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Abstract 
 

With the digital revolution within video games, the need for Digital Rights 

Management (DRM) has increased significantly, alongside with the increasing 

problem of copyright pirates. To counter pirates, DRM was created to prevent illegal 

copying of software, this to ensure that the Distributors received an income for their 

work. DRM has, since the start of its use, been getting, a lot of bad criticism from the 

users of the software protected by DRM. 

 

The main function of this paper is to describe the creation and development of DRM 

by analysis of the vision of different groups on this phenomenon. The main questions 

are as follows, is it possible to define the very reason for why DRM was created and if 

so, can its development through time be defined too? 

What differences in opinions are there when it comes to DRM, counting the two major 

groups of creators, sellers, distributors (referred to as distributors) versus individual 

users (referred to as consumers)? In what way will the research results suggest that the 

future DRM will develop? 

 

The development has gone from solving puzzles in a handbook to start the game each 

time the user wants to play, to serial numbers that is needed during the installation of 

the game. Even more extreme measures has been taken, consisting of the installation 

of an external software to verify the license key and ensure that no illegal actions were 

taken. 

 

Distributors have shown through the years that the use of DRM is a must to protect 

their games from piracy. With the years that gone by, the DRM-system has developed 

into a more advanced software protection system and with this more problems have 

begun to emerge affecting the legal consumers, like errors preventing the users from 

playing the game. At the same time Distributors show little interest to remove or lower 

the usage of DRM. Users believe that the removal of DRM is the perfect solution, but 

discard the fact that a software without any kind of copy protection would risk not to 

generate any income at all for the developers. 

 

When we consider now and then, we can see distinct patterns of continuing 

development of DRM-methods that do not create the same amount of issues for the 

consumers. The problem however previously addressed by DRM to stop illegal copies 

has now shifted to whether the consumers have the right to modify or change their 

purchased games. 

 

 

Keywords: DRM, Digital Rights Management, copyright, computer games, piracy,  
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Sammanfattning 
 

I och med den digitala revolutionen, med datorspel, så har behovet av Digital Rights 

Management (DRM) varit än mer tydligt, ett behov som ökat i och med det ökande 

problemet med piratkopiering. DRM har dock hela tiden kritiserats av konsumenter. 

Uppsatsens uppgift är att beskriva skapandet och utvecklingen av DRM, kopplat till 

olika gruppers syner på fenomenet. Frågorna som ställs är följande går det att finna en 

orsak till varför DRM utvecklades och om ja, går det att beskriva dess process från 

början till nutid? finns det skillnader vad gäller synen på DRM, när det gäller de två 

grupperna skapare/säljare/distributörer (i uppsatsen kallad företag) och 

användare/enskilda personer (i uppsatsen kallad konsumenter). På vilket sätt antyder 

uppsatsens resultat att användningen av DRM kommer att utvecklas i framtiden? DRM 

utvecklades främst för att förhindra kopiering av spel, som inte tillät utgivarna att få in 

inkomster för sina mjukvaror. 

 

Utvecklingen har gått från att behöva lösa pussel i manualhandböcker, för att kunna 

låsa upp spelet varje gång användaren vill starta spelet, till att skriva in koder för att 

tillåta installationen av spelet på användarens dator. Även mer extrema metoder 

utöver en verifiering av en licensnyckel för att stoppa piratkopiering, där ytterligare en 

mjukvara utöver spelet i sig installerades för att försäkra detta. 

 

Utgivarna har genom åren visat att användning av DRM är ett måste för att skydda 

deras produkter från piratkopiering. Med åren har DRM-systemet utvecklats mer 

vilket lett till problem för den betalande användaren där begränsningar eller fel har 

varit anledningen. Samtidigt så visar utgivaren lite intresse för att förminska DRM-

systemen eller ta bort dem. Borttagning av DRM-systemen är något de allra flesta 

användare verkar finna vara en bra lösning, samtidigt är inte det möjligt då fri 

kopiering skulle ske och utgivarna skulle inte få in några pengar alls och hela DRM-

processen riskerar att börja om igen.  

 

När vi betraktar nutid och framtid kan vi tydligt se hur utgivare har tagit fram 

annorlunda DRM-metoder som inte skapar lika stor konflikt med användarna. 

Problemet har istället skiftat fokus från att DRM kan stoppa användaren från att 

använda spelet, till en diskussion om vad användaren har rätt att göra med sitt köpta 

spel. 
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1 Inledning 
 

Digital Rights Management (i uppsatsen kallad DRM) är en teknologisk utvecklad 

metod för att automatiskt kontrollera hur du som slutanvändare får använda olika 

typer av digitalt material, som i många fall är mjukvara. DRM användas numera i allt 

digitalt material, såsom musik, bilder, filmer, digitala böcker och spel. 

 

I och med den digitala revolutionen med datorspel, har behovet av DRM varit än mer 

tydligt, ett behov som ökat i och med det ökande problemet med piratkopiering. DRM 

har dock hela tiden kritiserats av konsumenter, som menat att företagens girighet styrt 

användningen av spelprodukterna. DRM-teknologin kan t.ex. innebära att spelare 

måste betala mer för att få spela de spel de köpt fullt ut eller att de måste skapa ett 

konto hos företaget för att kunna spela spelet. Utvecklingen av DRM har också gått 

från metoder där spelanvändaren ”låser upp” mjukvaran, till att mjukvaran nu 

automatiskt kollar om spelanvändaren har rätt att använda den. Kritiker hävdar att 

företag skulle få mer spel sålda, om de valde att inte använda DRM.1 

 

Då det finns anledning att tro att DRM kommer att fortsätta vara en viktig del för att 

upprätthålla upphovsrätten i spelvärlden, samtidigt som DRM behöver en fortsatt 

utredning ser jag det som viktigt att närmare studera åsikter om kritik kring DRM. 

 

 

 

 

  

                                                   
1 http://www.gameproducer.net/2011/12/20/why-piracy-isnt-hurting-gaming-industry-sort-of/ 

http://www.gameproducer.net/2011/12/20/why-piracy-isnt-hurting-gaming-industry-sort-of/
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2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna uppsats är att beskriva skapandet och utvecklingen av DRM, kopplat 

till olika gruppers syner på fenomenet. 

 

1. Går det att finna en orsak till varför DRM utvecklades och om ja, går det att 

beskriva dess process från början till nutid?  

2. Finns det skillnader vad gäller synen på DRM, när det gäller de två grupperna 

”skapare / säljare / distributörer” (i uppsatsen kallad företag) och användare / 

enskilda personer” (i uppsatsen kallad konsumenter). 

 

I uppsatsens slutsatser kommer jag också försöka besvara ytterligare en fråga: 

 

3. På vilket sätt antyder uppsatsens resultat att användningen av DRM kommer 

att utvecklas i framtiden? 

 

 

3 Material och metoder 
 

För att kunna besvara uppsatsens frågor har jag valt tre olika företag, nämligen Valve, 

Ubisoft och Electronic Arts. Jag kommer huvudsakligen att granska dialoger som förs 

på internet (se nedan för definition), som fokuserar kritik om ovanstående företags 

användning av DRM. Alla tre företag är utgivare av AAA-titlar, dvs. det är spel som har 

fått en betydande andel ekonomiska investeringar, och dessa företag har sedan år 2000 

släppt ett stort antal spel som generellt fått bra kritik. 

 

I samband med detta kommer jag också att granska och analysera olika artiklar skrivna 

med ett kritiskt syfte mot DRM, som i denna uppsats också får representera 

konsumenter.  Artiklarna som jag använder mig av kommer från tre olika hemsidor: 

Kotaktu som är en respekterad spelnyhets sida med ett stort inflytande på spelvärlden. 

Escapist Magazine är liksom Kotaktu en spelnyhetssida men engagerar också flera 

kritiker som betraktar spelvärlden från både distributörernas och spelarnas 

perspektiv, men fortfarande från ett kundperspektiv. Rock, Paper, Shotgun är också 

en nyhetswebsida som täcker större nyheter för PC-spelvärlden. 

 

Jag kommer främst att lyfta fram ett antal incident med anknytning till DRM, där fokus 

kommer att vara att lyfta fram ovan två gruppers perspektiv. Generellt kommer detta 

att innebära att gruppen användare kritiserar gruppen företags användning av DRM, 

och att företagen reagerar på ett specifikt sätt och kanske i vissa fall modifierar sina 

strategier till nästa spel. Förhoppningen är att detta i ett längre perspektiv går att 

använda för att besvara framtida användning av DRM (dvs. uppsatsens tredje 

frågeställning). 

 

Incidenterna har jag fått tillgång till genom olika spelforum, bloggar och speltidningar, 

som belyser konsumenters reaktioner på och agerande av företags användande av 

DRM. Dialoger på internet är med andra ord diskussioner och debatter som förs av 
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”vem som helst”, men främst konsumenter av ovan företags spelprodukter, och som 

kompletteras med citat från kända Internetprofiler. Jag ska även försöka få personlig 

kontakt med dessa företag, vad gäller deras syn på incidenterna ifråga, eftersom dessa 

generellt väljer att inte vara aktiv i dialogerna. 

 

 

3.1 Metodkritik 
 

En brist med mitt metodval är att det kan bli svårt att fånga de ovanstående företagens 

syn på användningen av DRM. Gruppen företag kommer troligtvis vara den grupp som 

är mest ”tyst”, både i de allmänna dialogerna på internet och på sina egna hemsidor. 

Det finns dock en möjlighet för mig att utvärdera företagens agerande efter större 

kritik, där ev. ändrat bemötande får ses som ett slags svar på dessa företags syn på 

(vinsten i att använda) DRM. Dessutom har det i några fall förekommit officiella 

svarsbrev. 
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4 Tidigare forskning 
 
Ulf Blomqvist m.fl. (Blomqvist, 2004) lyfter i en artikel fram begreppet DRM:s dubbla 
betydelse, som både belyser själva copyright-lagstiftning och upphovsrätthållarens 
önskan att ha full kontroll över sitt digitala verk. DRM löser därmed två separata 
problem; systemet kan ha en övervakande funktion (som analyserar hur, var och vad 
slutkunderna gör med verket) och en kontrollerande funktion (som bestämmer vad 
slutkunden får göra och inte göra, dvs. begränsningar av olika slag), och i vissa fall kan 
DRM innehålla båda typerna. 
 
Upphovsrätthållarens önskemål är enligt denna artikel att både övervaka och 
kontrollera hur slutkunden använder deras verk. Detta har dock blivit mycket svårare. 
Konsumenter kan acceptera en viss mängd övervakning men inte alla typer av kontroll. 
Hög kontroll gör nämligen att konsumenter blir mindre aktiva med varan, där låg 
kontroll istället innebär mer aktivitet med produkten och t.o.m. låter konsumenten 
experimentera och lära sig mer. Låg kontroll genererar också mer rörelse och kan 
tillåta nya och oförväntade applikationer. Å andra sidan kan låg kontroll också 
underlätta illegala aktiviteter. 
 
DRM-systemet kan innebära olika nivåer av inskränkning. Ett högt inskränkande 
DRM-system ger upphovsrätthavaren tillgång till utrustningen som konsumenten 
använder för att spela upp/använda produkten och det medium som produkten lagras 
på, och i vissa fall kan även kontroll över utrustningen vara tillgänglig. 
En annan typ av övervakning, där inskränkning inte sker på en lika hög nivå, är en 
observation av vad för material som används, men inte med personliga detaljer som 
vem eller var. 
 
I USA såväl som i Sverige och andra europeiska länder har upphovsrättshavarna och 
deras representanter startat flertal rättsliga processer för att stoppa och 
förhindra illegal distribution av copyrightskyddat material. I mars 2005 ansökte IFPI, 
STIM (Svenska tonsättares internationella musikbyrå) och Antipiratbyrån 
tillsammans med tre andra upphovsrättshållare, om tillåtelse att göra så kallade 
intrångs-undersökning i lokaler hos en svensk ISP (Internet Service Provider). De 
hävdade att man skulle finna 12 nämnda copyrightskyddade verk, som tillhörde dem. 
För att kunna utföra denna undersökning så underrättades ISP:n inte i förväg om 
operationen för att förhindra att bevismaterial och arbetet i fråga försvann. Servern i 
fråga omhändertogs och nu väntar en teknisk undersökning. 
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5 Resultatredovisning 
 

5.1. DRM:s utveckling och process från början till nutid 
 

Digital Rights Management (DRM), är en teknisk mjukvara som reglerar 

användningen av en digital produkt. DRM skapades för att förhindra olaglig kopiering, 

som bryter emot copyrightlagen eller mot skaparens egna användaravtal. DRM-

teknologi finns bara i samband med digitala produkter och sköts nu för tiden av 

mjukvara som medföljer den digitala produkten. Mjukvaran stoppar då möjligheten 

att kopiera den digitala produkten, och g den till andra användare som inte köpt 

produkten själv. 

 

Äldre tekniker, oftast kallat ”copy protection”, innebar att det fanns en reglering i själva 

CD-skivan eller kassettenheten, som produkten kom i. Detta ändrades då ny teknologi 

krävde att kunden kunde säkerhetskopiera sina digitala produkter. Många av dagens 

DRM-teknologier använder ett serienummer som kunden får med produkten, som 

måste uppges under produktens installation på till exempelvis kundens persondator.2 

 

DRM skapades ursprungligen inte för spel eller musik, utan för mjukvara eller rättare 

sagt för operativsystem för datorer. Det mest kända exemplet är MITS Altair 8800, 

som var en tidig dator som blev väldigt populär och använd av privatpersoner. Altair 

8800 använde till en början papperstrips med hål i. Det var med papperstrips som 

program gav datorn uträkningar som skulle behandlas. Det första programmet var 

utvecklat av Microsoft eller Micro-Soft som företaget hette då. Programmet hette 

Altair BASIC och blev en lika stor succé som Altair-maskinen i sig. Programmet var 

tryck på en pappersrulle och var därmed även lätt att kopiera.3 

 

Privatpersonerna var den största användargruppen av datorn, som med tiden började 

kopiera och dela mjukvara. Som konsekvens så fick inte utvecklarna någon inkomst för 

mjukvaran de skapat. Det resulterade till det kända, öppna brevet till hobby-utövarna 

av Bill Gates, en av Micro-Soft’s grundare. I brevet tog han upp att företaget kände till 

den illegala kopieringen och att varje obetald kopia av mjukvaran var likvärdig stöld.4 

 

Det var efter denna incident som de första typerna av DRM skapades i form av fysiska 

hinder. Exempel på detta är Visicalc, som var ett känt program som använde ett 

kopieringsskydd som förhindrade att disketten kunde kopieras.5 Kopieringsskydd är 

alltså inte ett separat system, utan en del av ett DRM-skydd. Kopieringsskydd används 

för att förhindra att till exempel mediet som en viss mjukvara kommer på kan kopieras, 

för att senare spridas. Detta skapade viss problematik då vi i Sverige har rätt till att 

göra en privat säkerhetskopia av den digitala produkten. 

 

                                                   
2 http://computer.howstuffworks.com/drm.htm 
3 http://oldcomputers.net/altair.html 
4 http://en.wikipedia.org/wiki/Open_Letter_to_Hobbyists 
5 http://www.trs-80.org/visicalc/ 

http://computer.howstuffworks.com/drm.htm
http://oldcomputers.net/altair.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Open_Letter_to_Hobbyists
http://www.trs-80.org/visicalc/
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Med tiden så började olika typer av kopieringsskydd och andra metoder för att skydda 

företagens digitala produkter dyka upp och då även för andra typer av mjukvaror, som 

t.ex. spel. Digitala spel utformades också med olika typer av DRM i det tidiga skedet. 

Ett exempel på DRM är där användaren ibland till och med behövde utföra mindre 

pussel för att låsa upp spelet varje gång hon/han skulle spela. Exempel på olika saker 

användaren var tvungen att göra var att leta upp en viss kod eller ord som spelet 

frågade efter. Användaren var då tvungen att kolla i manualen där alla koder fanns, 

eller i andra fall lösa problem där spelet visar en bild på en rymdfarkost där användaren 

skulle leta upp i manualen och kolla vad den farkosten hette för att sedan skriva in. 

Exempel på detta är Disney Aladdin, Silpheen och SimCity 1.6 

 

Med tiden började fler och fler spel för PC använda sig av ett serienummer, likt mycket 

annan mjukvara på dator. Detta kallas inofficiellt ”off disk” kopieringsskydd, där den 

teknologi som agerar som DRM kopieras till datorn under installation och ser till att 

du spelar med en legitim kopia. 

 

Många av de DRM-skydd som nu finns på marknaden är skapade av så kallade 3:e 

parts utvecklare. Med detta menas att utvecklaren av produkten inte skapar DRM-

teknologin utan anlitar ett företag som specialiserar sig på att skapa och integrera DRM 

till produkter som behöver skydd. Exempel på 3:e parts utvecklare är Securom, 

Starforce, Inert och ”Games for Windows Live”.7 

 

För de tidiga generationerna så skyddade man mjukvaran genom att göra själva mediet 

den fanns på icke-kopierbart, Detta användes inte till datorer men oftare till konsoler 

som exempelvis den första Playstation. Ifall du hade kopierat en skiva så märkte 

Playstation konsolen det och Förhindrade att spelet kunde spelas. Med andra ord så 

var du tvungen att spela spelet med originalskivan. 

 

För datorer där mjukvaran ibland var tvungen att kopieras över till datorn löste man 

det genom off disk-skydd. Med det menas att DRM-teknologin som användes för spelet 

kopierades över till datorn och därifrån förhindrade spelaren att köra en icke legitim 

kopia av spelet. Exempel är äldre spel såsom Bygg bilar med Mulle Meck där spelet 

krävde att du hade skivan i CD läsaren för att spelet skulle starta. Dagens mer moderna 

spel bygger även på denna typ av DRM där teknologin inte finns i mediet utan i 

mjukvaran i sig. 

 

Idag, är för tillfället den vanligaste typen av DRM för spel DRM-mjukvara som kräver 

åtkomst till internet för att tillåta aktivering av kundens serienummer som kunden fick 

med produkten under köp. Exempel på detta är Grand Theft Auto IV som använde 

SecuRom’s DRM.8 Användaren skriver in koden och mjukvaran ansluter till Internet 

för att verifiera att koden stämmer och är autentisk. 

 

                                                   
6 http://youtu.be/lRfJXe7YKvk  

http://www.vintagecomputing.com/index.php/archives/174 
7  http://pcgamingwiki.com/wiki/The_Big_List_of_3rd_Party_DRM_on_Steam 
8 https://www2.securom.com/SonyDADC-SecuROM.1.0.html 

http://youtu.be/lRfJXe7YKvk
http://www.vintagecomputing.com/index.php/archives/174
http://pcgamingwiki.com/wiki/The_Big_List_of_3rd_Party_DRM_on_Steam
https://www2.securom.com/SonyDADC-SecuROM.1.0.html
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Ett annat exempel är tjänsten GFWL (Games for Windows Live) skapat av Microsoft 

där användaren av spelet måste skapa ett LIVE-konto. Efter det krävs ett serienummer 

som låser spelet till ditt konto.9 Dessa krävde bara internetåtkomst vid spelets 

aktivering, sedan kan spelaren koppla bort ifrån Internet och fortfarande spela spelet. 

Med Internets framgång så skapades onlineaffärer och med affärernas framgång 

skapades onlineaffärer för digitala varor såsom musik och spel. 

 

DRM Teknologin för denna typ av distribution var oftast samma typ av off-line off disk 

DRM, inte helt olik eller i vissa fall helt icke-förändrat DRM där slutanvändaren fick 

ladda ner mjukvaran och sedan fick en kod som hon/han kunde använda vid 

installation eller när spelet skulle startas för första gången av användaren. Exempel på 

sådana affärer är följande: Gamasutra, GamersGate, Good old Games m.fl. 

 

DRM används oftast till mer än bara kundens och företagens rättigheter till produkten, 

utan har ofta inbyggda extrafunktioner såsom ”extra content verifier”, dvs. teknologi 

som tillåter aktivering av expansionsprodukter, t.ex. DLC (DownLoadable Content)10 

som finns både till spel och andra mjukvaror, anti-fusk/modifieringsskydd. I andra fall 

är DRM bara en del av en ”stor” mjukvara (med stor menas ett program som har fler 

funktioner än vad som behövs för programmets huvudfunktion). 

 

DRM teknologi är i grunden till för att stoppa mjukvara från att bli använd på ett sätt 

som skaparen inte tillåter. Det finns dock grupper av användare som lyckas komma 

förbi DRM och använda eller kopiera mjukvaran ändå. I vissa spel har utvecklarna valt 

att lägga in så kallade gamebreakers (gamebreaker är en term oftast använd när ett 

spel har hamnat i ett läge där spelet inte kan spelas eller vinnas).11 Exempel på dessa 

finns i Serious Sam 3, där det uppstår en fiende som är odödlig och jagar dig, vilket 

hindrar dig att slutföra spelet; Arma 2 där siktet efter en tid i spelet börjar åka runt på 

skärmen, vilket gör det omöjligt för användaren att fortsätta spelet och i spelet Grand 

Theft Auto IV där bilen som spelaren befinner sig i under spel börjar att styra av sig 

själv och även huvudkaraktären börjar bete sig alkoholberusad. 

 

Det har alltid funnits spel där DRM inte existerar med mjukvaran. Detta är mestadels 

vanligt hos mindre indie-spel. Även då detta är ovanligt på marknaden så använder 

vissa företag inte något DRM alls. Det troligen mest kända och största spel i termer av 

utvecklingstid är just nu är Witcher 2 skapat av CD Project.12 

 

  

                                                   
9 http://www.xbox.com/sv-SE/Live/PC/FAQ 
10 http://en.wikipedia.org/wiki/Downloadable_content 
11 http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Main/GameBreaker 
12 http://www.eurogamer.net/articles/2011-05-27-the-witcher-2-goes-drm-free 

http://www.xbox.com/sv-SE/Live/PC/FAQ
http://en.wikipedia.org/wiki/Downloadable_content
http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Main/GameBreaker
http://www.eurogamer.net/articles/2011-05-27-the-witcher-2-goes-drm-free
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5.2. Skillnad på synen på DRM 
 

Med de snart över 30 åren så har det nästan alltid funnits en konflikt mellan slutkunder 

och företag. Problemen har inte varit densamma dock, utan med DRM:s utveckling har 

detta ändrats igenom tiderna. Det är heller inte alltid lätt att skilja på de två olika 

synerna på DRM. Från företagens perspektiv handlar det om att skydda sina varor 

emot illegal kopiering. 

 

En av de större och första incidenterna med DRM, när det kommer till PC spel, var 

spelet Spore skapat av Maxis som släpptes år 2008 av EA. Spore var ett ny tänkande 

spel som hyllades av många för sitt nytänkande speldesign.13 Spore var även det första 

spel som fick ett DRM där Internet-anslutning krävdes vid första starten av spelet och 

serienumret gällde bara för totalt 3 aktiveringar. Spelet installerade även ett program, 

Securom, som agerade som DRM-skydd. Detta väckte stor negativ uppmärksamhet 

och redan efter lanseringen kom det in rapporter om problem med spelet på grund av 

DRM-skyddet. Problemet blev så stort att EA själv gick ut med ett svar till incidenten:14 

 

Two weeks ago EA launched SPORE – one of the most innovative games in the history of 

our industry. We're extremely pleased with the reception SPORE has received from critics 

and consumers but we're disappointed by the misunderstanding surrounding the use of 

DRM software and the limitation on the number of machines that are authorized to play 

a single a copy of the game. We felt that limiting the number of machine authorizations 

to three wouldn't be a problem. 

We assumed that consumers understand piracy is a huge problem – and that if games 

that take 1-4 years to develop are effectively stolen the day they launch, developers and 

publishers will simply stop investing in PC games.  

But we're hoping that everyone understands that DRM policy is essential to the economic 

structure we use to fund our games and as well as to the rights of people who create them. 

Without the ability to protect our work from piracy, developers across the entire game 

industry will eventually stop investing time and money in PC titles. 

 

EA svarar att dem är stolta över hur bra Spore har blivit mottaget på marknaden och 

hur de samtidigt är missnöjda över det missförstånd som har uppstått om hur DRM-

skyddet fungerar. De menar t.ex. att användaren inte var fast till 4 aktiveringar utan 

att användaren kunde vid senare tillfälle kontakta EA support för att få ett nytt 

serienummer som räcker återigen för 4 aktiveringar. 

 

De skriver även att de hoppas på att slutanvändarna förstår att DRM-skydd är 

nödvändigt för att skydda den ekonomiska struktur som EA har valt att släppa sina 

spel med, men också att EA med tiden kommer att ändra sin policy för DRM. 

 

Som konsekvens av missnöjet så blir Spore det mest illegalt kopierade spelet i historien 

via så kallad bit-torrent fildelning. Strax efter spelets släppdatum så var spelet högst 

listad på en av de största svenska fildelningssidor, som det mest nedladdade spelet vid 

den tidpunkten15: 

                                                   
13 http://us.gamespot.com/spore/reviews/spore-review-6197206/ 
14 http://kotaku.com/5052473/ea-respond-to-drm-complaints 
15 http://torrentfreak.com/spore-most-pirated-game-ever-thanks-to-drm-080913/ 

http://us.gamespot.com/spore/reviews/spore-review-6197206/
http://kotaku.com/5052473/ea-respond-to-drm-complaints
http://torrentfreak.com/spore-most-pirated-game-ever-thanks-to-drm-080913/
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Spore was without doubt the most anticipated game of the year. The game itself has blown 

away the people who have played it, but the DRM encouraged thousands to get their copy 

illegally. Already Spore has been downloaded more than 500,000 times on BitTorrent, 

and this number is increasing rapidly. 

 

EA decided that people who buy a legitimate copy of the game, are only allowed to install 

it three times. 

 

The idea behind DRM is that it will stop people from pirating the game, but in reality, it 

often has the opposite effect. As Forbes points out, many commenters on various 

BitTorrent sites now legitimize downloading this game because the official copies include 

some heavy and intrusive DRM. 

 

Since September 2nd when Spore first appeared on BitTorrent, it has been downloaded a 

little over 500,000 times across various BitTorrent sites according to our most recent 

statistics. This download rate exceeds that of any other pirated game in history, and in a 

week or two from now it will be the most pirated game ever on BitTorrent. 

 

As a comparison, Crysis, one of the best-selling PC games of this year has only been 

downloaded 420,000 times since it was released in November 2007 

 

Of course the record breaking number of Spore downloads can’t be attributed solely to 

DRM, but it sure helped. That’s not all, it also contributed to making Spore one of the worst 

rated games on Amazon. Out of the 2,219 reviews, 2,018 awarded the game with just 1 

star, all because of the strict DRM. 
 

Detta citat kommer från sidan Torrentfreak som talar för pirater och diverse 

piratsidor. Fastän deras text naturligtvis inte är neutral är deras åsikt ändå värd att 

notera. 

 

I texten lyfter skribenten ”Ernesto” fram nyheten att spelet Spore är ett bra och till och 

med hyllat spel (för sina kreativa lösningar), men att många är missnöjda med en 

specifik del av spelet, nämligen spelets DRM. 

 

Ernesto menar att nästan alla spelare eller så kallade potentiella kunder som valde att 

ladda ner spelet, gjorde det på grund av det relativt nya DRM skyddet, som då hade 

avslöjats skulle finnas med. Idén med att kunden bara skulle få installera spelet tre 

gånger tillsammans med kravet om konstant Internet-anslutning för att stoppa pirater, 

gjorde användarna arga. En del användare blev tillräckligt arga och surfade in till andra 

digitala återförsäljare, som t.ex. Amazon, och gav spelet dålig kritik på grund av DRM-

skyddet. Som konsekvens fick spelet ett mycket dåligt betyg på många återförsäljares 

hemsidor. 

 

http://www.forbes.com/intelligentinfrastructure/2008/09/12/spore-drm-piracy-tech-security-cx_ag_mji_0912spore.html
http://www.amazon.com/gp/bestsellers/videogames/229575/ref=pd_ts_vg_nav
http://www.amazon.com/review/product/B000FKBCX4/ref=dp_db_cm_cr_acr_txt?_encoding=UTF8&showViewpoints=1
http://www.amazon.com/review/product/B000FKBCX4/ref=dp_db_cm_cr_acr_txt?_encoding=UTF8&showViewpoints=1
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Det ska noteras att det lyfts fram att Spore vid det tillfället inte var det mest nedladdade 

spelet genom tiderna, utan den titeln höll spelet Crysis. Vad Spore’s 

nedladdningssiffror slog rekord i, var att nå topp 1 mest nedladdade spelet inom kort 

tid efter att spelet släpptes. 

 

2009 annonserades Assains Creed II som är utvecklat av Ubisoft. Spelet planerades att 

ha releasedatum i mars 2010. Samtidigt under 2010 så kom information om spelet ut, 

som pekade på att spelet skulle ha ett DRM som var väldigt strikt. 

Det nya DRM:et innebar att konsumenten var tvungen att ha en konstant uppkopling 

till internet under speltiden, och om internet-kontakten förlorades så stängdes spelet 

av16: 

 
Ubisoft has long had some controversial ideas about how DRM should be used, but when 
PC Gamer was given a review copy of Assassin's Creed 2 on the PC it seemed as if the 
reality was going to be much worse than what opponents to DRM had feared: the game 
requires an always-on 'Net connection and constant communication with the home 
server. If your connection is dropped, the game kicks you out, and you lose any progress 
you had made since your last save. 
 

The game first starts the Ubisoft Game Launcher, which checks for updates. If you try to 

launch the game when you're not online, you hit an error message right away. So I tried 

a different test: start the game while online, play a little, then unplug my net cable. This 

is the same as what happens if your net connection drops momentarily, your router is 

rebooted, or the game loses its connection to Ubisoft's 'Master servers'. The game stopped, 

and I was dumped back to a menu screen—all my progress since it last autosaved was 

lost.  

 
We reached out to Ubisoft to see how accurate this account was. "As long as you do not 
quit the game, the game will continue to try to reconnect for an unlimited time. Once the 
game is able to reconnect, you will immediately be returned to your game," Ars was told. 
What about your progress? 
 
"Where exactly you are reconnected in the game may differ from title to title. Settlers 7 
reconnects at the exact point where the connection was lost, AC2 reconnects you at the 
last checkpoint (and not the last auto save, as indicated in the CVG article). There are 
many checkpoints so you're back to the point where you got disconnected in no time." 
 
We were assured that only happens if the disconnection is lengthy. If you're cut off for just 
a second or two, the game simply pauses and continues on. Ars was also told that nothing 
will happen if your connection slows down. "Our online services platform will require a 
maximum of 50kbps of available bandwidth, so even with the slowest connection, 
gameplay won’t be affected." 

 

Efter att nyheten började spridas började många användare bli rädda att samma sak 

som hände med Spore skulle förvärras. Som konsekvens av denna nyhet började 

många användare att skriva att dom inte skulle köpa spelet, som en bojkott emot det 

nya DRM-systemet. 

                                                   
16 http://arstechnica.com/gaming/2010/02/ubisoft-details-drm/ 

 

http://arstechnica.com/gaming/2010/02/ubisoft-details-drm/
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Strax efter release av spelet så uppstådde problem som gjorde att många konsumenter 

som precis köpt spelet till PC inte kunde spela spelet17: 

 
PC gamers who decided to take the gamble and purchase Assassin’s Creed 2 on PC, despite 

the always connected requirement, have been left with an unplayable game. 

Earlier today a thread appeared on the Ubisoft technical help and advice forum with 

players stating they were unable to access the game. It turns out the servers handling the 

game had gone down, and as they are required to play the game, no one’s game worked. 

That obviously led to lots of very angry and frustrated gamers posting on the thread.  … 

 

Detta var bara det första spelet av många som Ubisoft senare släppte med samma typ av 

DRM, d.v.s. som kräver en fast internet anslutning. Ubisoft själva svarade på kritiken: 

 

We put your questions about their always-online DRM to Ubisoft in a phone interview 

last night. Their answers are below the link. 

 

What's the problem this DRM is trying to address? 

Ubi are increasingly concerned about piracy on the PC. "It's a huge problem - you know 

it, I know it, other people know it. It really is a very important issue that all serious 

companies need to address," says their spokesperson. But they also believe that their 

online services will make PC gaming better. "The real idea is that if you offer a game that 

is better when you buy it, then people will actually buy it. We wouldn't have built it if we 

thought that it was really going to piss off our customers." 

 
Do Ubisoft understand that we don't want to be permanently online? 

They've spotted the outcry, yes. "We know that requiring a permanent online connection 

is not a happy point for a lot of PC gamers, but it is necessary for the system to work. 

 

Are Ubisoft trying to kill PC gaming? One theory states that piracy is such a problem on 

PC that they'd prefer to move their customers to the Xbox or PS3. Their spokesperson 

disagrees. "No, we're not trying to kill the PC market. Are we frustrated by the PC market? 

I think everyone is. In the end it all comes back to one single truth: piracy is a big, huge, 

hairy problem. It's a market that suffered a lot because of piracy, and we're all just trying 

to figure out what we think is the best way to deal with it.”18 

 

Inför releasen av spelet Driver: San Francisco så sägs en talesman för Ubisoft ha 

meddelat att Ubisoft är nöjda med sitt DRM och meddelar även att antalet pirat 

kopierade spel har minskat. 

 
We recently reported on how Driver: San Francisco will require a constant internet 
connection to play. It’s a controversial measure put in place to defend against piracy, and 
we don’t like it. We don’t like pirates either, mind. 
 
Ubisoft see the DRM as a success. Speaking to us earlier today, a Ubisoft representative 
admitted that the developer has seen “a clear reduction in piracy of our titles which 
required a persistent online connection, and from that point of view the requirement is a 
success”.19 

                                                   
17 www.geek.com/games/assassins-creed-2-unplayable-as-ubisoft-drm-servers-go-down-1119371/ 
18 http://www.computerandvideogames.com/235596/blog/ubi-drm-their-side-of-the-story/?site=pcg 
19 http://www.pcgamer.com/2011/07/28/ubisoft-our-drm-is-a-success/ 

http://www.geek.com/games/assassins-creed-2-unplayable-as-ubisoft-drm-servers-go-down-1119371/
http://www.computerandvideogames.com/235596/blog/ubi-drm-their-side-of-the-story/?site=pcg
http://www.pcgamer.com/2011/07/28/ubisoft-our-drm-is-a-success/
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Även då Ubisoft anser att deras typ av DRM är ett måste, så har deras missnöje för det 

existerande piratproblemet visats flera gånger. Största exempel är när spelet I am Alive 

annonserades för konsoller men inte för PC som det från början var tänkt. En 

utvecklare för I am alive gick ut och berättade hur han såg på det hela. 

 
You may remember that in November of 2011 I Am Alive’s creative director Stanislas 
Mettra told IncGamers that – following complaints about a lack of a PC version – he 
wasn’t sure whether PC gamers would actually play it. 
His exact words were: 
 
“We’ve heard loud and clear that PC gamers are bitching about there being no version for 
them,” said Mettra. “But are these people just making noise just because there’s no version 
or because it’s a game they actually want to play? Would they buy it if we made it?” 
 
“It’s hard because there’s so much piracy and so few people are paying for PC games that 
we have to precisely weigh it up against the cost of making it. Perhaps it will only take 12 
guys three months to port the game to PC, it’s not a massive cost but it’s still a cost. If only 
50,000 people buy the game then it’s not worth it.”20 

 

Denna kommentar fick mycket kritik och Ubisoft hamnade återigen i blåsväder, där 

relationen med kunder och användare återigen försämrades. Man kan då på olika 

forum läsa användares kommentarer, som tycker att Ubisoft bara använder sig av 

billiga undanflykter.  

                                                   
20 http://www.incgamers.com/2012/08/despite-the-bitching-i-am-alive-has-been-dated-for-pc 

http://www.incgamers.com/2012/08/despite-the-bitching-i-am-alive-has-been-dated-for-pc
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Ett företag som inte har kört så aggressivt med DRM och heller inte varit i blåsväder 

lika mycket är Valve, skaparen av Steam-plattformen. Steam är ett så kallat digital-

content-delivery-system skapat av Valve Corporation, för att digitalt distribuera 

datorspel till kunder. Spelet hanterar och uppdaterar dina spel automatiskt och 

konsumenten behöver bara hålla koll på sitt konto. 

 

Gabe Newell är en av med grundaren för Valve och just nu VD. Under en intervju 

berättar han att Valve inte är rädd för pirater utan ser problemet helt annorlunda än 

vad de flesta andra företag gör. Han berättar även att han finner DRM dumt och 

bakvänt. 

 
"This belief that you increase your monetization by making your game worth less through 

aggressive digital rights management is totally backwards. It's a service issue, not a 

technology issue. Piracy is just not an issue for us. 

 

And it's not because Steam avoids regions of the world known for their software piracy, 

they actually embrace them. 

 
"When we entered Russia everyone said, ‘You can't make money in there. Everyone 
pirates,'" Newell said. 
 
But when Valve looked into what was going on there they saw that the pirates were doing 
a better job of localizing games than the publishers were. 
 
"When people decide where to buy their games they look and they say, ‘Jesus, the pirates 
provide a better service for us,'" he said. 
 
So Valve invested in getting the games they sold there localized in Russian. Now Russia is 
their largest European market outside of the UK and Germany. 
"The best way to fight piracy is to create a service that people need," he said. "I think 
(publishers with strict DRM) will sell less of their products and create more problems. 
 
"Customers want to know everything is going to be there for them no matter what: Their 
saved games and configurations will be there. They don't want any uncertainty." 
 
Newell says he's not really bothered by the idea of other publishers, even mammoth ones 
like Electronic Arts, starting to compete with them head-on by creating their own store. 
 
"They look at Steam as it is today and say, ‘Aha, we can do something like that too.'," he 
said. "What they are missing is that this is just the beginning. The rate at which stuff is 
changing is dramatic. Things we've done in Steam are going to seem very primitive 
simply a few years down the road.”21 

 

Gabe berättar även att han ser annorlunda på problemet. Han menar att skapa spel och 

försvara sin upphovsrätt för spelet inte handlar om att utveckla ett säkert DRM system 

för att förhindra pirater. Istället handlar det om att inte skrämma bort piraterna, utan 

locka dem till att köpa spelet. 

Han berättar även att Steam är populär i Ryssland och hur de tjänar pengar även där, 

detta genom att ge något ryssarna ville ha mer än bara spelet, nämligen en lokaliserad 

                                                   
21 http://kotaku.com/5835328/why-portals-publishers-dont-fear-piracy-competition 

http://kotaku.com/5835328/why-portals-publishers-dont-fear-piracy-competition
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version av spelen. (Ryssland har ofta setts som det land där mest piratnedladdning 

sker.)22 

Gabe menar även att utgivare som fokuserar mer på att begränsa spelaren med DRM 

och dylika policys, för att förhindra pirater, gör fel då problem kan uppstå med skydden 

som gör att spelen kommer att sälja mindre. Detta ökar i sin tur risken för att folk väljer 

att piratladda ner spelet. 

Det finns naturligtvis fler exempel på utgivarföretag som har varit med om situationer 

med DRM som kan vara värt att nämna eller närmare studera på. Men just de ovan 

nämnda är de som troligen är de mest minnesvärda och trovärdiga. 

Utöver det som utgivarna eller utvecklarna själva har varit med om, finns kritiker eller 

debattörer som Kotaktu, the Escapist osv., som ger en mycket värdefull insyn inom 

datorspelsvärlden. Kritikerna kan t.ex. vara f.d. spelutvecklare eller personer som har 

funnits i spelvärlden länge. 

De artiklar som skrivs av dessa personer är oftast skrivna med större balans mellan 

användarens och företagens olika syner och tycken. De texterna innehåller oftast mer 

av försök till dialog, som användaren kan förstå och acceptera, och inte en ursäkt eller 

bortförklaring som det kan tyckas komma allt för ofta från utgivarna. 

På sidan escapistmagazine så kan man finna artikeln The impossible DRM där 

skribenten Shamus Young skriver om hur han tycker att utgivarna måste förstå vad 

som måste göras för att lyckas åtgärda problemen med DRM. 
 

What if they just, you know, came up with a better system that just protects stuff better? 

But here is the super-secret truth for all of you armchair cryptographers: It's impossible. 

You can't do it. I don't care how smart your programmers are or how much money you 

spend, there is nothing that can prevent people from pirating a game short of never 

releasing it. I don't mean "impossible" in the sense that we need better computers or more 

advanced cryptography. I mean that the idea of preventing someone from copying a 

playable PC game is impossible in the same way that giving yourself a piggyback ride is 

impossible. (A disclaimer: I'm talking about single-player PC games here. In an MMO, what 

you're really paying for is the data streaming off the server, and it's easy to protect that with 

a login.) 

Over the years, DRM has employed increasingly sophisticated levels of encryption and 

obfuscation. They scramble the software and require you to go online to unscramble it. 

Little traps are hidden in the program to lock it to your particular PC, to require the disk be 

in the drive, or that you enter the third word in the second paragraph on page eight of the 

manual that rhymes with "tedious." But all of this is a waste of time if I'm trying to prevent 

you from copying the game, because sooner or later the full, functional, unscrambled data 

has to end up in memory if you're going to actually play the thing. No matter how many 

locks I put on the software, I have to open them all up in order for you to play, and at that 

point you can plunder the data and sail away with it. 

                                                   
22 http://kotaku.com/5955739/welcome-to-russia-where-most-of-your-friends-are-video-game-

pirates 

http://kotaku.com/5955739/welcome-to-russia-where-most-of-your-friends-are-video-game-pirates
http://kotaku.com/5955739/welcome-to-russia-where-most-of-your-friends-are-video-game-pirates
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There is no way for me (the publisher) to let you (the gamer) run a program but somehow 

not duplicate the thing. It is just as impossible as giving you a book that you can read but 

can't copy. Sure, I can make the book harder to copy. I can print it in low-contrast text that 

foils cheap photocopiers. I can print it on a busy photocopier-confusing background like a 

big book of Captcha. I can print it with just a few words per page, which will make it insanely 

expensive to reproduce. I can make it difficult for you to make copies, but as long as it's 

possible for you to read it, you can copy it, even if it means re-typing the book yourself.  

So this is why games are so readily cracked: The job of DRM is to let you have the game 

without letting you have the game. Good luck with that.23 

Shamus Young skriver att det är omöjligt att göra ett digitalt datorspel säkert från 

piratkopiering. Det kvittar om utgivarna anställer bättre programmerare eller 

använder krypteringsmetoder, då pirater alltid kommer att finna ett sätt att kunna 

kopiera och använda spelmjukvara. 

Shamus menar också att DRM är ett skydd som är onödigt och inte rättvist, utifrån 

åsikten att ”DRM:s jobb är att låta dig spela spelet utan att ge dig spelet”. 

En annan artikel där det talas om att DRM inte är den bäste metoden kommer ifrån 

rockpapershotgun’s artikel Fred Wester: “DRM Is A Waste Of Money”. 

Artikeln går igenom en intervju från Gamespy, med Fred Wester som är CEO för det 

svenska spelföretaget Paradox Interactive. 

The ever quotable Fred Wester CEO Of Paradox Interactive (as his mother calls him) has 

laid down some views on DRM, and extolled the virtues of PC, at Gamespy at the end of last 

week. And wouldn’t you know it, the man’s speaking some sense. 

“It’s so much simpler to develop for the PC — you can decide everything for yourself… The 

PC is very rewarding because the audience is very knowledgeable about the games, they’re 

very hardcore, they’re very quick with their feedback, and we have a great relationship with 

our customers.”  … 

And Wester concurs, 

“I’m so surprised that people still use DRM. We haven’t done that for seven or eight years, 

and the reason is that it doesn’t make sense. It doesn’t make sense from a gamer perspective 

– I hated it. I bought Civilization III when it first came out, and for the first three days I 

couldn’t play it. It installed some other software, and it just shut down. I had to contact 

Atari support three times before I even got help. And that experience is terrible. 

“No one should have to purchase a product that they’re unable to install because of the 

DRM. There might be other reasons, like the compatibility isn’t correct, or whatever. But 

people who purchase a game should have just as easy a time as those who pirate the game, 

otherwise it’s a negative incentive to buy a legal copy. And I just can’t see why people are 

using DRM still. If you take something like Sony’s DRM, SecuROM — it’s a waste of money. 

It will keep you protected for three days, it will create a lot of technical support, and it will 

not increase sales. And I know this for a fact, because we tried it eight years ago, and it 

never worked for us. Two major reasons: it costs money and it makes you lose money, and 

the other is that it’s so inconvenient to customers.” 

                                                   
23 http://www.escapistmagazine.com/articles/view/columns/experienced-points/5930-The-Impossible-

DRM#Zw08sjKFBg65ipOE.99 

http://www.escapistmagazine.com/articles/view/columns/experienced-points/5930-The-Impossible-DRM#Zw08sjKFBg65ipOE.99
http://www.escapistmagazine.com/articles/view/columns/experienced-points/5930-The-Impossible-DRM#Zw08sjKFBg65ipOE.99
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My theory: it’s the same as the logic behind SOPA. There isn’t any. Outdated companies 

terrified by an internet they couldn’t have predicted feel that they have to do something. 

And even if that something has literally no effect on piracy, and only makes the experience 

more frustrating for their customers, it doesn’t matter. Because it looks like they’re trying. 

It’s berserk, but then people, and indeed corporations, will be entirely irrational when 

they’re controlled by fear. 

Det Fred säger är att han själv inte har haft något annat än dåliga erfarenheter med 

DRM, då han försökt spela ett nysläppt spel, och det på grund av DRM-skyddet inte 

har fungerat. Dessutom fick han usel support från utgivaren. Han är förvånad över att 

utgivare fortfarande använder DRM och fortfarande utvecklar mer avancerade DRM 

system. 

Han menar att alla de begränsningar som börjat dyka upp i dagens DRM är ett exempel 

på att mer användare börjat ladda ner spel. Varför ska en användare köpa ett spel med 

massor av begränsningar och trassel, istället för att ladda ner spelet utan alla 

bekymmer? 

Fred säger även slutligen att utgivarna förlorar mer än vad de vinner, då han och hans 

team i åtta år har försökt att skydda sina spel med olika typer av DRM. Skribenten John 

Walker skriver även att han finner DRM lika ologiskt som SOPA-lagförslaget (Stop 

Online Piracy Act).  Han menar att företagen går efter en gammal standard och är 

rädda för Internet och vad det medfört. Han menar även att detta är vad som händer 

när företag tappar kontrollen på grund av rädsla.24 

 

 

  

                                                   
24 www.com/2012/01/25/fred-wester-drm-is-a-waste-of-money/ 
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6 Resultatanalys och slutsatser 
 

I denna uppsats har jag nu studerat en stor del av DRM:s historia utifrån större 

händelser som har ägt rum under DRM:s utveckling. Man kan tydligt se hur 

utvecklingen har gått mot det mer digitala och mer säkra sättet att förhindra att någon 

utan rättigheter får spela ett piratkopierat spel. 

att Vi har sett utvecklingen har gått från att behöva lösa pussel i manualhandböcker, 

för att kunna låsa upp spelet varje gång användaren vill starta spelet, till att skriva in 

koder för att tillåta installationen av spelet på användarens dator. 

 

Vi har sett mer extrema metoder utöver en verifiering av en lisensnyckel för att stoppa 

piratkopiering, där ytterligare en mjukvara utöver spelet i sig installerades för att 

kontrollera användningen av spelet och kontrollera övrig mjukvara som kan tillåta 

användaren att spela en piratkopia av spelet. Den senaste utvecklingen tvingar 

användare av spelet att skapa ett konto, för att sedan låsa sitt spel till det kontot så att 

spelet endast kan spelas via kontot. Utan tvekan har detta varit delvis en produkt av 

den utveckling av mjukvaror och de framsteg som skett under dessa snart 20 år sedan 

datorer har blivit en vardag för människan. 

 

Medan den funktionellt systematiska delen av DRM har skiftat oerhört mycket, kan 

man ändå se en röd tråd som utgivarna alltid har följt genom åren, dvs. att stoppa icke-

tillåten användning av deras produkter på alla nödvändiga sätt. 

 

Detta gäller naturligtvis inte alla utgivare då vi tydligt kan se att vissa utgivare har valt 

en alternativ väg för att få pirater att köpa spel, exempelvis Steam där man erbjuder 

fler tjänster för användarna ifall inköp sker via Steam. Det handlar om tjänster som 

online-system där man kan finna andra kompisar, spela tillsammans, prata och t.o.m. 

skapa grupper, men även tjänster som håller koll på dina spel och ser till att dessa alltid 

är uppdaterade. Steam var inte den första med dessa idéer, men den första stora 

utgivaren med den idén. 

 

Åter till den röda tråden med utgivarnas fokus till att stoppa icke-tillåten avvändning 

av deras produkter. En större del av de mer kända spelen har ofta haft problem med 

sina DRM, speciellt under deras releasetid, då spelen är som mest kända. Under 

perioden med problem så har företagen i många fall gått ut med ursäkter och löften om 

att de arbetar med problemet. Men sällan tas just det problem upp som användaren 

har med just den nyinköpta produkten. Ett exempel är Sim City, skapat av Electronic 

Arts, som släpptes tidigt 2013 men som redan före spelet släpptes led av problem med 

spelets DRM.  

 

Sim Citys DRM krävde konstant Internet-uppkoppling. Det sades att den konstanta 

nätuppkopplingen berodde på att spelet synkroniserade data mellan användarens 

dator och EA:s serverar. I flera veckor var problemet att spelare inte kunde spela spelet 

på grund av stora bekymmer med EA:s servrar, vilket gjorde att alla som köpt spelet 

inte kunde logga in och spela. Det fanns också fall då de som lyckades spela förlorade 
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alla sina sparade spel, då dessa sparades på EA:s servrar och inte på användarens 

dator.25 

 

Under tiden som EA försökte fixa problemet lyckades användare starta och spela spelet 

utan Internetuppkoppling. Det visade sig sen tack vare företaget Maxis att Sims Citys 

Internetkrav egentligen i grunden var ett DRM-skydd implementerat i spelet och inte 

en av spelets funktioner.26 

 

Det bör dock noteras att i detta fall var EA:s officiella svar aldrig huruvida EA i 

framtiden kommer att tillåta att kravet på konstant uppkoppling ska tas bort utan bara 

att det skulle fixas inom kort tid, utan information om vad problemet egentligen bestod 

i. Sedan gavs det bort spel som plåster på såren för de problemen användare haft.27 

 

Vid läsning av olika användares artiklar och foruminlägg så var deras krav att bara 

kunna spela spelet, vare sig det var on-line eller off-line. Användarna skrev ofta om att 

deras största rädsla var det konstanta uppkopplingskravet och dess konsekvens ifall 

spelet avbröts, vilket kunde leda till att sparade spel försvann28. Varför utgivare visar 

sådan rädsla för att släppa sina spel utan ett stort DRM-skydd kan enklast bara 

förklaras med att de verkligen vill skydda sina produkter ifrån upphovsbrott. Att de i 

sin rädsla inte skapar en bättre kundrelation när väl problem dyker upp är enkelt att 

se.  

I artiklarna som är skrivna av användare och skribenter så nämns det ofta att DRM är 

onödigt. Trots det så finns det spel som har rätt stora DRM-skydd, fast som inte har 

fått klagomål i lika stor utsträckning som andra spel, såsom Spore eller Assasins Creed. 

Spel eller tjänster som Valve’s Steam platform, Rockstars spel Grand Theft Auto IV 

eller Bohemias spelserie ARMA har istället haft konsekvensen att pirater straffas för 

att spelet känner igen att det körs utan en laglig licensnyckel. Just intoleransen med 

DRM har ökat i och med utveckling av DRM och de medföljande problematiska 

incidenter som skett. Klagomål mot DRM har i många fall uppstått före spelets 

släppdatum, i samband med avslöjanden om spelets planerade DRM-skydd. 

 

  

                                                   
25 http://www.wired.com/gamelife/2013/03/simcity-outage/ 
26 http://www.techdirt.com/articles/20121214/16262621391/simcity-developers-reddit-ama-swiftly-
turns-into-wtf-with-online-only-drm.shtml 
27 http://www.ea.com/news/a-simcity-update-and-something-for-your-trouble 
28 

http://www.reddit.com/r/IAmA/comments/14umm1/we_are_the_simcity_dev_team_from_maxis_

amaa/c7gnxdy 

 

http://www.wired.com/gamelife/2013/03/simcity-outage/
http://www.techdirt.com/articles/20121214/16262621391/simcity-developers-reddit-ama-swiftly-turns-into-wtf-with-online-only-drm.shtml
http://www.techdirt.com/articles/20121214/16262621391/simcity-developers-reddit-ama-swiftly-turns-into-wtf-with-online-only-drm.shtml
http://www.ea.com/news/a-simcity-update-and-something-for-your-trouble
http://www.reddit.com/r/IAmA/comments/14umm1/we_are_the_simcity_dev_team_from_maxis_amaa/c7gnxdy
http://www.reddit.com/r/IAmA/comments/14umm1/we_are_the_simcity_dev_team_from_maxis_amaa/c7gnxdy
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Om man analyserar kunderna så har det skett en del förändringar vad gäller attityden 

kring just utgivarens användning av DRM-skydd på spelprodukter. 

 

I början av DRM:s begynnelse var användarna mest kritiska till att inte kunna göra 

vissa saker med spelen som de köpte. Exempelvis så var det ett stort problem att 

användarna inte fick privatkopiera eller säkerhetskopiera sina köpta varor, ifall mediet 

som produkten kom i gick sönder. Problemet var då att DRM-skydden på olika sätt 

stoppade användaren från att göra en kopia av mediet för privat bruk då; kopiering för 

privatbruk ju är lagligt. 

Det nästa största och märkbara steget var då Spore-incidenten skapade en rädsla för 

DRM. Med Spore kom de första begränsningarna för hur användarna kunde använda 

spelet, samt att en extern mjukvara installerades som i många fall vägrade fungera om 

den fann andra mjukvaror som funnits på användarens dator. Om man ser på tidigare 

incidenter, så kan man se att Spore var det första av de stora fallen, där DRM framstod 

som ett riktigt stort problem för användaren, då många hade samma problem att spela 

det nyköpta spelet. Denna incident brukar användas ofta som ett skolexempel på när 

ett DRM var ett problem för nyare spel. 

Sedan har vi Assasins Creed med ett DRM som kräver en konstant uppkoppling. Även 

när spelet släpptes så uppstod stora problem, där användare i över en vecka inte kunde 

använda spelet p.g.a. problem som uppstått hos Ubisoft. Även då köparna fick ett 

gratisspel ifrån Ubisoft som ursäkt, så finns fortfarande det kritiserade DRM–skyddet 

kvar. Det ska noteras att Ubisoft valde att år 2011 ta bort det DRM-skydd som Assasins 

Creed kom med, med hjälp av en så kallad uppdatering. 

Även den ovannämnda incidenten med SimCity, där utgivaren EA sägs ha förklätt 

kravet på konstant uppkoppling med förklaring att spelet synkroniserade data för att 

spelet skulle fungera, och inte att det var på grund av DRM, visar hur utgivarna försökte 

kontrollera situationen. 

Med varje incident där DRM har en huvudroll kan man märkbart se att reaktionen på 

skyddet ökat. Användarna har blivit mindre toleranta mot DRM-begränsningar och vi 

kan se hur deras agerande mot utgivarna har ökat. Exempel på hur användarna blivit 

mer kritiska mot spelen och dess utgivare är namninsamlingar mot DRM-systemen, 

piratkopiering, debattartiklar, och nervärdering av spelen i de digitala butikerna. I 

vissa fall har användare t.o.m. försökt att stämma utgivarna för deras DRM-system.29 

Något som uppsatsen inte tydligt kunnat visa är hur användarna själv vill ha det, 

förutom det uppenbara svaret ”inget DRM alls”. I många fall där DRM avslöjats och 

där det inte uppskattats av en viss användare, så väljer de att skriva om deras plan att 

piratkopiera spelet istället, och detta till och med före spelet är släppt. 

På senare tid, efter de tidigare incidenterna med Spore osv., har dock många 

speltidningar eller mer kända datorspelprofiler börjat att skriva om DRM i en mer 

positiv anda. Man kan finna artiklar eller videoklipp där författarna anser att någon 

                                                   
29 http://www.gamespot.com/news/ea-sued-over-spore-drm-6198136 

http://www.gamespot.com/news/ea-sued-over-spore-drm-6198136
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form av DRM alltid är nödvändigt, för att utgivaren ska ha någon chans att få någon 

typ av inkomst för sitt arbete.30 

Man försöker även påverka hur diverse utgivare ska tänka, när de ska släppa sitt spel, 

gällande DRM. Därmed kan vi även konstatera att vissa utgivare lyssnar på 

användarnas kritik, då ett mindre DRM eller inget DRM alls finns i spel som har blivit 

populära. Exempel som redan har nämnts är Steam och The Witcher-serien. 

 

6.1. DRM:s framtida utveckling 

 

När vi betraktar nutid och framtid så kan vi tydligt se hur utgivare har använt 

annorlunda DRM-metoder, för att skydda sina spel från piratkopiering, vilket har varit 

metoder som inte användarna har visat lika stort missnöje med. 

Nu kan man se mer tydligt att utgivare börjar förlita sig på digitala affärer som Valve’s 

Steam eller EA’s Origin, där användaren installerar en mjukvara på datorn som då 

låter användaren komma åt sina spel. Dessa alternativ har börjat under senare tid att 

bli de primära metoderna för att sälja spel till PC-användarna. 

Problemet har istället gått från att DRM stoppar användaren från att använda spelet, 

till en diskussion om vad användaren har rätt att göra med sitt köpta spel enligt 

utgivarens licensavtal EULA (End Users License Agreement). Det fokuserar med andra 

ord på vad användaren har rätt att göra med spelet, vad gäller ändringar eller de 

möjligheter utgivaren ger till användaren. 

Min uppsats handlar om DRM för datorer. För konsolernas DRM-teknologi har inte 

mycket ändrats sedan Playstation 1, där fysiska hårdvaruteknologier stoppar kopierade 

skivor att från köras. Detta kan komma att ändras då det ryktas om att nästa generation 

ska komma med en typ av DRM som inte setts tidigare. Till den kommande Playstation 

4 som blivit lanserad31 ryktas det om ett nytt skydd som kommer hindra begagnade 

spel från att kunna spelas på konsolen ifall den innan har spelats på en annan konsol.32  

 

Även för Playstations motståndare Xbox finns det rykten som säger att nästa Xbox, 

även kallat Xbox One, kommer att ha ett ”alltid-online” DRM33 där en konstant 

internet-uppkoppling krävs för att köra spel och andra applikationer på konsolen. 

 

 

  

                                                   
30 http://youtu.be/rfZv_lPwBFI 
31 http://www.trustedreviews.com/news/sony-ps4-officially-unveiled-at-new-york-playstation-event 
32 http://kotaku.com/5896996/the-next-playstation-is-called-orbis-sources-say-here-are-the-details 
33 http://kotaku.com/the-next-xbox-will-require-an-internet-connection-to-st-470062456 

http://youtu.be/rfZv_lPwBFI
http://www.trustedreviews.com/news/sony-ps4-officially-unveiled-at-new-york-playstation-event
http://kotaku.com/5896996/the-next-playstation-is-called-orbis-sources-say-here-are-the-details
http://kotaku.com/the-next-xbox-will-require-an-internet-connection-to-st-470062456
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6.2. Slutsatser 
 

Under uppsatsens gång har jag sett hur DRM har påverkat industrin, och jag har lyckas 

få en någorlunda bra bild över dess utveckling, men tyvärr är den långt ifrån helt 

komplett. Den sökning jag gjort har visat olika parters agerande och de officiella 

åsikterna. Dock bara i rollen av observatör, snarare än aktör. 

Det finns hursomhelst några punkter när det kommer till DRM som inte går att ändra 

på, och det är att det som måste ändras är hur DRM fungerar och ska användas. Det är 

omöjligt att göra ett spel eller en mjukvara piratfri. De ”starkare” DRM-skydd som 

funnits har i många fall brustit bara dagar efter spelets release. Därav kan man förstå 

utgivarnas tillsynes desperata försök att försöka stoppa pirater med bättre 

antipiratskydd eller DRM. 

Det ska noteras att alla artiklar jag har läst bara har tagit upp problem som gäller 

köpare, alltså lagliga användare som INTE piratkopierat spelet i fråga. Det är även 

dessa som fått möta de flesta problem som funnits, tack vare ett DRM som inte 

fungerat. Som många nämner i sina artiklar eller videoklipp om ämnet så verkar stora 

och invecklade DRM-skydd mest påverka de användare som köper spelet. 

Sedan har vi dock andra konsekvenser, som till viss del är kopplade till piratkopiering. 

När piratkopiering av spel var som störst satsade fler utgivare på att utveckla sina spel 

till konsol istället då PC, för att priset för utvecklingen av konsolspel var lägre och det 

var större chans att få tillbaka en större summa pengar efter spelets släpp. Detta har 

medfört att större delen av dagens spel är utvecklade till konsol men senare omskapad 

till PC, dvs. koden är omskriven så att en dator kan installera och köra spelet. Konsol-

portningar till PC skapar dock ofta en ostabil spelprodukt, som lämnar användarna 

med en tråkig spelupplevelse. Användare som väljer att piratkopiera spelet får dock 

inte alltid samma bekymmer då DRM-skyddet i många fall är avaktiverat. Notera att 

jag inte stödjer piratkopiering på något vis, utan att jag enbart återger det material som 

jag studerat härrörande från diverse källor i samband med detta arbete. 

Att låta spel eller andra digitala produkter vara oskyddade kan vara för farligt, då 

utgivarna måste ha en inkomst för att kunna fortsätta bedriva sin verksamhet. 

Exempelvis så laddas det DRM-fria spelet The Witcher ner i nästan lika stor omfattning 

som de större AAA spelen. The Witcher säljs även till ett billigare pris än ett vanligt 

spel, vilket innebär att utgivaren troligen är ännu mer beroende av alla som köper 

spelet. Att ta bort DRM totalt för att tillfredsställa användarnas önskemål kan innebära 

att samma problem som startade DRM för 20 år sedan uppstår på nytt. Kopiering sker 

fritt och väldigt få användare väljer att betala för en egen kopia. 

Användarna kan i många fall verka tro att utan DRM skulle spelet vara värt pengarna 

men de verkar inte inse hur mycket problem som då kan skapas. Samtidigt börjar vi se 

fler och fler speltidningar samt andra större spelprofiler ta upp problemet med DRM 

och hur användare borde se problemet från båda sidorna. 

Vad denna uppsats saknar för att kunna nå någon typ av komplett status är mer 

djupgående information från utgivarna själv, och inte från deras PR avdelning. 

Detsamma gäller även berättelser från ”den vanliga användaren” som köper de flesta 

spelet. 
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Just under perioden när denna uppsats skrivs så ändras spelbranschen otroligt fort och 

vi ser stora förändringar när det kommer till konsoler och hur de snart kan börjar 

påverka PC-marknaden på en mycket större nivå än innan. Både utveckling och 

distribution kommer se annorlunda ut men för tillfället är det omöjligt att kunna veta 

helt säkert, då nästa att generations konsoler inte ännu har släppts. 

På PC-marknaden har vi börjat se fler digitala affärer som låter användaren via en 

mjukvara komma åt alla sina köpta spel. Digitala affärer som Steam och Origin har 

låtit utvecklarna använda samma DRM till flera produkter, detta kan då ha lett till 

mindre utvecklingskostnader för DRM, samtidigt som användarna blir gladare. 

 

Naturligtvis så föds nya problem med den digitala distributionen, som kommer ersätta 

de problem som DRM har haft under dessa 20 år. Problem som t.ex. gäller rättigheter 

för spelet, när det gäller att som användare sälja spelet eller modifiera det. Detta är 

dock helt utanför uppsatsens ämne och därför inget jag kommer utveckla närmare här. 
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