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Abstract 
This paper investigates players experience of the augmented reality game Pokémon Go in 

relation to value producing activities. The game uses geographical places to encourage people 

to walk around in the real world. The goal of the game is to find and catch all 700 different 

types of pokémon. 

The theoretical perspective come from a contemporary marxist tradition that examine 

digital user activity as labour. The purpose of the study is to investigate players experiences 

of playing the game and if and how it changes due to being value producing activity that 

benefits the game producers. To examine this phenomenon we used autoethnography as basis 

for developing an interview guide and then interviewed 9 players of the game.  

The study shows that players mostly enjoy their time in the game but that some activities 

can be precepted as forced in certain conditions. People enjoy having a goal to pursue and 

being active and social in the game. At the same time, the game calls for attention based on 

the location and time. This can make the players prioritize the game even when they feel they 

should not.  

The findings stress the importance of more thorough research on how the profit gaining 

purpose of media companies affect people's everyday lives and experiences. It also stresses 

the importance to have a broader societal debate about how data collection affects us, not 

only by being sold but by changing our behaviour to the likes of the companies.  

 

KEYWORDS: Pokémon Go, Mobile games, Labour, Digital labour, Autoethnography, 
Interviews.  
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Ordlista Pokémon Go 
Buddy: Du kan välja att ha en av dina pokémon som buddy, den går då med dig och får en  
candy efter ett visst antal kilometer.  
 
Candy: För att pokémon ska kunna utvecklas och bli starkare behöver de candy. Dessa får 
man genom att fånga flera stycken av samma pokémon eller genom att ha den pokémon man 
vill ska få mer candy som buddy. 
 
Coins: Valutan i spelet, kan intjänas vid pokégym eller köpas med vanliga pengar i spelets 
shop.  
 
Dagsstreak: Uppgifter som ska utföras sju dagar i rad där du får olika resurser som belöning 
den sjunde dagen. Uppgifterna kan vara att snurra ett pokéstop eller fånga minst en pokémon 
om dagen.  
 
Pokéboll: En resurs som man behöver för att fånga pokémon.  
 
Pokégym: Här kan spelarna få resurser men även slåss mot andra spelare och delta i raids. 
Man kan också låta en av sina pokémon försvara gymmet mot en ersättning av max 50 coins 
per dygn. Motsvarar en plats i verkligheten. 
 
Pokémon: De figurer, eller djur, i spelet som man ska fånga.  
 
Pokéstop: Hit går spelaren för att slumpmässigt tilldelas nya resurser. Motsvarar en plats i 
verkligheten. Möjligt att få nya resurser var 5:e minut. 
 
Raid: Man slåss mot en extra stark pokémon för en chans att fånga ett eget exemplar. Raids 
har olika svårighetsgrader och kräver ibland samarbete med andra spelare. De sker vid olika 
tidpunkter. Man ska då infinna sig vid ett pokégym tillsammans med andra spelare för strida 
med hjälp av sina egna och andras pokémon. 
 
Shinies: En pokémon som skiljer sig i kroppsfärgen från sin ursprungliga pokémonart. 
 
Special research (SR) & Field research (FT): Uppgifter i spelet där du ska genomföra sju 
stycken för att få en belöning. SR innehåller svårare uppgifter och ger en större belöning och 
FT lättare uppgifter och ger en mindre belöning. 
 
Stardust: En resurs som används för att göra pokémon starkare och vid byten av pokémon 
mellan spelare. 
 
Ägg: Innehåller pokémon av olika slag och styrka, för att kläcka ägget och få sin pokémon 
behöver man gå med ägget. Sträckan kan variera i längd.  
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1. Inledning 

1.1 Introduktion  

Mobilspelet Pokémon Go blev minst sagt populärt när det släpptes 2016. Även om intresset 

avtagit något hos den breda massan engagerar spelet fortfarande miljoner spelare världen 

över (Iqbal, 2019). I vårt digitaliserade samhälle där nästan alla har tillgång till en 

mobiltelefon spelar mobilspel en stor roll i våra vardagsliv.  

Spel förknippas generellt med uppfattningar om att det ska vara underhållande. Inom 

forskarvärlden finns dock diskussioner om hur spel ibland liknar arbete. Enligt Nardi (2010 

s.111) ses arbetsamma uppgifter som en logisk och nödvändig del av vissa spel. Människor 

vill till en viss gräns jobba hårt för att blir framgångsrika i spelen. Vissa människor lägger 

dock så mycket tid på spelande att det ibland känns som ett måste och mer som ett andra jobb 

än underhållning (Yee 2006).  

Pokémon Go är platsbaserat och använder sig av verkliga platser för att låta sina 

användare att ta sig runt i spelet (Niantic 2019a). Data baserat på spelarnas geografiska 

förflyttning samlas in och via sin mobil kan spelaren se och interagera med platser och 

pokémon i spelet (Niantic 2019b). Händelser och funktioner i spelet är beroende av både tid, 

rum och väder. På så sätt flätas spelandet samman med livet som pågår utanför skärmen. 

Niantic, som utformat plattformen som Pokémon Go och flera andra platsbaserade spel är 

byggda på, säger själva att de vill uppmuntra människor att utforska nya platser, röra på sig 

och att vara sociala genom att förvandla världen till ett spel (Niantic 2019a). Att Niantic vill 

öka människors fysiska aktivitet och sociala interaktioner är lovvärt. En mer cynisk 

inställning till detta är att de gör omvärlden till en arena för spel för att skapa en ny nisch 

inom spelbranschen. 

I dagens digitala kontext producerar all form av digital aktivitet stora mängder data 

(Andrejevic 2011). Data produceras när användare gör inlägg, söker och delar information 

online. Datainsamlingen döljs för användaren bakom aktiviteterna de utför i spel och på 

sociala medier. Förhållandet mellan företagen och användarna, där användarna har liten 

kontroll över produkterna av sin onlineaktivitet, har utpekats som exploatering och 

gratisarbete (Fuchs 2014; Fischer 2012; Küklich 2015).  

För Pokémon Go som tar plats ute i den geografiska verkligheten är produktionen av data 

högst aktuell. Data säljs, används för att göra analyser och för att ta fram nya produkter 

(Niantic 2019b).  
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Genom intervjuer undersöker vi i denna studie hur spelare av Pokémon Go upplever sitt 

spelande. Spelet har många positiva sidor men innebär också att lägga mängder av tid på 

repetitiva och okreativa uppgifter för att nå sitt mål. Eftersom idén om att undersöka detta 

kommer ur vår egen upplevelse av att spela Pokémon Go använder vi oss av autoetnografi för 

att förstå vilka aspekter av spelet som kan vara relevanta att undersöka hos spelarna. 

1.2 Problemformulering 

Att forska på mediefenomen som detta med utgångspunkten att det är något helt nytt och 

omdanande kan göra att en vidare kontext och historisk koppling missas. Forskningen 

tenderar då att okritiskt förbise maktförhållanden. Vår utgångspunkt är att det finns ett 

maktförhållande mellan speltillverkaren och användarna i speltillverkarens favör. Detta 

synsätt grundar sig i kritisk marxistisk teori om värdeskapande och arbete. Intresset för 

publikens och användarnas roll i medieekonomin har rötter i Frankfurtskolans kritik av 

kulturindustrin under mitten av 1900-talet. Adorno och Horkheimer (2012) kritiserade då  

kulturindustrin för att dupera människor på bekostnad av deras utvecklingspotential och frihet 

till förmån för det ekonomiska systemet.  

På senare tid har man fokuserat på hur människors aktivitet kan ses som gratisarbete i 

digitala kontexter, där man producerar såväl innehåll som data, och applicerat Karl Marx syn 

på exploatering av arbetskraft i undersökningen av förhållandet mellan företagen och 

användarna (Fisher 2012). Denna studie där vi undersöker människors upplevelser av ett 

mediefenomen som är sammanflätat med vardagslivet, kan placeras inom ramen för 

forskning om medier och samhälle. Den gränsar samtidigt till fältet politisk ekonomi på 

grund av de teoretiska utgångspunkterna. 

Eftersom platsbaserade spel spelas med hjälp av en mobiltelefon som alltid kan följa med 

var spelaren än går, och som kräver att man spelar på olika ställen, skiljer de sig från andra 

spel i sättet de flätas ihop med vardagslivet. Detta kan i sin tur öka möjligheten för 

speltillverkare att uppmuntra spelarna att lägga ner tid och engagemang på spelet, tid de 

annars inte skulle använt till att spela spel. Detta skulle kunna påverka hur man upplever 

spelandet. 

För att undersöka detta är det lämpligt att se till hur spelare förhåller sig till aktiviteter i 

spelet genom att se med vilket syfte man spelar, vem som tjänar på det och hur spelandet 

upplevs. Vi utgår i studien från begreppsdefinitioner av Arwid Lund (2014) som delar upp 

lek i lek och tävling (play och game) och arbete i arbete och labour (work och labour).  
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1.3 Syfte och frågeställning 

Digitala spel kan utgöras av en kombination av lek och arbetsliknande uppgifter i syfte att 

underhålla. Syftet med uppsatsen är att undersöka hur användarna ser på sina aktiviteter i 

spelet och om deras upplevelser av det påverkas av att speltillverkaren samtidigt försöker 

utvinna värde genom deras nedlagda tid i spelet. För att uppnå syftet bryter vi ner det i tre 

frågor: 

1) Hur upplever spelarna sitt spelande? 
a) Hur förhåller sig spelarnas upplevelser av spelandet i termer av lek 

och arbete. 
2) Hur påverkas spelarnas upplevelser när aktiviteterna samtidigt producerar 

värde för speltillverkarna?   
 

Vi har operationaliserat ‘upplevelser’ genom att fokusera på hur spelare känner inför och 

prioriterar uppgifter i spelet, både internt i spelet och i relation till åtaganden i vardagslivet. 

Vi menar att detta utgör upplevelser av spelet. Hur man prioriterar aktiviteter i spelet menar 

vi också hänger samman med syftet man har för att utföra dem och därför identifierar vilken 

typ av aktivitet det handlar om i fråga om lek eller arbete (play, game, work, labour). Därför 

har vi till den första frågan formulerat en förtydligande fråga för att kunna se hur 

upplevelserna förhåller sig till de värdeproducerande aktiviteter i fråga 2.  

1.4 Disposition 

Vi börjar med att kort presentera vad Pokémon är och ger bakgrundsinformation om 

Pokémon Go. Vi berättar också kort om hur det går till att spela för att läsaren bättre ska 

kunna följa med i resonemanget som förs i uppsatsen.  

I nästa kapitel presenteras tidigare forskning om Pokémon Go för att tydliggöra vilken 

tidigare kunskap som finns om Pokémon Go och vad denna studie kan bidra med. Vi 

presenterar även forskning om arbete i spel för att positionera denna studie inom fältet.  

Det teoretiska ramverket som baserar sig på marxistisk teori presenteras. Vi börjar med att 

förklara hur Karl Marx värde/labour teori aktuell i en digital kontext. I nästa delavsnitt 

specificerar vi med hjälp av tidigare forskning om digital labour några sätt som kan ses som 

värdeproducerande genom spelarens arbetskraft, labour. Sedan definieras begreppen play, 

game, work och labour. 
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Vi förklarar sedan metodvalet och hur det relaterar till det teoretiska perspektivet. Sedan 

beskrivs studiens genomförande, etiska betänkligheter och trovärdighet. Analysmodellen 

presenteras för att tydliggöra hur materialet har analyserats och bearbetats.  

Resultatet och analysen presenteras sedan uppdelat i fyra teman baserat på olika 

förhållningssätt till spelandet.  

Som avslutning diskuterar vi studiens slutsatser i relation till annan forskning och 

samhälleliga konsekvenser, kommenterar studiens tillkortakommanden och ger förslag till 

vidare forskning.  
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2. Bakgrund 

2.1 Om Pokémon Go 

Pokémon är en Japansk mediafranchise och rättigheterna delas av företagen Nintendo, Game 

Freak och Creatures. Allt som är relaterat till Pokémon sköts via det gemensamma företaget 

The Pokémon Company (The Pokémon Company 2019).  

Pokémon skapades 1996 av Satoshi Tajiri som spel till konsolen Gameboy. Han 

inspirerades av sin barndoms insektssamling och spelet handlar om människor kallade 

Pokémontränare som fångar och tävlar med djurliknande figurer; Pokémon. 

Pokémonfranchisen finns i en uppsjö av medieformat som tv-serier, filmer, kortspel men 

framförallt som spel till olika digitala plattformar.  

Pokémon Go lanserades 2016 av The Pokémon Company i samarbete med företaget 

Niantic som är specialiserat på “real world gaming” (Niantic 2019a). Spelet fick ett oerhört 

stort genomslag världen över när det introducerades. I juli 2016 rapporterades att 

användarantalet låg på 45 miljoner dagliga spelare (Feber 2016). Appen har 2019 laddats ned 

över 1 miljard gånger (Niantic 2019c) och även om det inte betyder att det är antalet nu 

aktiva spelare, så visar det att spelet fortfarande är populärt. Niantic (2019c) uppger själva att 

medianåldern för spelare är 33 år och att 43 % av spelarna faller inom ålderskategorin 25–44 

år. 41 % av spelarna är kvinnor. Siffror över antal användare i Sverige har vi inte kommit 

över. Alla mätningar som går att ta del av sker av tredjepartsföretag och inte ens Niantic 

själva garanterar siffrornas riktighet. 

Niantic labs grundades med tre huvudprinciper i åtanke: “Exploration and discovery of 

new places, Exercise, Real world social interaction with other people” (Niantic 2019d). Det 

är dessa värden som Pokémon Go ska bidra till att uppfylla enligt dem. 

Pokémon Go är platsbaserat vilket innebär att spelet använder sig av platsdata för att 

situera spelet i den geografiska omgivningen genom data från Google Maps (Zhao & Zhang 

2019). Spelet använder sig av GPS, WiFi- och mobiltorns triangulering och spelarnas 

platsdata behandlas och lagras av företaget Niantic (Niantic 2019b). I sin integritetspolicy 

anger de bland annat att:   

1. De delar data med tredjepartsföretag för industri- och marknadsanalyser.  

De delar information för direktmarknadsföring om de fått spelarens 

godkännande för detta.  
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2. De kan dela data på uppmaning av regering eller rättsväsende om det anses 

rimligt och nödvändigt eller rätt sak att göra om det rör rättsliga processer, 

skyddande av egendom, äganderättigheter och säkerhet (detsamma för tredje 

parter); och för att undersöka och stoppa aktiviteter som de anser vara olaglig, 

oetiskt eller anledning för lagföring. 

3. All information från användare, inklusive personliga data räknas som en 

affärstillgång och vid eventuella försäljningar eller sammanslagningar, 

konkurs etc. så övergår denna tillgång till förvärvaren (Niantic, 2019c). 

2.2 Att spela Pokémon Go  

Huvudmålet med spelet är att fånga pokémon medan man färdas i den riktiga världen. 

Spelandet organiseras runt olika geografiska platser och att hitta pokémon handlar mycket om 

att befinna sig på rätt plats vid rätt tillfälle vilket också kan innebära att man behöver planera 

sitt spelande. 

Kartan som visas på mobiltelefonens skärm stämmer överens med omgivningen och 

avataren rör sig på skärmen när du rör dig på riktigt. Du tar dig till pokéstop och pokégym för 

att samla olika resurser, slåss mot andra tränares pokémon eller delta vid raids. Resurserna 

portioneras ut i begränsad, slumpmässig mängd och behövs för att kunna fånga och slåss med 

dina pokémon. För att delta i raids behöver du hålla koll på när de förekommer och i vissa 

fall, när andra spelare kan finnas tillgängliga. Genom att samla många pokémon av samma 

sort kan du utveckla och stärka de exemplar du vill för att ha större chans att lyckas i raids 

eller gymstrider.  

Man kan också utföra olika uppgifter, Field Research (FT) och Special Research (SR). 

Vissa av dessa kan du välja om och när du vill göra. Ibland kan det krävas att du utför dem 

inom vissa tidsramar för att få en viss sorts belöning. 

Pokéstop och pokégym förekommer i högre utsträckning i tätbefolkade områden. Även 

pokémon återfinns främst på tätbefolkade platser. Vilka pokémon som dyker upp kan bero på 

tid på dygnet såväl som väder och omgivning. Att hitta pokémon innehåller ett visst element 

av tur även om det finns vissa sätt att förutse vilka pokémon som dyker upp var. 

Rörelserna i den verkliga världen kan mätas av räkneverk som mäter sträcka och antal 

steg. Utifrån detta kan man få veckovisa belöningar inom ramen för spelet. 

Som synes är Pokémon Go ett komplext spel och man kan välja att spela det på många 

olika sätt.  
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3. Tidigare forskning 

3.1 Forskning om Pokémon Go 

Det finns en hel del forskning gällande Pokémon Go från att det introducerades 2016 till 

dagsläget 2019. De flesta studier har använt sig av enkäter som huvudsaklig insamlingsmetod 

och har främst studerat motivationsfaktorer till spelet. Motivationsfaktorer kan vara sociala 

aspekterna som att få spela tillsammans med familj och vänner eller att tävla emot dem. 

Många uppger också att de spelar av nostalgiska skäl då de spelat och tittat på Pokémon Go’s 

föregångare i form av gameboy, tv-serie och kortlekar med pokémon (pokécards) (Malik m 

fl. 2019; Broom m fl. 2019). Då spelarna måste ta sig till verkliga geografiska platser för att 

spela spelet har det även påvisats att människor är mer aktiva och att de spelar för träningens 

skull (Xu m fl. 2017; Althoff m fl. 2016). Man har kunnat se att människors rörelsemönster 

förändrats sedan de börjat spela spelet och att de kan ta omvägar till skola eller arbete 

(Marquet m fl. 2017; Graelles-Garrido m fl. 2017). 

Det har även framkommit att spelandet skiljer sig mellan könen. Kvinnor väljer att spela 

för att utforska sin omgivning och för underhållningsvärdet medan män är mer intresserade 

av de sociala interaktionerna och uppnå någon form av prestationsmål. Män är även de som 

främst spelar av nostalgiska skäl då föregångaren till spelet var en övervägande manlig 

aktivitet (Malik 2019).  

De flesta studier rör motivationen till spelandet men inte själva upplevelserna kring och 

av spelet. Studierna som tagits upp här och andra som vi hittat under vår litteraturgenomgång 

har använt olika typer av kvantitativa insamlingsmetoder och onlineenkäter som analyserats 

med kvalitativ ansats. Det kan göra att man missar en djupare förståelse av spelets betydelse. 

Genom att undersöka upplevelser av spelet med kvalitativa metoder menar vi att vi bidrar till 

att fylla en kunskapslucka som finns. Även vårt fokus på förhållandet mellan speltillverkare 

och spelare bidrar till att fylla denna lucka.  

3.2 Forskning om labour i spel 

Begreppet playbour myntades av Julian Kücklich (2005) när han undersökte hur spelare 

genom modifiering av spelinnehåll kan anses utföra obetalt arbete åt spelföretagen. 

Spelföretagen kan använda sig av det som spelarna skapar för att omsätta ytterligare kapital 

samtidigt som den exploaterande relationen hålls dold bakom det faktum att spelande ses som 

en fritidsaktivitet. Även Yee (2006) visar på hur gränserna suddas ut eftersom spelare i vissa 
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spel måste utföra arbete utan att de är medvetna om uppgifternas dubbelbottnade syfte. Han 

menar att spel tjänar till att träna människor att bli arbetare inom kapitalismen. 

Massive Multiplayer Online spel (MMOs) har undersökts i etnografisk forskning för att 

studera spelkulturen och upplevelser av spelandet och där har också distinktionen mellan lek 

och arbete uppmärksammats. Bonnie Nardi (2010 s.7) utförde en etnografisk undersökning 

av spelet World of Warcraft (WoW) med syfte att förstå lek i förhållande till dagens digitala 

kontext. I hennes framställning om att spela WoW framkommer att spelet innehåller 

arbetsliknande moment och tråkig väntan som av spelarna ibland liknades med känslor som 

lönearbete kan ge upphov till. Nardi (2010 s.102) menar att arbete kan manifestera sig på två 

sätt inom ramen för lek; aktiviteter som uppfattas med allvar och dedikerad insats eller som 

nödvändiga aktiviteter för att understödja de aktiviteter som ses som lustfyllda och 

anledningen till att man spelar. Spelare klagade oftast inte på dessa aktiviteter som innebar 

repetitiva och tidskrävande insatser utan det accepterades som en logisk del i att understödja 

livet i spelet (ibid s.111). 

I onlineforum kunde Nardi (2010 s.105) se hur spelare beskrev sitt riktiga arbete som 

tråkigt och improduktivt och de la hellre tid på att utbilda sig om hur de kan bli bättre spelare 

i WoW genom att surfa på nätet. Enligt Nardi visar detta på att spelarna gör en distinktion 

mellan arbete och lek (ibid s.115).  

Keogh och Richardson (2018 s.14) har genom att intervjua spelare av så kallade 

bakgrundsspel, försökt förstå hur dessa spel utmanar förståelsen av begrepp som lek och 

arbete/labour. Bakgrundsspel har inkorporerat väntan i uppgifterna som ska utföras i spelen 

(allt ifrån några minuter till flera timmar) och spelaren måste därför anpassa sig till spelet. 

Det går ut på att sätta igång uppgifter och sedan vänta på en belöning för att komma vidare i 

spelet. Man kan också betala och därmed hoppa över väntandet.  

Även fast det innebär att lägga flera timmars, ofta 'tråkigt', arbete på spelet får själva 

väntandet spelaren att känna en viss tillfredsställelse när de har avslutat en uppgift (Keogh 

och Richardson 2019 s.23-24). Spelarens egna inlagda tid i dessa typer av spel menar 

forskarna kan liknas vid labour då det efterliknar en arbetsdag i spelets utformning. Denna 

integration av spelet i vardagslivet är en central del i bakgrundsspel. Spelen ger inte spelaren 

ett slutmål att sträva emot utan strävar efter att hålla denne sysselsatt med uppgifter som kan 

uppfattas som långtråkiga där spelaren tillslut väljer att spendera pengar för att snabbare 

komma vidare. 

Dessa studier är ett urval av olika sätt att förhålla sig till gränserna mellan arbete/labour 

och lek i spel. Lund (2015a) kritiserar användningen av begreppet playbour för att det 
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nedtonar spelföretagens vinstsyfte och för att det klumpar samman aktiviteter som kan ha 

olika syfte för olika människor. Genom att utgå ifrån tydliga definitioner av vad som är play, 

game, work och labour vill vi i denna studie bidra med kunskap om gränserna mellan 

underhållning och labour i det digitala samhället genom att fokusera på hur spelarens 

upplevelse hänger samman med speltillverkarens syfte att generera värde genom spelarens 

aktivitet.   
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4. Teori 
Det marxistiska perspektivet på digital aktivitet som labour presenteras här och kompletteras 

med definitioner av play, game, work och labour. Dessa kategorier kommer att användas för 

att undersöka människors upplevelser i förhållande till aktiviteter som inom spelet kan 

kategoriseras som lek eller arbete beroende på hur människor prioriterar och känner inför 

dessa aktiviteter. Avslutningsvis preciseras hur aktiviteter är värdeproducerande för 

speltillverkaren och alltså kan ses som labour i Pokémon Go. 

4.1 Labour och exploatering i digitala medier 

Att förhålla sig till Karl Marx teori om politisk ekonomi kan motiveras med vad Fuchs och 

Sevignani (2013 s.239) säger; att det hos Marx återfinns den mest utvecklade diskussionen 

om distinktionen mellan arbete och labour, men också att Marx teori är mer än en teori om 

politisk ekonomi; det är en kritik av densamma. Till skillnad från klassisk ekonomisk teori så 

ser inte teorin på arbetsdelningen, privat ägande och klasskillnader som ett evigt och 

oföränderligt tillstånd (ibid).  

En viktig utgångspunkt för detta perspektiv på digital aktivitet är att vårt samhälle 

fortfarande präglas av en underliggande kapitalistisk natur, samtidigt som digital 

kommunikation har lett till radikala förändringar inom kapitalismen (Fuchs & Fisher 2014 

s.3). Användares aktivitet i digitala medier har inom en gren av marxistisk forskning kommit 

att ses som en arbetskraft som producerar värdefulla produkter åt plattformsägare i form av 

data samt innehåll som möjliggör denna datautvinning (Fuchs & Sevignani 2013 s.238). 

Detta synsätt kommer från Marx syn på exploatering som han kopplade till sin teori om värde 

och labour (Fuchs & Sevignani 2013 s.244). Ägaren av produktionsmedlen tillskansar sig ett 

mervärde som kommer av att arbetarna arbetar mer än vad som behövs för att underhålla sitt 

eget leverne. Exploateringen består av att ägaren tilltvingar sig detta mervärde eftersom de 

kontrollerar processen och dess resultat (ibid). Fisher (2012 s.172) pekar på kampen om tiden 

mellan användare och plattformsägaren som grundläggande, med hänvisning till Marxs teori, 

när det gäller analyser av hur människor skapar värde på olika sätt när de konsumerar och 

producerar medieinnehåll. Genom att förmå människor att spendera mer tid på plattformen 

kan ägarna få ut mer värde. 

Andrejevic (2012) framhåller att invändningar göras mot att använda begrepp som 

exploatering i onlinekontexter. Människor som befinner sig online är priviligierade på det sätt 

att de har tillgång till teknik och möjlighet att delta där. Aktiviteterna man ägnar sig åt är 
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frivilliga eftersom man inte måste ha Facebook, Twitter eller i vårt fall, Pokémon Go, för att 

överleva. Det skiljer sig från till exempel fabriksarbetares verklighet som är en fråga om 

överlevnad och som kan ske under brutala villkor.  

Vi menar dock, likt Andrejevic (2012 s.74), att exploatering av användare online lutar sig 

mot en bakgrund av att framväxten av tjänster som Facebook, Twitter med mera, kom med 

löften om demokratisering och maktförskjutning i användarnas favör. Fuchs och Sevignani 

(2013 s.258) menar att dessa tjänster framhåller att de skapar sammanhållning, öppenhet och 

frigörande möjligheter att socialisera med andra. Båda menar att dessa ideologiska budskap 

tenderar att dölja maktförhållanden mellan användarna och de som tillhandahåller en tjänst. 

När det kommer till Pokémon Go använder speltillverkarna budskap om ökad fysisk aktivitet, 

socialt umgänge och upptäckarlust i sin marknadsföring — det har en positiv klang som på 

samma sätt kan dölja maktförhållanden.  

4.2 Definitioner av aktiviteter: play, game, work och labour 

För att besvara hur människors upplevelser förändras av att aktiviteter är värdeproducerande 

är det av vikt att definiera upplevelsen i förhållande till i vilket syfte aktiviteter utförs.  

Under litteraturgenomgången har vi kommit fram till att lek kan definieras på två 

övergripande sätt; som lek och som tävling/spel och att arbete kan ses som arbete och labour 

med skillnad i hur och varför man utför aktiviteter. Vi utgår i studien från definitioner av 

dessa som formulerats av Arwid Lund (2014) i form av kategorierna play, game, work och 

labour.  

Vi har valt att behålla den engelska benämningen på begreppen för att förtydliga att det 

handlar om teoretiskt definierade begrepp och därmed undvika sammanblandning med 

vardagliga betydelser av orden.  

Lund (2014 s.783) påpekar att det att se dessa aktiviteter som dikotomier har ifrågasatts, 

inte minst av antropologiska forskare, som menar att det är i just västerländsk kultur som man 

ser på arbete och lek som oförenliga aktiviteter och kopplar det till den protestantiska 

arbetsmoralen (se ex. Schwartzman 1978). Att teoretiskt definiera dessa kategorier som olika 

aktiviteter menar vi dock bär fördelen att man kan urskilja det människor gör ifrån vilken 

mening människor tillskriver aktiviteter baserat på hur de ses i vårt samhälle. Det betyder inte 

att det verkligen finns oöverskridliga gränser mellan dem eller att syften inte kan vara 

blandade. 
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4.2.1 Play 

Play har behandlats inom många olika forskningstraditioner som psykologi, sociologi, 

kulturhistoria och så vidare och det finns många olika sätt att definiera det. Enligt Lund (2015 

s.65) råder det dock en någorlunda konsensus gällande de aspekter som tas upp här.  

Play motiveras med att själva målet för aktiviteten är aktiviteten i sig, även om leken kan 

inramas av olika mål (Lund 2015 s.65). Det är inte play om målet är att uppnå något annat 

(2015 s.67). Detta är en viktig skillnad i relation till kategorin work. Det handlar om att 

förlora sig i leken och vara närvarande i ögonblicket.  

Känslor associerade med play är lätthet, avslappning och en känsla av lyx och överflöd 

(Lund 2015 s.65). 

Gällande utförandet tillåter Play förhandling och improvisation och är oförutsägbart och 

dialektiskt. Leken kan ske inom en själv eller i en gemenskap och kan ta sig uttryck som 

galumphing, att ställa upp hinder för sig själv för skojs skull (Lund 2015 s.65). Play äger rum 

när andra behov, såsom att sova och äta, är uppfyllda och kan ske på eget eller andras 

initiativ. Play präglas på grund av detta av en hög grad av frivillighet. 

Play ses som grundläggande för vårt sociala liv och vår kommunikation som människor 

och har därför en trans-historisk karaktär (Lund 2014 s.757). 

4.2.2 Game 

Game utgörs av aktiviteter som är målinriktade och där man kan mäta resultatet av aktiviteten  

för att jämföra med sig själv eller andra (Lund 2015 s.67). Detta skapar en viss konkurrens 

och till skillnad från play så är förutom aktiviteten också resultatet i fokus. Tävlingsaspekten i 

game kan dessutom attrahera åskådare vilket i sin tur kan förstärka känslan av att resultatet är 

viktigt (Lund 2014 s.766). 

Känslor som associeras med game liknar play (lätthet, avslappning och en känsla av lyx 

och överflöd) men kan också innehålla ansträngning, möda och risktagande (Lund 2015 

s.66). Risktagandet hänger ihop med ansträngningen eftersom aktiviteten är mätbar, resultatet 

av ens ansträngningar kan värderas av en själv och andra.  

Game struktureras, till skillnad från play, runt formella regler där regelbrott möts med 

sanktioner av något slag snarare än att reglerna omförhandlas (Lund 2015 s.66).  

Game är en aktivitet som har bäring i samhällen där tävling används som 

åtskiljningsmedel för social ställning i någon mån (2015 s.66). Det är alltså en historiskt 

bunden aktivitet. 
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4.2.3. Work 

Work utförs med målet att skapa bruksvärden som är socialt nödvändiga och kan alltså ses 

som en produktiv verksamhet (Lund 2015 s.66). Lund talar om produktivitet som att skapa 

något med värde för sig själv eller andra. Han skiljer på bruksvärde och utbytesvärde, 

begrepp som härstammar från marxistisk teori. Bruksvärde produceras genom att människor 

omvandlar ett naturligt objekt genom arbete och arbetet objektifieras därigenom i den 

skapade produkten (Marx [1887] 1999 s.127). För att människor ska kunna få tag på en 

produkt för dess bruksvärdes skull, måste de själva producera det eller byta till sig det. Detta 

innebär att en produkt också kan ha ett utbytesvärde. En produkt som kommer av work 

behöver dock inte ha ett utbytesvärde. 

Syftet med work är resultatet som kommer av det. Aktiviteten i sig kan inte ses som det 

skapade bruksvärdet; produkten av det är bruksvärdet (Lund 2014 s.258). Aktiviteten i sig 

kan dock utgöra ett bruksvärde för någon utomstående. Denna distinktion är viktig då den 

visar på en avgörande skillnad mellan play och work och även för relationen mellan work och 

labour. 

Känslorna som associeras med work, som allvar och självuppfyllelse, kommer av att det 

är nära förknippat med nödvändighet och användbarhet (Lund 2015 s.66).  

Work har en låg grad av frivillighet eftersom det behövs för människors överlevnad och för 

deras sociala liv (ibid). Det handlar om att utföra en process för att producera bruksvärden 

som är nödvändiga i det samhälle man lever.  

Utförandet präglas av att work är en specifik och konkret aktivitet. Själva egenskaperna 

av work förändras allteftersom bruksvärde skapas (Lund 2015. s.66). Detta kommer från 

Marx ([1887] 1999 s.127) förståelse av arbete ”He [människan] not only effects a change of 

form in the material on which he works, but he also realises a purpose of his own that gives 

the law to his modus operandi, and to which he must subordinate his will.”. Detta kan tolkas 

som att när man bearbetar något, något materiellt eller kognitivt, så ändras sättet man utför 

den fortsatta bearbetningen under processen. Om man bearbetar ett stenblock hugger man 

först med en slägga, sen en hammare och sen en liten mejsel för finjusteringar. Man måste 

följa den process som är nödvändig för att nå det önskade slutresultatet. I Pokémon Go kan 

det handla om att utveckla och stärka Pokémon för att de ska få ett önskat bruksvärde. 

Work fokuserar inte på tävling eller jämförande eftersom olika arbetsaktiviteter har olika 

mål. Work ses som trans-historiskt eftersom det har att göra med människans sätt att 

konsumera och bearbeta naturliga tillgångar för att tillfredsställa mänskliga behov. 
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4.2.4 Labour 

Labour har som syfte att ackumulera kapital snarare än att skapa bruksvärde. En social grupp 

styr medlen för produktion och den andra utför arbetet (Lund 2014 s.768 ). Inom 

kapitalismen menar Marx att arbete organiseras så att ett mervärde uppstår vid 

produktionsprocessen och tillfaller ägaren av produktionsmedlen eftersom denne kontrollerar 

arbetskraften (Fuchs & Sevignani 2013 s.244). För arbetaren handlar det om överlevnad, det 

enda sättet att ta del av frukterna av produktionsprocessen är att utföra arbete i utbyte mot det 

som behövs för att överleva. Arbetaren utgörs i detta fall av spelaren. 

Enligt Marx (1867 s.324-325 i Fuchs & Sevignani 2013 s.245) handlar kampen mellan 

arbetskraften och kapitalet om tid. Mervärde kan endast komma av att arbetarna skapar mer 

värde än vad som skulle krävas för att förtjäna sitt uppehälle, genom att arbeta längre, hårdare 

eller mer effektivt.  

Associerade känslor är därför konkurrens och alienation och en känsla av att ‘bossas runt’ 

och användas för någon annans syften (Lund 2014 s.769). Känslor som motiverar en att 

utföra labour kan komma av ekonomiska incitament; att vilja ha mer (girighet) såväl som en 

nödvändighet att försörja sig (Lund 2014 s.736). Inom spelet kan det handla om att tjäna 

resurser av olika slag. 

Labour karaktäriseras av en låg grad av frivillighet och kan sägas vara påtvingat (Lund 

2014 s.769).  

Labour är en historisk och socialt konstruerad form av arbete som använder sig av work 

som grund (Lund 2015 s.67).  

4.3 Typologi över kategorierna play, game, work och labour 

Lund sammanställer sin litteraturstudie i en typologi där kategorierna beskrivs utifrån fem 

dimensioner (Typologin återfinns i figur 1). Dimensionerna är: grad av frivillighet kring 

utförandet av aktiviteten, utförande, organiserande syfte, associerade känslor, och om 

funktionen är historisk/transhistorisk (Lund 2014 s.736). Transhistorisk innebär att aktiviteten 

uppfyller vad som sägs vara nödvändiga mänskliga behov och kopplas till en mänsklig natur. 

Dessa skulle alltså finns i alla samhällen där människor lever tillsammans oavsett historisk 

kontext. Historisk innebär att det är starkt kopplat till en viss historisk kontext och en typ av 

samhälle där behovet har uppstått genom en organisering av det sociala. 
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Figur 1. Lunds (2014) typologi över play, game, work och labour 

 

4.4 Pokémon Go-spelaren som arbetskraft 

Kategorierna ovan kommer att användas när vi undersöker människors upplevelser av att 

spela. Genom att sätta upplevelserna i relation till de aktiviteter som utförs kan vi se hur 

upplevelsen påverkas av att aktiviteter är värdeskapande, labour-liknande. Labour i digitala 

kontexter har setts på olika sätt. 

Terranova (2000 s.36) menar att “free labour” utförs inom den digitala ekonomin är 

grundläggande för hur värde skapas inom den digitala ekonomin. Att människor frivilligt 

lägger sin egen tid på att upprätthålla digitala medier är nödvändigt och detta exploateras av 

ägarna till plattformarna. I Pokémon Go är den sociala aspekten en viktig del i hur 

spelföretaget framställer spelandet. Det människor bidrar med i tid och ansträngning som 

gynnar andra spelare leder också till ett mervärde i speltillverkarens favör och kan då ses som 

en aktivitet som är värdeproducerande. 

Andrejevic (2011 s.279) pekar på att användares aktivitet producerar värde i två lager i 

digitala sammanhang; ytlagret där användarens aktivitet sker och där bruksvärden för andra 

användare skapas och som företagen kan kapitalisera på, likt det Terranova beskriver (se 

ovan); i ett dolt lager produceras samtidigt data som ett resultat av aktiviteten i det övre 

lagret. Datainsamlingen sker här utom synhåll för användarna och de är på så sätt avskilda 
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från den produkt deras spenderade aktivitet online genererar (ibid). Han påpekar att 

övervakningen av det som produceras och delas online spelar en central roll i hur 

medieföretagen kontrollerar, manipulerar och alienerar användarna.  

För Pokémon Go är denna aspekt också relevant eftersom spelföretaget samlar in data och 

använder den för att lägga till funktioner i spelet och för att sälja information till tredje parter. 

Användarna har ingen kontroll över hur deras data används. Användandet av data med syfte 

att ackumulera kapital kan därför ses som ett exploaterande av ett mervärde som kommer av 

spelarnas aktivitet. Värdet av den data som produceras överstiger vad som krävs för att 

upprätthålla spelet. Speltillverkaren tjänar på data vilket ger incitament för dem att förmå 

spelaren att lägga mer tid på spelandet även i kontexter där de inte vanligen skulle spela. 

Spelaren utgör en gratis arbetskraft och att förmå denne, att lägga mer tid ger mer utrymme 

att utvinna mervärde. I tabell 1 presenteras ovanstående kortfattat.  

 
Tabell 1. Spelaren som arbetskraft i Pokémon Go 

Värdeproduktion av spelaren Användarens roll 

Som arbetskraft för att skapa produkter 
med bruksvärde inom spelet som också får 
ett mervärde för speltillverkaren. 

Sociala interaktioner i spelet som är 
värdefulla för andra spelare och som 
möjliggör vissa funktioner. 

Dataproduktion (till försäljning, ändring av 
spelet, framtagande av nya produkter) 

Godkänner datainsamling. Genererar data 
när denne spelar eller har platstjänster på. 

 

4.5 Val av källor 

För att få en överblick av vad för tidigare forskning som gjorts på Pokémon Go och även 

inom arbete i spel gjordes en litteraturöversikt. Då Pokémon Go kom ut 2016 var alla studier 

vi fick fram relativt nya. Vi ville dels se att vår studie inte redan utförts och också samla 

underlag för de metodologiska val vi gjort gällande metod och urval. Källor som berör arbete 

i spel visar vilka diskussioner som förts inom området. De ger oss en grund att stå på men 

även en uppfattning om vad som kan uppdagas i våra egna diskussioner och vilken lucka vi 

kan fylla. Vårt teoretiska perspektiv utgår ifrån Karl Marx och vi har sökt oss till 

översättningar av hans originalverk såväl som tolkningar av dem av forskare som vi uppfattat 

är framträdande inom området digital labour. Vi har gjort sökningar i databaser men också 

utgått från referenslistor i avhandlingar och artiklar vi funnit för att söka oss vidare. 
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För att hitta våra källor använde vi oss av olika databaser som Communication and Mass 

Media Complete, Google Scholar och Web of Science. Vi har varit noggranna med att endast 

använda granskade källor.   
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5. Metod och material 

5.1 Utgångspunkter för metodologiska val 

Vårt ontologiska perspektiv i denna studie har likt många marxistiska teoretiker en 

materialistisk dragning. Likheter med vår ontologiska hållning finner vi inom den kritiska 

realismen. Enligt denna finns en bakomliggande verklighet som vi inte direkt kan observera, 

våra sinnen ger oss istället en representation av denna verklighet (Sohlberg & Sohlberg 2013 

s.78). Representationen utgör en subjektiv, konstruerad verklighet. Den epistemologiska 

utgångspunkten är därför att vi genom att analysera människors utsagor om hur de subjektivt 

ser på verkligheten, med hjälp av teoretiska verktyg, kan närma oss en förståelse för hur 

människors upplevelser påverkas av det bakomliggande maktförhållande vi menar finns 

mellan speltillverkare och spelare.  

5.2 Val av metod  

5.2.1 Autoetnografi 

Autoetnografi tillåter strukturerad användning av egna minnen och erfarenheter för att 

komma åt intryck och upplevelser som kan vara svåra för andra att berätta spontant om 

eftersom det är så vardagligt att det tas för givet (Ehn & Löfgren 2011 s.205).  

Studiens frågeställning inspirerades av vår upplevelse av att spela Pokémon Go och vi 

insåg att vår egen erfarenhet av att spela skulle påverka vår förförståelse och infallsvinkel till 

studien. Samtidigt menar vi att man lämpligast undersöker människors upplevelser genom att 

försöka se på dem från deras egen utgångspunkt; att inta ett etnografiskt förhållningssätt. Att 

besöka miljöerna där människor spelar och förstå det utifrån detta kan influera 

kunskapsproduktionen (Lalander 2015 s.93). Eftersom det är praktiskt svårt att genomföra 

observationer av vardagligt spelande har vi istället valt att använda autoetnografisk metod 

som ett led i att förbereda en intervjuguide. Att uppleva spelet själva och utgå ifrån dessa 

upplevelser menar vi ökade möjligheten att ställa relevanta frågor och därmed komma 

närmare vad människor faktiskt upplever och inte bara vad de kommer ihåg att berätta om vid 

en intervju. Autoetnografi kan användas som en egen metod men är också alltid en del av 

etnografisk forskning eftersom det handlar om att göra tolkningar av vad andra människor 

gör utifrån sin egen förståelse (Thanem & Knights 2019 s. 55).  
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5.2.2 Intervjuer 

Då undersökningen handlar om hur Pokémon Go-spelare upplever sitt spelande har vi använt 

intervjuer som huvudsaklig insamlingsmetod. Intervjuer valdes för att det ger respondenterna 

möjlighet att utveckla sina tankar vilket kan ge rikligt material att tolka och finna djupare 

mening i (Nilsson 2014 s.149). Eftersom intervjuer ger en bild av fenomenet utifrån vad 

människor säger innebär det att vissa aspekter kanske inte belyses (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne 2015 s. 53) och de är en produkt av ett samtal som ägt rum på en viss plats i en 

särskild kontext (ibid s.54). Detta är extra viktigt att poängtera då våra intervjuer genomförts 

med vår egen upplevelse som bakgrund och för att utforma intervjuguiden. Intervjuformen 

kan kallas samtalsintervjuer (ex. Esaiasson m fl 2017) då vi följde en intervjuguide men 

strävade efter att hålla en samtalsliknande karaktär på intervjuerna. Detta för att motivera 

respondenterna att dela med sig av sina upplevelser från sin egen utkikspunkt (Esaiasson m fl 

2017 s.272).  

5.3 Urval 

Respondenter rekryterades via en intresseförfrågan i ett forum för Pokémon Go-spelare på 

Facebook. Intresserade fyllde i bakgrundsinformation vilket vi använde för att välja 

respondenter och skapa bredd i det insamlade materialet (Esaiasson m fl 2017, s.270) 

eftersom tidigare forskning på området har visat att det i viss mån finns skillnader i 

motivationsfaktorer beroende på spelarens ålder och kön. Vi valde att inte ha med frågor 

rörande spelsätt eller motiv i detta inledande skede då vi inte ville avskräcka folk att svara 

innan vi etablerat ett sätt att kommunicera med dem. Intresserade fick iställe kort beskriva sitt 

spelande för att vi skulle få ytterligare möjlighet att finna spridning i upplevelser. 

Respondenter valdes ut löpande med avsikt att uppnå mättnad i materialet (Nilsson 2014 

s.154; Esaiasson m fl 2017 s.268). Tio intervjuer brukar sägas vara ett tillräckligt antal för att 

kunna göra intressanta analyser av intervjuundersökningar (Esaiasson 2017 s.269). På grund 

av ett sent avhopp valde vi att nöja oss med nio intervjuer. Bortfallet kom när vi redan utfört 

nio intervjuer och vi kunde konstatera att en saknad intervju inte skulle inverka på studiens 

kvalitet då vi redan fått en bred variation i upplevelser. Den respondent som föll bort var en 

man i 30-årsåldern och det slutliga urvalet består därför av fem kvinnor och fyra män i 

åldrarna 23 till 74 år.  
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5.4 Material 

Respondenternas ålder, erfarenhet och motiv för att spela presenteras kortfattat i tabell 2. 

Namnen är fingerade för att upprätthålla respondenternas anonymitet i framställningen. 

Namnen är hämtade från animeserien Pokémon och är enbart nominella, de representerar inte 

egenskaper hos spelarna.  

 

Tabell 2. Översikt av respondenter 
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5.5 Etiska överväganden 

Vi har reflekterat över forskningsetik i förhållande till de respondenter som deltagit i studien. 

Reflektion över forskningsetik har skett med hjälp av skriften God Forskningssed 

(Vetenskapsrådet 2017) eftersom Vetenskapsrådet (Vetenskapsrådet 2019) rekommenderar 

att denna används istället för skriften Forskningsetiska principer i humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Forskning som inte behöver etikprövas enligt lag måste 

fortfarande ta hänsyn till deltagare i studien och informera, inhämta samtycke såväl som 

skydda deltagarnas identitet i framställningen (Vetenskapsrådet 2017 s.15).  

När respondenterna tillfrågades fick de ta del av ett missivbrev innehållande information 

vad deras deltagande i studien innebär och vad som förväntas av dem. De informerades om 

att de medverkar i en intervju och hur mycket tid den tar i anspråk, att den spelas in och 

transkriberas samt att studien syftar till att undersöka hur spelare upplever sitt spelande. De 

informerades om att det handlar om en kandidatuppsats som alltså publiceras vid godkänt 

resultat.  

Deltagarna har fått underteckna ett samtyckesbrev för att tydliggöra vad de går med på. 

De informerades muntligt som skriftligen att de trots undertecknande kan avbryta sin 

medverkan när som helst under studiens gång utan negativa konsekvenser.  

Inom ramen för denna studie finns inget värde i att presentera namn eller på annat sätt 

identifiera deltagarna vid framställningen och vi har därför försäkrat dem om att inte 

presentera personuppgifter som ska kunna identifiera dem. Allt material som samlas in har 

hanteras på ett säkert sätt och bakom lösenordsskydd. Vi har informerat deltagarna om att 

uppgifterna vi samlar in endast kommer att användas för forskningsändamål och inte för 

kommersiella eller andra icke vetenskapliga syften.  

5.6 Genomförande 

5.6.1 Autoetnografisk datainsamling och bearbetning 

Den autoetnografiska datainsamlingen har varit i mindre omfattande skala då vi endast haft 

som intention att använda den som utgångspunkt för studien och för förberedelser inför 

intervjuer. Chang m fl (2013 s.74) menar att självgenererad data från minnet är en vanlig 

utgångspunkt i autoetnografiska studier och det är också det vi främst fokuserat på. Vi har 

skrivit autoetnografiska berättelser om vårt eget spelande som vi sedan båda tagit del av. 

Dessa berättelser finns som bilagor för att vara transparenta med våra personliga 

utgångspunkter (bilaga 3 & 4). Utöver detta har vi också fört dagbok över spelandet vid ett 
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antal tillfällen under två veckor innan intervjuerna. Dessa dagboksanteckningar innehåller 

självobserverande och självreflexiva data. Som föreslås av Chang m fl. (2013 s. 77–78) har 

aktiviteter, tid, involverade personer, känslor och tankar nedtecknats. Ett utdrag ifrån den 

autoetnografiska dagboken presenteras nedan (figur 2) för att ge tydligare bild av hur detta 

arbete såg ut. Datat har behandlats genom vad som kan kallas autoetnografiska 

konversationer (Chang m fl. 2013 s.86), där vi ansikte mot ansikte diskuterat innehållet i våra 

data och applicerat det teoretiska analysverktyget på det för att förstå det bättre. Utifrån den 

förståelse vi fått ifrån detta har vi sedan utformat intervjuguiden. Våra egna upplevelser har 

inte utgjort material för studiens resultatanalys och slutsatser. Den autoetnografiska datan 

presenteras därför inte mer ingående i denna uppsats. Där vi ansett det relevant har vi dock 

kommenterat hur våra upplevelser skiljer sig ifrån eller liknar respondenternas i analysen och 

diskussionen. 

 

5.6.2 Utformning av intervjuguide 

Intervjuguiden baserades på våra autoetnografiska berättelser och dagboksanteckningar. Vi 

utgick ifrån dessa när vi valde vilka aspekter av spelet som kunde vara relevanta för att 

besvara forskningsfrågorna. Därför har vi valt att lyfta fram och fråga om vissa aktiviteter 

och andra inte. Exempelvis har vi uttryckligen valt att fråga ifall respondenterna deltar i 

tidsbegränsade events eller ifall tar omvägar för att uppnå vissa mål i spelet. Detta för att ta 

fasta på aktiviteter och val som vi själva ifrågasatt under vår autoetnografiska reflektioner. 

Intervjuguiden utformades i tre övergripande faser; (1) Praktik, (2) Tankar och känslor 

samt (3) Analytiska överväganden. Under dessa ordnades frågorna inom ett antal teman; Fas 

1: 1) Bakgrund och 2) Spelartyp med frågor som berörde varför de började spela och hur 
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spelandet ser ut under en dag. I Fas 2 berörs temana 3) Tid och ansträngning med frågor som 

hur olika uppgifter inverkar på upplevelsen av deras spelande och 4) Värde för andra spelare 

om vilka de spelar med och hur spelandet spelar roll för och inverkar på andra spelare. I Fas 3 

inriktades frågorna på en mer abstrakt nivå gällande 5) värde för speltillverkaren. 

Varje tema inleddes med breda frågor för att ge respondenten möjlighet att själv berätta 

vad hen ansåg var relevant (Esaiasson 2017 s.274). Intervjuguiden innehåller många frågor 

men fokus var att uppnå ett självständigt berättande hos respondenten och därför har inte alla 

frågor ställts på exakt samma sätt till alla respondenter. I många fall berättade respondenterna 

själva om de aspekter vi ville beröra och i andra fall var en del av frågorna inte relevanta med 

tanke på spelarnas spelsätt eller erfarenhet. På det stora hela har samma struktur följts vid alla 

intervjuer. 

 

5.6.3 Intervjusituationen 

De nio intervjuerna utfördes under två veckors tid. Respondenterna fick själva föreslå en plats 

som de kände sig bekväma med. De flesta valde att vara i lokaler vi bokat via universitetet. 

Vid intervjun upprepade vi information om studiens syfte, respondentens rättigheter att 

avbryta studien och att intervjun används för en kandidatuppsats. Respondenterna fick skriva 

på det samtyckesbrev som de tagit del av vid intresseanmälan. Intervjuerna pågick mellan 30 

minuter upp till en timme. Vi medverkade båda två vid intervjuerna för att ta tillvara våra 

olika upplevelser av att spela och för att båda kunna ställa frågor under intervjuernas gång.  

Vi hade en farhåga om att respondenterna skulle uppfatta situationen som utelämnande 

och var därför noggranna med att en av oss ledde intervjun men att den andre också var aktiv 

för att inte se ut som en observatör. Vi placerade oss i rummet på ett sätt som vi tänkte skulle 

kännas bekvämt för respondenten; med intervjuaren på en sida av ett bord, respondenten mitt 

emot och bisittaren vid bordets kortsida. Detta tyckte vi skapade en mer samtalsliknande 

situation då alla kunde tilltala varandra runt bordet. Bisittaren hade en mer passiv roll men 

om intervjuaren tappade tråden eller missade att följa upp något kunde bisittaren inflika.  

Ser man intervjuer som sociala möten mellan människor så innebär det också att det 

handlar om ett utbyte av känslor och upplevelser, perspektiv och tankar (Thanem & Knights 

2019 s.80). Det är en styrka i vår undersökning att vi hade förberett oss genom 

autoetnografisk reflektion. Frågorna vi förberett gav respondenterna möjlighet att mer 

ingående reflektera över sina upplevelser i intervjun. Det har dock även konsekvenser för det 

material som samlats in; det är resultatet av vår förförståelse i kombination med 
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respondenternas. Informationen vi fått om deras spelande är ett resultat av den särskilda 

situationen. 

Vi utförde alla intervjuer utom en tillsammans och vi noterade att förfaringssättet att båda 

medverkade vid intervjuerna gjorde att de kändes mer samtalsliknande. Resultatet av den 

intervjun menar vi dock är lika relevant som de andra trots att känslan vid intervjun skilde sig 

något åt. Vi utgick från intervjuguiden vid alla intervjuer. Vi följde inte strikt intervjuguiden 

eftersom respondenternas upplevelser skiljer sig åt vilket ger olika vikt åt olika frågor 

beroende på respondenten. Vi försökte uppmuntra fritt berättande utifrån övergripande frågor 

snarare än att avbryta med de mer specifika frågorna så som Thanem och Knights (2019 s.81) 

förespråkar i syfte att få mer utvecklade resonemang. Vi förde under intervjun anteckningar 

ifall vi hoppade över frågor så att vi kunde återkomma till dem om det upplevdes relevant.  

 

5.6.4 Transkribering 

Intervjuerna spelades in med mobiltelefon och transkriberades inom en dag efter varje 

genomförd intervju. Vi delade upp intervjuerna mellan oss där en fick ta 5 stycken och den 

andre 4. Den som varit borta under en intervju fick transkribera den för att inte gå miste om 

vad som tagits upp under intervjun. Då vi undersöker respondenternas upplevelser ansåg vi 

att vi inte behövde skriva ner intervjuerna ord för ord. Vi har inte tagit med tvekan eller 

talspråk om vi inte ansett det relevant för meningen. 

 

5.6.5 Trovärdighet  

För att försäkra oss om undersökningens trovärdighet strävar vi efter att vara transparenta i 

utförandet. Därför har vi ingående beskrivit genomförandet av våra intervjuer, utvecklandet 

av intervjuguiden och hur transkriberingen samt kodningen gått till.  

Vår intervjuguide grundar sig våra autoetnografiska insikter men utgår även ifrån vårt 

teoretiska ramverk där begreppen play, work, game och labour definieras. Som vi nämnt 

tidigare mäter vi upplevelser i spelet utifrån hur våra respondenter känner när de spelar, hur 

man prioriterar aktiviteten och varför man gör det. Att ha förberett intervjuerna genom att 

reflektera över vårt eget spelande menar vi har gett en mer rättvis bild till respondenternas 

utsagor. Vi har också förtydligat att det som lyfts fram i analysen är ett resultat av vår 

förförståelse i kombination med respondenternas.  
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Urvalet kan ha påverkat det resultat vi framställer inom ramen för studien. Alla våra 

respondenter rekryterades i ett forum för Pokémon Go-spelare vilket skulle kunna göra att de 

liknar varandra vilket kan påverka bredden av representerade upplevelser. Det hade kunnat 

vara lämpligt att försöka bredda rekryteringsområdet samt om möjligt utföra för-intervjuer 

för att ytterligare utöka omfånget av upplevelser. Som i alla studier med kvalitativ inriktning 

vill vi säga att resultaten inte kan generaliseras till en större population men vi vill framhärda 

med att säga att de upplevelser som presenterats här med största sannolikhet skulle gå att 

finna även hos andra spelare.  

 

5.7 Analysmodell 

För att analysera materialet har vi använt en typ av tematisk analys som kallas template 

analysis. Som Brooks, McCluskey och Turley (2015 s.203-204) förespråkar inom denna 

analysmetod utgick vi utifrån redan förutbestämda teman baserat på vårt teoretiska ramverk. 

Vi valde att utgå ifrån de fem dimensioner som utgör definitionerna av beteendekategorierna 

play, work, game och labour.  

Framtagandet av kodningsmallen skedde genom sex procedursteg (Brooks, mfl. 2015 

s.203–204). (1) Först lästes alla transkriberade intervjuer. (2) Efter detta gick vi tillbaka och 

markerade allt som kunde leda till en bättre förståelse av forskningsproblemet. Här utgick vi 

ifrån de teoretiska utgångspunkterna om vad som definierar olika kategorier och sökte aktivt 

efter representationer av de fem dimensionerna i Lunds typologi (figur 1.) som utgör syfte, 

utförande, grad av frivillighet och associerade känslor. Dimension fem som rör om aktiviteten 

är transhistorisk eller historisk visade sig vara svår att finna representationer av i materialet 

varför den koden valdes bort i den slutliga kodningsmallen. Vi använde oss av termer från 

Lunds (2014) typologi för att definiera våra koder och kod-hierarkier. Processen skedde 

iterativt genom att utveckla definitionerna allteftersom vår förståelse för materialet utifrån 

begreppsdefinitionerna ökade. 

Målet var att identifiera upplevelser som kunde knytas till de olika kategorierna. Vi 

kodade även materialet förutsättningslöst utan koppling till teori om något verkade intressant 

och formulerade teman utifrån detta. 

(3) Vi organiserade sedan teman i olika kluster för att se hur de relaterade till varandra. 

(4) Då materialet var av överkomlig mängd gick vi igenom allt och definierade en preliminär 

kodningsmall som vi ansåg att täckte de aspekter som är relevanta för frågeställningen. (5-6) 
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Vi gick sedan igenom allt material igen och applicerade mallen på all data och tog bort koder 

som inte var relevanta samt lade till där det saknades. Vi definierade fyra teman utifrån olika 

sätt att förhålla sig till spelandet, det lekfulla spelandet, det tävlingsinriktade spelandet, det 

arbetsamma spelandet och det utnyttjade spelandet. Dessa teman relaterar till varandra på 

olika sätt vilket vi tar upp i analysen.  

Kodbenämningarna är i stort hämtade ifrån Lunds (2014) typologi över dessa kategorier 

(figur 1). Vi har också identifierat Värdeproducerande aktiviteter i materialet enligt tabell 1. 

Kodningsmallen finns i bilaga 3. 
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6. Resultat och analys  
Materialet kodades enligt kodningsmallen i kapitel 5. Utifrån detta skapades fyra teman som 

beskriver olika typer av spelupplevelser i förhållande till kategorierna play, game, work och 

labour: det lekfulla spelandet, det tävlingsinriktade spelandet, det arbetsamma spelandet och 

det utnyttjade spelandet. Respondenternas aktiviteter i spelet har kategoriserats och 

upplevelserna av dem beskrivs i analysen. Analysen stöder sig mot teoretiska begrepp som 

bruksvärde, utbytesvärde, mervärde samt begreppen play, work, game och labour. Vi 

beskriver även hur uppgifter i spelet kan ses som ett sätt för speltillverkaren att förmå 

spelaren att lägga mer tid på spelet och hur detta verkar påverka upplevelsen för våra 

respondenter. 

6.1 Det lekfulla spelandet 

Det finns en övergripande uppfattning hos våra respondenter att spelandet är något man gör 

för skojs skull. Man säger inte att man spelar för att man vill känna att man producerar något 

eller för att till exempel motionera mer även om detta kan anges som positiva bieffekter av 

spelandet. Detta i sig verkar indikera att spelandet som sådant handlar om just play. May är 

den respondent som har den mest avslappnade inställningen till spelandet. När hon berättar 

varför hon spelar säger hon så här: 

”Jamen det är som sällskap. Att jag har något att fokusera på och de små figurerna blir som små 
kompisar. Alltså… Barn har sin låtsasvärld och är man mycket själv för att man jobbar 
oregelbundet och sådär, det är ju inte som att jag går omkring och pratar med mina pokémon men 
att, ’åh titta där, den är gullig’. Jag tycker ju Eevee är jättesöt, alla har sina favoriter, och så ser 
man den då ska jag fånga den även fast jag har hur många som helst.” 

När spelaren spelar när denne vill och utan fokus på att uppfylla mål blir spelandet 

oförutsägbart och impulsivt, beslut fattas baserat på känslor i stunden. Spelsättet kan till 

utförandet kategoriseras som play (Lund 2015 s.65).  

Tidigare spelade May målinriktat och har nått högsta leveln, men nu har hon inte längre 

uttalade mål inom spelet, utan utför uppgifter hon anser rimliga att nå. Hon väljer vilka 

uppgifter hon ska göra i sitt spelande och man skulle kunna se det som galumphing (jfr Lund 

2014 s.747) att frivilligt ställa upp hinder i sin väg för nöjes skull. Så här säger hon om att 

uppnå mål i spelet:  

“[...] Men annars egentligen har inte jag några egna mål i spelet utan det handlar egentligen 
om att hitta något som jag tycker är intressant. För det är ju inte så att bara för att de lägger 
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upp en särskild medalj så måste jag ha den, utan mer att den medaljen verkar kul den kan jag 
nå. För vissa medaljer känner jag är inte rimliga att nå på det sättet jag spelar. [...]”  

Trots att utförandet liknar play så hänger det inte samman med de känslor som enligt Lund 

(ibid) associeras med play, som passion, spänning och lustfylldhet. Istället får man intrycket 

av att det har gått slentrian i hennes spelande. Hon har uppnått de mål hon kunde och ändrade 

förutsättningar gör att hon inte kan eller vill spela på samma sätt som hon tidigare gjorde när 

hon aktivt försökte uppfylla olika mål. Hon säger så här: 

 
“Det är väl mer att jag blir mätt, jag har ju spelat i tre år. Det är väl mer att jag blir mätt. Det 
ska behöva komma någonting riktigt kul för att få upp motivationen igen tror jag.” 
 

Om man jämför hur andra respondenter pratar om sitt spelande så märker man att det May 

tycker är besvärligt med spelet idag är samma saker som uppskattas av de flesta andra 

spelarna och det som May tidigare gillade. Spelet verkar inte upplagt på ett sätt som 

tillfredsställande kan spelas på ett sätt som liknar play. Underhållningsvärdet i aktiviteterna 

ligger istället i att uppfylla mål, tjäna ihop till något eller jobba på att få en ny 

pokémonutveckling. Eftersom det att spela Pokémon Go innebär att uppnå mål så verkar icke 

målstyrt spelande inte upplevas som särskilt underhållande. I alla fall inte passionerat och 

spännande utan snarare som ett trevligt tidsfördriv.  

Det finns även andra hinder än bristande motivation för att man inte ska uppleva spänning 

och passion för sitt spelande. I våra respondenters utsagor om att spela i förhållande till 

närstående som inte spelar, framträder nödvändiga uppgifter i spelet och speltillverkarens 

styrning tydligare. Man märker också att deras spelande kanske inte är så spontant, fritt och 

på deras egna villkor som de oftast menar att de upplever det. När man spelar i anslutning till 

vänner som inte spelar, kan man se till att begränsa spelandet till det nödvändiga. Vi hörde 

från våra respondenter hur partners kunde ifrågasätta spelandet och att man därför reducerade 

spelandet i dessa sammanhang men ändå såg till att göra det nödvändigaste. Brock spelar 

nästan varje dag men när vi frågar om spelandet stör ibland, säger han att han undviker att 

spela när han är med sin partner. Samtidigt vill han inte missa chanser som dyker upp men 

försöker hålla spelandet till endast samla in det nödvändiga och visar hur han kan hålla 

telefonen gömd i knät för att kunna spela samtidigt som de åker buss tillsammans. Han säger: 

“Jag vill ju passa på, och då försöker jag nästan bara snurra för att fylla på ryggsäcken med 
grejer. Och sen vid tillfälle är jag ute och bara kör på då.” 
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Man kan här ana att sociala relationer utanför spelet inverkar på spelarens möjlighet att se sitt 

förhållningssätt till aktiviteterna i spelet som fritt. Vi utgår ifrån att speltillverkaren vill att 

spelare ska spela när de befinner sig ute i den geografiska verkligheten så att de, bland annat 

kan tjäna på den data som produceras. Att spelet är upplagt på detta sätt betyder att platser 

kan uppmuntra spelaren att lägga tid på spelandet eftersom det ger en belöning spelaren kan 

få nytta av. Även om det inte passar för spelaren kan denne alltså känna ett behov av att passa 

på att spela. Skillnaden i upplevelsen är att fokus till synes skiftar för spelaren ifrån 

aktiviteten till enbart resultatet av den. Skillnaden mellan work och play är att work alltid 

syftar till att skapa ett bruksvärde och i play är aktiviteten i sig målet (Lund 2014 s.758). 

Skillnaden mellan work och labour är att man i work producerar ett bruksvärde där man, till 

skillnad från labour, själv har kontroll över både produktionsförhållandena och produkten 

man skapar. I fallet med Brock handlar det här snarare om labour eftersom när man spinner 

pokéstop inte har kontroll över var de finns eller vad man får ut av det. Man tjänar något på 

att byta tid och insats mot det. För speltillverkaren blir detta ett sätt att få ut extra mervärde 

genom att öka tiden spelaren spenderar på plattformen. 

Brocks spelande är alltid målstyrt och han strävar alltid efter att uppnå något, det är också 

det han tycker är behållningen av att spela. Han berättar att hans sambo och barn slutat spela 

men att han fortfarande underhåller deras konton: 

“Nä det är klart att det hade varit kul ifall hon också hade spelat. Hon har ju ett konto, och 
som jag har skapat. Men de kör inte så mycket så jag kör åt henne. Jag har mitt konto och 
sedan har det slutat med att barnen har gett upp så jag sitter och sköter tre konton till. Men där 
är lite mer så här, fånga en snurra en varje dag. Det får gå sakta framåt.” 

Att upprätthålla konton åt närstående som tidigare spelat kan ses som ett sätt att försöka 

upprätthålla möjligheten att spela tillsammans med dem. Om människor man umgås med 

också spelar minskar tillfällen där man skulle uppleva spelandet som ett måste. Det här är 

något som också vår egen upplevelse av att spela har gjort oss uppmärksamma på. Att spela 

tillsammans handlar om mer än att dela ett intresse med någon, det ger fler tillfällen att spela 

på ett lustfyllt sätt snarare än som ett måste. Nödvändigheten blir mer synlig för 

respondenterna när spelandet relaterar till någon eller något annat och det tar vi upp även i 

efterföljande teman.  
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Alla våra respondenter uppger att det oftast är kul att spela. Att vissa aktiviteter är 

nödvändiga att utföra uppfattas inte som ett tvång. De utför dessa utan att tänka på det i större 

utsträckning och de flesta menar att det är enkelt att uppnå dem eftersom de spelar ofta.  

6.2 Det arbetsamma spelandet 

Work är nödvändigt för att tillfredsställa mänskliga behov (Lund 2015 s.66). Översatt till 

Pokémon Go handlar det om att utföra de uppgifter som är nödvändiga för att producera 

produkter med bruksvärden, t ex i form av pokémon, för att uppnå målet med spelet. 

Spelaren kan exempelvis lägga in arbete för att få en särskild pokémon genom att kläcka 

ett ägg, utveckla den och stärka den genom att utföra olika aktiviteter som leder till att 

uppfylla det målet. Bonnie berättade hur hon planerar vad som behöver göras för att få alla 

pokémon i spelet: 

”Ibland när jag sitter hemma så rensar jag av alla pokémons och kollar vilka jag kan utveckla, 
flyttar om lite ibland vem jag har som buddy. Men bara liksom så jag har ser till att jag har 
rätt och jag har alla jag behöver, eller om jag behöver få mer candy. Det är det som är det 
viktiga.” 

Viljan underordnas alltså den process som krävs för att uppnå målet på det sätt som 

kategoriserar work, i det här fallet att få en särskild pokémon. Man planerar spelandet och gör 

de uppgifter som är nödvändiga för att producera denna pokémon, bruksvärdet. Av samma 

anledning väljer Jenny ibland att ta omvägar för att fånga pokémon som hon inte fått tag på 

ännu. Så här säger hon när hon berättar om hur en dag ser ut när hon spelar: 

 
“Och så kan man också åka en extra sväng och sådär. Det kan det vara värt. En morgon sådär, 
om man ser att å den har jag inte och nu är den i universitetsparken, då åker jag väl den vägen 
då. [...] Jag känner väl ingenting. Det är väl kul. Det är på väg till jobbet och det tar kanske 
extra 10 minuter och då får jag väl åka hemifrån lite tidigare. Vi har ju flextid också.” 
 

Som även Graells-Garrido m fl (2017) kunde se när de undersökte hur människors 

rörelsemönster ändrades av Pokémon Go, kan vi se att Jenny, likt flera av våra respondenter, 

spelar på väg till arbetsplatsen och även ibland utökar resan för att spela. Vad Graells-

Garridos undersökning inte visade var vad som får folk att ta omvägar. Här ser vi att hon tar 

en omväg är för att kunna skapa ett bruksvärde. Hennes upplevelse är att det är lite kul att låta 

sig styras av sina behov. Hon verkar dock inte känna någon form av tvång. Flextiden gör att 

hon inte behöver sätta sitt behov av spelandet före arbetsplatsens behov av henne. Samtidigt 
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berättar hon att hon kan ta omvägar även i dåligt väder och att hon då kan ifrågasätta vad hon 

gör men menar återigen att det ju inte drabbar någon annan: 

 
“Ibland känner jag när det regnar och sådär att vad håller jag på med. Men samtidigt är det ju 
kul. Och det är ju oskyldigt, det drabbar ingen och så.” 

 

Som vi såg även inom temat ‘det lekfulla spelandet’ är det just när man relaterar det 

bruksvärde spelandet kan ge en inom ramen för spelet, till faktorer utanför det, som det blir 

tydligare att det handlar om, inom spelet, nödvändiga uppgifter. I ett tidigare förhållande hade 

Bonnie en partner som inte spelade Pokémon Go vilket gjorde det svårare för henne att 

motivera spelandet. Det påverkade hennes upplevelse av spelandet negativt: 

 

“Ja för då var det bara vi två och då kände jag lite mer stress när han tyckte det var jobbigt att 
jag spelade och ville bara gå hem. [...] Det är en sak om det är mig det påverkar men påverkar 
det ens omgivning och om de frågar om man måste gå dit så bara “helst” *skratt*” 

 

Hon valde ändå att spela med den motvillige pojkvännen närvarande när hon ansåg att 

utkomsten av det skulle vara produktivt i spelet. Det som kan ge det produktiva resultatet är 

beroende av tiden och platsen och hon måste därför välja mellan att missa chansen eller låta 

det gå ut över någon annan. Att spelet bara är produktivt för spelaren själv gör det 

problematiskt när det krockar med jobb och familj, saker som utanför spelet bedöms som 

viktigare och kan leda till att upplevelsen blir negativ och stressfylld. 

Pokémon har ett bruksvärde i spelet men bruksvärde kan även utgöras av andra spelares 

aktivitet. Niantic (2019a) säger sig ha som intention att skapa ett spel som uppmuntrar till, 

bland annat, social interaktion och i flera aspekter av spelet måste man ta hjälp av andra; 

raids är ett exempel. Det behöver inte handla om ett uttalat samarbete men det är inte heller 

en konkurrerande aktivitet. Man tjänar på att hjälpas åt om man inte själv kan klara raiden. 

Att hjälpa andra kan ge en känsla av tillfredsställelse. När vi frågar Misty om hon varit med 

och hjälpt någon vid en raid någon gång säger hon: 

“Ja det har jag varit. Det tycker jag är jättekul att se för då blir de så glada. Jag var på en 
ungdoms Cup så ser jag ett gäng småpojkar som sitter och "det är ett raid här" så blir de jätte 
ledsna för de är så låg level så de klarar inte av att slå ut. Så ba "spelar ni Pokémon?" dom ba 
"ja!" "Vilken level är ni? Det är 20 minuter kvar" "jag är level 21 [pojken]” “jag är 35. Vi 
klarar det här!" [...] Och de vart ju jätteglada för att få den där och då blir man själv glad att 
man kunde hjälpa till. Jag har redan sex styckna men men det gör ingenting för mig. Så länge 
de också får ta del. För det ska vara just hjälpa till och gemenskap.” 
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När spelare utför raider för att hjälpa andra och inte för att de själva är i behov av en särskild 

pokémon, uppnår de en känsla av tillfredsställelse. Det blir tydligt för dem att man som 

spelare behöver varandra i spelet. Det är först då, när de tydligt kan se att deras insats gjorde 

skillnad, som respondenterna talar om sin insats som värdefull för andra. Det är upplevelser 

som denna som respondenterna hänvisar till när de pratar om att spelet är socialt. Här ser man 

att en del av behållningen i det sociala utbytet består av att man uppnår en känsla av 

tillfredsställelse.  

Samtidigt får speltillverkaren ut ett värde av att man som spelare ställer upp vid en raid. 

Spelarens deltagande är nödvändigt för att en annan ska kunna få ut något av det och det kan 

alltså ses som värdeproducerande (se tabell 1). Spelarens aktivitet att delta i en raid är själva 

produkten. Att spelandet uppfattas som socialt och att man hjälper varandra är ju rimligen 

något som anses bra och fint. Att man spelar tillsammans och har samma mål att producera 

ett bruksvärde har stor betydelse för våra respondenters upplevelse av spelandet som något 

positivt. Bonnie säger: 

 
“[...] och det var kul för att folk stod fortfarande i stora klungor, även fast vi var i ett annat 
land så spelar vi samma sak. Samma sak i Spanien, London, man känner av att det fortfarande 
är samma stil.” 

 

Den sociala aspekten är också något som speltillverkaren säljer in spelet med. Det kan 

jämföras med hur sociala mediesiters framgång till stor del har hängt på att maktförhållandet 

osynliggörs bakom löften om demokrati och frihet (jfr Fuchs & Sevignani 2013 s.258). Här 

döljs ett maktförhållande istället bakom de fina aspekterna av att spela Pokémon Go, att det 

kan leda till samhörighet och trevliga sociala interaktioner. 

Produkten i form av spelare som deltar i raids används som en produkt att sälja in spelet 

med. Att produkten är ‘en spelare som hjälper andra spelare’ gör det svårt för spelaren att 

uppfatta att hen utför en för speltillverkaren värdeproducerande aktivitet.  

Raids behöver dock inte alltid betyda trevliga sociala relationer. Ofta kan det vara mer 

opersonliga och löpande band liknande upplevelser som Misty berättar om: 

“[...] Men vi står inte.. Eller det beror på. Just det, i [hemstad] när jag brukar spela då sitter 
man i varsin bil. Man går inte ut, man träffas inte. [...]” 

 



38 

Uppgifter som ibland upplevs som work kan på så sätt dölja att det ofta mer liknar labour och 

något man bara slentrianmässigt utför för att snarare tjäna en pokémon än att kämpa hårt för 

den. Det man kommer ihåg är de trevliga tillfällena som sticker ut. 

Ibland leder behovet av andra till problem för spelare. Dels kan det bero på att man inte 

uppskattar att spela med andra och hellre vill spela själv, men problem kan också uppstå 

eftersom tillgången på pokémon varierar med tiden enligt speltillverkarens direktiv. Brock 

började spela för knappt ett år sedan och han ligger på så sätt lite efter de som spelat aktivt 

sedan starten när det kommer till att fylla pokédex. Han berättar hur han stötte på detta 

problem vid en raid där han var ute efter en pokémon som varit vanlig tidigare:  

“[...] När det kommer upp en fyrstjärnig Tyranitar [typ av pokémon] raid så står jag där, fem 
minuter innan. Så börjar det, så kommer inte någon. För det är inte så spännande. Nu vill alla 
ha den här nya, Cobalion. [...]” 

Att vissa aspekter av spelet går ut på att man ska hjälpa andra i en arbetsprocess blir därför 

problematiskt när tillgång och efterfrågan på vissa pokémon varierar. Man är utelämnad till 

andra spelares goda vilja eller önskemål om att uppnå tillfredsställelse av att hjälpa.  

Work handlar om att utföra uppgifter som tar dig som spelare framåt i spelet och att skapa 

något användbart, både för dig men också för de runt omkring dig. När man började spela 

definierade man ett mål om att det skulle kunna vara kul att fånga alla pokémon och varje 

steg man kan ta i den riktningen gör att man upplever det som att man gör något produktivt. 

Det kan dock upplevas som stressande och besvärande att man behöver göra dessa uppgifter 

om det går ut över något annat utanför spelet.  

6.3 Det tävlingsinriktade spelandet 

Game handlar om att utmärka sig i förhållande till andra, att uppträda inför en publik och att 

aktiviteten såväl som resultatet av den är det viktig (Lund 2015 s.67). 

Game manifesterar sig i respondenternas spelande främst som tävlingsanda vilken uppstår 

när man har någon att jämföra sig med. Det kan handla om att bli triggad att gå upp i level för 

att gå om någon eller fånga fler av särskilt sällsynta varianter av pokémon, s.k. shinies, eller 

särskilt starka pokémon. Det kan också handla om att klara uppdrag före den man tävlar mot. 

Misty berättar om hur hon och hennes syskon har en intern tävling mellan sig när de spelar. 

Hon ser väldigt nöjd och stolt ut när hon berättar om en särskilt imponerande insats: 

“Jag gjorde klart den på vad är det, 10 timmar. Och då vart det så här ‘Hur fasiken kan du..!?’.  
För då skall man först ge 108 berries, sen ska man fånga 108 Pokémon efter  det. [...] Och sen 
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ba, ‘Ja nu är jag klar’ så ringer jag min syster ‘Nu är jag klar med den!’ och hon ba.. ‘Jag har 
inte ens börjat..’ och jag ba ‘jag kan ta över, jag kan spela ditt!’.” 

Den inställningen kan ses som att fokuset ligger på att klara det uppsatta målet, det är inte i 

sig produktivt men aktiviteten och att det finns ett resultat att visa upp är det organiserande 

syftet för game. För att uppnå sitt slutgiltiga mål med spelandet, att fånga alla pokémon, så 

menade många av respondenterna att de uppskattar att det finns många delmål inom spelet. 

Att tävla med andra är också motiverande vilket även tidigare forskning har visat (Broom 

m.fl. 2019 s.5). Man märker på respondenterna att de upplever spelandet mer meningsfullt då 

de kan jämföra resultatet med andra.  

Inställningen till raids kan också vara mer tävlingsinriktad än vad som framkom under 

temat ‘Det arbetsamma spelandet’. Max berättar hur han åker runt med andra spelare i en 

grupp och utför raider:  

 

“ [...] Vi patrullerar som vi säger och så säger vi att den ena bilen startar och så får den andra 
bilen ge tecken när den är färdig och när den är färdig då sticker bägge, och så ska den alltid 
följa efter. Får inte vika av för helt plötsligt kan man missa något annat. Men det har vi 
kommunicerat till innan och så brukar vi byta chaufförer och så.” 
 

Här har de innan kommit överens om hur de ska göra när de åker runt och raidar. Man får inte 

vika av rutten för det kan påverka chansen att klara så många raider som möjligt. Man 

upplever att det finns ett allvar i aktiviteten och alla måste dra sitt strå till stacken. Max och 

hans grupp har bestämda åsikter om hur man förhåller sig till spelandet. Han berättar hur man 

kan bete sig än mer resultatinriktat: 

“ [Man kan] Kasta pokémonen när de är dåliga och så åker man till nästa bara. Men det gör 
inte vi, vi ska fånga. Det är ju så det ska vara, man ska ju fånga gubben. Men rekordet i 
Sverige är väl 120 stycken någonting. De slår ner bossen och märker att “den här är dålig, vi 
lämnar den vi sticker till nästa bara” ” 

Att de håller koll på hur många raider som har utförts på en dag och att de anser att det finns 

regler för vad som räknas som rätt utfört eller ej indikerar att det handlar om game för Max 

och hans gelikar. Man upplever att man måste spela på ett visst sätt för att resultatet ska 

räknas. Det blir mindre fritt och kan göra upplevelsen mer konkurrerande än samarbetande i 

vissa aspekter. Det verkar finnas ett motsatsförhållande mellan hur man upplever raids 

beroende på om förhållningssättet är game eller work. Misty menar att hon kan irritera sig på 

dem med tävlingsinriktad inställning till raids: 
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“Ibland är det så att folk inte har den pokémonen en och då vill man ju vara med och hjälpa 
till, det skadar inte att ha fler än en. Men när det är just för att de vill ha högsta IV, då blir det 
så här “Varför orkar ni ens hålla på?” Det är det enda de pratar om just i Bålsta. Då är det: vad 
har ni för IV? "Ingen aning...".” 

May tycker att det kan motverka möjligheten för alla att kunna få ut bruksvärden från raids: 

 “I början var det ju folk som bilade runt i stan och det var tävling om att hinna med så många 
som möjligt. Och när man ska vara åtta till tio personer att man inte väntade in folk, man bara 
drog, där blev det lite osämja och det kan jag tycka är lite tråkigt för det är bara ett spel och 
man måste kunna vara schysst. [...] Så där väljer man väl lite vilka man vill spela med, vilka 
man åker runt med, de som är lite mer ödmjuka och låter folk hinna komma.”   

Inställningen att producera ett kvantitativt resultat kan motverka möjligheten för andra att 

producera ett bruksvärde vilket också går ut över känslan av gemenskap i producerandet. 

Förhåller man sig till raidandet, eller spelet i stort, som game blir upplevelsen präglad av att 

man riskerar något i och med att man gör en insats som kan bedömas. 

Att samla medaljer kopplar vi också till game men där sker tävlandet snarare mot en själv 

än mot andra. Man får ett mått på de aktiviteter man utför vilket kan trigga en att utföra dem 

mer målinriktat och i större utsträckning. Clemont säger: 

“Det finns ju de som är bland de bästa spelarna i Uppsala, eller som spelar mest. De siktar ju 
på guldgym. Eller de hade guldgym på alla i hela Uppsala. Då börjar de även kolla på att åka 
till Storvreta och Knivsta och göra så där.” 

Game kan framgångsrikt mobilisera arbetskraft för kapitalistiska arbetsprocesser eftersom det 

driver på och ökar effektiviteten (Lund 2014 s.764). Ett tävlingsinriktat spelande som 

medaljjakt kan därför gynna speltillverkaren eftersom det blir mer ihärdigt och dedikerat 

vilket får spelaren att lägga mer tid på och prioritera spelandet. Att få statusen guldgym ger 

vissa fördelar då det gör insamlandet av resurser mer lukrativt. Varje gång man snurrar ett 

gym där man har guldstatus får man några bonusresurser, det upplevdes som positiv från de 

av våra respondenter som eftersökte guldgym. En känsla av att man kan påverka de uppgifter 

som man annars är utelämnad till speltillverkarens direktiv för att utföra. 

6.4 Det utnyttjade spelandet 

Labour kan ses från två sidor; å ena sidan handlar det för kapitalägaren om att ackumulera 

kapital; å andra sidan för arbetaren om att utföra arbete i utbyte mot något man behöver för 

sin överlevnad i en produktionsprocess där man saknar kontroll, både över processen och 

produkten som skapas (Lund 2014 s.768).  
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I intervjuerna uppkommer många exempel på vad som är nödvändigt att utföra för att 

tjäna saker och där processen för att nå dem styrs av speltillverkaren. En sådan uppgift är att 

samla ihop resurser genom att gå till pokéstop och gym. Bonnie säger så här: 

“Jag går typ 20 minuter tidigare till jobbet eller någonting och bara okej... Det kan vara typ att 
jag behöver göra någonting extra, att jag behöver spinna några stops eller det... Så då kan jag 
kan gå lite längre och kolla på kartan och se att jag kan gå den här vägen för att få tag på mest 
stops.” 

Att man passar på att ta pokéstops när man har chansen beror på att resurserna man får är 

begränsade och att man inte har någon kontroll över vilka typer av resurser man får. 

Resurserna behöver alltid fyllas på eftersom de används till olika saker. Det är ett moment 

som aldrig går att slutföra även om man kan underlätta det på olika sätt, till exempel genom 

att köpa mer utrymme i sin ryggsäck för att samla på sig resurser så att de finns när man 

behöver. Här kan man se att aktiviteten att samla resurser utformats på ett sätt som 

överensstämmer med hur arbetet organiseras i det kapitalistiska produktionssättet som Fuchs 

& Sevignani (2013 s.244) beskriver det. Man ger spelaren ‘betalt’ i resurser, men bara 

tillräckligt för att upprätthålla spelandet och för att denne ska behöva återkomma regelbundet. 

Här kan vi se att speltillverkaren genom att uppmuntra spelaren att återkommande utföra 

uppgiften att samla resurser genom att röra sig i omgivningen, får spelaren att utföra 

aktiviteter i vad Andrejevic (2011 s.279) refererar till som ytlagret, vilket ger en produktion 

av data i det dolda lagret. Det kan ses som ett sätt att förmå spelaren att arbeta mer på 

dataproduktionen på samma sätt som Marx menar att kapitalisten måste förmå arbetaren att 

arbeta mer och mer effektivt för att kunna utvinna värde (Fisher 2012 s.172).  

Att den här aktiviteten har utformats på detta sätt för att kunna få spelaren att producera 

mer värdefulla produkter åt speltillverkaren påverkar inte i sig upplevelsen för spelaren till 

det negativa, man har inget emot utformningen av aktiviteten. Upplevelsen verkar istället 

bero på förutsättningarna man har att utföra den. Aktiviteten kan upplevas som positiv för att 

den låter spelaren göra promenader man ändå tar till och från arbetet mer produktiva, man 

känner att man uträttar något. Man upplever det även positivt att man upptäcker nya platser 

eller får mer motion. Från början tyckte Gary att det var jobbigt att samla resurser, men efter 

någon veckas spelande började han istället uppleva detta som fördelar med att spela. Så här 

säger han: 

 
“Det tillför promenaden. Jag går ju in i nya områden då va, när jag ska ha bollar. Just för att 
slippa gå... initialt så gick jag samma sväng, jag lärde mig snabbt hur jag skulle gå för att 
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plocka bollar men nu så går jag in i helt nya områden bara för att se vad som finns där och det 
har jag inget emot alls. Det är bara skoj.” 

 

Tillgången på pokéstop är dock en faktor som kan påverka hur man upplever aktiviteten att 

samla resurser. Spelare på landsbygden, där det finns färre pokéstop, kan uppleva en större 

möda i uppgiften än vad stadsbor gör. May säger: 

 

“Jag bor [avståndsangivelse] utanför stan och det är fem kilometer till [...] och där finns två 
stop och ett gym så ska jag spela så måste jag ta mig in till stan. Pokémons finns absolut. Så 
det var svårt i början tyckte jag, vi har vår grusväg som man kan gå fem kilometer på och hitta 
mycket pokemons men då hade man så få bollar. [...] Men just i början var det svårt, då var 
det så att ska man in till stan vill man också göra någonting. För det är just det att bor man 
som vi gör, man åker inte in till stan bara för att utan man försöker uträtta något ärende och då 
passar man på att köra mycket stop för att få bollar.”  

 
May ville passa på att samla resurser när hon ändå skulle vara i närheten av pokéstop och hon 

kände att det fanns en nödvändighet i det. Eftersom speltillverkaren kontrollerar tillgången på 

de resurser man behöver och hur man kan få tag på dem får det konsekvenser för hur spelaren 

upplever det att nå målet. Om det rör sig om rimliga avstånd som innebär att man får lite 

extra frisk luft eller motion kan det alltså som i Garys fall upplevas positivt, medan May fick 

hitta på strategier för att ändå kunna utföra uppgiften. Hon fick planera spelandet runt andra 

aktiviteter för att göra insamlingen av resurser. Upplevelsen påverkades i sådan mån att det 

blev svårare och aktiviteten kändes mer mödosam. En annan situation som tydliggjorde hur 

upplevelsen kan påverkas av att uppgiften är nödvändig att utföra återkommande är att spela 

när närstående som inte spelar är närvarande. Det tog vi upp under ‘Det lekfulla spelandet’. 

För Brock påverkade upplevelsen när han var tillsammans med sin partner, för May var 

istället avståndet till pokéstop det som gjorde att hon upplevde nödvändigheten i uppgiften. 

Att man måste tjäna resurser i spelet på speltillverkarens premisser påverkar spelandet så att 

man även spelar i sammanhang när man inte skulle ha valt att spela om det bara var för skojs 

skull. Det faktum att spelaren vill uppnå mål kan användas till speltillverkarens förmån för att 

förmå spelarna att spela i högre utsträckning än de skulle lyckas med om det bara handlade 

om att ha roligt. Speltillverkaren kan då insamla data om spelarnas rörelser i vardagen som 

kan säljas till annonsörer och andra intressenter. Det behöver inte vara helt nödvändigt för 

spelaren att utföra aktiviteterna varje gång de gör dem, utan kan handla om en girighet vilket 

i sig kan grundas i att man vill vara förberedd eftersom man inte kontrollerar utfallet av sin 

aktivitet eller när man kan utföra den.  
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Det finns också ett antal aktiviteter i spelet som speltillverkaren har kopplat till tid på 

olika sätt. Man kan spinna ett pokéstop sju dagar i rad och fånga minst en pokémon per dag 

för att få extra belöningar. Dessa är inte i sig helt nödvändiga men att till exempel spinna 

pokéstopen sju dagar i rad kan ge särskilt sällsynta resurser. Även denna aktivitet kan ses som 

ett sätt från speltillverkaren att få spelaren att lägga mer tid på spelet för att kunna utvinna 

mervärde i form av data. Här synliggörs återigen kampen om tiden som härstammar från 

Marx teori om hur kapitalister vill utvinna mer värde från arbetarna (Fisher 2012 s.172). 

Även om man är sjuk eller inte har andra ärenden ser man till att utföra dessa uppgifter med 

syfte att få belöningen, Iris säger:  

 

“Oftast ska man ju någonstans under helgen, eller varje dag, så oftast är det bara att vi spelar 
när vi är på väg någonstans. Men om det inte är något sådant så kanske vi går ut och tar en 
snabbrunda bara till vår närmaste park och hem, tio minuter bara, för att snurra ett stop och 
fånga någon pokémon.” 
 

Även om aktiviteterna inte är tvingande eftersom de inte är helt nödvändiga, verkar 

respondenterna se det som något som ska göras. Om man har nära till pokéstop eller 

pokémon är det lätt gjort och det upplevs inte problematiskt.   

Det finns även uppgifter, så kallade field research tasks som utförs genom att man kan få 

en markering för max ett uppdrag per dag som efter sju utförda uppdrag leder till en större 

belöning. Vissa respondenter gillar uppgifterna i sig men för alla finns inställningen att man 

vill se till att checka av en per dag så att man får slutbelöningen så snart som möjligt. Misty 

gillar utmaningen med dem men verkar inte uppskatta känslan av tvång: 

“Jag gör tills jag känner att det “Nej nu får det räcka”. Ibland kan jag liksom checka av 20 
stycken bara för att jag har tråkigt men så måste jag ha kvar en till morgondagen så att jag kan 
checka av den så slipper jag tänka på att, nu måste jag göra de här 3 eller en utav dem för att 
kunna få ett märke till nästa dag.” 

Man kan alltså spara ett redan utfört uppdrag till kommande dagar ifall man inte vill eller kan 

utföra uppgiften då och checka av det så att man så snabbt som möjligt ändå når 

slutbelöningen. Detta gäller även när det kommer till att tjäna coins i pokégymmen. Clemont 

vill inte lägga riktiga pengar på spelet säger så här: 

“Om jag är däckad hemma då kan det vara för att jag var ut dagen innan, men då när jag går 
hem efter midnatt. Då gör jag oftast lite på vägen hem som, om jag gör det nu så slipper jag 
göra det imorgon. Till exempel ska man ju ligga 8 timmar och 20 minuter för 50 mynt.  Ett 
mynt var tionde minut.  Så jag brukar göra så att jag tar över mitt i natten, Då ligger dom ju 
oftast länge eftersom det är färre som spelar, så då vaknar jag upp och är färdig!”  
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För dessa ovan nämnda aktiviteter i spelet där speltillverkaren har inflytande över spelarens 

dag, präglas upplevelsen hos spelarna av en form av instrumentell rationalitet och girighet. 

Man utför uppgifterna strategiskt i syfte att maximera belöningen till så liten kostnad för en 

själv som möjligt. Själva aktiviteten präglas inte av någon självuppfyllande känsla eller 

glädje i sig. Det utesluter dock inte att man också kan tycka att det är roligt att utföra uppdrag 

eller slå ner och försvara gym, men man skiljer på i vilket syfte man gör det. 

När det kommer till shinies utmärker sig girighet som en drivkraft att leta efter dem. De 

har inte ett högre bruksvärde än vanliga pokémon i strid. Enligt Lund (2014 s.736) kan 

girighet, utöver nödvändighet, trigga arbetaren att lägga mer tid på arbetet. Vad som är 

värdefullt med shinies är något som spelarna själva definierat och det handlar mycket om 

känslan att ha något ovanligt men också att kunna visa upp det. Uppfattningen att shinies är 

värdefulla triggar spelare att leta efter dem. 

Att inneha shinies skulle kunna jämföras med att inneha lyxvaror för att särskilja sig. De 

har ett symboliskt värde utöver sitt bruksvärde som i sig kan vara ganska lågt. Flera av våra 

respondenter verkade tycka om att visa upp sina pokémon och vi upplevde själva hur kul det 

kan vara att visa upp sina pokémon när vi jämförde pokémon i slutet av vissa intervjuer. Det 

ska dock förtydligas att det handlar om en lekfull inställning till uppvisande, våra 

respondenter tar det inte på blodigt allvar utan gör det med glimten i ögat.  

Spelare kan använda en strategi för att effektivisera letandet efter shinies. Flera 

respondenter hänvisar till det som kallas för att ‘shiny-checka’. Det innebär att man trycker 

på en pokémon som dyker upp med enda intention att kontrollera om det är en shiny. Om inte 

överger man den och går på nästa. Strategin kan tas till om det är ont om tid inom ramen för 

ett event eller om det rör sig om en svårfångad typ av pokémon vilken skulle ta både tid och 

resurser i anspråk att fånga, återigen styrt av en instrumentell rationalitet. Att fånga pokémon 

för att tjäna resurser är annars en uppgift som kan få spelet att upplevas upprepande och 

tidsödande. Att det finns shinies kan göra så att man upplever fångandet av pokémon sommer 

liknande game, man gör en insats och kan vinna eller förlora på det. Jenny berättar att hon 

ändrat spelsätt och börjat ‘shiny-checka’ sedan hon fick upp ögonen för shinies: 

 
“[...] jag har varit uppmärksam på ett annat sätt, och fångat fler. Det har ju hänt när man 
liksom bara går sådär och "men gud där finns det och där finns det fler, och att där är en sån 
igen där är en sån igen”. Och då kan jag ibland känna, jag skiter i det här. Jag orkar inte, men 
nu brukar jag åtminstone titta på dem. För det är ju där de shiny finns liksom, bland de andra. 
Så där har de ju lyckats i sitt syfte att jag ska spela mer!” 
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Jenny är medveten om att speltillverkaren med shinies har intentionen att spelare ska lägga 

mer aktiv tid i spelet. Vi tolkar det som att Jenny känner av ett visst utnyttjande från 

speltillverkarens sida men hon känner inte att det är särskilt problematiskt.  

Ett visst mått av underordning syns också när det kommer till att dela med sig av data. I 

respondenternas uttalanden kan man se underordning och ibland en känsla av att bli utnyttjad. 

Att platstjänster måste vara påslaget för att spela är något vissa av våra respondenter försöker 

balansera på olika sätt. Iris säger så här om datainsamlingen: 

 

“Det var det som höll emot mig länge innan jag ens skaffade det för jag vill inte ha 
platstjänster påslaget, men sen kände jag att det är värt det för att det är kul. Sen blev det så att 
min privata mobil fick så dåligt batteri pga pokemon för att jag spelar så mycket så då flyttade 
jag över och spelade på min jobbmobil, så nu kan jag ändå ha platstjänster avstängda på min 
privata vilket känns mycket bättre.”  

 
Detta kan ses som ett motstånd mot datainsamlingen, att man försöker åtskilja det från sitt 

privatliv. Att datainsamling är vanligt idag är något som ses som legitimerande av 

respondenterna. Man ser att spelet finns i en samhällskontext och flera av respondenterna är 

noga med att påpeka att det finns andra aktörer som är värre eller beter sig på samma sätt. 

Bonnie säger: 

 
“Det är så det funkar idag. Och jag vet att det finns restriktioner på vissa spel men att de 
använder oss och vår information, det de tjänar pengar på gynnar ju oss för de kommer ju 
påverka spelen. Visst de säljer vår information till andra företag men det gör också att de kan 
utveckla vårt spel. Så man får tänka på att det finns många olika sidor, men det är ingenting 
jag tar illa upp av eller någonting sånt.” 

 
En annan syn får vi från Gary. Han ser det som ett utnyttjande och lurendrejeri och en 

utveckling som man ännu inte sett slutresultatet av men som han ser negativt på: 

 
“Jag är ganska uppgiven när det gäller sånt här. Jag utgår ifrån att allt sånt här pågår utan att 
vi har kännedom om det. Men hur informationen används, det är en tidsfråga. Det beror på de 
kommersiella krafterna som interagerar på olika sätt.” 
 

Respondenterna har överlag inte tänkt på sina aktiviteter i spelet som värdeskapande för 

speltillverkaren. Insamlingen av data kopplar de mer till personlig integritet och möjligt 

missbruk från speltillverkaren eller tredje part. Vissa ser det också som att en del av det värde 

de skapar också är i deras intresse eftersom spelet kan utvecklas. De ser inte på förhållandet 

som ett maktförhållande i speltillverkarens favör utan som en nödvändig relation för att 

kunna ta del av resultatet av en produktionsprocess.  
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Sammanfattningsvis kan vi säga att verkligheten är mer komplex än vad kategorierna kanske 

påskiner. Begreppen utgör analytiska kategorier vilket leder till att upplevelserna av spelet 

ofta kan kategoriseras som mer än en kategori. Överlag har respondenterna en positiv 

upplevelse av sitt spelande. De kan ha en lekfull inställning till spelandet men samtidigt så 

ligger underhållningsvärdet i att sträva efter att uppnå olika mål som de själva definierar 

utifrån spelets premisser. Respondenterna upplever också att de har frihet att prioritera 

uppgifter i spelet efter eget tycke och känner oftast inte att de är styrda. För vissa kan 

tävlingsliknande moment förhöja den positiva upplevelsen med spelandet och öka 

motivationen för att uppnå mål. Detta får konsekvenser för hur de upplever sin aktivitet i 

spelet i förhållande till värdeproducerande aktiviteter. Play, game och work kan dölja när 

spelet eftersträvar att spelaren ska lägga mer tid på spelet. Det kan också dölja att vissa 

uppgifter i spelet är lika labour till sin utformning. Samtidigt finns det situationer där 

respondenterna upplever spelandet som tvingande eller stressfullt. Det är när man måste 

relatera spelandet till andra relationer som närstående som inte spelar eller sin arbetsplats, 

men också när speltillverkaren försöker förmå spelaren att spela mer genom att belöna dem 

på olika sätt, då använde respondenterna strategier för att minimera sin insats. Om man hade 

långt till platser där man kan samla resurser kunde det påverka upplevelsen negativt och göra 

spelandet upplevdes mer mödosamt. Också det för att man i större mån var tvungen att ändra 

sina vardagliga rutiner för att kunna spela. 
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7. Avslutande diskussion 

7.1 Slutsats 

Denna undersökning har handlat om människor som spelar Pokémon Go och att deras 

aktivitet i spelet kan anses generera värdefulla bidrag inom ramen för spelet, såväl som en 

biprodukt i form av data. Syftet har varit att se hur användarna ser på sina aktiviteter i spelet 

och om deras upplevelser av det påverkas av att speltillverkaren samtidigt försöker utvinna 

värde genom deras nedlagda tid i spelet.  

För att besvara våra frågeställningar har vi genomfört intervjuer baserat på ett 

intervjumanus som framställts med hjälp av autoetnografiska observationer. Spelarnas 

utsagor om sina aktiviteter i spelet har förståtts i förhållande till analytiska kategorier och 

deras upplevelser har beskrivits i förhållande till dessa. Vi har också relaterat detta till ett 

perspektiv på användaraktivitet som arbetskraft hämtat från marxistisk teori. I analysen har vi 

besvarat våra tre frågeställningar varav de första två lyder: 1. Hur upplever spelarna sitt 

spelande? 1a) Hur förhåller sig spelarnas upplevelser av spelandet i termer av lek och 

arbete?  

Genom att se till definitioner av lek och arbete i analytiska kategorier om fyra (play, 

game, work, labour) kunde vi se att människor oftast upplever aktiviteter i spelet som 

lustfyllda och känner en frihet i hur de prioriterar att utföra dem. Att aktiviteten måste utföras 

på ett visst sätt gör inte att det känns mer betungande så länge man själv definierat att målet 

med aktiviteten är viktigt för en. När det kommer till en lekfull eller tävlingsinriktad (play 

och game) inställning till spelandet gör fokuset på aktiviteten att man inte upplever spelandet 

som betungande eftersom syftet med aktiviteten delvis är att utföra den. Uppgifter som 

istället utförs som arbete (work och labour) upplevs inte som betungande om resultatet eller 

målet med aktiviteten ansågs vara i relation till insatsen eller överträffa den. Det kunde också 

upplevas lustfyllt just att sträva efter att uppnå mål. 

Att aktiviteterna går ihop och sammanflätas gör att det ibland blir otydligt vilket syfte en 

aktivitet i spelet har för spelaren. Beroende på kontexten Play och work kan dölja att en 

aktivitet handlar om labour i meningen att man producerar värde för speltillverkaren. I andra 

moment är det dolt bakom olika kvantitativa mått, en slags gamifiering av work- och labour-

liknande aktiviteter.  

Fråga två var: 2. Hur påverkas spelarnas upplevelser när aktiviteterna samtidigt 

producerar värde för speltillverkarna?   
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Vi har i denna studie utgått ifrån ett teoretiskt perspektiv som säger att speltillverkaren har 

en vilja att utvinna speltid från spelaren för att denne ska kunna producera mervärde i form av 

data eller för att dennes insatser i spelet ska kunna användas som en produkt som lockar 

andra spelare. Detta härstammar från Karl Marx ([1887] 1999) teori om hur arbetskraft 

exploateras inom det kapitalistiska produktionssättet. Här har vi sett på speltillverkarna som 

representanter för kapitalet medan spelarna utgör arbetarna. 

Vi kunde se att spelet ibland inte upplevdes så fritt och att man i viss mån styrdes att 

utföra vissa uppgifter. I vissa fall kan det göra att spelaren känner sig manad att prioritera 

spelet fast man inte vill och det kan då upplevas mer stressfullt och mindre underhållande.  

Upplevelsen av spelet kan därför sägas påverkas av att aktiviteterna är värdeskapande för 

speltillverkaren. Inte i ett kausalt samband som att spelarna färgas av en vetskap om att det de 

gör är värdeskapande arbete, utan den påverkas av de strategier speltillverkaren tar till för att 

öka speltiden. Speltillverkaren kontrollerar processen såväl som utkomsten av den och kan 

därför försöka förmå spelarna att lägga mer tid på spelandet i syfte att tjäna mer på spelarnas 

värdeproducerande aktivitet.  

Det visar sig som en kamp om tid, i relationen mellan spelare och speltillverkare, och 

kunde ses tydligast i tre typer av situationer. För det första när det handlar om aktiviteter där 

speltillverkaren tydligt försöker förmå spelaren att spela mer effektivt eller lägga mer tid, som 

dagsstreaks och att leta efter shinies. Då försöker spelarna göra det så snabbt och enkelt för 

sig som möjligt och planerar för att slippa känna tvång att uträtta vissa saker på bestämda 

tider. De kan också utföra mer av uppgifter som upplevdes tråkiga enbart för att de hade 

chansen att få något ovanligt, till exempel shinies.  

För det andra framgick en kamp om tid som en förhandling av spelaren själv i förhållande 

till relationer utanför spelet; sociala relationer av personell karaktär såväl som relationen till 

en arbetsplats. Då upplevdes det nödvändiga i att utföra uppgifterna i högre grad. 

För det tredje kunde närheten till platser att spela ha en inverkan. Att ändra sitt 

rörelsemönster i den geografiska omgivningen för att man är tvungen att samla resurser 

upplevdes av våra respondenter inte negativt så länge det inte gick ut över någon annan och 

det inte innebar att avvika för mycket från ens vardagliga bestyr. Om man hade längre till 

dessa platser kunde det dock upplevas mer besvärande och mödosamt. 
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7.2 Diskussion 

Sammanblandningen av lek och arbete i digitala spel ser vi här leder till att man frivilligt tar 

på sig att uppnå mål och att göra det effektivt som en typ av underhållning. Det är något som 

också Yee (2006) pekade på. Det är inte i sig problematiskt att man tycker att det är roligt att 

utföra arbetsuppgifter som underhållning. Att man kan sätta upp sina egna mål i spelen och 

uppnå dem på sina egna premisser sågs av våra respondenter som positivt och utvecklande. 

Att respondenterna i vår studie verkar känna så stämmer överens med vad tidigare forskning 

också har pekat på, att människor uppskattar att utföra hårt arbete inom ramen för spel (jfr. 

Nadari 2010) eller tillfredsställelse med att stå ut med långtråkig väntat i syfte att uppnå ett 

mål (jfr. Keogh och Richardson 2018). Att måluppfyllandet ses som underhållningsvärdet 

komplicerar dock förståelsen av spelandet utifrån de olika kategorierna. För spelarna får det 

konsekvenser som gör att de vanligen inte uppfattar att deras aktivitet i spelet samtidigt är 

värdeskapande för speltillverkaren.  

Vi kunde i vår studie se att spelare i viss mån lade mer tid än de egentligen ville enbart för 

att få belöningar de ansåg sig behöva för att kunna utföra de mer motiverande delarna av 

spelet. Att till synes frivilliga spel kan resultera i att man spelar även när man anser sig inte 

ha tid, lust eller att man borde prioritera annorlunda anser vi vara problematiskt. Graells-

Garrido m fl. (2017) visade i sin studie att människor kunde spela på väg till och från arbetet 

och även ta omvägar när de spelade Pokémon Go. I vår studie har vi kunnat koppla detta 

beteende till viljan, eller behovet, av att producera bruksvärden eller att tjäna resurser. Att 

spelet bygger på att uppgifter är nödvändiga att utföra på olika platser för att komma framåt i 

spelet, menar vi därför kan kopplas till att speltillverkaren försöker utvinna extra mervärde 

från spelaren på samma sätt som en arbetsgivare skulle försöka få sin arbetskraft att verka 

mer effektivt.  

Judy Wajcman (2019 s.59) menar att effektivitet är en organiserande ideologi i 

västerländska samhällen och att det förknippas med disciplin och produktivitet. Hon menar 

vidare att det finns en besatthet i att använda tiden effektivt. För spelare innebär det att de 

antagligen vill använda sin tid så effektivt som möjligt och vill därför ta tillvara på de 

möjligheter man har att uppnå mål i spelet, något som vi också kunde se hos våra 

respondenter.  

En konsekvens blir att man i viss mån förlorar kontrollen över sin tid eftersom 

uppgifterna i spelen utformas för att bli nödvändiga för spelaren att utföra. Delvis för att 

speltillverkaren ska kunna få ut mer tid av spelaren. Lek gör man när man känner för det, 
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arbete för att det är nödvändigt för att få det man vill ha även om det inte utesluter att man 

också känner för det. När man börjar spela ett spel gör man det för att man tycker att det ska 

vara roligt och underhållande. Man tycker att det är roligt och underhållande att utföra 

arbetsliknande uppgifter men i vissa kontexter blir dessa uppgifter ett måste. För att fortsätta 

få ut det roliga blir man ibland tvungen att spela fast det går ut över andra åtaganden man har.  

Spelare måste dessutom gå med på att dela med sig av data innan de får tillträde till olika 

digitala plattformar. De har därför inga garantier för att de ska få ut något av vare sig 

spelandet eller den data de producerar. De är utelämnade till att hoppas på att deras och 

speltillverkarnas intressen samverkar. Ägare av digitala tjänster har möjlighet att relativt fritt 

använda användarnas data utan att tydligt kommunicera hur till användarna. Det döljs ofta i 

krångliga och generella ‘privacy policies’. Våra respondenter menade att de själva kunde 

tjäna på att speltillverkarna samlade data eftersom nya tjänster och funktioner kan komma av 

detta. Problemet är dock att de aldrig kan vara säkra på att så är fallet om de inte äger sin 

data. Det kan skandalen runt Facebook och Cambridge Analytica (se Alexandersson 2018) 

tjäna som exempel för. Även om det som hände berodde på att man inte förhöll sig till de 

lagar som fanns, så visar det att användaren lämnas utan kontroll. Företaget säljer datan och 

vad köparna gör med den ligger utanför både företaget som säljer den, såväl som 

användarnas, kontroll. Detta lyfter vikten av att undersöka hur data används och att man 

behöver ta ställning till huruvida politiska beslut ska fattas om datainsamling och 

dataanvändning och individens kontroll över detta.  

De upplevelser vi har uppdagat i denna studie, om att speltillverkares vinstintresse kan 

påverka våra upplevelser av spelandet, kan bidra till att belysa att datainsamling handlar om 

ett maktförhållande. Så länge man kan uppfatta att spelet gör anspråk på ens tid kan man 

dock också göra ett medvetet motstånd. Att i forskning belysa hur spelandet kan styras av 

speltillverkarens vinstintresse kan göra att människor får medvetenhet om maktförhållandet 

mellan dem och speltillverkaren. Vi menar att denna studie bidrar till att ge mer kunskap och 

förståelse för hur maktförhållanden inom den digitala ekonomin påverkar människor i deras 

vardag. Ett fokus som har saknats i de studier vi tagit del av. Att fortsätta belysa detta kan 

göra att en medvetenhet väcks hos människor och uppmuntrar dem till att reflektera mer över 

hur det påverkar dem även om det inte för den skull måste innebära att en förändring måste 

till. 
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7.3 Kritisk kommentar om studien 

I relation till vad som inledningsvis väckte vårt intresse för detta ämne kan vi kommentera 

slutsatserna med att säga att vi förvånades av hur positivt spelandet ändå upplevdes av våra 

respondenter då vi själva anser oss ha en mer ambivalent upplevelse av spelandet. Detta 

skulle kunna förklaras av att spelarna vi intervjuade kanske har andra förutsättningar att spela 

än de vi har. Som i alla studier så med kvalitativ inriktning så kan man inte säga att resultaten 

kan generaliseras till en större population. Urvalets storlek och hur de rekryterats kan ha 

påverkat bredden i de upplevelser vi kunnat undersöka. Vi vill dock framhärda och att säga 

att de upplevelser som presenterats här med största sannolikhet skulle gå att finna även hos 

andra spelare. 

Metoden kan också inverka på vilka upplevelser vi kunnat uppfatta. En nackdel med 

intervjuer är att man inte kommer åt vad folk egentligen gör utan deras bild av det som de 

kommer ihåg det. Forskareffekten kan också göra att människor försöker presentera en 

fördelaktig bild av sig själva, både medvetet och omedvetet.  

Diskussioner om användaren som värdeskapande är inte vanligt förekommande i 

vardagslivet och därför kan det vara svårt att komma åt andra människors upplevelser av 

detta då de själva inte reflekterat över det tidigare. Att använda autoetnografi tillsammans 

med intervjuer gjorde oss uppmärksamma på att detta. Att använda metoder som 

autoetnografi, observationer, netnografi eller liknande tror vi därför skulle kunna ge ännu 

djupare insikt i hur människors upplevelser och beteenden påverkas.  

7.4 Vidare forskning 

Vi kunde se att plats och tid kunde ha inverkan på hur spelandet upplevdes. Med tanke på att 

pokéstop och pokémon är ojämnt fördelade kan detta innebära att människor på olika 

geografiska platser kan ha olika upplevelser av spelandet. Det skulle därför vara intressant att 

forska på hur plats och andra geografiska förutsättningar som klimat kan inverka på 

upplevelsen. I avseendet att speltillverkaren får ett värde av att insamla data kan olika 

demografiska och geografiskt situerade grupper (i andra länder till exempel) vara av större 

eller mindre värde för speltillverkaren. Det kan påverka hur speltillverkaren väljer att utforma 

spelet vilket i sin tur kan exkludera grupper eller göra spelet svårare för vissa grupper. 

Naturligtvis är det inte en rättighet att spela ett visst spel, dock har spel och digitala 

plattformar en förmåga att bli globala fenomen i dagens läge som vi också såg i fallet med 

Pokémon Go sommaren 2016. I ett vidare perspektiv kan man också se att tekniken med 
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augmented reality troligen kommer att appliceras i andra kontexter, hur sådana funktioner 

kan påverka och påverkas av olika grupper är relevant att undersöka. 
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Bilagor 

Bilaga 1  

Arbetsfördelning 

Det har varit viktigt för oss att båda författarna av uppsatsen ska känna sig delaktiga och 
inkluderande i uppsatsskrivandet. Det innebär att de flesta avsnitten är nedtecknade utefter 
diskussioner vilket gör det svårt att urskilja en tydlig fördelning. Dock kan sägas att en av oss 
har överlag stått för nedtecknandet av dessa diskussioner. Den andra sedan kunnat hjälpt till 
med att konkretisera och reducera texten. Vi har även utfört intervjuerna tillsammans, detta 
dels på grund av att vi använder oss av autoetnografi som metod och därför har olika 
upplevelser av spelandet som kan komma till användning vid själva intervjun. Men även för 
att båda skulle kännas sig delaktiga i arbetet.  
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

Intervjuguiden är uppdelad i tre faser och fem olika teman.  

I Fas 1 är syftet att få en bakgrund i hur respondenterna spelar spelet. Hur aktiva de är och 

vilka målsättningar som styr deras val i spelet. I Fas 2 vill vi ta ta reda på vilka känslor som 

är förknippat med att utföra vissa moment i spelet. Vissa av dessa frågor baserar sig på sådant 

vi i våra autonetnografiska anteckningar sett är förknippat med ambivalens för spelet. I Fas 3 

går vi in på hur de ser på spelandet på ett övergripande plan utifrån dessa tankar och känslor. 

Frågorna är tänkta som en hjälp i att föra samtalet framåt. Vi strävar efter att låta 

respondenterna associera fritt från frågorna vi ställer. 

 

De kursiva underfrågorna är till som stöd/ uppföljning om inte svaret leder till ett 

självständigt berättande. 

 

FAS 1 Vad gör du? Hur gör du? 

Tema 1: Bakgrund 

Ålder:  

Sysselsättning:  

1. Hur kom det sig att du började spela Pokémon GO?  

- Visste du något om Pokémon sen innan? 

- Visste du om Hypen när det släpptes 2016? 

 

Tema 2: Spelartyp 

2. Vad har du för målsättningar med ditt spelande?  

 

3. Har det sett annorlunda ut tidigare? 

- Vad gjorde att de ändrats? 

- Har spelets utveckling med det att göra? Att det nu finns uppdrag, raids etc. 

 

4. Hur ofta spelar du? 

- När brukar du spela?  

- Var spelar du?  

- Hur ofta spelar du? 
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5. Kan du berätta om en vanlig dag när du spelar? (du kan utgå från senaste veckan. Berätta 

från morgon till kväll vad du gjorde. När dyker telefonen upp?) 

 

6. Finns det tillfällen som du bara går ut för att spela Pokémon? 

- När? 

- Vad gör du då? 

- Varför? Målsättning/motivation. (För att uppnå mål i spelet eller för att det ger något 

annat = motion/samvaro/egentid?) 

 

7. Har du mål som du försöker nå under dagen? Veckan? etc? 

- Hur gör du för att uppnå dem? 

Gymstrider för att tjäna pengar, dagliga uppgifter etc.  

 

8. Hur får du ihop att uppnå de målen med vardagen? 

- Hur resonerar du när du väljer vad du ska göra? (ex slå ner ett gym på vägen hem, ta 

en omväg för att nå ett Pokéstop etc.) 

 

9. Hur gör du för att samla in dom resurser du behöver i spelet? (Candy, stardust, coins, xp) 

 

FAS 2 Vad tycker du om det du gör? Tankar och känslor 

Tema 3: Uppgifter (Tid och ansträngning) 

(relaterat till vad de berättat i fas 1) 

 

10. Brukar du göra de olika uppgifterna som finns i spelet? (Research task, special research) 

- Be dem utveckla. Hur gör du då? 

- Vilka gör du? 

- Vad lockar med dem? 

 

11. Vad tycker du om dom? 

- Ger dom mervärde i spelet? Som spelinslag? 

 

12. Hur känner du när du klarat en uppgift? 
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13. Gör dom att du lägger mer tid på spelet?  

- Brukar du tänka på det då? Att det tar mer tid?  

 

14. Hur tänker du om din insats i förhållande till belöningen? 

- Om du tänker på den tid du lagt ned. 

 

15. Hur tänker du kring tidsbegränsade event? t.ex. community days, halloween etc.  

- Har du aktivt deltagit vid såna tillfällen? 

- Känns det viktigt att delta? 

- Vad tycker du om sådana events?  

- Vad ger dem dig? 

 

16. Vad känner du om du missar ett sånt tillfälle? 

 

17. Känner du någonsin att det tar emot att spela? 

- Hur känner du då? Om du ändå gör det?  

 

18. Har du hört talas om Spoofers? Som manipulerar sin platsdata för att kunna spela på 

platser de inte befinner sig på. 

- Vad tänker du om det? 

- Skulle du själv kunna tänka dig att göra det? 

 

Tema 4: Att skapa värde för andra spelare  

 

19. Spelar du med andra? 

- Vilka?  

- (Om olika) Spelar du på samma sätt med alla dessa?  

- Kontaktar du folk i grupper online för att spela? 

- Varför? Målsättning/motivation. 

 

20. Hur ser du på uppgifter som kräver att man tar hjälp av andra spelare? (Raid, ge gåvor, 

skaffa vänner mfl.) 

- Brukar du utföra sådana uppgifter? Vilka? 
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21. Kan din insats i spelet spela roll för andra spelare?  

- Raid? - Känner du att du måste prestera? (Till exempel ha rätt sorts Pokémon för 

raiden?)  

- Känner du att du ger folk något? (pga hög level, bra pokémon) 

- Nominera pokéstop. Wayfarer.  

- Gåvor till folk på landsbygden. (Rural players) 

 

FAS 3 Vad säger det dig?  

Tema 5: Värde för speltillverkaren 

 

22.  Tänker du att speltillverkarna tjänar något på att du hjälper andra i spelet/spelar med 

andra?  

- Att du ger spelet ett mervärde? 

- Om dom marknadsförde det med ditt namn, skulle det vara en skillnad? 

 

23. Brukar du tänka på om de samlar in data från dig? 

- Hur tänker du om det?  

- Känner du något särskilt inför det? 

 

24. Vad får speltillverkarna ut av att du delar med dig av data tror du? 

  

25. Vad känner du runt det? 

 

26. Har du diskuterat det här med någon annan? 

- Hört/Sett diskussioner om det? 

 

Tema 6: Anledningar att fortsätta spela 

27. Vad är det roliga med att spela pokémon Go? 

 

28. Vad är jobbigt med att spela PGO? 

 

29. Skulle det kunna föra med sig något positivt att sluta spela? 

 

30. Skulle du kunna tänka dig att sluta spela? 
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- Varför/Varför inte? 

 

31. Har du något du vill tillägga? 
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Bilaga 3 

Kodningsmall 

  PLAY GAME WORK LABOUR 

1 Syfte 
 (P) Aktiviteten är 

målet 

 (G) Resultat och 

aktivitet i fokus 

 (W) Producera 

något 

 (L) Tjäna något 

2 Utförande 
 (P) Inga regler styr  (G) Regler styr  (W) Behovet 

styr 

 (L) Någon annan 

styr 

3 Grad av 

frivillighet 

 (P) Frivilligt  (G) Villkorlig 

frivillighet 

 Social press 

 Tävlingsinriktning 

 (W) Nödvändigt 

för bruksvärdet 

 (L) Tvingat (svag 

koppling till 

användarvärde) 

4 Känslor 
 (P/G) Kul 

 (P/G) Lustbetonat 

 (P/G) 

Passion/Spänning 

 (G) Serious leisure 

 (P/G) Kul 

 (P/G) Lustbetonat 

 (P/G) 

Passion/Spänning 

 (G) 

Accomplisment 

 (G) Ansträngning 

 (G) Risktagande 

 (W) 

Objektifierat i 

produkten 

 (W) Allvar 

 (W) Gemenskap 

i producerandet 

 (L) Alienerad 

seriositet 

 (L) Instrumentell 

rationalitet 

 (L) Känsla av att 

bli utnyttjad 

 (L) Girighet 

 (L) Underordning 

 

Värdeproducerande aktiviteter 

● Hjälpas åt vid Raid 
● Shiny-checka 
● Spela “på” jobbet (eller flexa) 
● Spela fast icke-spelare är med 
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Bilaga 4  

Hannas erfarenhet av Pokémon Go 

Spelets huvudsakliga mål är att fånga alla pokémon. Dock känns det som ett så otroligt stort 

mål att det var inget jag reflekterade över i början, det är roligt att hitta en pokémon som man 

inte har sedan tidigare men att hitta “alla” känns nästan ouppnåeligt.  

För att få igång mig att börja spela så fick jag en liten genomgång av Martina och vi 

hjälptes åt att ta över ett gym innan vi skildes åt för dagen. Det var roligt att börja spela igen 

men det kändes också lite konstigt att dra igång det för uppsatsen. Skulle det bli en genuin 

bild av mitt spelande eller en konstant press som hänger över mig? 

Jag började ganska snart känna suget, och kanske ibland också tvånget att ta mig ut varje 

dag för att genomföra de uppgifter som spelet uppmanar mig till att göra. Tvånget betyder 

inte att jag tyckte att det var jobbigt att genomföra dessa uppgifter, tvärtom välkomnade jag 

anledningen till att gå ut.  

I efterhand har jag undrat över varför jag helt plötsligt behövde en anledning till att gå ut. 

Jag brukar ofta gå på promenader och lyssna på en podcast eller liknande, men nu helt 

plötsligt fick mina promenader ett nytt slags värde. Om jag måste välja mellan att ligga i 

soffan eller gå på promenad - eller pokénad - så väljer jag numera oftare att gå ut än att vara 

kvar hemma för att promenaderna har blivit mer värdefulla än vad de var förr. Jag får ut mer 

av dem.  

Jag har börjat komma in mer och mer i tänket att jag ska “maximera” min tid, särskilt när 

jag hörde hur Martina spelade. Jag har börjat tänka mer kring hur jag spelar, att alltid se till 

att gå med ett ägg, att ha adventure sync på, att planera så att om jag ska gå till affären så tar 

jag den mest lönsamma vägen dit (om jag har tid). Jag försöker också se till att göra SR och 

FR i den mån jag kan. Jag drar mig fortfarande från att battla och raida men jag har börjat så 

smått. Spelet motar mig alltmer åt det hållet med de uppgifter jag får, särskilt i SR, så det 

dröjer nog inte länge till innan jag deltar med glädje. och sånt gör ju också att jag vill ta mig 

ut mer för att hitta platser i gym där jag kan ställa in pokémons och få pokécoins för att kunna 

köpa saker.  
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Bilaga 5 

Martinas erfarenhet av Pokémon Go  

Jag började spela Pokémon Go 2016 när det släpptes. Jag tror att det var min bror som 

berättade om det. Det är oklart om det var i direkt anslutning till vår årliga resa till Öland med 

familjen men vi var i alla fall där i början när hypen var som störst. Där fanns det ont om 

Pokémon och Pokéstop och vi hade väldigt svårt att få något att hända över huvud taget. 

Sedan minns jag inte så mycket av att jag spelat Pokémon under åren men appen har alltid 

varit nedladdad och inloggad. Jag kan se i min Pokémonlåda att jag fångat Pokémon 

kontinuerligt under denna tid. Jag har alltid haft i bakhuvudet att jag ska fånga alla men inte 

haft någon plan eller strategi för att göra det. Jag har nog haft samma inställning som jag hade 

när jag spelade Pokémon Blue på Gameboy i min barndom; att fånga det jag stöter på. 

Jag kan dra mig till minnes att jag under åren från 2016 ibland har funderat över beteendet 

att kolla telefonen efter Pokémon även när jag befunnit mig på platser med andra som inte 

spelat. Det är främst då jag har reflekterat över att det funnits något nästan tvångsmässigt 

över det. 

Sommaren 2019 fick jag för mig att jag skulle gå ”all-in” på Pokémon Go under några 

veckor. Jag hade inget särskilt för mig, saknade hobbies eller andra intressen och jag gav mig 

in på det hela som lite av ett skämt. Jag kan inte minnas riktigt vad det var som fick mig att 

komma på idén. Jag minns att jag under våren spelade och upptäckte lite nya features som 

uppdrag, att särskilda Pokémon var extra vanliga och så vidare. När jag såg detta började jag 

läsa på; vad får man om man gör uppdragen? Vad krävs? Uppdragen guidade en genom 

spelets alla funktioner. Man skulle raida och slå ner gym. Till en början tänkte jag att det var 

saker jag aldrig skulle ge mig på att göra. Det lockade mig inte alls att träffa andra som spelar 

Pokémon eller att gå till platser med andra för att tillsammans slå ner en raidboss. 

Hur som helst så blev jag ganska påläst om vad man kunde göra. Jag började strukturera 

spelandet för att få det effektivt. Lägga ägg på kläckning, försöka placera Pokémon i gym för 

att tjäna pokécoins etc. Så kom då i alla fall sommaren och jag satte på allvar igång att spela, 

målmedvetet betade jag av uppdrag. 

Framförallt så gick jag mycket. Långa promenader där jag också fångade Pokémon. Jag 

tänkte på hur jobbigt och enformigt det var ibland. Att gå och snurra stop efter stop, planera 

vägen och hålla koll. Inte riktigt närvarande i världen runt omkring på promenaderna utan 

inne i att gå från ställe till ställe och fånga allt som dök upp för att samla poäng och resurser 

för att stärka mina Pokémon så att de skulle vara dugliga i strid. 
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Kvällspromenader på 1,5 timme med stopp för att slå ut gym och tjäna pengar. Det var 

inte riktigt kul att slå ut gymmen, jag gjorde det enbart för att få pengarna för att slippa lägga 

riktiga pengar. Kunde bli irriterad när andra slog ut mig bara någon halvtimme efter och 

kände irritation över att det blir konkurrens som faktiskt också handlar om att man kan 

undvika att lägga riktiga pengar. Jag brydde mig inte om lagtillhörighet eller så. Att försvara 

för försvarandets skull var inte det intressanta. Jag vet att jag tänkte att alla spelare istället 

borde ha nån slags deal om att låta folk stå sina 8 timmar så coinsen trillade in. Men jag 

tänkte naturligtvis inte då på att alla spelar på olika sätt. Självklart finns det andra som 

faktiskt tycker att det är roligt att slåss i och försvara gym. 

Att få ovanliga Pokémon var desto roligare. På en promenad strax utanför stan i en 

kohage stötte jag på en ’shiny’ Magikarp. Jag blev alltså så löjligt överväldigad över detta så 

jag tog en bild på den i omgivningen jag fann den för att visa min son som jag visste 

egentligen bara skulle bli avundsjuk och lite ledsen. Men på något sätt känns det som en 

trofé, något att visa upp. Tyvärr så var den eländigt svag och inte mycket att slåss med så jag 

har hittills aldrig använt den ens för att ställa upp i ett gym. Trots det slösade jag 400 candies 

på att utveckla den, bara för att ha den i min samling. 

Begäret att ha alla dessa små rackare verkade driva mig till att göra sånt jag inte kunnat 

drömma om att göra. Än så länge har jag inte varit på en 5-star raid med andra okända spelare 

men det är kanske bara en tidsfråga. Kommer ett sådant uppdrag så kommer jag antagligen att 

göra det så småningom. På det sättet så känns det som att om de säger åt mig att göra det så 

kommer jag att göra det om det är det enda sättet. På något sätt så tar jag mig an de uppgifter 

som krävs för att nå målet med att fånga alla. Jag gör inte vad som helst, eller hur mycket 

som helst men jag gör det. 

Efter de där intensiva veckorna i somras har jag trappat ner ordentligt. Min utbildning och 

barnens skola och förskola tar tid och det finns inte så mycket ledig tid för att spela dedikerat.  

Men jag fortsätter spela, gnetar på lite varje dag. Upprätthåller kontot och ser till att det 

stadigt rör sig framåt. Varje gång jag ska någonstans ser jag till att varje steg räknas, att minst 

ett stopp blir besökt varje dag, att det finns resurser för att fånga och utveckla. Håller koll på 

tider och event för att inte gå miste om någon chans att fånga en raritet. Om man missar så 

kan det dröja månader innan det blir vanligt igen. 

Det var den här känslan som vi kom tillbaka till att diskutera när vi pratade om uppsatsen. 

Känslan av att man utför ett arbete, gör något för att man måste. Och att man gör så väldigt 

arbetsamma uppgifter för att nå ett mål som egentligen inte har någon betydelse. Varför 
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känns spelandet så arbetsamt? Och varför gillar man det? Vem tjänar på det? Vad tjänar vem 

på det? Vad tjänar någon på mig och min till synes onödiga slöseri av tid på låtsasfigurer...? 
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Bilaga 6 

Pressrelease  

Drabbades du också av Pokémon GO-febern som svepte över världen sommaren 2016? 

Du var inte den enda. Pokémon GO är världsledande på marknaden inom Augmented 

reality spel och sysselsätter miljoner spelare än idag. Spelet samlar in data från 

användarnas telefoner medan de rör sig till och från arbete och sina vardagliga 

aktiviteter.  

 

I ett samhälle där vi mer och mer använder oss av digitala hjälpmedel och tekniker i våra 

vardagsliv så påverkar det även hur vi lever. Pokémon GO blev omtalat som både frälsare 

och bov, när det ansågs kunna få upp folk ur soffan och bort från tv:n men samtidigt kom 

rapporter om intrång och svåra olyckor orsakade av spelet.  

Studenter vid institutionen för informatik och media vid Uppsala universitet har inom 

ramen för en kandidatuppsats i ämnet medie- och kommunikationsvetenskap undersökt hur 

spelare upplever att spela spel i förhållande till att speltillverkaren tjänar på allt de gör. 

Studenterna har intervjuat spelare och kommit fram till att en del uppgifter i spelet får 

spelaren att prioritera spelet trots att det får konsekvenser för deras liv utanför spelet och även 

om det inte alltid känns så underhållande. Överlag upplever spelarna i undersökningen att 

spelet är fritt och roligt att spela men de känner också att de saknar kontroll över data som 

insamlas.  

Studenterna menar att detta väcker frågor om huruvida vi spelar i vårt eget intresse eller 

om speltillverkare använder människor som en arbetskraft för att generera data när de får oss 

att jaga pokémon i vår geografiska omgivning. Även om studien i sig inte lämnar en dom 

över spel som Pokémon GO som positiva eller negativa så menar studenterna att man måste 

ta hänsyn till detta i diskussioner om datahantering och beteendedesign i digitala teknologier.  
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