linderoth, 2004:126). Detta baseras på att barnen redan har kunskap 
om de saker som representeras i spelet och använder denna kunskap i spelandet. Dels kan 
spelets tema användas för att förstå spelets regler. I detta fall antar barnen att representationen 
i spelet fungerar på samma sätt som originalet. Dels kan barnen gå utanför vad som är möjligt 
att göra genom spelets regler i en form av sociodramatisk lek. Denna interaktion uppkommer 
oftast i samband med spel som saknar ett specifikt mål som exempelvis tidigare nämnda The 
Sims (ibid.:183). Detta styrks även av en annan studie kring pojkars interaktion i The Sims där 
pojkarna använder ”normer och värderingar som återspeglar traditionella och stereotypa 
genusmönster” i relation till vad de symboler som finns på skärmen representerar (Peterson 
och Munters, 2007:46). I spel med ett specifikt mål tenderar barnens låtsaslekar och skapade 
berättelser att endast förkomma i korta sekvenser för att sedan övergå till att fokusera mot 
spelets regler med dess mål. Detta styrks även av Nicole Zögers studie kring 
interaktionsmönster i de fyra olika rollspelsformerna fritt rollspel, regelstyrt rollspel, 
figurrollspel och datorrollspel (Zöger, 2004). Det som framkommer i denna studie är att den 
sociodramatiska leken lätt störs ut när det finns ett tävlingsincitament i spelet eller om 
reglerna är för komplicerade. 
 
Det tredje interaktionsmönstret Linderoth tycker sig se riktar sig mot spelets estetik. Här gör 
barnen smakomdömen kring det de ser på skärmen. Ett intressant exempel i detta fall är att 
två barn valde bort att spela The Sims för att Linderoth inte ville att de skulle använda 
pengafusket som ger spelaren obegränsat med pengar (Linderoth 2004:192). Barnen sa då att 
de alltid spelade så hemma, att de kunde strunta i ekonomin och göra fina hus11. Genom att 
reglerna kring spelets ekonomi kringgicks så kunde barnen istället fullt ut koncentrera sig på 
estetiken. 
 
Det fjärde interaktionsmönstret kan inte kopplas till något ramverk som de tre tidigare 
nämnda. Istället handlar det här om att de olika ramverken skapar förvirring, hamnar i 
konflikt med varandra eller måste hanteras samtidigt (ibid.:196). Detta interaktionsmönster 
går oftast ut på att barnen etablerar ett transponerat ramverk mot spelets tema men att det inte 
fungerar på grund av spelets regelstruktur och barnen etablerar istället ett primärt ramverk 
mot reglerna. På detta sätt får spelet sin egen logik som inte kan länkas till vad det 
representerar. Då etableras ett primärt ramverk där spelet är en aktivitet i sig med sin egen 
logik (ibid.:204).  
 
Det femte och sista interaktionsmönstret som Linderoth identifierar är en extern dynamik där 
interaktionen relateras till världen utanför spelsituationen (ibid.:214). Exempelvis kan detta 
handla om att barnen förhandlar med varandra om vem som är den bästa spelaren. Det kan 
också bestå av att en kille väljer att spela en tjej med rosa klänning på ett humoristiskt sätt 
under de andra killarnas protester för att det inte blir seriöst då. ”Den mening som genereras 
bygger således på strukturer som går långt bortanför den föreliggande situationen. Det handlar 
om vilka lekformer som är socialt accepterade för pojkar vilket i sin tur handlar om vilka 
                                                 
11 Relationen mellan fuskande och dataspelande har en lång och komplex historia som beskrivits ingående av 
Mia Consalvo (2007). 
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attribut som är förknippade med manlig lek” (Linderoth, 2004:222). Ytterligare exempel på 
denna typ av interaktion är hur två tjejer som spelar mot varandra måste lyckas hantera 
konkurrensen i spelet och samtidigt sin vänskap. I detta fall blir det lämpligt att stänga ute 
vissa potentiella betydelser (hot mot vänskapen) av det som sker för att konkurrensen i 
situationen ska fungera.  
 
Linderoths studie är ett empiriskt svar på frågan kring symbolers representation och funktion i 
spel. Därför kan många av de teman som finns i detta avsnitt relateras till diskussionen om 
hur dataspel kan analyseras. Samtidigt blir det även tydligt att meningsskapandet måste ses i 
relation till det dataspel som spelas. Det som är viktigt att lyfta fram i samband med denna 
studie är att dataspelandet studeras som en relativt ostörd aktivitet. Det vill säga att den 
studeras i ett rum där aktiviteten inte utmanas av den omgivande kontexten. 
aktiviteten inte utmanas av den omgivande kontexten.  
 

2.4.2 Etnografiska studier av spelande 
I detta avslutande avsnitt innan sammanfattningen kommer jag att återvända till de studier 
som togs upp i samband med spelandets kontext. På ett liknande sätt kommer fokus riktas mot 
frågor kring rum, materialitet och makt, men denna gång i samband med spelandet. Även om 
Johansson utgår från en diskursteoretisk ingång påminner hennes beskrivning av 
datoraktiviteten Linderoths genom att den ”ger vissa förhandlingsramar. Det finns 
förförståelser om vad verksamheten handlar om, förförståelser som givetvis ser olika ut 
beroende på var man befinner sig, vilka som deltar och vilket program man använder” 
(Johansson 2000:122)12. Det vill säga att barnen kan använda sig av olika resurser för att 
gynnas i själva spelsituationen. Johansson beskriver detta som att barnen agerar ”med hjälp av 
tillgängliga diskurser, preferenser, mål och maktförhållanden (ibid.). På detta sätt byggs en 
bild upp av aktiviteten som en förhandlingsplats där vissa maktkamper kan utspela sig och där 
de deltagande försöker utnyttja olika resurser för att definiera eller gynnas av situationen. 
 
När det exempelvis gäller användandet av datorer i skolan handlar det om att datorn till sin 
konstruktion är avsedd för en person. ”Det finns ett tangentbord och en mus och skärmen 
överblickas lättast av en person som är placerad rakt framför den” (ibid.:111). Många spel till 
datorn är begränsade till en spelare. Därför finns det olika villkor i situationen som begränsas 
på grund av materiella egenskaper hos artefakterna. Om bara en person ägnar sig åt aktiviteten 
så är detta inget problem. De begränsade villkoren kräver inte att några resurser används. 
Johansson menar att de flesta barn därför föredrar att spela ensamma så att de slipper vänta på 
sin tur eller att de blir stressade av andras åsikter om deras spel. Att barn ändå samlas kring 
datorn blir för Johansson en rent praktisk nödvändighet då det i de flesta situationer inte finns 
så många datorer som barn. Å andra sidan är det också många barn som säger att det är roligt 
att spela med sin kompis eller någon de kan få tips av (ibid.). Detta visar även att spelandet 
även är en aktivitet där personer kan sitta bredvid och titta utan att själva spelar13. Att erövra 
ett objekt för sig själv och sina egna syften kallar Aarsand och Aronsson för appropriering, 
ett begrepp som hämtas från Holloway och Valentine (2002:101). Detta begrepp är kopplat 
till både platser och föremål (Aarsand & Aronsson, 2007:90). I Johanssons fall blir detta 
tydligt genom att möjligheten att appropriera föremålet (datorn) är beroende av platsen 
(skolan med ett begränsat antal datorer).  
                                                 
12 För en diskussion kring förhållandet mellan kritisk diskurspsykologi och Goffmans tankar se: Aarsand, 
2007:27f.  
13 Frågan kring människor som sitter med och tittar på spelandet och hur det skiljer sig från själva spelandet har 
även diskuterats inom game studies, dock utan empiriska undersökningar: se Newman 2002. 
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Som tidigare nämnts så menar Aarsand och Aronsson att hänsyn måste tas till den materiella 
aspekten av dataspelandet och se hur dataspelen och den tekniska plattformen ”bidrar till att 
sociala situationer skapas och omskapas”( Aarsand & Aronsson, 2007:86). Därför kan även 
ett socialt virtuellt rum skapas när människor interagerar med dataspelen där spelen och 
teknologin är aktiva i skapandet av detta. På så sätt är dataspelet och den tekniska plattformen 
både ett fysiskt objekt och något som aktivt påverkar situationen. Det virtuella spelrummet 
beskrivs som ”efemära fenomen i så måtto att de är helt beroende av socialt samspel (i det 
enklaste fallet mellan spel och spelare) för att upprätthållas” (ibid.:99). Därför är dessa rum 
mer ömtåliga och upphör existera genom att exempelvis strömmen till den tekniska 
plattformen slås av. Aarsand och Aronsson beskriver att upprätthållandet av spelrummet 
kräver specifika strategier som att exempelvis andra människor i det fysiska rummet 
ignoreras.  
 
Detta är även synligt i Johanssons material där en pojke helt enkelt vägrar tjejer tillträde till 
aktiviteten (2000:123). I dessa fall handlar striden inte så mycket som i Linderoths fall att den 
externa dynamiken som finns i aktiviteten länkas till vem som är bäst när två barn möter 
varandra i ett spel eller hur de förhåller sig till varandra när de tävlar och samtidigt är vänner. 
Men det är en aspekt av samma perspektiv. Kampen eller förhandlingen om att få tillgång till 
spelandet utgör ännu en ytterligare aspekt av den externa dynamiken i spelandet. Med detta 
beskrivet är det dags att sammanfatta de teoretiska utgångspunkterna i den modell som 
inspirerats av Faircloughs kritiska diskursanalys. 
 

2.5 Sammanfattning av de teoretiska utgångspunkterna 
Jag har tidigare nämnt att jag i denna uppsats är mer intresserad av att skapa tre olika 
analytiska perspektiv som studien kommer att utgå ifrån. Denna tanke kommer primärt från 
Norman Faircloghs kritiska diskursanalys som försöker koppla samman detaljerad 
textanalys, tolkande mikrosociologi och makrosociologisk analys av social praktik. Jag 
kommer i detta avsnitt att beskriva hur dessa delar inspirerat denna uppsats. 
 
Den modell som de teoretiska utgångspunkterna kan sammanfattas i finns nedan (figur 1). 
Modellen jämföras med den tredimensionella modell av en kommunikativ händelse som 
Fairclough beskrivit (1995:59).  
 

Spelet 
 

Spelandet 
 

Spelandets kontext 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 1 
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Det innersta fältet i modellen som kallas ”Spelet” kan länkas till den dimension som 
Fairclough placerar texten (talet, skriften, bilden eller en blandning av det språkliga och det 
visuella) (Winther Jørgensen & Phillips 2000:74). Det som Fairclogh menar att analysen bör 
försöka göra på denna nivå är att använda sig språkteoretiska redskap för att analysera texten 
(ibid.:87). När det gäller analysen av bilder menar även Fairclough att det går att använda sig 
av ett semiotiskt tillvägagångssätt men att detta då inte kan ske lika systematiskt (Fairclough, 
1995:54). I mitt fall rör det sig av analysen av ett dataspel vilket skiljer sig från både skrift 
och bild. Genom de teoretiska utgångspunkterna i avsnittet ”Spelet” tycker jag mig se två 
olika ingångar till analysen av dataspel där den ena utgår från representationerna i dataspelet 
och den andra från spelets regler. Liksom den språkteoretiska analysen kan analysen av 
spelets regler ske mer systematiskt än den som utgår från spelets representationer som till 
större del liknar en semiotisk analys. I denna uppsats kommer jag att använda av en metod 
som liknar den förstnämnda. 
 
Den yttre dimensionen i modellen som jag benämner som ”Spelandets kontext” kallar 
Fairclough för social praktik och här kartläggs de sociala och kulturella relationer och 
strukturer som skapar ramen för hur texten skapas och används (Winther Jørgensen & Phillips 
2000:90). Här blir det nödvändigt att använda sig av andra teoretiska utgångspunkter som 
exempelvis kan hämtas från sociologin. I Faircloughs fall är det denna dimension som 
analysen resulterar i men eftersom jag i denna uppsats primärt är intresserad av spelandet har 
jag försökt att rikta analysen mot sociala och kulturella relationer och strukturer kring 
aktiviteten. I detta fall har jag berört Foucaults syn på makt som relationell som främst kan 
studeras i konkreta situationer. Andra aspekter som berörts är rumslighet och materialitet. Det 
är inom denna dimension som mitt tillvägagångssätt och perspektiv skiljer sig från 
Faircloughs. 
 
Den mellanliggande dimensionen kallar Fairclough för den diskursiva praktiken som 
representeras av ”Spelandet” i min modell. Tanken här är att undersöka hur texten skapas och 
hur den används. Detta gör vanligtvis inte Fairclough utan försöker istället kartlägga vilka 
andra texter som texten bygger på (ibid.:85). På samma sätt är det möjligt att här studera 
produktionen av ett spel, beröra frågor kring genrer och vilka tidigare spel det bygger på eller 
undersöka andra relationer kring hur spelet skapats eller används. I denna uppsats kommer jag 
att inom denna dimension analysera spelandet som här är det primära intresset. Genom den 
teoretiska ingången blir dataspelandet en komplex aktivitet som bland annat kan ses som ett 
situerat aktivitetssystem som pågår i ett fysiskt rum kopplat till platsen men även kan kopplas 
till ett virtuellt rum där dataspelet är aktivt i skapandet av detta.  
 
Eftersom de olika delarna i modellen inte ska ses som isolerade har jag valt att lägga till pilar 
som förstärker bilden av att dessa står i stark relation till varandra. De perspektiv som jag valt 
att använda mig av i denna uppsats är bara några av ett stort antal möjliga. På samma sätt är 
det möjligt att kombinera de olika perspektiven på olika sätt. Den väg genom analysen som 
jag valt beskrivs i modellen med de ljusgrå små pilarna. Denna studie är främst tänkt som en 
första utgångspunkt till att börja fundera kring dessa relationer ur det specifika perspektiv som 
jag valt i detta fall.  

 17



3. Metod och material  
Detta avsnitt handlar primärt om den deltagande observationen som denna studie bygger på.  
När det gäller analysen av dataspelet som främst spelades under denna tid har 
utgångspunkterna för denna redan beskrivits men kommer även utvecklas under själva 
analysen. 
 

3.1 Medieetnografi som metod 
Hittills har jag kallat den metod som användes i samband med observationen på 
fritidsklubben för deltagande observation. Denna typ av kvalitativa metod kan även gå under 
andra namn som etnografisk metod eller fältundersökning (Esaiasson m.fl., 2004:333f.). I 
vissa fall kan de olika namnen ha att göra med hur pass lång tid observationen ägde rum och 
hur pass aktiv observatören var. Kortfattat så går samtliga dessa begrepp ut på att forskaren 
gör direkta observationer på platsen och gör iakttagelser med egna ögon. En liknande variant 
på denna metod är indirekta observationer där exempelvis en videokamera används vars 
filmer sedan analyseras (Rosengren & Arvidson, 2002:161)14.  
 
När det gäller kopplingen till medie- och kommunikationsvetenskapen kan denna typ av 
tillvägagångssätt länkas till medieetnografin som i likhet med receptionsstudier bland annat 
betonar hur användandet av medier speglar en specifik sociokulturell kontext och är en 
process som ger mening till kulturella produkter och erfarenheter i vardagslivet (McQuail, 
2005:404). Till skillnad från receptionsstudier breddar medieetnografin sitt intresse även till 
områden omkring själva medieanvändandet. Dessutom används deltagande observationer och 
informella samtal som komplement till de djupintervjuer som används i receptionsstudier 
(Drotner, 1993:27). 
 
Den deltagande observationen som metod förekommer inom flera olika akademiska 
traditioner och kan tillämpas på olika sätt beroende på syftet med studien och den 
tanketradition som den kan länkas till. Frågor som återkommer i flera av dessa fall handlar om 
i vilken grad deltagandet sker (från att bara observera till att delta aktivt i miljön) och om de 
studerade informeras om att de studeras (Rosengren & Arvidson, 2002:166f.). Ytterligare 
centrala aspekter handlar om längden på kontakten och hur pass konstruerad miljön som 
observationen sker i är (Esaiasson m.fl., 2004:335)15. I flera av dessa fall blir frågan kring i 
vilken grad forskaren påverkar miljön som studeras central. När det gäller medieetnografin i 
samband med deltagande observationer är ett genomgående tema att forskaren inte försöker 
konstruera en miljö utan istället försöker studera en redan befintlig miljö. Därför är det viktigt 
att reflektera över hur relationen mellan observatören och de observerade påverkas av 
observationen eftersom detta kan sägas sänka studiens validitet. Detta kan bland annat handla 
om att observatörer riskerar att ”go native”, det vill säga att den blir en del av miljön istället 
för att observera den. Därför anses det bland annat problematiskt att studera en grupp som 
forskaren är en del av (Rosengren & Arvidson, 2002:172). Detta är ett återkommande 
problem som även blir tydligt genom begreppet deltagande observation. Går det verkligen att 
vara en deltagare och observatör samtidigt? 
 

                                                 
14 Detta tillvägagångssätt används främst i Linderoths och Peterson & Munters undersökningar men även 
Aarsand & Aronsson analyserar videoinspelat material. 
15 Detta skiljer till exempel Linderoth och Peterson & Munters undersökningar där barnen ombeds spela dataspel 
med vissa restriktioner mot Aarsand & Aronsson. 
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Ett annat perspektiv på denna relation intar Kirsten Drotner som menar att medieetnografin 
har ett feministiskt arv som i stort sett ignorerats. Hon tar bland annat upp att feministiska 
studier har en lång tradition av att problematisera relationen mellan forskaren och de som 
intresset riktas mot. Eftersom dessa studier syftar till att förstärka kvinnors underordnade 
position uppstår en problematik om exempelvis studerade kvinnor inte håller med om 
forskarens tolkning (Drotner, 1993:31). En grundtanke blir då att ”all research is by necessity 
partial, not objective” (ibid.). Därför blir inte detta en fråga om huruvida forskaren påverkar 
situationen utan hur. Denna tanke ansluter även jag mig till. Att exempelvis etniska 
minoriteter utför observationer inom sin egen grupp innebär inte nödvändigtvis att studien 
skulle ha sämre validitet så länge relationen problematiseras. Drotner menar att etnografiska 
studier ”obtain their scientific validity through our systematic collection and interpretation of 
data, not by the findings being generalized to cover other groups” (ibid.:36). Jag kommer att 
diskutera frågan kring denna studies giltighet i slutet av detta huvudavsnitt. 
 

3.2 Tillvägagångssätt 
När det gäller den deltagande observation som denna uppsats bygger på så är den förlagd till 
en fritidsklubb för barn i åldrarna tio till tolv år under åtta dagar. När jag inledde arbetet med 
uppsatsen visste jag till en början bara att jag ville studera dataspelandet i en miljö i vilket 
aktiviteten var ett naturligt inslag, det vill säga att det inte var jag som skapade 
spelsituationen. Jag visste även att jag ville studera barn eller ungdomars spelande eftersom så 
många föreställningar förekommer kring dessa (se s.12 i denna uppsats). Under funderingar 
kring vad för typ av miljö detta skulle kunna vara kom jag att tänka på fritidsgården som 
plats. Fördelen med denna plats var även att den utgjorde en mellanområde för ungdomar 
mellan skolan och hemmet. Därför tog jag kontakt med en gammal bekant som jag visste 
arbetade på en fritidsgård för att undersöka möjligheten att göra en studie där. Hon berättade 
då att detta inte skulle vara speciellt gynnsamt eftersom de där aktivt jobbade med att få 
ungdomarna att förbättra sin sociala situation i vilket dataspelandet inte var en prioriterad 
aktivitet. Däremot föreslog hon att jag kunde göra en studie på en fritidsklubb inom samma 
område där hon också jobbade där de nyss köpt in ett dataspel som användes flitigt. 
Fritidsklubben är i kommunal regi och riktar sig till barn mellan tio till tolv år. Jag försäkrade 
mig även om att jag hade ett godkännande av föreståndaren att utföra studien. 
 
När det gäller kontakten med föräldrarna till barnen på fritidsklubben var ett problem att 
barnen och antalet på dem varierade från gång till gång. Därför valde jag att skriva ett brev 
som förklarade vem jag var, vad jag skulle göra på fritidsklubben och hur föräldrarna kunde 
komma i kontakt med mig om de hade några frågor (se appendix). Detta brev ingick sedan i 
de reguljära utskick som fritidsklubben skickar till föräldrarna. Ett alternativ hade varit att be 
om föräldrarnas skriftliga godkännande men eftersom jag rörde mig inom en tidsram valde 
jag bort detta. Ingen förälder tog kontakt med mig vilket förhoppningsvis tyder på att de 
godkände detta. När det gäller kontakten med barnen var förklarandet av vem jag var och vad 
jag gjorde på fritidsklubben mer problematisk eftersom de varierade och kom vid olika 
tidpunkter. Jag valde att berätta för de barn som var där de första dagarna i samband med 
deras gemensamma mellanmål på fritidsklubben. Samtidigt ville jag vara så öppen som 
möjligt kring mina syften så när någon frågade vem jag var så svarade jag naturligtvis så 
öppet som möjligt på frågan. Barnen berättade även för varandra vem jag var. I alla dessa fall 
frågade jag också om barnen godkände min vistelse där vilket alla gjorde. Däremot finns det 
fog för att vara kritisk mot detta i samband med vuxnas relation till barn. Min upplevelse är 
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att det var svårt att inte positioneras som en auktoritet. Denna fråga kring vem jag var i 
sammanhanget visade sig vara något problematisk men jag spar detta till nästa avsnitt.  
 
Under de inledande två dagarna försökte jag röra mig så mycket som möjligt i lokalerna på 
fritidsklubben för att få ett allmänt intryck av miljön i sin helhet. Därefter ägnades mitt 
primära intresse åt att sitta vid dataspelandet för att återigen röra mig i lokalerna de avslutande 
två dagarna. Normalt bestod en dag i att jag anlände till fritidsklubben klockan ett på 
eftermiddagen innan de första barnen anlände och att jag stannade till klockan fem då de 
kvarvarande barnen gick till en gymnastiksal för gemensamma aktiviteter med fritidsledarna. 
 
Observationerna skedde genom att jag med papper och penna antecknade så mycket som 
möjligt av vad som hände. Detta kan beskrivas som att datainsamlingen skedde på ett 
förutsättningslöst sätt. Främst berodde detta på att studien kan sägas vara utforskande vilket 
innebär att en standardisering och strukturering av observationen inte är särskilt lätt att 
genomföra till en början (för att inte säga ogynnsamt) (Rosengren & Arvidson, 2002:175). 
Däremot blev datainsamlingen med tiden allt mer systematisk på så sätt att olika tendenser i 
materialet återkom och blev allt mer synliga för mig under observationen. Det är dessa 
mönster och exempel som utgjort grunden för de delar av materialet som jag valt ut i samband 
med analysen. Inledningsvis hade jag tänkt utföra djupintervjuer i samband med 
observationen vilket jag sedan struntade i till förmån för mer tid till observation. Som tack 
fick fritidsklubben ett dataspel av mig vid avslutandet av studien. 
 
En nackdel med valet av plats för observationen var att barnen rörde sig mycket i lokalerna 
och det var svårt att hålla reda på vem som var vem. Ytterligare problematiskt blev detta 
genom att det inte alltid var samma barn som var på fritidsklubben varje dag. Detta gjorde det 
svårt att hålla reda på enskilda barn och se hur deras beteende förändrades eller förhöll sig till 
spelandet under en längre tid. För att göra en studie som fokuserar på detta hade det varit 
bättre att följa ett enskilt barn under en längre tid. Det medför också att det varit svårt att 
skilja olika barn från varandra i materialet annat än under kortare episoder. 
 
Under den deltagande studien spelades även andra spel än Guitar Hero vilket gör att det inte 
ska ses som att detta var det enda spel som spelades. Däremot var det en övervägande del av 
tiden som ägnades åt detta spel. Eftersom en analys av samtliga spel som spelades under 
observationen inte är möjlig har jag valt att främst koncentrera analysen på detta spel för att 
peka på ett exempel på hur spelet och spelandets kontext influerar spelandet.  
 

3.3 Egna reflektioner 
Frågan kring min egen roll i relation till de observerade skulle kunna utvecklas i oändlighet. 
Samtidigt tror jag det vid ett sådant tillfälle är nyttigt att bli påmind om att det nog är ”bäst 
om forskaren kan disciplinera sig under rapportskrivandet och inse att läsarna tyvärr är mer 
intresserade av hur aktörerna hade det än av hur forskaren upplevde sig själv under 
forskningsprocessen”(Repstad, 1999:61). Därför kommer jag här främst att lyfta fram några 
exempel på vad jag upplevde som problematiskt under observationen. 
 
En viktig aspekt i samband med detta som tidigare nämnts handlar om min relation till de 
studerade. När det gäller min relation till de två fritidsledare som jobbade på fritidsklubben 
var ett problem att jag kände den ena sedan förut. Det var även genom henne som jag hade 
fått tillträde till den miljö jag studerade. När det gäller min relation till barnen upplevde jag 
denna som ännu mer problematisk eftersom jag inte visste vilken roll jag skulle inta i 
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sammanhanget. Jag försökte hela tiden hålla en låg profil och till stor del bara sitta tyst med 
mitt anteckningsblock. Däremot positionerades jag av barnen som en vuxen vilket även 
innebar att de utgick från att jag skulle bete mig som en fritidsledare. Ett exempel på detta är 
hur en pojke hoppar upp i mitt knä jagad av ett gäng flickor och ber mig att skydda honom. 
Ibland vände sig pojkarna även till mig när dispyter uppstod som en auktoritet. Främst var det 
problematiskt att veta hur jag skulle bete mig när dessa dispyter övergick till fysiska 
konfrontationer. Till slut vande sig ändå barnen vid att jag inte ingrep i deras aktiviteter vilket 
även gjorde att jag blev mer bekväm i min roll.  
 
Min uppfattning är att samtliga studerade tillskrev mig ett tekniskt kunnande beroende på mitt 
studiesyfte. Bland annat frågade fritidsledarna mig om hjälp med deras dator och barnen 
frågade mig ibland om olika dataspel. På den fjärde dagen av observationen hade någon 
förstört fjärrkontrollen så att kanalen som dataspelet låg på inte kunde ställas in. Jag valde då 
att ingripa i situationen och visa på hur en annan koppling var möjlig eftersom studien annars 
skulle utebli. Efter detta sågs jag som en auktoritet när det gällde att förstå teknik. Jag tror att 
den roll jag kom att spela i sammanhanget kan beskrivas som ”den konstige killen som sitter 
med sitt anteckningsblock och bara är intresserad av dataspel”.  
 

3.4 Etiska överväganden 
När det handlar om studiens etiska överväganden har mycket redan nämnts. Gällande 
informationskravet beskrev jag muntligt mitt syfte för personalen, skickade ett brev hem till 
barnens föräldrar och försökte, i så stor utsträckning som det gick, att informera barnen. När 
det gäller samtyckeskravet har jag inte riktigt lyckats leva upp till detta genom att jag inte 
inhämtat något samtycke från barnens föräldrar utan bara informerat om min studie. Däremot 
kan undersökningen inte sägas vara av speciellt privat karaktär och har ett godkännande från 
fritidsklubbens föreståndare (Esaiasson m.fl., 2004:444). Jag har valt att anonymisera 
samtliga personer som deltagit i studien tillsammans med fritidsklubbens namn. Däremot 
finns naturligtvis risken att beskrivningen av den gör att någon läsare skulle kunna lokalisera 
denna. Eftersom undersökningen inte berör något specifikt känsligt ämne bör detta i sådana 
fall inte innebära några större konsekvenser även om det är olyckligt. När det gäller barnens 
identiteter är dessa svåra att lokalisera eftersom anteckningarna inte tagit hänsyn till vad 
samma barn sagt eller gjort förutom i specifika situationer. 
 

3.5 Studiens giltighet 
Jag har tidigare berört frågan kring validitet i samband med deltagande observationer. Detta 
kommer jag nu kort beröra genom att utgå från Charles Sanders Peirces filosofi om vad det 
innebär att ha kunskap om något. Peirces skiljer mellan tre olika slags logiska slutledningar 
som han kallar deduktion, induktion och abduktion (Miegel & Johansson, 2002:77). När det 
gäller deduktion innebär detta en slutledning på förnuftsmässiga grunder. När det gäller 
induktion utgår istället slutledningen från upprepade empiriska observationer som alla ger 
samma resultat. 
 
När det gäller abduktion handlar det om att genom någon enstaka observation framkasta ”en 
hypotes som ansluter sig till någon etablerad föreställning inom den kommunikations- 
gemenskap som man tillhör”(ibid.:78). Det vill säga att slutsatsen kan ses som en sorts 
gissning. Denna slutledningsform menar Peirce är vanligt förekommande i mänskligt 
tänkande genom att vi på abduktiv väg kommer fram till mer eller mindre rimliga antaganden 
om hur saker och ting förhåller sig. I förlängningen innebär detta att sanning alltid är något 
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tillfälligt och hela tiden utvecklas. Den är med andra ord ett relativt begrepp. Så länge de 
undersökningar som görs bekräftar den sanning vi utgår från antar vi dem för sanna. När 
något motsäger denna sanning måste den omdefinieras för att bli en ny sanning. På detta sätt 
menar Peirce att om det fanns en slutgiltig sanning så skulle all undersökning utmynna i 
denna om den fick hålla på tillräckligt lång tid (Miegel & Johansson, 2002:79). 
 
Detta är däremot ett hypotetiskt tillstånd eftersom det går att fråga sig om det går att nå slutet 
på en undersökning och hur vi skulle veta att vi nått dit? Det som anses sant vid en viss 
tidpunkt är inget annat än det som alla inom en viss kommunikationsgemenskap kan enas om. 
Därför diskuterar inte Peirce sanningen som sådan utan vårt begrepp om sanning. ”Sanningen 
som sådan kan vi inte veta något om” (ibid.). Detta är även en kunskapssyn som jag vill 
använda mig av i denna uppsats genom att utgå från de befintliga perspektiv som jag beskrivit 
i det teoretiska avsnittet och se vilka likheter och skillnader som jag kan se i mitt material.  
 
Ytterst är detta en fråga om vad som kallas för kommunikativ validitet, vilket innebär att det 
är upp till läsaren att hålla med resonemangen i denna uppsats eller ej. Min uppgift är att 
beskriva den väg jag tagit genom denna undersökning och de upptäckter jag gjort i slutet av 
den. Sedan är det ytterst upp till läsaren och den kommunikationsgemenskap denna uppsats 
ingår i att avgöra generaliserbarheten i dessa (Malterud, 1998:161f.).  
 
En poäng med denna studie är just att försöka måla upp ett exempel på hur ett spel, en kontext 
och spelandet som aktivitet förhåller sig till varandra. Detta medför att en naturlig fortsättning 
på denna är att undersöka hur andra exempel förhåller sig till denna för att modifiera och 
utveckla bilden av spelandet. Det vill säga att det säkerligen hade sett annorlunda ut om ett 
annat spel spelats på fritidsklubben eller om spelet spelats i en annan kontext av andra 
personer. Ytterst är detta som sagt en empirisk fråga som framtida studier får besvara. 
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4. Analys och resultat 
I detta avsnitt görs en analys av materialet från den deltagande observationen tillsammans 
med en analys av det dataspel som spelades till störst del av denna. Avsnittet är uppbyggt på 
samma sätt som teoriavsnittet. 
 

4.1 Spelet 

4.1.1 Spelkomponenter och spelmiljö 
Jag tänker börja denna analys med att utgå från karriärsläget i dataspelet Guitar Hero. Detta är 
det primära sättet att spela spelet ensam på. När jag väl beskrivit den grundläggande 
uppbyggnaden av denna kommer jag att beskriva hur flerspelarläget där två personer kan 
möta varandra skiljer sig från denna. Det första Järvinen menar att en spelanalys bör göra är 
att försöka finna spelkomponenterna, det vill säga de fysiska objekt som spelarna kan 
manipulera eller äga i spelet (Järvinen, 2008:63). Dessa kan antingen tillhöra spelaren, en 
annan spelare eller spelsystemet. Spelkomponenterna tjänar två syften i ett spel. Dels kan 
spelaren identifiera sig med någon sorts ställföreträdare och de spelkomponenter som den 
äger. I schack är det exempelvis de olika pjäserna som spelaren har på brädet men även de 
pjäser som spelaren slagit ut för motståndaren. Dels utsätter spelkomponenterna spelaren för 
utmaningar, de är de objekt vilka spelaren åtrår och vill ha (ibid.:66). 
 
När det gäller Guitar Hero utgör de primära spelkomponenterna av de objekt som i spelet 
kallas för ”noter”. Till dessa noter är sedan olika attribut knutna. Den grundläggande 
egenskapen är att de till en början ägs av spelsystemet och ger poäng om spelaren lyckas 
erövra dem. Vissa noter är utformade som stjärnor kan även ge så kallad ”stjärnkraft” vilket är 
en möjlighet att få ännu mer poäng i spelet. Jag kommer att beröra dessa relationer ytterligare 
i avsnittet om spelets regler och spelmekanik.  
 
Spelarens ställföreträdare i spelet utgörs av två saker. Den första består av fem olikfärgade 
cirklar som är placerade i en horisontell linje längst ned på skärmen (se bild 1 i appendix). 
Dessa utgör de för spelaren enda manipulerbara ytorna i spelet. Det är när en not passerar 
någon av dessa cirklar som spelaren har en möjlighet att göra den till sin. Den andra är en 
tredimensionell fiktiv figur vars rörelser är kopplade till vad som händer i spelet. Denna figur 
är inte manipulerbar i sig utan illustrerar bara vissa händelser i spelet. Därför kan den till 
större del ses som en del av spelets tema vilket jag berör längre fram. Ytterligare 
spelkomponenter som spelaren kan inneha är som tidigare nämnts, poäng och stjärnkraft vilka 
fungerar som attribut till noterna. 
 
Det andra grundläggande spelelementet som Järvinen menar att en spelanalys till en början 
bör intressera sig för är spelmiljön, det vill säga det som förkroppsligar de fysiska eller 
virtuella begränsningar i spelet. På detta sätt förkroppsligar spelmiljön spatiala arrangemang i 
ett spel (ibid.:66). Även spelmiljön kan ha attribut. Några av dessa är att den kan vara en del 
av en helhet som exempelvis spel med olika nivåer eller hel som i exempelvis monopol. Delar 
av spelmiljön kan vara upptagna eller lediga, det vill säga att de kan tillhöra spelaren, en 
annan spelare eller systemet.  
 
För att gå vidare med spelanalysen så går det att dela upp spelmiljön i två delar. Dels består 
den av en vertikal tvådimensionell yta som rör sig mot spelaren uppifrån och ned mot 
spelarens rad av cirklar för att sedan försvinna. Spelaren ser inte hela denna utan har bara 
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överblick av en liten del i taget. Det är på denna yta som noterna är utplacerade och eftersom 
det är spelsystemet som skapar rörelsen i spelet kan denna spelmiljö även sägas vara en 
spelkomponent som tillhör det. De fem cirklarna kan ses som den del av spelmiljön som är 
upptagen av spelaren. Den andra spelmiljön utgörs av den fiktiva inramning som finns 
omkring denna vertikala yta och består av en fiktiv karaktär som spelar gitarr på en scen inför 
publik. Eftersom denna miljö liksom den fiktiva karaktären bara är en illustration av vad som 
händer i spelet tillhör den i större grad spelets tema. 
 

4.1.2 Regler och spelmekanik 
En grundläggande tanke hos Järvinen är att regler förkroppsligas genom andra spelelement. 
Detta gör det däremot inte omöjligt att tala om regler som en specifik spelkomponent. 
Reglerna producerar varje individuell möjlighet och begränsning som ett spel erbjuder 
spelarna (Järvinen, 2008:69). Det som Järvinen menar är att analysen av spelkomponenter och 
deras specifika egenskaper gör att vi kan förstå reglerna bättre genom ett perspektiv som ser 
hur de förkroppsligas genom spelkomponenterna. För spelarna av ett spel blir reglerna synliga 
i form av procedurer gällande spelelementen som reglerna bestämmer (reglerna blir även 
synliga i instruktionsböcker m.m.). Procedurerna kan sägas vara spelets svar på spelarens 
handlingar. Detta kan exempelvis vara att spelaren belönas eller bestraffas och att 
spelelementen med sina attribut förändrar sin inre relation till varandra (ibid.:71). Ett enkelt 
exempel är biljard där en stöt gör att spelet svarar med en procedur som gör att vissa bollar 
ändrar sin relation till varandra. I samband med detta kan även spelaren belönas om en viss 
boll hamnade i ett hål eller bestraffas. Spelarens handlingar i spelet kallas här för 
spelmekanik. Gemensamt för spelmekaniken är att den lättast går att definiera genom verb. I 
fallet med biljard handlar det om att stöta. När en spelmekanik utförs svarar spelsystemet med 
en procedur (ibid.:73). 
 
Genom spelmekaniken och procedurerna blir spelets regler synliga i de olika spelelementens 
beteende beroende på deras attribut. En typ av regler som är speciellt centrala i spel är regler 
som bestämmer spelets mål. Det vill säga vad spelarna genom utförandet av spelmekaniken 
försöker uppnå. Här menar Järvinen att man bör försöka urskilja olika målhierarkier eftersom 
det kan finnas ett primärt mål med spelet som är beroende av att andra mål uppnås (ibid.:348). 
För att sammanfatta detta så innehåller spelet olika regler varav en central form är de som 
handlar om spelets mål. Reglerna förkroppsligas genom spelelementen när en spelare utför en 
spelmekanik och systemet svarar med en procedur.  
 
Hur kan detta relateras till Guitar Hero? Jo, spelet består av olika spelkomponenter i form av 
noter placerade på spelmiljön som rör sig mot det område som spelaren förfogar över. När 
noterna är inom dessa cirklar finns en möjlighet för spelaren att träffa denna. Därför är träffa 
den grundläggande primära spelmekanik som spelaren kan utföra. Om spelaren träffar denna 
not belönas den genom en procedur som ger poäng. Målet med spelet är att få så många poäng 
som möjligt vilket kan sägas vara spelets övergripande mål. Om spelaren inte lyckas träffa 
noten bestraffas den genom att spelet svarar med en procedur som inverkar negativt i relation 
till den mätare som visar hur bra spelaren är och finns längst ned till höger på skärmen (se 
bild 1 i appendix). När denna mätare når sin botten, det vill säga att spelaren upprepade 
gånger missat noterna, är spelet över. Om spelaren träffar noterna ökar denna mätare. 
Ytterligare procedurer som spelet kan svara med är att spelaren får mer poäng om den lyckas 
träffa flera noter i rad utan att missa någon. 
 

 24



Om spelaren lyckas träffa en grupp noter utformade som stjärnor kan den få stjärnpoäng. 
Detta gäller även stjärnformade utdragna noter, det vill säga att spelaren inte bara behöver 
pricka noten utan även hålla den kvar i sin ägo under en viss tid. Under denna tid blir en 
sekundär spelmekanik möjlig som vi kan kalla ”svaja”. På detta sätt finns en hierarki 
uppbyggd även kring spelmekaniken. Det är när spelaren lyckas svaja den förlängda noten 
som den får stjärnpoäng. Om spelaren lyckas träffa gruppen noter eller svaja den förlängda 
noten svarar systemet med en procedur som ger stjärnkraft som samlas i en blå mätare (se bild 
1 i appendix). När stjärnkraften fyllt upp halva mätaren finns en möjlighet för spelaren att 
utföra en tredje spelmekanik som aktiverar stjärnkraften. Om denna aktiveras svarar spelet 
med en procedur som gör att spelaren får dubbelt så mycket poäng under tiden som innehållet 
i mätaren sjunker. Denna typ av spelmekanik kallar Järvinen för en modifierande spelmekanik 
(2008:348). Detta gör även att mätaren som visar om spelaren riskerar att förlora ökar 
drastiskt under denna tid.  
 
Hittills har min analys koncentrerats mot hur spelet kan analyseras när en ensam spelare 
spelar en nivå i karriärsläget. Jag tänker nu förflytta mig ytterligare ett steg bort från 
spelkomponenterna och spelmiljön för att analysera strukturen på karriärsläget och vilka 
övergripande mål som finns där. Till att börja med så kan spelaren välja mellan olika 
svårighetsgrader. Dessa är kopplade till två saker i spelet. Dels hur många av spelarens cirklar 
som noter passerar genom och dels den hastighet som noterna har. I den lättaste versionen 
kommer bara noter genom tre av cirklarna med låg hastighet. I den svåraste används alla fem 
cirklarna och flera noter behöver träffas på samma gång i en hög hastighet. 
 
Inom varje svårighetsgrad finns olika nivåer att välja mellan. Till en början är dessa få men ju 
fler banor spelaren klarar av blir nya nivåer möjliga. Dessa skiljer sig endast i form av att de 
nyare nivåerna innehåller fler noter, antalet cirklar som noterna passerar bestäms av 
svårighetsgraden. På detta sätt finns det ett mer övergripande mål i spelet som handlar om att 
klara av så många nivåer som möjligt. I alla svårighetsgrader förutom den enklaste belönas 
spelaren även med pengar i spelet om den klarar av nivån beroende på hur pass bra det gick. 
Dessa pengar kan sedan användas till att köpa saker i spelet som möjliggör fler val för 
spelaren när det gäller den fiktiva delen av det som jag återkommer till i avsnittet om spelets 
tema. En viktig sak som jag vill nämna gällande nivåerna i spelet är att de är statiska på så sätt 
att noternas placering inte sker slumpmässigt. Det vill säga att spelaren kan lära sig följden på 
dessa efter att ha spelat samma nivå flera gånger. 
 
För att nu gå vidare till flerspelarläget så är det beroende av karriärsläget på så sätt att det 
endast är de nivåer som låsts upp i det som kan spelas. På så sätt finns en ytterligare 
målhierarki i spelet genom att möjligheten att spela olika nivåer i flerspelarläget är beroende 
av karriärsläget. Det finns regler utanför nivåerna som avgör vad som är möjligt att välja för 
spelarna. I övrigt påminner flerspelarläget om karriärsläget vad det gäller banor. Spelarna 
spelar på varsin vertikal spelmiljö som finns på vardera sidan av skärmen (se bild 2 i 
appendix). Ovanför dessa finns den fiktiva spelmiljön där respektive fiktiv figur representerar 
spelarna. Det som dock skiljer sig från karriärsläget är att det inte finns någon mätare som 
hotar spelaren med att spelet kommer ta slut. I flerspelarläget spelas en hel nivå igenom 
oavsett hur bra spelarna lyckas. Istället finns en mätare i mitten på skärmen som visar vem av 
spelarna som leder för tillfället. En ytterligare aspekt som jag vill ta upp är att spelarna inte 
spelar på exakt likadana spelmiljöer. Istället varvas noterna mellan de två spelarna i omgångar 
och är bara ibland identiska.  
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4.1.3 Tema, information och gränssnitt 
Analysen tog sin utgångspunkt i spelelement, deras attribut och spelmiljöer. Den gick sedan 
vidare till att diskutera vissa av spelets regler i samband med spelmekanik och procedurer. 
Slutligen så diskuterades svårighetsnivåer i spelet och relationen mellan karriärsläget och 
flerspelarläget. I detta avsnitt kommer jag att röra mig ytterligare bort från spelsystemet och 
intressera mig för vad som syns på skärmen, information och spelets fiktiva tema. Jag 
kommer även att ta upp spelets gränssnitt som är det fysiska objekt till dataspel som 
möjliggör för spelarna att utföra spelmekaniken och påverka spelsystemet.  
 
När det gäller information i spelet så har mycket redan nämnts i samband med beskrivningen 
av spelmiljön som inte är helt synlig för spelaren och de olika mätarna, poäng och stjärnkraft, 
som finns i spelet. Främst kommer jag här att koncentrera mig på vad Järvinen kallar 
information om objekten (Järvinen, 2008:75). Det jag vill beröra i detta fall handlar om de 
olika färger som noterna kan ha. Dessa färger korresponderar med färgen på den cirkel som 
spelaren förfogar över. På detta sätt kan spelaren redan i förväg informeras om inom vilken 
cirkel som noten som närmar sig i vertikal riktning kommer att hamna inom. Noterna som ger 
stjärnkraft är till skillnad från vanliga noter som är cirkelformade utformade som en stjärna. 
När stjärnkraften aktiveras av spelaren färgas alla noter blå vilket gör att färginformationen 
döljs för spelaren och gör det svårare att lokalisera vilken cirkel dessa är på väg mot (även om 
de rör sig i en vertikal linje mot respektive cirkel).  
 
En central komponent i samband med Guitar Hero är gränssnittet. När det gäller definiering 
av detta menar Järvinen att gränssnittet bara innefattar fysiska objekt som ger spelaren 
indirekt tillgång till spelkomponenterna. Det vill säga att flyttandet av en schackpjäs eller ett 
kort sker genom en direkt kontakt med spelelementen och inte utgör några gränssnitt (ibid., 
2008:82). Inte ens tennisracket eller en biljardkö räknar Järvinen som gränssnitt utan menar 
dessa endast utgör ting som förstärker spelmekaniken. Att spela tennis med handen är fullt 
möjligt men inte att spela ett dataspel utan en handkontroll eller liknande.  
 
Till Guitar Hero finns ett speciellt gränssnitt som kan köpas tillsammans med spelet. Däremot 
går det lika bra att använda den vanliga handkontrollen eftersom det specialutvecklade 
gränssnittet skickar samma information som en vanlig handkontroll. Det som skiljer dessa åt 
är den fysiska spelmekanik som spelaren behöver använda sig av i relation till gränssnittet för 
att utföra en spelmekanik spelet. Att träffa en not med handkontrollen innebär att spelaren 
måste göra rätt knapptryckning på rätt tidpunkt. Att svaja innebär att knappen hålls ned 
samtidigt som styrspaken riktas uppåt. När det gäller det specialtillverkade gränssnittet som 
ser ut som en gitarr (se bild 3 i appendix) måste spelaren först hålla ned rätt knapp på 
gitarrhalsen och sedan trycka ned eller upp ”klinkspaken” som sitter på kroppen av gitarren. 
När det gäller att svaja måste den färgade knappen var nedtryckt samtidigt som svajarmen på 
gitarren måste tryckas in mot gitarrkroppen. På detta sätt blir det tydligt hur gränssnittets och 
den fysiska spelmekanik som behöver utföras på det är godtyckligt i förhållande till den 
spelmekanik som utförs i spelet (ibid.:257). I denna analys kommer jag vidare att bara 
intressera mig för gitarren som gränssnitt eftersom det var sådana som användes vid den 
deltagande observationen. 
 
När det gäller gitarren i Guitar Hero är det svårt att inte komma in på spelets tema. Detta 
beskriver Järvinen som spelets ämne som kontextualiserar reglerna och spelelementen till 
andra meningsinnehåll än vad spelsystemet som informationssystem kräver. Ett regelverk 
skapar en form av mening kring spelssystemet men ett tema tillhandahåller ytterligare ett 
lager av meningsinnehåll så att spelsystemet kan uppfattas som något annat system (ibid., 
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2008:77). Därför kan temat ses som den metafor spelet använder sig av för att spelaren ska 
förstå vad den ska göra i spelet och vad som händer. Om ett spel inte har ett specifikt tema så 
visas spelsystemet på sina egna villkor. Däremot poängterar Järvinen att detta inte innebär att 
det finns några ”rena” spelsystem. Spel ingår alltid i kulturella kontexter som spelets historia 
och traditioner (Järvinen, 2008:78). 
 
I Guitar Hero utgörs detta av ett tema kring rockmusik och att vara gitarrist. Begrepp som 
”noter”, ”stjärnkraft” och ”svaja noten” kan på visst sätt redan ha konnoterat detta. Detta tema 
tar sig uttryck genom grafik, ljud och det fysiska gränssnittet. När det gäller grafiken är det 
mest tydliga exemplet den fiktiva karaktär och miljö som finns omkring den vertikala 
spelmiljön. I början av spelet i samband med valet av svårighetsgrad finns även möjligheten 
att välja en fiktiv figur som representerar spelaren i spelet och en gitarr som denna spelar på. 
Dessa val påverkar dock inte spelsystemet något utan utgör bara ett val i relation till spelets 
tema. När nivån spelas visar denna fiktiva miljö upp hur den valda karaktären spelar inför en 
publik. Däremot påverkar spelsystemet den fiktiva miljön så sätt att när exempelvis 
stjärnkraften aktiveras så gör karaktären yvigare gester på scenen. I karriärsläget är de olika 
nivåerna utformade som en gitarrists väg mot berömmelse genom att de olika nivåerna börjar 
i en källarlokal och avslutas på en stor arena.  
 
De olika poängen och stjärnkraften kan säga vara tematiserade på så sätt att de kan länkas till 
musik men är mer godtyckliga i sin koppling. Vad stjärnkraft är kan kanske länkas till hur en 
gitarrist får extra mycket energi på scenen men varför detta är kopplat till vissa noter förklaras 
inte. Här får spelet sin egen logik och refererar till större del till spelsystemet som sådant. De 
olika noternas färger refererar inte till någon viss ton grafisk och den vertikala spelmiljön kan 
visserligen uppfattas som en liggand gitarrhals men även i detta fall är kopplingen inte helt 
självklar. Däremot så använder spelet ljud i mycket större utsträckning i relation till temat. En 
stor del av spelet består i att det är kända låtar som varje nivå består av. Noterna kommer 
alltså i takt med musiken vilket gör att den i sig kan ses som en information för spelaren om 
hur noterna kommer. Om spelaren känner igen låten blir det lättare att träffa noterna om den 
följer med i musiken och takten. När spelaren lyckas träffa en not hörs gitarren i låten men om 
spelaren missar hörs ett knäpp, som om strängen missades. Jag har tidigare tagit upp hur 
svajarmen kan användas i samband med de långa noter som ger stjärnkraft. I spelet finns även 
vanliga noter som är långa som ger möjlighet för spelaren att använda svajarmen. När denna 
används och en lång ton är träffad ändras ljudet som hörs på gitarren som om en svajarm 
användes i verkligheten. Däremot är detta i samband med vanliga noter bara en estetisk 
funktion som inte påverkar poängen. 
 
Avslutningsvis tänker jag beröra gränssnittet som genom sin utformningen även kan länkas 
till spelets tema. När det gäller en ton så måste en av fem knappar på halsen tryckas ned för 
att sedan slås an i spelet genom att ”klinkspaken” trycks upp eller ned. På detta sätt finns klara 
referenser till en verklig gitarr där en sträng trycks ned och ett plektrum slår an den. Eftersom 
knapparna på halsen bär samma färger som respektive noter och spelaren cirklar har i spelet 
förstärks spelets tema genom att utförandet av en fysisk spelmekanik länkas till relativt 
abstrakta figurer på skärmen. Detta skulle dock inte ske med en handkontroll. När spelaren 
vill aktivera stjärnkraften i spelet behöver den antingen trycka på ”START-knappen” som 
liknar en volymknapp på gränssnittet eller helt enkelt vända gitarren så att halsen pekar rakt 
upp. Då finns det en sensor som känner av detta och sätter igång stjärnkraften. På detta sätt 
inbjuder gränssnittet även till en sociodramatisk lek genom att spelaren utför rörelser liknande 
de på en verklig gitarr och även behöver inta poser som kan länkas till hur rockstjärnor 
slänger sina gitarrer kring halsen.  
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4.2 Spelandets kontext 

4.2.1 Om fritidsklubben 
Fritidsklubben är en social inrättning i kommunal regi som ligger under barn- och 
ungdomsnämndens ansvar. Det vill säga att det finns fritids- och kulturpolitiska mål och 
riktlinjer som påverkar den. I nämndens uppdragsplan står att ”Den öppna 
fritidsverksamheten har en strategisk roll att främja ungas sociala utveckling och bidrar till att 
skapa social tillhörighet. Deltagande i kultur- och fritidsverksamhet baseras på valfrihet och 
bygger på frivilliga möten vilket skapar samhörighet, stärker ungas identitet och är ett 
kraftfullt verktyg för delaktighet och demokratiskt deltagande” (Uppdragsplan, 2007-2010). 
På detta sätt ses kultur- och fritidsaktiviteter som något positivt som får barn och ungdomar 
att utvecklas. I längden så menas det även att denna utveckling leder till goda 
samhällsmedborgare som är delaktiga i demokratin. Fritidsklubben är inte bara en social plats, 
den är även ett rum som styrs av och upprätthåller olika idéer om människor och samhället. 
 
Fritidsklubben är öppen för barn mellan tio till tolv år vilket är de åldrar som går i 
mellanstadiet. Lokalerna ligger i samma byggnad som en högstadieskola i ett område som kan 
karakteriseras som en multietnisk stadsmiljö. När en ny pojke en dag anländer till 
fritidsklubben är det naturligt för en av de andra pojkarna att fråga vilket land han kommer 
ifrån som första fråga. Det vill säga att frågan om vem man är kan kopplas till etnicitet. När 
den andra killen svarar kurd och killen som frågade säger ”Kurdistan” och nickar för att i 
nästa stund återgå till att titta mot dataspelet är det som att han godkänt den nye killen till 
gruppen. I övrigt är frågan kring etnicitet inte explicit märkbar i mitt material. 
 
På fritidsklubben går cirka fyrtiofem barn som vistas där olika dagar. Till skillnad från 
exempelvis ett fritidshem där föräldrarna lämnar och hämtar barnen kommer de och går som 
de vill. På detta sätt så är det en öppen och offentlig miljö som barnen vistas i. Att gå på 
fritidsklubben kostar sexhundra kronor per termin och när jag talar med en av fritidsledarna 
om detta så är hon lite kluven till denna avgift. Å ena sidan menar hon att det behövs någon 
sorts begränsning av miljön så att inte vem som helst kan få tillträde till den. Å andra sidan så 
säger hon att detta kan innebära att en del barn som kanske skulle behöva få vara i den miljö 
som fritidsklubben utgör inte får det. Däremot utgör denna kostnad en rätt låg ekonomisk 
tröskel som de flesta har råd med och som bland annat går till de mellanmål som barnen äter. 
Det som blir tydligt i detta fall är hur fritidsledaren förhandlar med frågan kring miljöns 
öppenhet och att detta inte är helt oproblematiskt. Det blir även tydligt hur hon menar att 
fritidsklubben har en social funktion i relation till resten av samhället. Hon berättar även att 
hon tycker att det är mycket bra stämning på fritidsklubben och att hon trivs mycket bra med 
barnen. 
 
De två fritidsledarna som jobbar på fritidsklubben är i tjugofemårsåldern och består av en man 
och en kvinna. Föreståndaren träffade jag vid observationen bara en gång och hon var väldigt 
positivt inställd till dataspel. Hon berättade att det för henne var självklart att barnen skulle ha 
ett sådant. Detta kan ha haft att göra med att det var mig hon talade med och ville visa sitt 
intresse för min undersökning. Samtidigt tror jag att det kan vara intressant att fundera kring 
att införskaffandet av ett sådant i denna miljö ändå måste kopplas till en idé om vad som är 
bra för barnen.  
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4.2.2 Platsens relation till det sociala rummet 
Fritidsklubben består av tre gemensamma rum och ett personalrum. På detta sätt delas platsen 
upp i två olika sorters sociala rum. De som är till för alla och det som är till för personalen. 
Fritidsgården öppnar klockan ett på eftermiddagen, fram till dess hålls dörren in till lokalerna 
stängda. Detta är däremot inget problem eftersom de första barnen brukar komma ett tag 
senare. Det jag vill beröra i detta fall är att ingången till dessa båda rum har dörrar vilket de 
andra rummen inte har. Personalrummet är möjligt att stänga och låsa liksom ytterdörren men 
passagen mellan de resterande rummen saknar denna möjlighet. När personalen lämnar 
personalrummet låser de dörren. På så sätt påverkar den materiella biten av rummet hur det 
sociala organiseras eftersom de hela tiden är möjligt att höra och se vad som försiggår i de 
resterande rummen. Miljön blir genom detta även mer överblickbar för personalen som 
samtidigt de vid behov kan arbeta ifred på personalrummet vid exempelvis sin arbetsdator.  
 
Fönstren i lokalerna vetter ut mot skolgården som finns utanför. På detta sätt kan personalen 
även se och ha kontakt med barn som vill gå ut och göra andra aktiviteter på skolgården. Men 
detta även innebär att äldre ungdomar som går i högstadiet kan gå förbi och det är inte 
ovanligt att barnen kommenterar de äldre som passerar. På samma sätt kan de äldre göra 
gester eller lustiga miner mot barnen. Ibland händer det att en del äldre ungdomar kommer in 
i lokalen korta stunder för att samtala med fritidsledarna eftersom de även jobbar på en 
fritidsgård. På samma sätt så använder barnen på fritidsklubben ett biljardspel som står ute i 
skolans lokaler. Även i detta fall är det däremot placerat på så sätt att det är synligt genom 
dörröppningen till fritidsgården. På så sätt kan inte de sociala rum som fritidsgården består av 
ses som isolerade enheter utan att de hela tiden står i förbindelse med andra social rum 
beroende på materiella egenskaper som fönster och dörröppningar. 
 
Det som slår mig när jag vistas i denna miljö är hur pass mycket av de möjliga aktiviteter som 
barnen kan välja mellan som består av just spel. I det största rummet som ingången till 
fritidsgården leder in till finns det två bord med stolar utplacerade. Vid dessa brukar vissa 
barn sitta och göra sina läxor, spela kort och pyssla. Mot väggen står en bokhylla som är 
fyllde med olika spel och pysselsaker. I ett hörn står ett fotbollsspel. Mitten av detta består av 
en tom yta vilket är den punkt i hela lokalerna som passeras flest gånger om dagen eftersom 
den sammanbinder ingången med de två andra offentliga rummen. Det är även på denna 
punkt som barnen är på när de exempelvis låtsas brottas med varandra eller sparkar fotboll.   
 
Det andra offentliga rummet består av köket där barnen äter mellanmål. På sidorna av detta 
finns olika skåp och köksutrustning och i mitten finns ett bord med stolar. Det är i detta rum 
som dörren in till personalrummet finns. I köket samlas också många av barnen tillsammans 
med fritidsledarna och samtalar med varandra. Att just köket blivit ett socialt rum där få 
aktiviteter än kollektiva samtal pågår är intressant. En sak som kan bidra till detta är att 
platsen rent fysiskt är så pass liten att ingen person kan ignorera någon annan. Det går inte att 
ha ett samtal utan att de andra hör. Vanligtvis sitter några personer vid bordet och de som inte 
får plats vid detta står lutade mot köksbänken. 
 
Det tredje offentliga rummet är det som är intressantast i denna uppsats och utgörs av rummet 
där dataspelet är placerat. Rummet har antagligen till en början fungerat som ett videorum 
eftersom TV:n är placerad i en bokhylla med olika filmer. Under TV:n finns ett skåp som 
måste låsas upp med en nyckel som fritidsledarna förfogar över. I detta finns en video, 
dataspelen och spelkonsolen. Detta är alltså ytterligare en del av det gemensamma rummet 
som kan kontrolleras av fritidsledarna. Anledningen till detta är dock primärt stöldrisken på 
samma sätt som att personalrummet låses på grund av värdesaker som finns där. Mitt emot 
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denna bokhylla står ett bord och bakom den en soffa. Under de delar av den deltagande 
observationen som jag ägnade åt spelandet satt jag på en stol vid sidan av denna soffa. 
Bokhyllan står vid sidan av dörröppningen vilket gör att den inte är synlig från det större 
rummet. Inte heller soffan och bordet är helt synliga från detta vilket gör att en uppsikt över 
denna del av rummet kräver att en person ställer sig i dörröppningen. Istället står ett bord och 
några stolar som sällan används i den del som är synlig. När det är mycket barn i rummet 
brukar de dock använda dessa men de är alltså inte högt prioriterade platser att vara på. Detta 
gör att den del av rummet som spelandet äger rum i är något dold samtidigt som den person 
som vill ha uppsikt över den måste ställa sig i dörröppningen. Det är denna plats som 
analysen av spelandet kommer att utgå från. 
 

4.2.3 Makt och rutiner 
Fritidsklubben utgör en intressant plats på så sätt att den för barnen utgörs av offentliga rum 
inom vilka olika aktiviteter utförs. Dessa rum har gemensamt att de delas av alla barnen och 
att alla de saker som finns inom rummet tillhör fritidsklubben. Därför finns det inget barn som 
kan göra anspråk på en sak på grund av att den äger den. Fritidklubben utgör en gemensam 
miljö som inte är så disciplinerad som exempelvis skoldagen där barnens aktiviteter är 
schemalagda. Däremot skiljer den sig från barnens hemmiljö genom att den är offentlig. De 
flesta aktiviteter förutom läxläsningen sker med flera andra barn. Under dagen förflyttar sig 
barnen genom det sociala rummet mellan olika aktiviteter som de växlar mellan. Dessa 
aktiviteter är frivilliga på så sätt att det inte finns något krav på att de bör utföras. Samtidigt 
kan fritidsledarna ta initiativ till olika aktiviteter.  
 
Fritidsledarna kan sägas vara de auktoriteter som har makten i detta sammanhang. De har det 
yttersta ansvaret för barnen och förfogar över det sociala rummet på ett annat sätt än vad 
barnen gör. Däremot är relationen mellan dessa och barnen inte så hierarkisk som till en 
lärare. Barnen skämtar och låtsasbrottas med fritidsledarna på ett sätt som mer påminner om 
en vänskapsrelation än en auktoritet. De samtalar om olika intressen som sociala 
angelägenheter, skolan och barnens intressen. Att fritidsledarna ändå tillskrivs en viss position 
märks när de deltar i någon av barnens aktiviteter då många barn vill vara med. Ett exempel 
på detta är när den manlige fritidsledaren spelade ett frågedataspel med barnen. Många av 
kommentarerna i detta fall handlade om hur han lyckades i spelet. Denna händelse drog även 
till sig en mängd barn som ville titta på när han spelade. 
 
Däremot kan fritidsledarna ta sin auktoritet i anspråk och säga till barnen när de passerar vissa 
gränser som exempelvis att spela fotboll inomhus eller när den lekfulla brottningen övergår i 
slagsmål. I dessa fall accepterar barnen nästan alltid dessa ingripande. Ytterligare en sak som 
inte är förhandlingsbar är när barnen måste bege sig till gymnastiksalen innan fritidsklubben 
stänger på eftermiddagen. Detta för att en fritidsledare ska kunna stanna kvar och städa upp 
efter dagen. I dessa fall hamnar det kollektiva före barnens individuella vilja och samtliga 
måste gå. På eftermiddagen serveras mellanmål som även är en kollektiv rutin som samtliga 
närvarande deltar i. Under de dagar som jag observerade fritidsklubben var det rätt dåligt 
väder så att barnen var inomhus vilket gjorde att jag bara var med om att fritidsledarna sa till 
barnen att gå ut och äta mellanmål en gång. Detta kan även ha att göra med att jag var där och 
gjorde undersökningen och att dataspelandet genom detta tilläts i högre grad än annars. Om 
detta kan jag inget veta. Därför är det mycket möjligt att mer restriktioner om barnens 
inomhusaktiviteter tillkommit om denna gjorts under en period med vackert väder under en 
annan period på året. 
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4.3 Spelandet 

4.3.1 Att börja spela 
Bland pojkarna på fritidsklubben är dataspelandet en högt prioriterad aktivitet. Under hela den 
tid som observationen gjordes hände det aldrig att någon flicka spelade dataspel. Efter att 
fritidsklubben öppnat brukade de första pojkarna komma in i det större rummet där barnen 
kunde hänga av sina kläder och ta av sig sina skor. Vanligtvis tittade de in i rummet där 
dataspelet fanns för att se om någon var där. Om detta inte var fallet gick de in till 
fritidsledarnas personalrum där de två gitarrer som fritidsklubben köpt in till Guitar Hero 
bevarades om det stod öppet. I annat fall frågade de någon av fritidsledarna om de kunde få 
spela dataspelet och få gitarrerna. För att spela krävdes även att barnen antingen bad om att få 
skåpet under TV:n upplåst eller att de vissa gånger fick låna fritidsledarens nycklar för att 
göra detta själva.  
 
På de flesta av dagarna som observationen gjordes var dataspelandet den aktivitet som 
startades först. Ibland hände det att pojkarna frågade varandra vad de vill göra men det slutade 
nästan alltid med dataspelande. Detta var de som först tog makten över spelandet. Ibland 
märktes en viss tävlan mellan pojkarna om vem som var först genom att de uttryckte sin 
glädje över att vara först på platsen. Under två av dagarna valde de första pojkarna andra spel 
är Guitar Hero. Detta gör även att de som är först har möjligheten att bestämma vilket spel 
som ska spelas. När pojkarna väl börjat spela ett spel har de som sedan kommer och vill spela 
förtur om de vill spela samma spel som spelas. Det är först när ingen annan vill spela det som 
för tillfället spelas som möjligheten finns att byta spel.  
 
Till största del spelades Guitar Hero i sitt flerspelarläge där pojkarna möter varandra i par. 
När de första pojkarna fått igång dataspelet kunde de placera sig på tre olika sätt beroende hur 
många de var. Om de var få till antalet till en början fanns valfriheten att antingen ställa sig 
framför TV:n, sätta sig på bordet eller sitta i soffan. De gitarrer som fritidsklubben köpt 
bestod av en trådlös och en med sladd. Att sitta i soffan innebar att den gitarr som hade sladd 
inte räckte ända fram till soffan. På grund av detta behövde pojkarna då lyfta ut konsolen ur 
skåpet och ställa den på golvet framför. På detta sätt påverkade den fysiska och tekniska 
utformningen på gitarrerna hur pojkarna placerade sig genom att de bara satt i soffan och 
spelade om de var få. Om fler pojkar sedan anslöt till spelandet fanns det ett specifikt mönster 
i hur de placerade sig. De som tittade på när andra spelade satt i soffan och de som spelade 
stod antingen på golvet framför eller satt på bordet. Om pojkarna som spelade till en början 
satt i soffan, vilket endast hände enstaka gånger, var det oftast så att de som stod näst i tur 
ställde sig framför dem när de skulle spela så att själva spelandet förflyttades dit.  
 
Genom att de som spelade placerade sig så långt fram mot TV:n som möjligt kunde de andra 
sitta bakom och titta på som åskådare. På detta sätt kunde de som spelade ha den bästa 
översikten på vad som hände i dataspelet samtidigt som de andra kunde titta på. Om det var 
mycket pojkar i samband med aktiviteten satte sig även några på bordet framför soffan. 
Eftersom dessa då kom att skymma sikten för dem bakom valde dessa oftast sidorna på bordet 
som sittplatser. Ytterligare barn som tillkom i dessa fall ställde sig vid sidan av bordet där 
sikten inte var lika bra och dessa stannade oftast bara en stund.  
 
Eftersom bokhyllan med TV:n och soffan stod på motsvarande långsidor av väggarna i 
rummet behövde alla personer som ville passera förbi gå mellan TV:n och soffan. Genom 
detta kunde spelarna bli störda i sitt spelande om någon gick mellan TV:n och dem.  
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4.3.2 De som inte deltar 
Jag har i det tidigare avsnittet beskrivit hur pojkarna placerar sig i samband med spelandet för 
att kunna ha en överblick över TV-skärmen. När dessa platser är fulla krymper möjligheten 
för den som vill delta i aktiviteten att göra det genom att TV:n utgör det som allas intresse 
riktas mot. Det vill säga att dessa utesluts från den gemensamma referenspunkt som 
aktiviteten har. På så sätt begränsar den tekniska utformningen av TV:n och det fysiska 
rummet möjligheten att kunna delta i spelandet. När det är mycket pojkar kring dataspelet 
händer det att de som inte får plats då och då tittar in i rummet för att se om någon gått. 
Däremot är det naturligtvis inte så att alla pojkar bara vill spela dataspel men det är en högt 
prioriterad aktivitet. Ett exempel på detta är när två pojkar länge väntat på att få spela och den 
ena säger till den andra att de aldrig kommer att få spela så det är lika bra att de går ut och 
spelar basket. 
 
När en pojke kommer in i rummet kan han göra en bedömning över hur lång tid han kommer 
att behöva vänta för att få spela eller att istället hitta på något annat. Däremot fanns det ingen 
annan aktivitet som barnen behövde vänta på i så pass stor utsträckning som i samband med 
spelandet. Centralt här blir då hur dataspelet skiljer sig mot andra aktiviteter eftersom det är 
utformat för högst två personer16. Detta gäller även biljarden och fotbollsspelet som fanns på 
fritidsklubben men jag såg aldrig en så stor grupp barn kring dessa aktiviteter. När det 
exempelvis gäller att spela kort skiljde sig denna aktivitet mot de andra på så sätt att alla som 
ville fick vara med men när spelandet väl börjat fick de andra vänta på nästa omgång. På detta 
sätt påverkar sakerna och aktiviteten möjligheten att delta i den.  
 
Det händer ofta att barn kommer in i rummet för att sedan gå igen. Rörligheten mellan olika 
aktiviteter och i rummet är något som karakteriserar hela miljön. När det gäller dataspelandet 
tittar fritidsledarna med jämna mellanrum in genom dörröppningen för att titta till aktiviteten 
eftersom den inte är synlig från de andra rummen. På samma sätt kommer en grupp flickor in 
i rummet flera gånger per dag och tittar på pojkarna som spelar under tystnad. De tittar inte 
primärt på TV-skärmen utan på pojkarna som sitter i soffan. Även i detta fall kan det handla 
om att platsen inte är synlig från det större rummet och att de vill visa sin närvaro för 
pojkarna. När jag en dag kom till fritidsklubben satt flickorna i den soffa som de som brukar 
spela dataspel sitter i men lämnade rummet i samband med att den första pojken kom in i 
rummet med gitarrerna för att spela. 
 

4.3.3 Att spela karriärsläget med andra 
Jag har tidigare nämnt att de pojkar som är först med att börja spela dataspel är de som har 
möjligheten att bestämma vilket spel de ska spela och på vilket sätt. Eftersom det inte finns 
någon konkurrens kring aktiviteten blir valfriheten inte begränsad. Vanligtvis väljer pojkarna 
att spela mot varandra i flerspelarläget men en dag väljer en grupp att spela karriärsläget av 
Guitar Hero 2 som fritidsklubben också äger. Spelet innehåller inga större skillnader mot del 
ett vilket gör att den analys som gjordes av denna även går att applicera i detta fall. Genom att 
pojkarna väljer detta sätt att spela på begränsas antalet möjliga spelare till en enda person. De 
riskerar även att förlora på en nivå. Om de istället spelar mot varandra är de garanterade att 
spelandet sträcker sig genom en hel nivå. I karriärsläget försöker istället pojkarna att klara av 
en grupp nivåer för att komma vidare till nästa. Nedanstående citat visar på hur pojkarna 
förhandlar om hur många som får vara med i aktiviteten. Till en början är det två pojkar som 

                                                 
16 Detta gäller Guitar Hero, när det exempelvis gäller ett frågespel som spelades en dag är det för fyra personer 
vilket innebar att fler kunde delta. 
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sitter i soffan och spelar. A som har precis har förlorat på en nivå fortsätter att spela och 
menar att de ska spela två gånger i rad. 
 

A: Det är två gånger i rad (spelar vidare) 
B: Nej, jag vill ha den där. Är det så att man förlorar mitt i en låt så är det så att den går över. Du suger. 
Jag vill spela… restart. 
A: Då får du spela den här så får jag köra nästa. (lämnar över gitarren) 
(C kommer in i rummet) 
C: Får jag vara med? 
B: Helst inte. 
C: Varför då? 
B: Ok, då. 
A: Det är väldigt svåra låtar. Vi kör en låt var så vi (roterar med handen). Det är Boston nu. 
(B har gitarren) 
B: Vi har klarat tre stycken. Vi kör en var. Det är fan enkelt. 
 

A som precis förlorat väljer att försöka klara av en annan valbar nivå. B menar att han vill 
spela just den nivå som A tänker välja och vill även ha en överenskommelse om att de ska 
byta av om de förlorar. När C kommer in får han till en början inte delta i spelandet. När han 
sedan får vara med berättar A om reglerna som satts för aktiviteten, att de ska spela en gång 
var. I detta sammanhang blir det tydligt hur barnen ser sig som en grupp som tillsammans 
försöker uppnå målet att klara av så många nivåer som möjligt i spelet som kallas låtar. Efter 
ett tag kommer allt fler pojkar in i rummet. C lämnar rummet efter att han har spelat.  
 

A: C har gått så en kan hoppa in. 
Alla: Jag! 
(C kommer tillbaka) 
C: Är det jag? 
A: Du hoppade ju ur så någon tog din plats. 
C: Nähä, jag ska spela. 

 
När C har lämnat rummet är han inte längre delaktig i aktiviteten vilket gör att A erbjuder de 
pojkar som finns i rummet en plats. När C sedan kommer tillbaka och frågar om det är hans 
tur snart berättar A att han antagit att C inte längre var med i spelandet. På detta sätt visar 
citatet hur spelandet länkas till en fysisk närvaro i rummet. Samtidigt visar det också på att de 
pojkar som tittar på inte kan delta även om de är närvarande. Men genom att de befinner sig 
vid spelandet ökar möjligheten att få vara med när en plats blir ledig. På detta sätt kan 
personerna kring spelandet delas upp i fyra olika lager. Först den som för tillfället verkligen 
spelar spelet. Denna person ingår i en grupp som tillsammans försöker klara av de olika 
nivåerna i karriärsläget. Dessa personer måste förhandla om vems tur det är att spela och 
bestämmer även vem så får vara med. Kring dessa finns ytterligare en grupp pojkar som vill 
spela men för att kunna göra detta måste de få tillträde till den mindre gruppen. Kring denna 
finns de övriga barnen på fritidsklubben i andra rum. Genom att C lämnade rummet uppfattar 
A det som att han lämnar aktiviteten. När C sedan kommer tillbaka försöker han hävda sin 
plats kring spelandet för att inte bli en av dem som behöver vänta på att få vara med.  
 
När pojkarna spelar karriärsläget spelar de mot ett distinkt mål som spelet erbjuder. Nivåerna 
utgör hela tiden en utmaning som gör att det blir viktigt för gruppen hur bra varje person är 
för att komma vidare. Detta gör att gruppen blir mer prestationsinriktad och det blir svårt för 
någon annan att delta i aktiviteten. Speciellt tydligt blir detta när A uppfattar att aktiviteten 
har ett antal begränsade platser när C lämnar rummet. Detta har inget att göra med hur spelet 
är upplagt utan en socialt skapad regel som alla däremot godtar och upprätthåller. 
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4.3.4 Att spela flerspelarläget 
Under den största tiden av observationen spelar pojkarna flerspelarläget av Guitar Hero mot 
varandra. Till skillnad från karriärsläget är det möjligt för två personer att möta varandra i 
detta fall. I flerspelarläget riskerar barnen inte heller att förlora i nivån även om de kan förlora 
mot den de spelar mot. Det som främst slår mig vid observationen av flerspelarläget är att 
pojkarna oftast spelar samma nivåer flera gånger och försöker istället klara av dem bättre än 
föregående gång. Under hela observationen var det tre nivåer som återkom nästan hela tiden. 
På detta sätt skapar de ett annorlunda mål som gör att spelandet av en och samma nivå gör att 
de kan jämföra resultatet och bli bättre på den till skillnad från om de skulle välja en ny nivå. 
Det gör även att pojkarna kan jämföra sig med varandra även om de inte spelar när de själva 
vet vad de fick på den. Det vanligaste sättet som pojkarna spelar flerspelarläget på är att de 
går ihop i par som spelar tillsammans. Dessa kan antingen vara förbestämda eller att pojkarna 
förhandlar om vilka som ska spela under tiden som de tittar på. Paren väntar i turordning 
beroende på hur spelandet har organiserats. Ett sätt är att de spelar en nivå var och att det 
sedan är nästa pars tur. Detta är oftast det sätt som används när paren bestäms under tiden. Ett 
annat sätt är att de bestämmer en viss tid kring hur länge de ska få spela. Detta system är 
svårare att upprätthålla och det är oftast de pojkar som började spela när fritidsklubben 
öppnade som beslutar detta. Det är inte helt självklart vilket system de ska använda sig av 
utan även detta är öppet för förhandling. I citatet nedan har pojkarna som börjat spela när 
fritidsklubben öppnat bestämt att varje par får spela i en halvtimma var. Detta har gjort att en 
del pojkar som velat spela gått och gjort andra saker samtidigt som två stycken par stannat 
kvar i rummet för att vänta på sin tur. Det andra paret har precis börjat spela när ytterligare en 
pojke kommer in i rummet. 
 

(A och B spelar, C och D väntar när E kommer in i rummet) 
E: Snälla jag får köra, jag måste gå om tio minuter. 
C: Nej för då börjar de bråka och så förlorar vi vår tur. 
[…] 
(F och G kommer in i rummet) 
C till F: De har en halvtimme kvar. 
F till G: Åh, vi kommer aldrig få spela. 
(F och G går iväg och hämtar en av fritidsledarna (H)) 
H: Hur länge har ni spelat? F och G måste få spela också. Ni spelar tio minuter (till C och D). 
C till mig: Skriv att det suger. 
A: När ska vi sluta? 
H: Ni ska sluta om fem minuter. 
 

I citatet blir det komplicerade sätt som förhandlingen kring spelandet sker på synligt. När E 
kommer in och vill spela menar han att han ska gå snart och därför skulle vilja ha förtur. C 
som väntat länge på sin tur är inte redo att göra ett undantag från systemet eftersom han 
menar att detta skulle leda till bråk om de frångår principerna i detta. När F och G inser att det 
kommer ta lång tid att få tillgång till spelandet går de och hämtar fritidsledaren vars ord inte 
går att säga emot. Ordningsstrukturen ändras till att varje par får spela tio minuter var. 
Samtidigt blir det par som väntat på sin tur enligt det gamla systemet lidande vilket även 
märks i irritationen C visar mig. På detta sätt blir det även tydligt att det system som de första 
spelarna bestämmer får konsekvenser för senare spelare. De som väntar upprätthåller detta 
system genom att de själva fått vänta så lång tid. När det sedan är deras egen tur vill de inte 
spela kortare tid än de tidigare och på så sätt kan systemet fortgå så länge det inte utmanas 
och lyckas förhandlas bort. I detta fall bryts detta genom fritidsledaren auktoritet. På så sätt 
handlar pojkarna hela tiden i sina egna intressen. En pojke som är speciellt duktig på spelet 
och inte har någon att spela med försöker till exempel få igenom systemet att de ska spela så 
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att den som vinner får möta nästa person som i en turnering. Detta system är dock svårare att 
driva igenom i detta fall eftersom att han är ensam.  
 
Pojkarna kan även använda sig av andra strategier för att få spela annat än de verbala. Hur de 
placerar sig i rummet kan relateras till spelandet. Om det är någon som snart ska spela eller 
vill spela kan denna person närma sig den som för tillfället spelar för att på så sätt visa sin 
närvaro och göra sig påmind rent fysiskt. Det fanns även andra tillfällen när kroppen kunde 
användas för att försöka få spela. Ett exempel på detta är nedanstående citat där pojke A 
spelar med pojke B när C kommer in som har väntat på att få spela med D som är i ett annat 
rum. 
 

A: Vi ska spela om. 
C: Jag skulle ju spela. 
A: Men två gånger var. 
C: Vi bestämde ju i skolan ju. 
B: Är det något? 
(C försöker ta gitarren från A som håller i den, de börjar knuffas) 
C: Håller du på så håller jag på. 
(C ställer sig framför TV:n) 
A: Det räcker, jag kommer slå ner dig. 
 

I detta fall försöker A fortsätta spela när C kommer in. C hänvisar till en överenskommelse 
som de gjort redan i skolan som A bryter mot om vilken ordning de ska spela efter. När detta 
inte hjälper försöker C fysiskt ta makten över gitarren vilket inte fungerar. Han väljer då 
istället att ställa sig framför TV:n för att störa spelandet. På detta sätt används även fysiska 
strategier i samband med spelandet för att försöka få tillgång till det.  
 
Det är inte så ofta som pojkarna tävlar med varandra. Spelandet tycks i större utsträckning 
vara ett sätt att umgås. När två kompisar spelar tillsammans händer det sällan att de uttrycker 
sig nedvärderande om hur den andra spelar. Däremot tycks de bry sig om sina prestationer i 
spelet som utvärderas efteråt när poängen visas. Kompisarna stöttar då varandra och berättar 
hur man ska spela spelet om den andra inte kan. På detta sätt bevarar de sin kompisrelation 
genom att inte bry sig om hur de presterar i relation till varandra utan hur bra de själva 
presterade. Istället är det de som sitter och tittar på som säger saker om hur bra det går för 
dem som spelar. Tävlandet dyker främst upp i de fall där pojkarna inte känner varandra så väl. 
Även i dessa fall kan pojkarna använda sig av fysiska strategier för att lyckas i spelet. 
Samtidigt blir vinsten i dessa sammanhang inte värd något då den andre anklagar dem för 
fusk. Exempel på detta är att de knuffas eller drar i gitarren eller drar ut kontakten på den.  
 
När pojkarna spelar flerspelarläget placerar de sig alltid på det sätt som deras respektive 
spelmiljö är placerad på skärmen. Det första de gör när de börjar spela är att lokalisera vilken 
sida av skärmen som är deras. Till exempel frågar sig en pojke ”Vem är jag?” när han börjar 
spela och får detta förklarat för sig av en som sitter bakom. Om detta inte stämmer byter de 
plats. På detta sätt påverkar spelet det sätt som de ställer sig i det fysiska rummet. Däremot är 
det en vanlig fråga från dem som kommer in och sätter sig i rummet vem som är vem i spelet. 
I dessa fall beskriver de som tittar på för denna person hur respektive spelare representeras av 
de fiktiva karaktärerna i spelet genom att exempelvis fråga ”Vem är det där” och peka på mot 
en av de fiktiva karaktärerna. På detta sätt är en viktig del av att komma in i aktiviteten att 
lokalisera vem som är vem eftersom detta inte är något som tydligt framgår av situationen.  
 
Vid sidan av spelandet så pratar pojkarna som sitter och tittar på även om en massa andra 
saker under tiden. Ett återkommande tema är fotboll men de kan även prata om vad som 
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hände i skolan och människor de känner. En del samtal handlar även om flickor och vem som 
är ihop med vem. På detta sätt blir spelandet ett sätt att umgås kring en aktivitet samtidigt som 
olika privata ämnen avhandlas. Det är sällan som de ser varandra i ögonen när de talar utan 
alla sitter och tittar mot TV:n och tilltalar indirekt varandra. 
 

4.3.5 Att förstå spelets regler 
Ingen av pojkarna verkar ha läst instruktionsboken till spelet. Därför är deras förståelse av 
spelet endast baserat på spelandet eller att någon annan berättar eller visar dem. En förståelse 
av dessa handlar om att förstå den fysiska spelmekaniken i spelet. Under hela den tid som jag 
gjorde observationen var det ingen av pojkarna som använde ”klinkspaken” på så sätt att de 
tryckte den både upp och ned när de spelade. Istället trycktes den bara ned av de flesta eller 
bara upp som av några få. Vid sidan av detta så trycktes alltid de färgade knapparna ned 
samtidigt som klinkspaken istället för att hålla knappen nere redan när de såg att noten var på 
väg och sedan bara trycka på klinkspaken. På detta sätt blir det tydligt hur detta inte är något 
som pojkarna kan förstå genom spelet.  
 
Istället blir det spelets spelmekanik, att träffa tonerna, som barnen använder för att förstå vad 
de ska göra. Att förstå att en knapp som trycks ned kan fungerar på samma sätt som när en 
gitarrsträng trycks ned bygger på en förståelse av hur en gitarr fungerar och ett antagande att 
gränssnittet till spelet fungerar på samma sätt. I detta fall använder barnen till större del sin 
förståelse av andra gränssnitt som en handkontroll där en knapp ska tryckas ned på rätt 
tillfälle. Det är även så som spelet spelas med en handkontroll. 
 
När det gäller stjärnkraften så var denna funktion inte helt klar för pojkarna. Flera hade 
upptäckt att det gick att lyfta gitarren rakt upp men när detta kunde ske var inte helt klart. Det 
hände flera gånger att barnen försökte lyfta gitarren när mätaren inte var uppfylld. Ingen 
använde någonsin START-knappen. Att det gick att lyfta gitarren var dock något som 
upprepades flitigt. Därför är även möjligheten att utföra denna spelmekanik något som inte 
var självklart. Men i detta fall förstod barnen att de kunde utföra denna spelmekanik men inte 
på vilket sätt i förhållande till spelets regler. Vissa pojkar som spelat mycket visste dock detta 
och med tiden blev det en kollektiv kunskap. I detta fall förstod de att de kunde utföra 
spelmekaniken först när mätaren var fylld till hälften men de förstod inte hur detta gick till. 
De förstod att detta hade att göra med mätaren för stjärnkraft men inte hur. Att lyckas få till 
stjärnkraften och aktivera den var ett mål som de flesta strävade efter. När detta hände blev de 
oftast upprymda och glada. Främst handlade detta om att de tyckte det var häftigt med de 
effekter som spelet svarade med när denna aktiverades. 
 
När en pojke frågade en annan vad noterna formade som en stjärna var bra för svarade den 
andre att de gav mer poäng. Detta kan ha att göra med att notens utformning gör den mer 
exklusiv i förhållande till de andra. Inget av barnen använde heller svajarmen till gitarren. 
Denna funktion var det aldrig någon som provade. Även i detta fall kan det ha att göra med att 
det inte finns något i spelet som ger upplysning om när den ska användas eller på vilket sätt. 
Detta gör att spelandet för pojkarna bestod av att pricka noterna i form av att trycka på rätt 
knapp när noten var inom spelaren cirkel och sedan lyfta gitarren rakt upp när stjärnmätaren 
var fylld.  
 
Till stor del spelade pojkarna på den enklaste svårighetsnivån men provade på de högre. I 
dessa fall gjorde de det som en rolig sak och valde den svåraste för att se hur svårt det var. En 
pojke berättade även för en annan att ”På expert så spelar man allting” när den andra pojken 
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då frågar vad detta innebär svarar han ”På expert får man orangea också. Då spelar man 
allting”. Att spela allting innebär i detta fall att alla knappar på gitarrens hals används.  

 

4.3.6 Spelandet i relation till spelets tema 
När det gäller frågan kring spelets tema så är främst musiken till de olika nivåerna centralt för 
pojkarna som spelar. De tre nivåer som återkom blev gemensamma favoriter som pojkarna 
tyckte om vilket var det som avgjorde när de skulle välja vilken nivå de skulle spela. Speciella 
partier fick också emotionella funktioner där pojkarna uttalade sig om hur de tyckte om dessa. 
Dessa var unika ställen i sången som exempelvis ett gitarrsolo. På så var sätt valet av nivå 
även en fråga om estetiska preferenser. Att välja fiktiv karaktär och gitarr var inget centralt 
moment i spelandet. När en nivå var klarspelad finns möjligheten att välja en ny nivå eller att 
spela samma igen. Valet av fiktiv karaktär och gitarr behöver bara göras i början av spelet och 
för att byta dessa behöver spelaren gå tillbaks till dessa menyer genom att backa i 
menysystemet. Eftersom detta inte var ett val som behövdes göras för att spela vidare var det 
sällan någon som brydde sig om det. Däremot kunde pojkarna fälla estetiska kommentarer om 
hur karaktärerna såg ut och även om de olika nivåernas utformning. I dessa fall var detta inget 
som de fäste någon större vikt vid.  
 
Det förekom även fall där pojkarna uppfattade delar av spelets tema som något annat. När 
stjärnkraften aktiverades för första gången för en pojke utbrast han ”Nej nu kommer det 
vatten” för att hela spelmiljön blev blå. Andra exempel på detta är hur en pojke liknar en 
psykadeliskt utformad nivå som lustiga huset. I dessa fall var det inte helt klart vad som var 
missförstånd och kreativa lustiga uttalanden. I vilket fall så var detta inget som barnen 
behövde förstå för att spela spelet.  
 
Det förekom även gånger då barnen jämförde spelet med verkligheten. I dessa fall handlade 
det om att de jämförde saker i spelet med verkligt musicerande. Till exempel så funderade en 
pojke över hur svårt det måste vara att spela gitarr i verkligheten där det inte bara finns fem 
knappar utan flera strängar med band. På detta sätt tänker han sig även att spelandet av gitarr 
fungerar på samma sätt som spelet där den musikern måste träffa vissa toner på rätt tidpunkt 
men att det i detta fall finns mycket flera ställen att placera fingret på. Genom detta blir det 
även tydligt att han tänker sig spelet som en förenkling av den verkliga saken. Vid ett annat 
tillfälle frågade en pojke den som satt bredvid honom hur tonerna i musiken kunde förändras 
medan de spelade samma noter i spelet. Här blir spelets förenkling av noterna i relation till 
tonerna något som pojken inser och inte får att gå ihop. I bägge fallen blir det alltså tydligt att 
pojkarna förstår att det rör sig om en simulering. Ett annat exempel handlar om hur två pojkar 
började diskutera den fiktiva karaktärens rörelser på skärmen som vid tillfället snurrade 
gitarren i luften samtidigt som det kom noter i spelet och gitarrljud hördes i musiken. I detta 
fall gick den grafiska fiktionen inte ihop med musiken och barnen förstod detta. 
 
I vissa fall förekom även en sociodramatisk lek i samband med spelandet. Detta uppstod 
bland annat när någon höll på och förlora när den spelade mot någon annan. Istället för att 
fortsätta försöka träffa noterna började denna istället röra sig med gitarren i olika rockposer. 
Ett annat exempel är när två killa ledsnat på att spela, är ensamma kvar i rummet och istället 
ställer sig på bordet och låtsas att det är en scen.  
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5. Diskussion 

5.1 Spelet i relation till spelandet 
Den sak som blir tydligast i analysen av spelet i relation till spelandet är hur pass många av de 
regler som spelet innehåller som barnen struntar eller inte lägger märke till. När de spelar mot 
varandra är det nästan alltid samma nivå som spelas. I deras spelande förenklas de olika 
möjligheterna till att bestå av att trycka på rätt knappar på rätt tidpunkt och tippa gitarren för 
att få stjärnkraften att börja. Jag tror att anledningen till detta är att dessa regler inte är något 
som pojkarna måste förstå för att kunna spela spelet. Detta är helt enkelt speciella tekniker 
som gör att spelaren kan prestera bättre i spelet men inget som krävs för att kunna spela. Detta 
skulle dock vara nödvändigt om de kommer upp på de högre nivåerna i spelet för att klara 
dessa när noterna är snabbare och fler. Men det är inte nödvändigt att förstå hur dessa 
fungerar för att kunna spela och speciellt inte i fallet när pojkarna spelar mot varandra. I detta 
fall erbjuder spelet inget speciellt motstånd som barnen måste övervinna annat än att pricka 
rätt not på rätt tidpunkt. Barnens spelande visar också hur de primärt använder sin kunskap 
om andra gränssnitt till dataspel i samband med det speciella gränssnittet till Guitar Hero i 
stället från att utgå från att det fungerar som det som dess tema föreställer. Detta är beroende 
av att barnen har kunskap om det objekt som gränssnittet föreställer vilket barnen i detta fall 
inte har eller gör någon koppling till. Det blir genom detta även tydligt hur den spelmekanik 
som spelarna utför i spelet själva spelet som består av att ”träffa” noter påverkar den fysiska 
spelmekanik som barnen använder sig av vid spelandet. 
 
Eftersom nivån i flerspelerläget fortsätter rakt igenom oavsett hur bra spelaren presterar är 
detta inte heller något som måste uppnås. Jag tror att en liknande undersökning kring 
exempelvis ett plattformsspel där spelaren hela tiden utsätts för olika utmaningar och annars 
dör skulle påverka situationen på ett annat sätt. Beroende på att flerspelarläget bygger på att 
spelarna har en varsin spelmiljö vid sidan av varandra gör detta att de inte nödvändigtvis 
måste tävla med varandra till skillnad från exempelvis ett hockeyspel där bägge spelarna 
kämpar om en puck. På detta sätt finns det i Guitar Hero ingen konkurrens om 
spelkomponenterna i sig utan bara ett tävlande om de egenskaper som de bär på, det vill säga 
poäng. När barnen istället spelar karriärsläget erbjuder spelet större motstånd genom att 
nivåerna hela tiden blir svårare och att spelaren riskerar att förlora om den inte träffar noterna. 
I detta sammanhang blir barnen mer målinriktade och lägger större vikt vid hur pass duktiga 
de som är med och spelar är. Detta kan tyckas som en paradox då flerspelarläget i spelet 
innebär en mindre målinriktad aktivitet än den för en ensam person. Detta beror på att 
tävlingsläget till större del är beroende av att barnen definierar situationen som en tävling 
mellan varandra vilket inte är en nödvändighet för att kunna spela.  
 
Det blir även tydligt i analysen hur barnen förstår att spelet utgör en simulering. På detta sätt 
uppvisar de att de förstår att de saker som spelets tema refererar till är en godtycklig relation 
som inte stämmer helt överens med verkligheten. Detta är intressant eftersom Guitar Hero är 
ett spel som till stor del bygger på att gränssnittet verkligen ska efterlikna det som det 
refererar till. Barnen går alltså inte på det tema som spelet presenterar utan hittar istället 
brister i relationerna mellan detta och vad det förställer. Att gränssnittet efterliknar en gitarr 
gör inte att barnen uppfattar det som en gitarr. Däremot kan de vid vissa tillfällen låtsas som 
om gränssnittet var en gitarr som i samband med den sociodramatiska leken. 
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5.2 Den sociala kontexten i relation till spelandet 
Fritidsklubben är en offentlig miljö där sakerna som barnen kan använda delas mellan dem. 
Genom detta skapas en konkurrens om olika attraktiva föremål som möjliggör populära 
aktiviteter. Barnen använder sig därför av olika strategier för att behålla dessa föremål i sin 
ägo eller få dem. De barn som först kommer till lokalen har möjlighet att själva välja spel och 
det sätt som de vill spela på. Dessa val får sedan konsekvenser när fler barn vill vara med i 
aktiviteten. Genom konsolen placering i det fysiska rummet skapas ytterligare begränsningar 
för möjligheten att spela genom att alla inte kan befinna sig på en sådan plats att de kan dela 
det virtuella rum de som kan se TV:n delar. I detta fall blir dessa personer utanför aktiviteten 
på grund av platsens fysiska utformning så därför får dessa barn antingen gå till en annan 
aktivitet eller vänta på att en plats blir ledig vid spelet. Men genom att gå in i ett annat rum 
minskar möjligheten till att få spela drastiskt eftersom barnet inte befinner sig fysiskt i 
närheten av spelet. 
 
Hur barnen placerar sig i relation till spelandet påverkas till viss del av det virtuella rummet 
som i exemplet med att de ställer sig på den sidan som deras spelmiljö är på. På så sätt finns 
en relation mellan det sociala rummet och det virtuella. För att kunna göra aktiviteten 
meningsfull för dem som tittar på blir det även viktigt att kunna upprätta en relation mellan de 
fysiska personer som spelar och deras representationer. Men det fysiska rummet påverkar 
även hur barnen placerar sig genom att de som tittar på placerar sig bakom de som spelar.  
 
De olika strategier som barnen kan använda sig av för att få spela kan dels vara verbala. I 
samband med dessa kan de till exempel hänvisa till tidigare överenskommelser eller försöka 
övertala de andra att ändra på det sätt som ordningen lagts upp. Även i detta fall har de som är 
först på platsen en stor möjlighet att bestämma hur detta ska se ut. När väl ett system 
etablerats blir det svårare att ändra på det. Däremot är pojkarna fortfarande beroende av att 
vara fysiskt närvarande även om en överenskommelse har gjorts eftersom de inte kan vara 
säkra på att denna följs. Barnen kan även använda sig av sina kroppar för att försöka få spela. 
Ett sätt är att de kan närma sig de som spelar för att visa att de tycker att det snart är deras tur. 
De kan även ställa sig mellan TV:n och den som spelar för att kapa relationen till det virtuella 
rummet eller försöka ta gitarren genom fysisk styrka. Den yttersta formen av strategi som 
barnen kan använda sig är att hämta fritidsledaren om de tycker att det system som de andra 
satt upp är orättvist. Eftersom fritidsledaren i detta fall är en auktoritet är de beslut som denna 
tar inte är förhandlingsbara. Att fritidsledaren är en auktoritet blir även tydligt i samband som 
barnen ska gå till gymnastiksalen vilket är något som alla måsta göra kollektivt. 
 
Barnens relationer till varandra påverkar även spelandet beroende på vem de spelar med. När 
ett par vänner spelar med varandra är det sällan som de tävlar utan uppmuntrar varandra eller 
bara konstaterar vad de har fått poäng. Jämförelser mellan vad de får poäng och hur bra de är 
förekommer främst när de spelar med någon de inte känner så bra. Anledningen till att det vid 
mer tillfälligt spelande tenderar att bli mer tävlingsinriktat kan vara att detta är den möjliga 
relation pojkarna då kan ha till varandra. Att uppmuntra någon som inte är så välkänd är 
kanske problematiskt eftersom de inte känner varandra så väl. När de spelar mot en annan 
person blir spelandet det de har gemensamt och är det som binder dem samman. På så sätt 
utmanas inte några vänskapsrelationer samtidigt som det finns en potentiell relation i spelet 
till någon barnen inte känner. Däremot förekommer det situationer då barnen förstör för 
varandra när det inte går så bra för dem i spelet. Eftersom de håller på att förlora i det virtuella 
rummet kan de istället använda sig av olika strategier för att störa denna relation. 
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Spelandet präglas till stor del av indirekt kommunikation mellan pojkarna. Samtidigt som de 
spelar talar de om alla möjliga saker. Detta gör att spelandet främst är ett sätt att umgås kring 
en aktivitet samtidigt som denna aktivitet är något som gör att de kan umgås.  
 

5.3 Spelandet som ett dynamiskt spänningsfält 
I min syftesbeskrivning till denna uppsats anger jag bland annat att jag är intresserad av att 
studera spelandet av ett specifikt spel i en specifik kontext för att förhoppningsvis peka på hur 
mångfacetterad och komplex aktiviteten. Huruvida jag har lyckats med denna uppgift lämnar 
jag åt läsaren att avgöra. Däremot vill jag framhäva en slutsats som jag tycker mig kunna dra 
av denna studie och det är att dataspelande inte är en enskild sak. Det är en aktivitet som 
uppstår och omformas i relation till vilka personer som spelar, i vilken kontext de spelar och 
vad de spelar för spel. I den miljö jag studerat är spelandet inte en isolerad aktivitet som en 
professionell fotbollsmatch på en avgränsad fotbollsplan. För de som spelar är spelet inte bara 
ett regelsystem med ett tema. Det är ett sätt att umgås, det är ett sätt att skratta, bråka och 
förhandla med varandra. Detta är ett sätt som jag tror mycket av det vardagliga spelandet går 
till på.  
 
När det gäller spelandet i denna studie tycker jag det är speciellt framträdande hur mycket av 
barnens aktivitet som ägnas åt förhandlingen kring hur de ska strukturera ordningsföljden 
kring det. På samma sätt som spelare av ett vanligt brädspel upprätthåller reglerna i det genom 
sociala överenskommelser tillsammans upprätthålls spelreglerna för vems tur det är att spela 
av pojkarna omkring. Detta spel är dock förhandlingsbart där pojkarna har en möjlighet att 
använda sig av olika strategier för att nå sitt mål, att få spela. Dessa regler är något som är 
godtyckliga i förhållande till spelets regler. De influeras och påverkas av dem beroende på hur 
spelets regelsystem och tema är utformad tillsammans med konsolen och gränssnittets 
utformning. Men dessa determinerar inte aktiviteten. De uppfattas och förstås i ett specifikt 
kulturellt och socialt sammanhang av spelarna.  
 
För att förstå spelandet måste det studeras i olika möjliga kontexter med olika sorter spelare 
och olika sorters spel. Det är i denna dynamiska kombination som spelandet uppstår. Jag tror 
det även är viktigt att inte på förhand definiera vad spelande är utan låta detta vara en 
empirisk fråga. Exempel på detta som finns i detta material är hur flerspelarläget kan spelas 
utan att pojkarna ens bryr sig om hur bra den andra spelaren är. Det motsatta är hur 
karriärsläget bidrar till att pojkarna blir mer resultatinriktade och mindre benägna att låta 
andra vara med. Det är i karriärsläget som de börjar bedöma varandras prestationer och där 
det är viktigt att vara duktig.  
 
En fråga som jag slutligen vill beröra handlar om de osynliga tjejerna som ibland kom in och 
tittade på pojkarna. Vad var det som de tittade på? Ett gäng killar som spelade dataspel. Var 
flickorna inte med för att de ville eller var de i en sådan position att de inte hade någon chans 
att förhandla med pojkarna om att få tillgång till spelandet? Hade de försökt få tillgång till det 
innan jag kom dit men nu gett upp? Detta har fått mig att börja fundera kring hur 
dataspelandets relation till frågan om unga pojkars konstruktion av maskulinitet. Om jag 
skulle ha haft chansen att göra om denna studie på ett annat sätt idag så skulle jag nog ha 
behållit den väg genom de olika delarna i analysen som Fairclough förespråkar. Då skulle jag 
först börja med spelet och gå vidare till spelandet för att slutligen hamna i en 
maskulinitetsanalys. Men det får bli en annan studie. Tills vidare kan det få vara ett resultat av 
denna. 
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6. Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats är att beskriva dataspelandet i en miljö där det är en vardaglig och 
återkommande aktivitet som inte frammanats på grund av ett visst studiesyfte. I denna uppsats 
utgörs denna miljö av en fritidsklubb där en deltagande observation ägt rum i åtta dagar. 
Genom att utgå från två olika analytiska perspektiv att närma sig spelandet bidrar dessa till 
förståelsen av aktiviteten.  
 
Det första av dessa riktas mot själva spelet och hämtas främst från fältet game studies och de 
diskussioner kring hur en förståelse av dataspel bör se ut. Detta utmynnar i Aki Järvinens 
metod för hur det är möjligt att analysera spel genom att utgå från spelet som ett tematiserbart 
system. Denna metod används sedan för att analyser det spel som till störst del spelades under 
den deltagande observationen. Den andra av dessa försöker fånga in den sociala och kulturella 
kontext som spelandet ingår i. Främst riktas fokus i detta fall mot makt, plats och rumslighet.  
Tillsammans utgör dessa perspektiv två motsatta punkter från vilka intresset riktas mot 
spelandet som även kombineras med tidigare forskning om det.  
 
I analysen blir det tydligt hur en väldigt stor del av spelandet i denna specifika miljö består av 
ett förhandlande med varandra om vilket sätt spelet ska spelas på. Främst handlar detta om 
vilket ordningssystem som ska tillämpas i samband med spelandet. De pojkar som är först till 
fritidsklubben har här en stor möjlighet att påverka detta men när fler barn ansluter sig till 
aktiviteten kan de använda sig av olika strategier för att få spela. Dessa kan vara retoriska 
eller fysiska sätt att försöka få till en ändring i spelordningen och ta kontroll över spelandet. 
 
Ytterligare saker som visar sig i analysen är barnen blir mer målinriktade i samband med den 
del av spelet som är utformat för en person. I detta erbjuder dataspelet ett motstånd som 
pojkarna försöker övervinna och fäster därför större vikt vid varandras prestationer. När de 
istället möter varandra är tävlandet beroende av att pojkarna etablerar en konkurrens mellan 
varandra. I de fall när pojkarna känner varandra bra händer detta sällan men förekommer vid 
spel mot någon de inte känner så bra.  
 
Studien visar även hur spelets gränssnitt som består av en gitarr inte nödvändigtvis gör att 
pojkarna kopplar detta till en verklig gitarr. Exempel på detta är regler som finns i spelet som 
kan kopplas till hur en gitarr fungerar inte används. Istället använder pojkarna sin kunskap om 
andra gränssnitt och ser spelandet mer som en fråga om knapptryckningar.  
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Appendix 

Brev till föräldrar 
 

Hej, 
mitt namn är Peter Brandberg och jag är student vid Uppsala universitet där jag läser medie- 

och kommunikationsvetenskap. Det har nu blivit dags för mig att skriva min D-uppsats och 

det är därför jag skriver detta brev till er. 

 

Min tanke är att jag vill studera TV-spelande i en vardaglig miljö och har kommit fram till att 

det vore intressant att titta lite närmre på hur det är på en fritidsklubb. Därför hoppas jag att 

det går bra för er att jag tillbringar cirka två veckor på fritidsklubben och är med under 

dagarna. Eventuellt kommer jag att göra några intervjuer som spelas in på band men ingen 

som inte vill delta behöver det. 

 

Jag kommer inte att använda mig av några verkliga namn i uppsatsen och kommer inte nämna 

fritidsklubben vid namn. Allt material som jag samlar in under dessa två veckor kommer 

endast att användas till min uppsats. Om ni har några frågor eller funderingar så går det 

utmärkt att skicka e-post till mig på: 

peter.brandberg@gmail.com 

eller ringa på: 

0733-261161 

 

Mvh Peter 
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Bilder på spelet och dess gränssnitt 
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Bild 2. 
 

 
Bild 3. 
 
Samtliga bilder är tagna med egen kamera. 
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