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Sammanfattning 

Pokémon är en serie rollspel där spelaren fångar, tränar och strider med varelser som kallas 

Pokémon. Första versionerna av Pokémon-spelen utkom i Japan 1996 och har sedan dess 

blivit ett världsomspännande fenomen som innefattar bland annat TV-spel, samlarkort och en 

TV-serie. Genom åren har Pokémons popularitet hållit i sig. Varför är Pokémon fortfarande så 

populärt? Detta är vad denna studie ämnar besvara. Teorin är att orsaken är spelen i 

Pokémons huvudserie. 

Uppsatsen behandlar alla spel i huvudserien. En enkätundersökning har utförts via internet, en 

tioårig pojke vid namn Albin har intervjuats och Bergsala AB (distributör av Pokémon i 

Norden) har kontaktats. Resultatet från studien tyder på att många överger Pokémon-

produkter när de blir äldre men håller fast vid spelen. Nostalgi pekas ut som en viktig 

anledning samt att spelen har olika aspekter som tilltalar en bred grupp människor. Intervjun 

med Albin indikerar att Pokémon-kort är närvarande på skolgårdar. Pojkens berättelser har 

stora likheter med incidenter från sent 90-tal och inbjuder till vidare studier av Pokémons 

närvaro i skolor.  



 

 

Abstract 

Pokémon is a series of roleplaying games were the player catches, trains and battles with 

creatures called Pokémon. The first versions of the Pokémon games were released in Japan in 

1996 and have since then become a worldwide phenomenon that includes videogames, trading 

cards and a TV show among else. Pokémon’s popularity has sustained over the years. Why is 

Pokémon still so popular? That is what this thesis aims to answer. The theory is that the cause 

is the games in Pokémon’s core series. 

The thesis addresses all the games in the core series. A survey has been conducted over the 

internet, a ten year old boy named Albin has been interviewed and Bergsala AB (distributors 

of Pokémon in the Nordic countries) has been contacted. The result of the study shows that 

many abandon Pokémon products as they get older but hold on to the games. Nostalgia is 

identified as a major reason and that the games have different aspects that interest a wide 

group of people. The interview with Albin indicates that Pokémon cards are present in school 

yards. The boy’s stories have great similarities with incidents from the late 90s and invite to 

further studies of Pokémon’s presence in schools. 
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1. Introduktion 

Satoshi Tajiri föddes i Japan år 1965. Som barn var hans främsta intresse att fånga och samla 

insekter. Han fångade så mycket småkryp att hans vänner gav honom smeknamnet ”Dr. Bug”. 

Åren gick och Tajiris intresse skiftade över till arkadspel (Mortensen, 2009). I en intervju 

(TIME, 1999-11-22) berättar Tajiri att han fastnade för Space Invaders (Taito, 1978). 

Spelintresset drev Tajiri till att starta en egen speltidning under namnet Game Freak. När han 

sedan grundade sitt eget spelföretag, fick det bära samma namn. 

1990 fick Tajiri se en kabel till Game Boy, en bärbar spelkonsol från Nintendo. Kabeln kunde 

koppla ihop två konsoler och låta folk spela mot varandra. Kabeln väckte en idé hos Tajiri. 

Han föreställde sig levande organismer som vandrade fram och tillbaka längs kabeln. Med 

hjälp av detta ville han skapa ett spel baserat på sin gamla insektshobby. Han ville ge barn en 

liknande upplevelse som han själv hade haft under sin uppväxt.  

”Places to catch insects are rare because of urbanization. Kids play inside their homes now, 

and a lot had forgotten about catching insects. So had I. When I was making games, 

something clicked and I decided to make a game with that concept.” (Satoshi Tajiri till Time, 

1999). 

Tajiri presenterade sin idé för Nintendo, som gav klartecken att genomföra projektet. Sex år 

senare släpptes syskonspelen Pocket Monsters: Red och Pocket Monsters: Green (Nintendo, 

1996). Två år senare introducerades spelen på den amerikanska marknaden som Pokémon Red 

Version och Pokémon Blue Version (Nintendo, 1998). Året därefter kom Red och Blue även 

till Europa. Det dröjde inte länge innan Pokémon började dyka upp i andra sammanhang än 

spel. En animerad TV-serie, serietidningar, filmer, samlarkort, leksaker och många andra 

licensierade produkter, kom att dominera marknaden för barns konsumtion kring 

millennieskiftet (Tobin, 2004). Global ”Pokémania” hade drabbat världen (Yano, 2004). Ett 

fenomen som täckt omslaget till Time (Yano, 2004) och utgjort en hel flygupplevelse hos All 

Nippon Airways. Där allt ifrån planets utsida, till personalens kläder, gick i Pokémons tecken 

(Allison, 2006).  
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Pokémon spred sig även till skolorna. Vid toppen av dess popularitet (vid millennieskiftet) 

bannlystes Pokémon från många skolor (Sefton-Green, 2004). Exempel på anledningar var att 

vuxna (föräldrar och lärare) ansåg att Pokémon var ett störningsmoment i klassrum och på 

skolgårdar, samt att Pokémon saknade utbildningsvärde (Brougère, 2004). Dock menar vissa 

att Pokémon kan hjälpa till att utveckla barns färdigheter. Sefton-Green beskriver hur hans 

son utvecklade en mängd olika färdigheter genom interaktion med Pokémon-spel. Dessa 

färdigheter innefattade läsning, teckentolkning, navigera i rymd, sifferrelationer, 

socialinteraktion och ”learning how to learn” (Sefton-Green, 2004). Pokémon har även 

motiverat barn att författa egna texter (Willett, 2004) och skapa egna berättelser genom lek 

(Bromley, 2004). 

Däremot har konflikter kopplade till Pokémon rapporterats, konflikter som främst handlat om 

samlarkorten. ”Kids who made bad deals were teased and called ’chumps,’ and their parents 

often called each other up, protesting trades made by their children at school” (Allison, 2006, 

s 254). Utöver orättvisa kortbyten hände det även att kort blev stulna. Våldshandlingar har 

även inträffat där barn blivit attackerade och i vissa fall knivhuggna på grund av kortstölder 

(Allison, 2006). 

Pokémon-korten är ett samlarkortspel som utvecklats av Wizards of the Coast som är kända 

för ett annat samlarkortspel kallat Magic: The Gathering. Dock följer många barn inte de 

officiella reglerna för spelet då barn finner dem för komplicerade. Istället har barn skapat sina 

egna regler för att spela med korten (Brougère, 2004). 

Kritiker menade att Pokémons framfart inte skulle hålla i sig. I en artikel i Slate skriver David 

Plotz: ”But critics can rest assured that Pokémon won't last. … Sure as the Backstreet Boys 

will meet a bad end, you can be certain that the Pokémon generation will age out of the game 

and into sullen teendom. The generation that follows will find its own craze.” Han drar även 

paralleller till Transformers, Mighty Morphing Power Rangers och Teenage Mutant Ninja 

Turtles, tre varumärken vars popularitet steg och föll under 80- och 90-talen (Plotz, 1999-11-

12). Jospeh Tobin sade även att Pokémon var på fall. Om arbetet med sin bok Pikachus 

Global Adventure: The Rise and Fall of Pokémon (Tobin, 2004), skriver han: “… we were 

distressed by the realization that Pokémon’s popularity was winding down and that by the 

time our book came out the craze would be over.” (Tobin, 2004, s. 257). 



3 

 

 

 

Hoppar vi framåt i tiden, till år 2014, kan vi dock se att Pokémon fortfarande är kvar och 

framträder i många olika sammanhang. De senaste installationerna i spelserien, Pokémon X 

och Pokémon Y (Nintendo, 2013), hade den 31 december 2013 sålt i 11,61 miljoner exemplar 

(Nintendo, Financial Results Briefing for the Nine-Month Period Ended December 2013, 

2014). Dessutom är TV-serien nu inne på sin sjuttonde säsong (pokemon.com/us, hämtat 

2014-04-13). 

Under fotbolls-VM i Brasilien 2014 kommer Pikachu (frontfigur för Pokémon) att vara det 

japanska landslagets officiella maskot. Utöver Pikachu kommer tio andra Pokémon-karaktärer 

att vara med, bland andra Charmander, Bulbasaur och Squirtle. Detta kommer att ske genom 

ett samarbete mellan Adidas (designers till japanska landslagets utrustning) och Nintendo 

(Borboa, Soccerly, 2014-03-12).  

Den 12 februari 2014 startade en live-stream av ursprungliga Pokémon Red på internetsidan 

Twitch (populär för livesändningar av personer som spelar datorspel). Sändningen hette 

”TwitchPlaysPokemon” och lät tittarna skriva in kommandon i chattfönstret som sedan blev 

till knapptryck i spelet, vilket ledde till långsam progression, då tusentals personer skrev 

kommandon samtidigt. Spelomgången tog över 16 dagar och sändningen hade setts över 36 

miljoner gånger (Ewalt, Forbes, 2014-03-01 och Rice, BBC, 2014-03-03). 

Google släppte den 31 mars 2014 en uppdatering för applikationen Google Maps till iPhone 

och Android. Uppdateringen lät användaren söka och fånga Pokémon på världskartan 

(Numora, Google Asia Pacific Blog, 2014-03-31). Uppdateringen lanserades med en video 

som startade en tävling där vinnaren skulle bli anställd av Google som ”Pokémon Master”. 

Tävlingen var dock ett aprilskämt (Stat, CNET, 2014-03-31). 

1.1 Frågeställning och syfte 

Det som lagts fram ovan tyder på ett långlivat och populärt varumärke, ett varumärke som 

bygger på spel vars grundidé är baserad på insektssamlande. Varför är Pokémon fortfarande 

så populärt? Kritiker förutspådde att Pokémon skulle försvinna lika snabbt som det kom, likt 

andra populära flugor som Teenage Mutant Ninja Turtles. Men nästan två decennier senare är 

Pokémon fortfarande högaktuellt. En omgång Pokémon Red spelas samtidigt av tusentals 

människor på Twitch, Pikachu står som maskot för japansk fotboll, TV-serien är uppe i 
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sjutton säsonger och den sjuttonde filmen har premiär under 2014 (Oleaga, Latin Post, 2014-

03-07). Samlarkorten utkommer fortfarande med nya upplagor. Senaste kortserien (XY – 

Flashfire) hade releasedatum 27 maj 2014 (pokemon.com/uk, hämtat 2014-04-15).  Det är 

uppenbart att det finns någonting med Pokémon som tilltalar människor och gör att de 

återkommer år efter år. Ur en speldesignsynvinkel är detta ytterst intressant då Pokémon 

ursprungligen är ett spel. Konceptet tilltalar en bred publik och har anpassats till en 

mångfaldsrik variation av produkter (Shinn, 2004). Med tanke på Pokémons långvariga 

framgångar är spelen värda att analysera.  

Pokémon har marknadsförts med sloganen ”Gotta catch ’em all!” (”Måste fånga alla!”). I 

denna uppsats undersöks varför ”vi fortfarande vill fånga alla”. ”Vi” syftar på människor som 

spelat Pokémon sedan de första spelen men även på nya spelare (exempelvis barn) som lockas 

till Pokémons fantasivärld för första gången. Syftet är att ta reda på varför Pokémon 

fortfarande är populärt. Fokus i denna uppsats ligger på de digitala spelen begränsat till 

Pokémons huvudserie. Huvudserien börjar med Pokémon Red, Blue och Green Version till 

Game Boy och sträcker sig (vid tidpunkten för uppsatsens författande) fram till Pokémon X 

och Y till Nintendo 3DS. Samtliga spel i huvudserien behandlas i uppsatsen. Huvudserien har 

valts då den förutsätts vara Pokémons kärna och därför bäst speglar Pokémons utveckling 

samt popularitet över tid. Uppsatsen granskar inte Pokémons popularitet i specifika regioner 

utan ser på Pokémon i ett globalt perspektiv.  

1.2 Teori 

Pokémon är ett imperium som sträcker sig över många olika medieformer där dess frontfigur, 

Pikachu, i Amerika är lika välkänd som Musse Pigg (Shinn, 2004). Åsikterna kring Pokémons 

framgång är många. Shinn menar att den kreativa spelidé Pokémon bygger på inte räcker till 

på egen hand, utan beror på en kombination av fängslande narrativ, en varierad mängd 

medieprodukter och strategiska affärsbeslut som kunde anpassas till lokala marknader, samt 

att speldesignen innehöll element som passar pojkar och flickor i olika åldersgrupper (Shinn, 

2006). En annan åsikt är att samlarkorten är orsaken till Pokémons succé. I sitt bidrag till 

Pikachu’s Global Adventure (Tobin, 2004) skriver Gilles Brougère att Game Boy-spelen 

främst spelas av äldre pojkar när de är ensamma hemma. På mer synliga platser, som skolor 

och lekplatser, är korten vanligare (Brougère, 2004). Sedan finns argumentet att Pokémons 



5 

 

 

 

globala framgång beror på att japanska inslag har minimerats (Iwabuchi, 2004). Exempelvis 

har namn på karaktärer översatts. En salamanderliknande varelse, med brinnande svanstipp, 

kallas ”Hitokage” på japanska, en sammanslagning av två japanska ord med betydelserna 

”salamander” och ”eldödla”. För att tilltala en engelsktalande publik fick den heta 

”Charmander” (Mortensen, 2009). Förutom till engelska, har spelen översatts till tyska, 

franska, spanska och portugisiska. TV-serien har översatts till ännu fler språk. Dessutom ser 

karaktärerna i spelet icke-japanska ut för att passa en global marknad. Under 

lokaliseringsprocessen till den amerikanska marknaden utsattes TV-serien och filmerna för 

många ändringar. Ändringarna inkluderade bland annat ett nytt ljudspår, som ansågs passa 

amerikansk musiksmak bättre. Manuset har även modifierats för att tydligare urskilja goda 

och onda karaktärer (Iwabuchi, 2004). I andra delar av världen är översättningar av Pokémon 

baserade på den amerikanska versionen, inte den japanska. Undantaget är den asiatiska 

marknaden (Tobin, 2004). 

Teorin som ligger till grund för denna text är att Pokémons långvariga popularitet 

huvudsakligen beror på speldesignen i huvudserien. Likt Shinns argument anses 

framgångarna bero på en genomtänkt och kreativ design som riktar sig till många målgrupper. 

Dock skriver Shinn: ”The creativity of the game idea itself would have never been able to 

carry the game to the heights that it reached”. Utgångspunkten i detta arbete är snarare den 

motsatta. Spelens huvudserie är Pokémons kärna. En kärna andra sidospår (spel, film och 

övriga produkter) bygger vidare på. Utan denna solida och gemensamma grund hade dessa 

skapelser inte haft lika stor genomslagskraft. Å andra sidan har Pokémon i olika medieformer 

bidragit med marknadsföring av spelen. Men om ursprungskällan inte hållit hög kvalitet, hade 

Pokémon förmodligen inte haft den dragningskraft som lockar människor år efter år.  

2. Metod 

Pokémon är en spelserie som funnits i nästan två decennier och spridits till många delar av 

världen. Föreliggande studie har studerat Pokémons popularitet i ett globalt perspektiv med 

fokus på spelen i huvudserien. Uppsatsen utforskar vad spelen går ut på och hur speldesignen 

i dem förändrats genom åren. Utöver huvudserien finns det många andra spel spridda över 

olika konsoller och genrer. Dessa sidospår utforskas inte i denna uppsats då huvudserien 
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förutsätts bäst reflektera Pokémons utveckling genom åren då varumärket har huvudserien 

som kärna. Arbetet innefattar även en undersökning av Pokémons popularitet i nutid. Utöver 

detta har information hämtats från diverse litteratur och andra skrivna källor på internet. 

Följande avsnitt förklarar metoderna mer i detalj. 

2.1 Spelen i huvudserien 

Hela huvudserien har sammanfattats och de mest framträdande inslagen varje ny del infört har 

beskrivits. Beskrivningarna är gjorda på ett mer övergripande sätt för att på så vis ge en 

överblick av huvudserien. Denna del av uppsatsen bygger på författarens personliga 

genomspelningar av de olika titlarna men även på vad som lyfts fram i spelens 

marknadsföring. Författaren har spelat de engelskspråkiga, europeiska versionerna av spelen. 

Notera att författaren inte har spelat alla de 22 (23 i Japan) unika titlarna som huvudserien 

består av. De titlar som författaren inte har spelat ingår dock i ”syskonpar” där två titlar är 

nästintill identiska med varandra. Skillnaderna ligger främst i förekomsten av olika Pokémon. 

Senare delar har även små variationer i handlingen. Paren är så lika att de ofta betraktas som 

samma spel i marknadsföring och försäljningsstatistik. Därför behandlas syskonspel generellt 

som en och samma titel i denna text. Exempel på ett sådant par är Pokémon Ruby Version och 

Pokémon Sapphire Version (Nintendo, 2003). När det kommer till dessa syskonspel har 

författaren alltid spelat minst ett av dem. Angivna releasedatum är de europeiska om inte 

annat anges. 

Fandrivna Pokémon-sidor på internet (som Serebii och Bulbapedia) delar in Pokémon i 

generationer. För att kategorisera spelen används också här generationsindelning. I skrivande 

stund finns det sex generationer. I text betecknas en generation med förkortningen ”Gen” följt 

av en romersk siffra som anger vilken generation det är i ordningsföljd. ”Gen I” betyder alltså 

”första generationen” och syftar på de första Pokémon-spelen till Game Boy. Spel i en 

generation har gemensamt att de har samma Pokémon, föremål och attacker inprogrammerade 

och är därför fullt kompatibla med varandra. Spel tillhörande olika generationer kan vara 

kompatibla med varandra men då med begränsningar. En ny generation brukar inledas med 

två syskonspel som introducerar nya Pokémon, spelmekanismer och en ny spelvärld att 

utforska. 
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2.2 Enkätundersökning 

En enkätundersökning har gjorts på internet. Enkäten (se Appendix I) bestod av tio frågor. 

Frågorna behandlade de svarandes relation till Pokémon, vilka aspekter av Pokémon de gillar 

och varför de tror att Pokémon fortfarande är populärt. De svarande har fått uppge vilka 

Pokémon-spel de spelat. De har även fått uppge sin involvering med samlarkorten och TV-

serien. Även om de områdena inte är i fokus för detta arbete, är de en stor del av varumärket 

Pokémon och är därför bidragande faktorer till dess popularitet. Svarsalternativen till de två 

sista frågorna (om aspekter de gillar och varför Pokémon är populärt) är löst baserade på 

Mark LeBlancs åtta definitioner av ”roligt” (LeBlanc m.fl, MDA: A Formal Approach to 

Game Design and Game Research). Enkäten skapades med hjälp av SurveyMonkey, en 

internetsida för att skapa nätundersökningar. Undersökningen spreds via det sociala nätverket 

Facebook och internetforumet Reddit. 7 april 2014 lades enkäten upp på Facebook och 

Reddits Pokémon-avdelning. 8 april länkades det även till undersökningen via Reddit-

avdelningen SampleSize, som är till för undersökningar i alla tänkbara ämnen. Spridningen av 

enkäten via internet gör att undersökningens deltagare är spridda över hela världen. 

Enkätundersökningen avslutades den 9 april 2014. 

2.3 Intervjuer 

Enkätundersökningen bidrar med kvantitativa data. Kvantitativa data har kompletterats med 

en intervju av Albin, en tioårig pojke bosatt i Göteborg, Sverige. Samtalet med Albin 

handlade om Pokémons närvaro bland barn idag och hur det ser ut i skolan, huruvida 

Pokémon fortfarande praktiseras och om Pokémon-relaterade konflikter fortfarande uppstår i 

skolmiljön. 

Under arbetet kontaktades även Bergsala AB, som ansvarar för distribueringen av Nintendo-

spel (inklusive Pokémon) i Norden. De var vänliga att ge en kommentar samt dela med sig av 

bildmaterial som har använts i uppsatsen. Kontakten med Bergsala AB har skett via e-post. 

2.4 Källor och referenser 

Litteratur som refereras till är Pikachu’s Global Adventure: The Rise and Fall of Pokémon 

(Tobin, 2004), Satoshi Tajiri: Pokémon Creator (Mortensen, 2009) och Millenial Monsters: 

Japanese Toys and the Global Imagination (Allison, 2006).  



8 

 

 

 

Pikachu’s Global Adventure är editerad av Joseph Tobin. Boken är en samling essäer som 

undersöker Pokémon-fenomenet på en mängd olika punkter. Ämnen som tas upp är bland 

annat Pokémons japanska ursprung, lokalisering för olika marknader och utbildningsvärde. 

Personerna som bidragit till boken har olika akademiska bakgrunder och undersöker 

Pokémons mottagande i olika delar av världen. 

Anne Allison har skrivit boken Millenial Monsters. Hon bidrog även med ett kapitel till 

Pikachu’s Global Adventure, där hon skrev om hur ”kawaii” (söt) präglar japansk kultur och 

därmed också Pokémon (Allison, 2004). Ämnet expanderas i Millennial Monsters. I boken 

förklarar Allison hur Japans historia och samhälle influerar landets kulturella produkter. Hon 

pekar även på de kapitalistiska aspekter som är involverade, som i Pokémons fall där målet är 

att samla på sig nya monster. Utöver Pokémon tar Millenial Monsters upp andra japanska 

kulturexporter som Godzilla, Mighty Morphin Power Rangers, Sailor Moon, Tamagotchi, Yu-

Gi-Oh! och Duel Masters. Gemensamt för dessa är att deras export ut i världen gått via USA. 

De har även i olika grad gjorts om för att passa den amerikanska marknaden. Exempelvis fick 

Power Rangers scener med amerikanska ungdomar inklippta. Endast stridsscenerna, som 

filmats i Japan, blev kvar. Pokémon fick översatta namn, TV-serien nytt ljudspår och japansk 

text togs bort. 

Satoshi Tajiri: Pokémon Creator handlar om Pokémons skapare Satoshi Tajiri. Boken är 

skriven av Lori Mortensen och riktar sig till yngre läsare och har därför väldigt övergripande 

information. Dock tar den upp många punkter som de andra verken granskar mer på djupet. 

Mortensens verk har använts som introduktionsläsning. 

Case Study: First Generation Pokémon Games for the Nintendo Game Boy (Shinn, 2004) är 

en fallstudie vid Stanford University och granskar Gen I. Studien ger en historisk återgivning 

som sträcker sig från spelens ursprungliga konceptfas, fram till slutet av Gen I. Shinn ger 

exempel på orsaker till Pokémons popularitet, bland annat dess lokalisering, mängden av 

olika produkter och spelens förmåga att tilltala en bred publik. 

Utöver ovan nämnda källor refereras en mängd skrivna artiklar som är publicerade på 

internet. Artiklarna är en blandning av text från millennieskiftet, när Pokémon ansågs stå på 

toppen av sin popularitet, och mer nutida artiklar. 
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Försäljningssiffror för spelen har även tagits fram. Denna uppsats ser på Pokémon i ett globalt 

perspektiv, därför anger siffrorna antalet sålda enheter världen över. Så långt som möjligt har 

data direkt ifrån Pokémons utgivare Nintendo använts. I de fall en sådan siffra inte hittats har 

de istället tagits ifrån VGChartz, en internetsida som samlar in försäljningsdata för olika 

datorspel.  

3. Beskrivning av Pokémons huvudserie 

Hello there! Welcome to the world of POKéMON! My name is OAK! People call 

me the POKéMON PROF! This world is inhabited by creatures called 

POKéMON! For some people POKéMON are pets. Others use them for fights. 

Myself… I study POKéMON as a profession. […] Your very own POKéMON 

legend is about to unfold! A world of dreams and adventures with POKéMON 

awaits! Let’s go! 

(Introduktionen i Pokémon Red/Blue Version, Nintendo, 1999) 

Pokémons huvudserie består av rollspel till Nintendos bärbara spelkonsoller. Spelen kretsar 

kring monster som kallas Pokémon. Spelaren tar sig an rollen som en nybliven 

pokémontränare, som reser runt i världen för att fånga vilda Pokémon och sedan träna dem för 

strid (se Figur 1). Slutliga målet är att fånga alla och komplettera spelets Pokédex, en databas 

som registrerar information av infångade Pokémon. Pokémon fångas med hjälp av pokébollar, 

sfäriska kapslar som stänger in en Pokémon och låter pokémontränaren bära med sig monstret 

i sin ficka. Därav termen ”Pokémon” (pocket monster). Fångstproceduren går till så att 

spelaren använder sina egna Pokémon för att försvaga den vilda Pokémon i strid. För att 

fånga, kastas en pokéboll på den och med lite tur blir den instängd och på så sätt en del av 

spelarens samling. 
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Figur 1: Pokémonstrid i Pokémon Blue Version. Spelet spelas här via Pokémon Stadium (Nintendo, 

2000) som sätter färg på det monokroma Game Boy-spelet. 

Strider i Pokémon-spelen är omgångsbaserade och låter minst två Pokémon strida mot 

varandra. Varje omgång väljer spelarna vilken attack deras Pokémon skall utföra. Spelarna 

gör sina val samtidigt och vem som slår först beror på vilken Pokémon som är snabbast. Det 

är också möjligt att byta ut sin Pokémon mot en annan i sitt lag istället för att attackera. Målet 

är att få ner hälsomätaren (på motståndarens Pokémon) till noll. Når hälsomätaren noll 

svimmar monstret och måste ersättas. Kan man inte ersätta en avsvimmad Pokémon har man 

förlorat. Spelaren bygger upp ett lag bestående av maximalt sex stycken Pokémon. Alla 

Pokémon är indelade i olika typer med olika styrkor och svagheter i ett sten-sax-påse-liknande 

system. Exempelvis har Eld-typer övertag mot Gräs-typer, som är starka mot Vatten-typer 

som i sin tur är effektiva mot Eld-typer (Se Figur 2). För att bli framgångsrik i pokémonstrid 

måste spelaren bygga ett balanserat lag och välja den av sina Pokémon som bäst matchar 

motståndet. Gen I hade 15 olika typer och i den senaste generationen (Gen VI) finns det 18 

stycken. En Pokémon kan tillhöra en eller två typer. Attacker tillhör endast en typ och en 

Pokémon kan ha fyra olika attacker som mest. Försöker man lära en Pokémon en femte attack 

måste en av de tidigare raderas. Attacker skadar vanligtvis motståndaren genom att sänka 

livmätaren. Dock finns det attacker som har andra effekter. En del attacker försämrar 

motståndarens stridsförmåga genom att sänka deras attackstyrka, försvar, snabbhet eller 

träffsäkerhet. Andra attacker kan orsaka statusproblem som förgiftning, sömn, förlamning 
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eller förvirring. Dessa statusproblem skadar en Pokémon över tid eller hindrar dem från att 

attackera. Sedan finns det även attacker som har positiva effekter på utövaren. 

 

Figur 2: Illustration av typövertag 

Strider ger Pokémon erfarenhetspoäng. När en Pokémon fått tillräckligt med erfarenhetspoäng 

går den upp i nivå (i en skala från 0 till 100) och blir starkare. När en Pokémon går upp i nivå 

kan den lära sig nya attacker. Vissa Pokémon utvecklas även när de når en viss nivå (se Figur 

3). När en Pokémon utvecklas blir den en ny, starkare Pokémon. Den behåller attacker den 

lärt sig men ändrar utseende, namn och kan till och med byta typ. Att nå en viss nivå är det 

vanligaste kravet för utveckling. Dock finns det Pokémon som utvecklas efter andra 

förutsättningar.  

 

Figur 3: Exempel på utveckling. En Psyduck utvecklas till Golduck. 
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Strider är en central del av spelen. Förutom strider mot vilda Pokémon förekommer mycket 

strider mot andra pokémontränare. Det andra målet i spelen, vid sidan om att fånga alla, är att 

vinna pokémonligan och bli pokémonmästare. Pokémonligan består av fyra tränare (kallad 

Elite 4) och en champion, som betraktas som världens starkaste pokémontränare. För att få 

tillgång till pokémonligan måste spelaren besöka åtta gym och besegra deras ledare i strid. 

Spelen uppmuntrar spelare att koppla upp sig mot varandras spel. Alla olika Pokémon finns 

inte tillgängliga i en enskild version av Pokémon-spelen. För att kunna skaffa sig de som 

saknas måste man byta Pokémon med en spelare som äger en annan version. Utöver byten 

kan även spelare strida mot varandra med sina Pokémon-lag. 

3.1.1 Gen I - De första färgerna 

Första generationen inleder Pokémon-fenomenet med versionerna Green och Red som 

släpptes i Japan 1996 till Nintendos bärbara konsol Game Boy. I Europa startar Gen I med 

versionerna Red och Blue år 1999. Gen I introducerade världen för den första vågen av 

fickmonster och hade officiellt 150 olika monster. Egentligen hade spelet 151 monster och 

mystiken kring Pokémon nummer 151 avslöjas senare i detta avsnitt. Spelen i Gen I 

inkluderade många spelmekanismer som återkommit i samtliga uppföljare och de viktigaste 

förklarades i föregående avsnitt. Vad som fick Pokémon-spelen att sticka fram ur mängden 

var sättet den utnyttjade Game Boy-tillbehöret Game Link Cable. Kabeln kopplade ihop två 

spelares enheter och lät dem spela mot varandra. Pokémon utmärkte sig genom att man kunde 

byta sina Pokémon med andra spelare. Något som var ett krav om man ville fånga alla 151 

monster då vissa bara fanns i den andra versionen av spelet och några Pokémon hade byte 

som förutsättning för deras utveckling.  

Spelare började sitt äventyr med att namnge sin manliga spelkaraktär och dennes rival som 

man hade återkommande strider med under spelets gång. Professor Oak (en framstående 

vetenskapsman i Pokémon-narrativet) lät spelaren välja en Pokémon att inleda äventyret med. 

Valet stod mellan Bulbasaur, Charmander och Squirtle som är av typerna gräs, eld, respektive 

vatten. Alla spel i följande generationer har en trio av Pokémon som tillhör dessa typer som 

man kan börja med. Pokémon som man får börja spelen med brukar kallas för ”starters”. 
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Gen I lät spelaren utforska regionen Kanto. På resan genom Kanto utmanar spelaren olika 

gym på vägen mot pokémonligan. Spelens narrativ satte även spelaren på kollisionskurs med 

en kriminell organisation kallad Team Rocket. Kriminella organisationer är även det ett 

återkommande tema i Pokémon-spelen. 

Gen I lanserade även konceptet med legendariska Pokémon, Pokémon som är extremt 

kraftfulla och svårfångade. Legendarer utmärker sig även med att man endast kan fånga ett 

enda exemplar och man har bara en chans på sig att lyckas. Detta skiljer dem från vanliga 

Pokémon som finns i ett obegränsat antal i gräs, grottor och hav. Legendarer måste man även 

aktivt interagera med till skillnad från vanliga Pokémon som man stöter på i slumpbaserade 

möten. 

Mest sällsynt i Gen I är utan tvekan nummer 151, Mew (se Figur 4). Mew var så sällsynt att 

den inte gick att hitta i någon version av spelen. 

Mew was not originally included in the games for people to acquire. You had to 

get it from interacting with Game Freak or Nintendo. There were 150 characters, 

and Mew was number 151. You can't ever get a Mew without trading for it. It 

created a myth about the game, that there was an invisible character out there. 

Someone gives me Mew, then I give Mew to you, then you pass it on. Introducing 

a new character like that created a lot of rumors and myths about the game. It kept 

the interest alive. 

(Satoshi Tajiri till Time, 1999) 

Mytomspunna Pokémon som Mew återfinns även i senare spel. 
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Figur 4: Pokédex-information om Mew i Pokémon Blue Version 

Avslutningen på Gen I är Pokémon Yellow Version: Special Pikachu Edition (Nintendo, 

2000). Yellow är en specialversion av Red och Blue och liknar dem därför mycket. Främsta 

skillnaden är att handlingen gjorts om något och är mer kopplad till TV-serien. Precis som i 

huvudkaraktären Ash i TV-serien börjar man i Yellow med Pikachu som starter. Pikachu är en 

elektrisk typ och är den enda man kan börja med vilket gör spelet unikt bland sina syskon, där 

man har valet gräs, eld eller vatten. Pikachu i TV-serien tycker inte om att vara instängd i sin 

pokéboll vilket också gäller för den Pikachu du får i Yellow. Pikachu går bakom spelarens 

karaktär och genom att prata med Pikachu får man veta hur den mår (se Figur 5). Tar spelaren 

väl hand om Pikachu blir den glad men om den ofta svimmar i strid eller om spelaren tar ut 

Pikachu ur laget kommer den att bli missnöjd. 
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Figur 5: Spelaren pratar med Pikachu i Pokémon Yellow Version 

Gen I blev en stor succé försäljningsmässigt. Syskonspelen Red, Green och Blue såldes i 

31,37 miljoner exemplar. Specialversionen Yellow såldes i 14,64 miljoner exemplar 

(VGChartz, hämtat 2014-04-24). 

3.1.2 Gen II - Ädelmetall och kristall 

Succén som var Gen I följdes upp med en ny generation till konsollen Game Boy Color. 

Pokémon Gold och Silver Version (Nintendo, 2001) lät spelare utforska Johto regionen och de 

151 Pokémon från Gen I fick sällskap av 100 nya varelser. Handlingen placerade spelare i 

rollen som en ny pokémontränare som börjar sitt äventyr med en av tre starters. Spelen 

utspelar sig tre år efter händelserna i Gen I och under spelets gång besegrar spelaren återigen 

Team Rocket som planerar att återvända efter att de stoppats av tränaren i Gen I. Efter att ha 

klarat de åtta gymmen i Johto kunde spelaren återvända till Kanto för att utmana 

pokémonligan och gymmen i där, vilket gör att Gen II är den enda generationen med spel som 

har fler än åtta gym. Undantaget är Gen IV som har nygjorda versioner av Gold och Silver.  

Gen II hade många inslag som var helt nya för spelserien. Till att börja med var de helt i färg, 

till skillnad från spelen i Gen I som var monokroma på grund av tekniska begränsningar i den 

första Game Boy. Stål och mörker var två nya Pokémon-typer som lades till för att balansera 

stridssystemet. Gold och Silver hade även en inbyggd klocka och följde ett sjudagarsschema. 

Dygnsrytmen i spelen matchade verkligheten och växlade mellan dag och natt. Boroende på 
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vilken tid på dygnet man spelade kunde man hitta olika Pokémon och vissa händelser i spelet 

inträffade på speciella veckodagar. Nytt var också att Pokémon nu kunde tillhöra manligt eller 

kvinnligt kön. Könsindelningen innebar att man kunde para Pokémon för att få pokémonägg. 

Systemet med Pikachus glädje i Yellow utökades och innefattade nu alla Pokémon. Du kunde 

inte prata med dem som i Yellow men glädje blev en faktor som spelar in i utvecklingen för 

vissa Pokémon.  

En ny och sällsynt sort av Pokémon introducerades i Gen II. Dessa kallas för ”Shiny 

Pokémon”. En Shiny Pokémon är precis som en vanlig Pokémon bortsett från att de har en 

annan färg och den har en glitteranimation som spelas när de skickas ut i strid. Oddsen att 

hitta en Shiny är väldigt liten men i Gold och Silver möter man en Shiny Gyarados som en del 

av spelens handling. En vanlig Gyarados är blå i färgen men Shiny Gyarados är röd (se Figur 

6). 

 

Figur 6: Vanlig blå Gyarados till höger och den röda Shiny Gyarados till vänster. Bilden visar 

Gyarados från Pokémon HeartGold Version till Nintendo DS. 

Gen II var fullt kompatibelt för byten av Pokémon med spelen i Gen I. Detta gjorde det 

möjligt för spelaren att använda alla sina gamla Pokémon i de nya spelen. På så sätt kunde 

veteraner snabbt bygga upp sin samling av fickmonster eller komplettera samlingen i de äldre 

versionerna. Begränsningen var att man inte kunde skicka över en ny Pokémon som inte fanns 

i Gen I eller en Pokémon som kunde en attack som inte existerade där. 

Även Gen II fick en specialversion i form av Pokémon Crystal Version (Nintendo, 2001). 

Crystal var det första Pokémon-spelet där man fick möjligheten att spela som en kvinnlig 

karaktär. Spelet inkluderade animationer för Pokémon när de skickas ut i strid och ett ”Battle 

Tower” där spelare ställs inför väldigt svåra strider.  
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Gold och Silver såldes i 23,1 miljoner exemplar och Crystal 6,39 miljoner (VGChartz, hämtat 

2014-04-24). 

3.1.3 Gen III - Ädelstenarna 

Pokémon Ruby och Sapphire Version (Nintendo, 2003) tog Pokémon till Nintendos nya 

konsol Game Boy Advance och markerade starten på Gen III. Ruby och Sapphire hade större 

skillnader mellan sig än vad tidigare syskonspel haft eftersom Ruby och Sapphire hade olika 

narrativ. Handlingarna i spelen kretsade kring två rivaliserande organisationer (Team Magma 

och Team Aqua) som strävade att förgöra världen med olika legendariska Pokémon. I Ruby 

ställdes spelaren emot Team Magma och i Sapphire mot Team Aqua.  

Stridsystemet fick ett lyft i Gen III. Dubbelstrider lät spelare strida med två av sina Pokémon 

samtidigt. Alla Pokémon hade nu även varsin specialförmåga som gav dem olika fördelar i 

strid. Systemet som påverkar hur statistiken (dess stridsförmåga vad gäller attack och försvar) 

på en Pokémon räknas ut gjordes om. Varje Pokémon hade nu en natur som kunde gynna en 

statistisk variabel och hindra en annan. En Pokémons statistik avgörs genom ett invecklat 

matematiskt system som tillåter hängivna spelare att optimera variablerna hur de vill. Detta 

görs genom att manipulera en Pokémons Effort Values (EV) som avgör hur en Pokémons 

basstatistik ökar mellan nivåerna. EV är dolda och spelen förklarar inte exakt hur de fungerar. 

Dock har fans av Pokémon-spelen knäckt koden för EV och beskriver dem i detalj på bland 

annat internetsidan Serebii (Serebii, hämtat 2014-04-26). 

Ruby och Sapphire hade inte bara nyheter inom strider. Spelare kunde även delta i så kallade 

”Pokémon Contests”, en sidoaktivitet som närmast kan likna en hundutställning. Däremot 

försvann vissa aspekter som funnits i Gen II. Dag och natt cykeln var inte längre närvarande, 

likaså stridsanimationerna ifrån Crystal. Gen III var inte bakåtkompatibelt med Gen II vilket 

innebar att veteraner inte kunde utnyttja sin tidigare Pokémon-samling. 

Gen III inkluderade även nygjorda versioner av Gen I-spelen i form av Pokémon FireRed och 

LeafGreen Version (Nintendo, 2004). Spelen tog världen ifrån Gen I och inkorporerade alla 

nymodigheter ifrån nyare spel. Spelen hade även helt nya områden där man kunde hitta 

Pokémon som inte tillhör Kantos vanliga fauna. Pokémon Emerald Version (Nintendo, 2005) 

var en specialversion av Ruby och Sapphire. Emerald ställde spelaren mot Team Magma och 
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Team Aqua samt inkluderade ett Battle Frontier som hade ett flertal spellägen och var en 

vidareutveckling av det Battle Tower från tidigare spel. 

Försäljningssiffrorna för Gen III är följande: Ruby och Sapphire 15,85 miljoner, FireRed och 

LeafGreen 10,49 miljoner och Emerald 6,41 miljoner (VGChartz, hämtat 2014-04-24). 

3.3.3 Gen IV - En global Pokémon-värld 

Nintendo DS blev hemmet för Pokémons fjärde generation. Pokémon Diamond och Pearl 

Version (Nintendo, 2007) hade över 490 Pokémon. Animationer på Pokémon samt dag och 

natt cykeln återinfördes. Det var även möjligt att skicka över Pokémon från Gen III till Gen 

IV men det var omöjligt att skicka tillbaka dem. 

Den stora nyheten var onlinefunktionerna som var möjliga tack vare den trådlösa 

kommunikationen i Nintendo DS hårdvara. Spelare kunde utmana registrerade vänner i 

pokémonstrider online eller byta Pokémon med dem. Det var även möjligt att byta med vem 

som helst i världen via spelens Global Trade Station, där man laddade upp en Pokémon och 

angav vad man ville få i utbyte. 

Specialversionen i Gen IV var Pokémon Platinum Version (Nintendo, 2009). Spelet (förutom 

grafiska och narrativa skillnader) hade fler onlinefunktioner än Diamond och Pearl. Spelare 

kunde delta i olika minispel i det så kallade WiFi Plaza (se Figur 7) och spara repriser av sina 

strider som kunde delas med andra användare. 

 

Figur 7: WiFi Plaza i Pokémon Platinum Version 
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Gold och Silver fick nyversioner med Pokémon HeartGold och SoulSilver Version (Nintendo, 

2010). Likt fallet med FireRed och LeafGreen i Gen III, uppdaterades de gamla spelen med 

de nya versionernas mekanismer. Handlingen i HeartGold och SoulSilver inkorporerar även 

element från Crystal och inkluderade möten med legendariska Pokémon som inte fanns i 

originalversionerna. Alla Pokémon kunde även gå bakom spelarkaraktären som Pikachu 

gjorde i Yellow. Dessa omgjorda versioner kom förpackade med en Pokéwalker (se Figur 8). 

Pokéwalker var en stegräknare dit man kunde föra över en av sina Pokémon från HeartGold 

eller SoulSilver. Genom att promenera med stegräknaren kunde man bland annat hitta vilda 

monster och föremål som sedan kunde användas i DS-spelen. Pokéwalker har endast använts i 

HeartGold och SoulSilver. 

 

Figur 8: Pokéwalker 

Den 31 mars 2013 hade Diamond och Pearl sålts i 17,63 miljoner exemplar och HeartGold 

och SoulSilver i 12,67 miljoner, vilket placerar dem på topp tio mest sålda spel till Nintendo 

DS (nintendo.co.jp, hämtat 2014-04-01). Platinum har sålts i 7,6 miljoner exemplar 

(VGChartz, hämtat 2014-04-24). 

3.3.4 Gen V - Svart och vitt 

Gen V har introducerat flest Pokémon av alla generationer. Pokémon Black och White Version 

(Nintendo, 2011) utspelade sig i regionen Unova och innehöll 156 helt nya fickmonster. 

Tidigare spel hade alla en blandning av gamla och nya monster men i Unova var endast de 

nya varelserna tillgängliga under huvudäventyret. Först när spelets handling avslutats ställdes 

Pokémon från tidigare generationer till spelarens förfogande. Då kunde även Pokémon föras 

över ifrån Gen IV. En Pokémon som fördes över till Gen V kunde inte skickas tillbaka till en 

äldre generation. 

Strider var nu fullt animerade och två nya stridsvarianter hade lagts till i form av trippel- och 

rotationsstrider. Trippelstrider fungerar ungefär som dubbelstrider med alla Pokémon 
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uppradade på ett led. Rotationsstrider påminner om trippelstrider men istället är Pokémon 

uppställda i en cirkulär formation där endast det monster som står längst fram kan attackera 

och ta skada. Nu kunde även spelare gå online och matchas mot en an annan slumpvis vald 

spelare för en strid. I Gen IV hade man varit tvungen att registrera varandra som vänner innan 

man kunde starta en strid mot varandra. 

I HeartGold och SoulSilver kunde en Pokémon skickas till stegräknaren Pokéwalker. Nu 

kunde istället en Pokémon skickas till det internetbaserade Dream World. Dream World 

kunde kommas åt via en webbläsare och genom att vandra runt i Dream World med sin 

Pokémon kunde man finna föremål och nya Pokémon att skicka till sitt Black eller White. 

Black och White hade även fyra årstider i spelet. Årstiderna växlade efter varje månad och 

påverkade en mängd aspekter i spelvärlden. Exempelvis blev dagar och nätter olika långa och 

vissa områden kunde endast nås under vissa årstider. Årstider påverkade även mötena med 

vilda Pokémon. 

Black och White är de enda spelen i huvudserien som fått numrerade uppföljare. Pokémon 

Black och White Version 2 (Nintendo, 2012) till Nintendo DS ägde rum två år efter 

händelserna i deras föregångare. Skådeplatsen var ännu en gång Unova och spelaren kunde 

besöka nya platser såväl som bekanta områden. De Pokémon som kunde hittas var denna gång 

en blandning av de Pokémon som introducerats i Gen V och Pokémon från tidigare 

generationer. Spelen inkluderade även det så kallade Pokémon World Tournament där 

spelaren kunde strida mot många olika karaktärer från tidigare spel, bland annat samtliga 

gymledare. 

Pokémon Black och White Version har sålts i 15,42 miljoner exemplar och är bland de tio 

mest sålda spelen till Nintendo 3DS (nintendo.co.jp, hämtat 2014-04-01). Pokémon Black och 

White Version 2 har sålts i 7,41 miljoner exemplar (VGChartz, hämtat 2014-04-24). 

3.3.4 Gen VI - Megautveckling i den tredje dimensionen 

Pokémon X och Y (Nintendo, 2013) till Nintendo 3DS är de senaste installationerna i 

huvudserien och låter spelaren betrakta spelvärlden i stereoskopisk 3D. Det totala antalet 

Pokémon översteg 700 stycken och för första sedan Gen II tillkom en ny Pokémon-typ i form 
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av feer. En ny mekanism lades till stridssystemet som kallas för megautveckling (se Figur 9). 

Vissa fullt utvecklade Pokémon har nu ytterligare en evolutionsform som de tillfälligt kan 

utvecklas till under strider. Dessa så kallade Mega-Pokémon är väldigt kraftfulla och spelaren 

kan bara använda en megautveckling per match. Megautveckling skiljer sig från vanlig 

utveckling då den kan aktiveras mitt i strid och en Mega-Pokémon återgår till sin vanliga form 

när striden är över medan en vanlig utveckling sker utanför strid och är permanent. 

 

Figur 9: Mega Mewtwo Y, en megautvecklad Pokémon 

X och Y tillät även sidoaktiviteter där man kunde kela, mata och leka med sina Pokémon. Man 

kunde även för första gången kustomisera sin spelkaraktär med olika kläder, frisyrer och 

accessoarer. Gen VI öppnade även upp EV-systemet och nu kunde man på ett ungefär se hur 

mycket EV en Pokémon har genom det nya spelläget Super Training. Exakt hur EV påverkar 

statistik är fortfarande dolt. 

Onlinefunktionaliteten har även utökats och förenklats i X och Y. Tidigare generationer krävde 

att man gick till specifika platser i spelet för att kunna koppla upp sig. I Gen VI kan spelaren 

vara uppkopplad hela tiden. 3DS-konsollen har två skärmar och den undre skärmen är en 

tryckkänslig pekskärm. På pekskärmen kan man se uppkopplade vänner som man registrerat 

samt andra okända spelare. Närsomhelst kan man utmana en annan spelare på en 

pokémonstrid eller bjuda in dem till ett byte. Det är även möjligt att ge andra spelare O-

Powers, tillfälliga uppgraderingar som har positiva effekter på diverse spelmekanismer. 
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X och Y har en dag och natt cykel men inga årstider som var närvarande i Gen V. Pokémon 

från Gen V kan överföras till Gen VI. Dock görs inte detta genom någon inbyggd funktion i 

spelen utan via den fristående Nintendo 3DS-applikationen Pokémon Bank (Nintendo, 2014). 

Pokémon Bank fungerar även som extra lagringsutrymme för fickmonstren. Användaren kan 

spara sina Pokémon på en server i Pokémon Bank mot en årlig kostnad. Detta är inte första 

gången annan mjukvara används för att lagra Pokémon. Liknande funktionalitet erbjöds i 

bland annat Pokémon Stadium (Nintendo, 2000) och Pokémon Box: Ruby & Sapphire 

(Nintendo, 2004). Pokémon Bank är däremot den första som är en onlinebaserad tjänst. 

Pokémon som förts över till Gen VI via Pokémon Bank kan inte skickas tillbaka till Gen V. 

Nintendo har rapporterat att Pokémon X och Y har sålts i 11,61 miljoner exemplar. Gen VI 

kommer dock inte sluta med X och Y. Pokémon Omega Ruby och Pokémon Alpha Sapphire 

till Nintendo 3DS har utannonserats för release i november 2014. Spelen är omgjorda 

versioner av Gen III-spelen Pokémon Ruby och Sapphire Version (pokemon.com.uk, hämtat 

2014-05-08). 

4. Resultat 

I den här avdelningen presenteras resultaten som utvunnits. Data från enkätundersökningen 

läggs fram, data som kommer ifrån 1000 personer spridda världen över. Enkätundersökningen 

följs upp med att återge vad som framkom vid intervjun med Albin samt åsikterna ifrån 

Bergsala AB. 

4.1 Data från enkätundersökning 

Enkätundersökningen fick svar från 1000 personer via internet. Av dessa var 78,3 procent 

män och resten kvinnor (för diagram, se Appendix II). Personen som uppgav lägsta åldern var 

1 år och den äldsta 657 år. Dessa två siffror är förmodligen inte tillförlitliga. Näst lägsta och 

näst högsta åldern är 11 och 74 år. Medelåldern var 21, medianåldern 20 och typvärdet 20 år. 

Fråga ett och två handlade om kön och ålder. Första Pokémon-relaterade frågan handlade om 

vilken form av Pokémon svaranden först hade kommit i kontakt med och de kunde välja ett av 

åtta alternativ. En majoritet på 49,1 procent uppgav att de först varit i kontakt med TV-spelen. 

Därefter var det TV-serien och filmerna som var den vanligaste första kontakten då 35,3 
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procent uppgav det alternativet. På tredje plats kom samlarkorten som 10,7 procent svarade. 

Andelen som inte visste vilken form av Pokémon de först varit i kontakt med var 2,8 procent. 

Sedan påstod 0,7 procent att de aldrig varit i kontakt med Pokémon tidigare och lika många 

angav att första Pokémon-kontakten var leksaker. Övriga kringprodukter valdes av 0,4 

procent och 0,3 procent svarade manga. För diagram se Appendix III. 

I fjärde frågan ombads de svarande att ange hur de först hörde talas om Pokémon. Ett av tio 

alternativ kunde väljas. De tre mest valda alternativen hade ungefär lika stor andel av svaren. 

Från en vän hade 23,4 procent, från en familjemedlem 22,5 procent och 22,3 procent uppgav 

att de först hörde talas om Pokémon genom att se ett avsnitt på TV. Av deltagarna var det 

11,9 procent som inte visste och 8,7 procent sade att det var via en klasskamrat eller 

arbetskollega. Reklam angavs av 4,8 procent, 3,1 procent hade sett Pokémon i en butik, 0,5 

procent svarade nyhetsrapportering och 0,1 procent påstod att de aldrig hört talas om 

Pokémon förut. De sista 2,7 procenten uppgav ”Annat” som svar med möjlighet att 

specificera via text. I textsvaren nämns bland annat gåvor, artiklar i spelmagasin och TV-

serien South Park. South Park parodierade Pokémon-fenomenet i ett avsnitt kallat 

”Chinpokomon” (Allison, 2006). Flera nämner också ett VHS-band med Pokémon-reklam 

som postades till många hem i USA. Detta VHS-band skickades ut i augusti 1999 av 

Nintendo of America (Allison, 2006). För diagram och samtliga textsvar till fråga fyra, se 

Appendix IV. 

Fråga fem gällde om svaranden tittar på den animerade TV-serien eller filmerna och endast ett 

alternativ kunde markeras. En majoritet på 49,8 procent sa att de inte tittar längre men har 

gjort det tidigare. De som tittar ibland var 22 procent. Ett antal på 14,8 procent tittar inte alls 

men har sett några enstaka avsnitt och filmer. De som tittar regelbundet var 9,4 procent och 4 

procent har aldrig tittat. Se Appendix V. 

Fråga sex behandlade samlarkorten och endast ett alternativ kunde anges. En kraftig majoritet 

på 66,8 procent har samlat Pokémon-kort tidigare men gör det inte längre. Andelen som aldrig 

har samlat på korten var 19,3 procent. Av de svarande sade 7,6 procent att de samlar på korten 

och inget mer och 6,3 procent samlar samt spelar med dem. Se Appendix VI. 
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Vilka av Pokémon-spelen har den svarande spelat? Detta var ämnet för fråga sju. 

Svarsalternativen innefattade spelen i huvudserien där syskonspel och deras specialversion 

kategoriserades under samma alternativ. Utöver detta kunde ”Annat” väljas med 

kompletterande textsvar samt alternativen ”Vet inte” och ”Aldrig spelat ett Pokémon-spel”. 

Flera svar kunde väljas på denna fråga. En majoritet på 78,8 procent hade spelat något av 

Pokémon-versionerna Red, Blue, Green och Yellow som tillhör Gen I. Gold, Silver och 

Crystal som tillhör Gen II hade spelats av färre personer och kryssades i av 70,6 procent. Gen 

III visade på en ökning då 76,1 procent uppgav att de spelat Ruby, Sapphire och Emerald. 

Den andra uppsättningen syskonspel i Gen III (FireRed och LeafGreen) hade spelats av 69,2 

procent. Gen IV-spelen Diamond, Pearl och Platinum har spelats av 69,7 procent och 

HeartGold och SoulSilver av 61,9 procent. Vid övergången till Gen V visar undersökningen 

en nedgång. Antalet deltagare som upplevt Black eller White var 58,9 procent. De numeriska 

uppföljarna Black 2 och White 2 hade spelats av ännu färre med en svarsandel på 48,4 

procent. De två senaste spelen (Pokémon X och Y) har spelats av 63 procent. Andelen som 

uppgav att de aldrig spelat var 3,4 procent och 0,7 procent visste inte om de har spelat ett 

Pokémon-spel. ”Annat” kryssades i av 20,5 procent och många skrev ner ett flertal olika 

Pokémon-spel som inte ingår i huvudserien. De flesta är officiella Pokémon-titlar som 

Pokémon Stadium (Nintendo, 2000), Pokémon Snap (Nintendo, 2000) och Pokémon Ranger 

(Nintendo, 2007). Flera listade även Super Smash Bros (Nintendo, 1999), ett fightingspel som 

innehåller karaktärer från många olika Nintendo-spel. Icke-licensierade spel nämns också som 

Pokémon Showdown (pokemonshowdown.com, hämtat 2014-05-03) vilket är en webbaserad 

simulator för pokémonstrider. Se Appendix VII för diagram och skrivna svar. 

Fråga åtta i enkäten ämnade ta reda på om den svarande spelar något Pokémon-spel i nutid. 

Frågan hade fyra svarsalternativ och ett kunde väljas. ”Ja, ofta” svarades av 49,4 procent och 

30,8 procent svarade ”Ja, ibland”. Ett blankt ”Nej” kom från 12,5 procent och 7,3 procent 

svarade ”Nej, men kanske i framtiden.” Diagram återfinns i Appendix VIII 

”Vilka aspekter av Pokémon-spelen intresserar dig mest?” Detta var fråga nio i 

undersökningen och flera av de listade alternativen kunde väljas. Det mest populära 

alternativet var utforskning (upptäcka nya platser och Pokémon). Utforskning valdes av 66,4 

procent. Näst populäraste alternativet var samlande (fånga alla) med 59,3 procent som tätt 
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följdes av tävlingsinriktat spelande (strider, strategier och använda Pokémon för optimal 

prestation i strid) med 57 procent. Uppfödning (träna och avla) tilltalade 46,2 procent. Spelens 

handling uppskattades av 45,2 procent som kryssade i alternativet narrativ. Sociala element 

som byten och prata om Pokémon med andra uppskattas av 43,4 procent. Personligt uttryck 

som karaktärsanpassning och att använda Pokémon baserat på eget gillande uppskattades av 

36,1 procent. Kraftfulla monster var omtyckt av 40 procent, 32 procent tyckte om varelser 

som är söta och 30,7 procent uppskattade monster som ser tuffa ut. Ingen aspekt alls 

intresserade 4 procent och 3,4 procent svarade ”annat”. De som svarade ”annat” kunde 

specificera via text. Textsvaren angav en mängd olika aspekter. Flera nämner Shiny Pokémon 

(se kapitel 3.1.2). Andra nämner element som ljud, grafik och variationen av olika Pokémon. 

En person skrev att Pokémon är hjälpsamt i läraryrket: ”I'm a substitute teacher and it's been 

surprisingly helpful in my job. Because of the continued popularity, it's a great way to connect 

with kids in pretty much every grade level.” För diagram och samtliga textsvar, se Appendix 

IX. 

I tionde och sista frågan ombads de svarande att fylla i varför de tror att Pokémon fortfarande 

är populärt efter nästan 20 år. Flera av de valbara alternativen kunde väljas och alternativet 

”Annat” kunde kompletteras med text. Den viktigaste faktorn till Pokémons popularitet enligt 

undersökningen är nostalgi, vilket kryssades för av 82,2 procent. Det ansågs av 79,1 procent 

att orsaken är att Pokémon är ett välkänt varumärke. Hela 78,8 procent pekade ut att Pokémon 

är lätt att bara plocka upp och spela. De flesta ansåg att populariteten beror på nya spel i och 

med att alternativet valdes av 68,8 procent. Som kontrast tyckte endast 27,3 procent att det 

berodde på nya avsnitt av TV-serien och filmer och bara 14,7 procent pekade ut nya 

samlarkort som orsak. Nya regioner att utforska i spelen var också en populär orsak med 55,4 

procent av svaren. Att nya monster skapas ansågs dock inte vara en lika stor anledning med 

sina 49,7 procent. Intresset för Pokémon är även något som kan gå från en åldersgrupp till en 

annan då 52,9 procent hävdar att äldre barn introducerar Pokémon för yngre barn och 23,9 

procent sade att föräldrar introducerar Pokémon för sina barn. En annan orsak kan vara stark 

marknadsföring något som valdes av 34,6 procent. Pokémons djupa stridssystem håller 

intresset vid liv enligt 44,5 procent, vilket ansågs vara en större anledning än de sociala 

elementen som fick en svarsandel på 37,1 procent. Narrativet i Pokémon ansågs vara en 

mindre betydelsefull orsak med endast 11,8 procent av svaren. Att innovativa förändringar 
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håller konceptet fräscht valdes av 21,1 procent. Däremot sade 32,5 procent att orsaken är att 

inga stora innovationer har skett och att spelkonceptet förblivit detsamma. Möjligheten att 

föra över Pokémon från ett äldre spel till ett nyare pekades ut av 38,7 procent. Det olika 

spinoff-titlarna anses också vara en bidragande faktor av 20,6 procent. De 4,1 procent som 

valde ”Annat” nämner många olika anledningar. Flera är inne på spåret nostalgi, tidlöst 

koncept, spelens förmåga att tilltala olika åldersgrupper och en bra balans av nya och gamla 

inslag. Nedan följer ett urval av citat från undersökningen. 

Pokemon seems to do a good job at walking the line between staying the same 

and innovating. The core concept and gameplay of the main video game series has 

remained unchanged enough to capitalize on veteran players' nostalgia, yet still 

innovates enough to retain old players and draw in new players. The cycle 

continues with each new generation as they add some new monsters, and make 

gameplay tweaks and innovations to stay fresh. 

I think it's mostly due to the multiple levels of play. Younger kids can play and 

enjoy the main story, as well as raising the pokemon they want. For older players 

there's the competitive meta game, though plenty of older players can enjoy the 

story too :) 

It is such a fun idea that it does not age. Think of why people play sports. People 

have been playing soccer for hundreds of years because of various reasons very 

similar to why people may play pokemon 

För alla skrivna svar samt diagram för fråga tio, se Appendix X. 

4.2 Intervju med Albin 

Intervjun med Albin ägde rum i hans hem den 31 mars 2014. När ordet ”Pokémon” nämndes 

rusade han ut ur rummet och kom strax tillbaka med en pärm fylld med Pokémon-kort. Med 

stor entusiasm visade han upp sin samling vilken till största delen bestod av nyare kort (se 

Figur 10). Dock hade han en del äldre kort (se Figur 11) som tillhör de första kortserierna som 

trycktes under sent 90-tal. Medan Albin bläddrade genom pärmen berättade han om hur han 

fick tag i olika kort och vilka han planerar att byta bort. Han fick sina första kort av jämnåriga 
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som gav bort dåliga kort, därefter har han bytt sig fram. Man ger bort kort istället för att 

slänga dem när man tröttnat på korten, menar Albin. 

  

Figur 10: Nytt kort  Figur 11: Gammalt kort 

Han fick frågan huruvida Pokémon är populärt i skolan och svaret var att intresset går upp och 

ner. Albin berättade att Pokémon var populärt när han gick i första klass. Efter det dog 

intresset ut och barnen övergick istället till fotbollskort och Yu-Gi-Oh! (ett samlarkortspel). 

Skylanders (En TV-spelserie som kretsar kring leksaksfigurer) nämns också. Både Yu-Gi-Oh! 

och Skylanders härmar Pokémon, enligt Albin. Albin påstod att ”Folk behövde en paus från 

Pokémon” och i tredje klass kom Pokémon tillbaka vilket berodde på en ny kortserie som 

släpptes. Han uttryckte även att han knappt vågar ta med sig korten till skolan då kortstölder 

är vanliga. Det har även skett slagsmål över korten och en gång fick ett barn åka till läkaren 

på grund av det. Istället tar han bara med sig korten när han gjort upp ett byte i förväg. De 

brukade även spela med korten på skolan. Dock följde de inte kortspelets officiella regler utan 

hade istället egna regler baserade på ett sju-mot-sju system. Förloraren fick överlämna kort till 

vinnaren. Då många barn blev ledsna när de blev av med sina kort, förbjöds korten i skolan ett 

tag. Barnen fortsatte dock spela på fritiden.  

Albin ser inte på TV-serien men han har småbröder som gör det. Han spelar inte heller något 

av TV-spelen. Han ville ha Black eller White till Nintendo DS när det kom men han fick inte 
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på grund av sin mor som ansåg det vara för dyrt. Albin fick frågan vad föräldrar generellt 

tycker om Pokémon och han sa att de flesta tycker Pokémon är att kasta pengar i sjön. Det 

finns däremot vissa föräldrar som gillar Pokémon. Enligt Albin har en del barn spelen till 

Nintendo DS men de får inte ha med spelen till skolan. 

Albin fick frågan vad han tror är budskapet med Pokémon och varför det hållit sig kvar så 

länge. Han säger att det handlar om att köpa mer saker och att skaparna är smarta då de gör 

nya monster och kort. Samt att kort och klistermärken är relativt billiga. Huruvida människor 

kommer spela Pokémon om tio år tror Albin beror på ålder och hur mycket man gillar 

Pokémon. 

Som avslutning på intervjun fick Albin veta att det han just sagt har många likheter med vad 

som försiggick på skolgårdar vid millennieskiftet innan han ens var född. Orsaken till detta 

säger han: ”För att Pokémon inte ändras.” 

4.3 Bergsalas åsikt 

Kontakten med Bergsala AB har skett via Patrik Johansson, PR Manager. Johansson skriver i 

ett mejl att ingen kunde ana att Pokémon skulle bli ett så stort fenomen som det är idag. Han 

säger även att Pokémon är här för att stanna likt många andra av Nintendos varumärken. 

Johansson anser att en avgörande faktor för Pokémons framgång är den höga kvaliteten på 

Pokémon-spelen. Spelen har mycket innehåll vilket gör att man kan få ut många timmar med 

underhållning för de pengar man lägger på ett Pokémon-spel. 

5. Diskussion 

Syftet med denna uppsats var att undersöka orsaken till Pokémons långvariga popularitet. 

Teorin var att framgången i huvudsak beror på spelen i huvudserien. Huvudserien ansågs vara 

Pokémons kärna och dess speldesign antogs kunna tilltala en bred publik. Övriga produkter 

som TV-serien och samlarkorten troddes vara en del av marknadsföringen men inte orsaken 

till Pokémons långvariga popularitet. 

Är Pokémon ens populärt längre? Mycket i denna uppsats tyder på det. Nya avsnitt av TV-

serien sänds fortfarande och Pokémon-kort utkommer fortfarande i nya upplagor. De senaste 
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spelen Pokémon X och Pokémon Y hade tillsammans sålts i 11,61 miljoner exemplar den 31 

december 2013 enligt en rapport från Nintendo. Visserligen långt efter originalspelens (Red, 

Green och Blue) 31,37 miljoner men X och Y släpptes den 12 oktober 2013. Med sina knappa 

tre månader på marknaden har resultatet uppnåtts väldigt snabbt och siffran lär sannolikt stiga 

den närmaste tiden. Intresset för spelen lär även hållas uppe i och med Pokémon Omega Ruby 

och Alpha Sapphire som beräknas släppas november 2014. En annan indikation på Pokémons 

popularitet är enkätundersökningen som utförts. På mindre än tre dygn fick den svar ifrån 

1000 individer. Denna stora och snabba respons tyder på att många människor har ett intresse 

för Pokémon. Däremot är förmodligen Pokémon inte lika stort som det var under dess 

förmodade topp vid millennieskiftet. Indikationer på detta är försäljningssiffrorna som är 

störst för Gen I-spelen. Även i enkätundersökningen var Gen I-spelen de mest spelade. Notera 

dock att deltagarna i undersökningen till stor del är i tjugoårsåldern. Denna åldersgrupp var 

barn när de första Pokémon-spelen kom vilket kan vara en orsak till den högre 

svarsfrekvensen på de tidigare spelen.  

Enkätundersökningen tyder på att Pokémons långvariga popularitet beror på spelen. En 

övervägande majortet uppgav att de spelar TV-spelen regelbundet eller ibland. Ungefär lika 

många säger även att de har ägnat sig åt TV-serien och samlarkorten men inte gör det längre. 

Med tanke på att majoriteten som svarat är tjugoåringar indikerar detta på att åldersgruppen 

konsumerat Pokémon i flera olika former under sin uppväxt. När personerna blivit äldre har 

de övergivet de flesta medieformer men hållit kvar vid TV-spelen. Nostalgi pekas ut som en 

väsentlig faktor i undersökningen och framstår inte som orimligt med tanke på åldersgruppen. 

Skaparna av Pokémon verkar också utnyttja denna nostalgifaktor med tanke på otaliga 

nyversioner av äldre spel. Andra faktorer som ytterligare spelar på nostalgi är faktumet att alla 

spel är bakåtkompatibla med spel i tidigare generationer. Enda undantaget är mellan Gen II 

och Gen III. Detta gör att spelaren alltid har möjlighet att använda sina gamla Pokémon-

favoriter. Nya inslag som megautvecklingar gör även att de gamla fickmonstren fortsätter vara 

aktuella i de nyare generationerna. I allmänhet verkar spelen ha en bra balans av nytt och 

gammalt. Grundkonceptet i att fånga och strida med Pokémon har varit detsamma genom alla 

spel. Även grundstrukturen i narrativet är i stort sett oförändrad. Spelaren börjar med en av tre 

starter-pokémon och reser runt en region samt besegrar gymmledare för att slutligen vinna 

pokémonligan och bli pokémonmästare. Nya inslag som dygnscykler, onlinefunktioner, 
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monster och utvecklingsformer bygger vidare och finpolerar grundkonceptet snarare än att 

revolutionera det från grunden. Detta gör att spelen känns välbekanta och nostalgiska för 

veteraner men samtidigt fräscha och aktuella för en modern publik. Spelen verkar även ha 

många olika aspekter som tilltalar människor. Utforskande, samlande och tävlingsinriktat 

spelande valdes av över hälften av de som svarade på undersökningen. Det innebär att en 

person kan uppskatta det strategiska djupet i pokémonstrider, en annan kan ägna sig åt att 

bygga upp sin samling av monster och en tredje kan njuta av upptäckarglädjen i att utforska 

en fantasivärld. Självklart går det även att uppskatta kombinationen av alla dessa element som 

utgör grunden i Pokémon-spelen. Även i textsvaren finner man personer som anser att de 

olika elementen i Pokémon-spelen kan tilltala olika människor i olika åldrar. 

Den spelkonsol som har flest titlar av huvudserien är Nintendo DS som är hem för både Gen 

IV och Gen V. Utifrån diagrammet i Appendix VII kan man utläsa en tydlig nedgång i antalet 

spelare under denna period. Det börjar med 69,7 procent för Gen IV-spelen Diamond, Pearl 

och Platinum, vilket är i nivå med föregående spel. Därefter sjunker antalet spelare tills det 

når bottenresultatet 48,4 procent för Gen V-spelen Black 2 och White 2. Gen VI-spelen X och 

Y däremot ser en ökning i antalet spelare då 63 procent av deltagarna har spelat dem. Dessa 

spel är till den nyare konsollen Nintendo 3DS. Ny hårdvara kan alltså vara en faktor för att 

hålla intresset för Pokémon vid liv. 

Spelen är populära men andra produkter som TV-serien och korten bör inte underskattas. 

Majoriteten i undersökningen har någon gång ägnat sig åt dem. Intervjun med Albin ger även 

föraningar om att korten fortfarande är populära bland barn. Detta kan inte bekräftas i denna 

studie då det bara är uttalandet från ett enda barn. Dock är det väldigt intressant att mycket i 

Albins berättelser har direkta motsvarigheter i det förflutna. Albin säger att de hittar på egna 

regler för att spela, Pokémon har förbjudits i skolan och att konflikter inträffat på grund av 

korten. Flera författare har beskrivit dessa företeelser bland barn och de händelserna inträffade 

innan Albin ens var född. Korten på skolgårdar kan vara en viktig inkörsport till Pokémons 

värld då de synliggör Pokémon mer än vad spelen kunnat göra på egen hand. Hur ett barn 

idag blir Pokémon-spelare skulle vara en intressant studie då det finns många faktorer som 

spelar in. Förutom korten finns även TV-serien, vänner och äldre släktingar som kan 

introducera barn för Pokémon. Dessa faktorer pekades ut av många i undersökningen som 



31 

 

 

 

olika sätt de hört talas om Pokémon på. Att ta reda på hur barn blir en del av Pokémon-

fenomenet skulle kräva en närmare studie av barn på olika skolor. 

Undersökningen har dock vissa svagheter. Till att börja med är uppdelningen av 

svarsalternativen på fråga sju (vilka spel den svarande har spelat) i enkäten bristfällig. 

Specialversioner och syskonspel har placerats under samma alternativ. Exempelvis är Gold, 

Silver och Crystal ett alternativ. Detta gjordes då dessa spel är snarlika varandra. Problemet är 

att vissa kan ha spelat ett flertal av de olika titlarna vilket nu inte framkommer av denna 

undersökning. Bättre statistik hade kunnat utvinnas om varje enskild titel fått ett eget 

alternativ.  

Alternativen på fråga åtta hade kunnat utformas bättre. Frågan gällde om den som svarade för 

närvarande spelar något TV-spel med Pokémon. De sista två alternativen var ”Nej” och ”Nej 

men kanske i framtiden”. Tanken bakom det senare alternativet var att det skulle ge en bild av 

Pokémons framtid. Då det skulle kunna visa på att det finns personer som inte spelar nu men 

vill göra det. Formuleringen ”kanske i framtiden” ger dock inte ett konkret svar och skulle 

behövt ett bättre ordval. Mer konkret hade även varit att expandera ”Nej” alternativet till ”Nej 

har aldrig spelat” och ”Nej men har spelat tidigare”. Detta skulle placera svarsalternativen i 

nivå med dem som finns i frågorna angående TV-serien och korten som har liknande nej-svar.  

Att enkäten spreds via internet har fördelar då den kunnat nå ut till ett stort antal människor i 

olika delar av världen. Dock är de som svarat anonyma och det kan inte garanteras att en 

person inte svarat flera gånger.  Risken för detta har minskats genom att enkäten var 

begränsad till ett svar per dator. Ärligheten hos de som deltagit kan heller inte garanteras. Det 

finns även en risk att svaren i undersökningen i huvudsak kommer från personer som är stora 

Pokémon-fans. Enkäten lades upp på Reddits Pokémon-avdelning vilket är ett stort forum för 

Pokémon-spelare. För att balansera ut detta lades även enkäten upp på avdelningen 

SampleSize. Dock lades den upp där ett dygn efter den postades på Pokémon-avdelningen. 

Man kan inte se via vilket forum svaren kommer så huruvida detta förvrider statistiken är 

omöjligt att säga. Enkäten lades även ut på Facebook samtidigt som den lades ut på Reddits 

Pokémon-avdelning, vilket har exponerat den för ytterligare en stor variation av människor. 
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6. Slutsats 

Denna uppsats ämnade således undersöka Pokémon-spelen för att ta reda på orsaken till deras 

långvariga popularitet. Undersökningen visar att Pokémon än idag är en populär spelserie som 

engagerar många människor världen över. Medelåldern på deltagarna i undersökningen är 21 

år. Denna åldersgrupp var barn när den första generationen av Pokémon kom och de har vuxit 

upp sida vid sida med Pokémon. Dessa människor har konsumerat Pokémon i dess olika 

former som TV-serien, filmer och samlarkort med mera. Studien som gjorts tyder på att 

människor slutar med de flesta former av Pokémon när de blir äldre. Dock håller de fast vid 

TV-spelen och fortsätter spela dem. Detta stödjer den ursprungliga teorin att den långvariga 

populariteten i huvudsak beror på TV-spelen. Spelen har många aspekter som tilltalar olika 

typer av människor. Stridssystemet har ett strategiskt djup som passar tävlingsinriktat 

spelande. Personer som inte dras till pokémonstrider kan däremot uppskatta samlandet av 

olika monster eller upptäcktsresandet i Pokémon-världen.  

Nostalgi pekas ut som en viktig faktor till Pokémons popularitet. Grundkonceptet i 

huvudserien har varit oförändrat genom åren och nyheter bygger vidare på konceptet istället 

för att göra om det från grunden. Spelen upplevs därför som välbekanta av långvariga fans 

men de nya inslagen gör att spelen upplevs som nya och fräscha. 

Andra produkter som korten och TV-serien skall dock inte underskattas. En stor majoritet av 

undersökningens deltagare har någon gång ägnat sig åt dessa former av Pokémon. Även den 

intervju som ägde rum med Albin indikerar att samlarkorten har en större närvaro på 

skolgårdar än vad spelen har. En närvaro som har väldigt stora likheter med vad som 

försiggick på skolgårdar vid millennieskiftet. Detta kan vara en viktig faktor i Pokémons 

exponering för barn, vilket leder till att de senare spelar TV-spelen. Närmare studier av barn i 

skolor skulle dock krävas för att kunna dra konkreta slutsatser. 

Om det finns någonting Pokémon kan lära oss så är det att inte glömma sitt ursprung. 

Spelkonceptet har genom åren utvecklats snarare än att revolutioneras. Detta låter Pokémon 

utnyttja nostalgiska känslor till sin fördel. Nostalgi är en av ingredienserna för en långvarig 

spelserie och speldesigners bör ta hänsyn till detta. Den nostalgiska känslan kan uppnås 

genom att inkorporera artefakter från ett tidigare spel i dess uppföljare. Detta är något 
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Pokémon gör med bland annat karaktärer, platser och ljudeffekter. Det ursprungliga 

spelkonceptets kärna bör också identifieras. I Pokémon-spelens fall är det att upptäcka, samla 

och strida med monster. Kärnan är vad som tilltalade spelare från första början och det är 

denna man bör utnyttja i produktionen av uppföljare. Genom att utveckla och finpolera kärnan 

kan man skapa ett varumärke med långvarig dragningskraft. Detta ger en stabil grund som 

spelare känner igen och kan bli nostalgiska över. Utnyttjar man detta kan man mycket väl 

skapa ett nytt fenomen i nivå med Pokémon. 
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Appendix I - Enkäten 

Pokémon: A survey of its popularity 

1. Are you a male or female? 

Male 

Female 

2. How old are you? 

Age (Enter a number) 

3. What form of Pokémon did you first come in contact with? (Select one answer) 

Video games 

Trading cards 

TVseries/ 

Movies 

Manga (comic books) 

Toys 

Other merchandise 

Never been in contact with Pokémon 

Do not know 

3. What form of Pokémon did you first come in contact with? (Select one answer) 

Video games 

Trading cards 

TVseries/Movies 

Manga (comic books) 

Toys 

Other merchandise 

Never been in contact with Pokémon 

Do not know 
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4. How did you first hear of Pokémon? (Select one answer) 

From a family member 

From a friend 

From a classmate/coworker 

Saw it in a store 

Saw an episode on TV 

News report (TV, newspaper, internet) 

Advertising (TV, magazine, internet) 

Never heard of it before 

Do not know 

Other (please specify) 

5. Do you watch the animated Pokémon TVseries and/or movies? (Select one answer) 

Yes, regularly 

Yes, sometimes 

No, but used to watch 

No, have never watched 

No, but have seen a few episodes/movies 

6. Do you collect Pokémon cards? (Select one answer) 

Yes and I play with them 

Yes, I just collect them 

No, but used to collect 

No, have never collected 

7. Which of the following Pokémon video games have you played? (You can select 

multiple answers) 

Pokémon Red/Blue/Yellow/Green Version 

Pokémon Gold/Silver/Crystal Version 

Pokémon Ruby/Sapphire/Emerald Version 

Pokémon FireRed/LeafGreen Version 
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Pokémon Diamond/Pearl/Platinum Version 

Pokémon HeartGold/SoulSilver Version 

Pokémon Black/White Version 

Pokémon Black/White Version 2 

Pokémon X/Y 

Have never played a Pokémon video game 

Do not know 

Other (please specify) 

8. Do you play any Pokémon video game in present time? (Select one answer) 

Yes, often 

Yes, sometimes 

No 

No, but maybe in the future 

9. What aspects of the Pokémon games interest you the most? (You can select multiple 

answers) 

Collecting (catch them all) 

Competitive play (battles, strategies, use Pokémon based on battle performance) 

Social elements (trading, talk about Pokémon with others) 

Narrative (lore and story) 

Exploring (discover new areas and Pokémon) 

Nurturing (train and breed) 

Self-expression (character customization, use Pokémon based on personal affection) 

Cute looking creatures 

Tough looking creatures 

Powerful creatures 

Not interested 

Other (please specify) 

10. Pokémon has been around for almost 20 years. Why do you think it’s still popular? 

(You can select multiple answers) 
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Nostalgia 

New monsters are created 

New TVepisodes and movies 

New trading cards 

New video games 

New regions to explore in-game 

Easy to pick up and play 

Deep battle mechanics 

The social aspects 

Strong narrative 

It´s a well-known brand 

Strong advertising 

Parents introduce it to their children 

Older children introduce it to younger children 

Innovative changes keeps the concept fresh 

No huge innovations. The concept has stayed the same 

You can transfer Pokémon from your old game to a new one 

Various spin off titles (eg. Pokémon Ranger, Pokémon Mystery Dungeon, Pokémon Stadium) 

Other (please specify) 
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Appendix II - Könsfördelning 
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Appendix III - Första kontakten med Pokémon 
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Appendix IV - Hur de först hörde talas om Pokémon 

 

# Other (please specify) Datum 

1 Nintendo magazine 2014-04-09 06:15 
   

2 South Park 2014-04-09 04:04 
   

3 
I was too little to remember what or how I was first exposed. Before 4 years old, it was 
either shows, 2014-04-09 03:12 

 cards, the game, from friends or family, in stores, I can't pinpoint one.  
   

4 direct mailing of promo VHS pre-release of games in the US 2014-04-08 22:54 
   

5 
I think you aren't going to get great answers to this question. It was a long time ago. I 
don't 2014-04-08 21:50 

 remember.  
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6 
Was sent a promotional VHS via mail. Believe it was sent to all subscribers of Nintendo 
Power. 2014-04-08 18:34 

   

7 Såg en dokumentär från Japan på SVT 2014-04-08 09:39 
   

8 self 2014-04-08 07:27 
   

9 
Parents bought me a Game Boy, looked for games for it, saw Pokemon Red and Blue 
were 2014-04-08 07:00 

 acclaimed, and bought it.  
   

10 On smash Brothers 64 2014-04-08 05:04 

11 Got my first Pokémon game as a gift from my grandpa. 
2014-04-08 

05:01 
   

12 It popped up in my Youtube suggestions box a few years back. 
2014-04-08 

04:23 
   

13 I was too young to remember. 
2014-04-08 

03:20 
   

14 plates,cups,folder 
2014-04-08 

02:35 
   

15 I got Pokemon Blue as a Christmas present 
2014-04-08 

01:56 
   

16 I honestly can't remember 
2014-04-08 

01:50 
   

17 Article in early 1998 issue of Nintendo Power 
2014-04-08 

01:47 
   

18 Got Pokémon Diamond as a gift and loved it. 
2014-04-08 

01:05 
   

19 I was about 10 years old. They played it on the TV at daycare. 
2014-04-08 

00:26 
   

20 
Probably when my parents bought me my first game, at that point, really didn't know 
what it was. 

2014-04-08 
00:21 

   

21 Parent's friends bought it for me as it was a popular game in the United States 
2014-04-08 

00:11 
   

22 Gift 
2014-04-08 

00:08 
   

23 
I received a video tape in the mail a couple months before pokémon came out in the 
U.S. It was 

2014-04-07 
23:41 

 
unsolicited, since we weren't subscribed to anything related. It was basically an hour 
long  

 
commercial for pokémon, discussing the games, the show, and pocket pikachu. And a 
few English  

 
dub cast interviews. Even before that I encountered an article in elementary school 
about how the  

 Japanese cartoon pokémon had hospitalized hundreds of kids through bright flashes.  
   

24 Gaming magazine 
2014-04-07 

22:26 
   

25 When "backing up" random game boy games back in the day. 
2014-04-07 

21:41 
   

26 Industry buzz/news reports 
2014-04-07 

21:28 
   

27 Received pokemon red as birthday gift. 
2014-04-07 

20:40 
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Appendix V - Hur många som ser TV-serien 
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Appendix VI - Hur många som samlar Pokémon-kort 
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Appendix VII - Vilka Pokémon-spel deltagarna spelat 

 

# Other (please specify) Datum 

1 
Mystery Dungeon GTI 

2014-04-10 
00:16 

2 Coliseum, XD, Snap, Stadium 1, Stadium 2, Mystery Dungeon: Blue, Explorers of Time, 2014-04-09 
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Explorers of Sky, Pinball, Pinball 2, Ranger: Shadow of Almia 22:39 

3 
Pokemon Stadium, Pokemon Stadium 2, Pokemon Pinball, Pokemon Colosseum, 
Pokemon Mystery Dungeon, the Pokemon Trading Card Game video game, 

2014-04-09 
20:25 

4 
The Nintendo 64 Stadium version 

2014-04-09 
19:44 

5 
pretty much played them all. 

2014-04-09 
19:14 

6 
Pokemon Pinball, Pokemon Trading Card Video Game, Pokemon Stadium, Pokemon 
Snap 

2014-04-09 
18:57 

7 
pokemon snap, pokemon stadium, pokemon tcg video game, 

2014-04-09 
18:41 

   

8 
stadium 1 and snap 

2014-04-09 
17:53 

   

9 Pokémon Stadium 1 & 2, pkmn Colosseum, pkmn XD: Gale of Darkness, pkmn Channel 
och pkmn 

2014-04-09 
17:24 

 Rumble  
   

10 
Pokemon Trading Card Game (on the Game Boy), Pokemon Pinball 

2014-04-09 
16:43 

   

11 
EE 

2014-04-09 
16:21 

   

12 
Pokemon Snap 

2014-04-09 
15:48 

   

13 
Pókemon Ranger, Pókemon Mystery Dungeon. 

2014-04-09 
15:00 

   

14 
Various fangames and romhacks, such as Zeta/Omnicron 

2014-04-09 
11:48 

   

15 
the pokemon trading card game (on gameboy) 

2014-04-09 
11:07 

   

16 
Pokemon Stadium 

2014-04-09 
10:41 

   

17 
Pokemon Stadium (for the N64) 

2014-04-09 
08:51 

   

18 
Pokemon Stadium 1&2 

2014-04-09 
08:48 

   

19 
And many, many of the spin-off games. 

2014-04-09 
08:45 

   

20 
Pokemon Stadium, Colosseum, etc... pretty much any Pokemon game 

2014-04-09 
08:16 

   

21 
Super Smash Brothers - there were a few pokemon in it. 

2014-04-09 
07:48 

   

22 Pokemon Stadium (N64), Pokemon Stadium 2 (N64), Pokemon Puzzle League 
Challenge (N64), 

2014-04-09 
07:48 

 Pokemon Trading Card Game (GBC)  
   

23 
Pokemon Snap (N64) 

2014-04-09 
07:29 

   

24 Pokemon Colosseum and Pokemon XD: Gale of Darkness, Pokemon Mystery Dungeon: 
Red Rescue 

2014-04-09 
07:21 

 Team  
   

25 
Pokemon Snap, Pokemon Pinball 

2014-04-09 
06:59 

   

26 
Stadium,snap, colloseum, battle rrevolution, channel, pinball, ranger 

2014-04-09 
06:44 

   

27 
Pokemon Snap, Pokemon Stadium 

2014-04-09 
06:21 

   

28 
Pokemon Colosseum 

2014-04-09 
06:00 
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29 
Pokemon Battle Coliseum, Pokemon Snap 

2014-04-09 
05:46 

   

30 
Pokemon Snap for N64 

2014-04-09 
05:41 

   

31 
Pokemon Stadium, Pokemon Stadium 2, Pokemon Snap 

2014-04-09 
05:20 

   

32 
stadium, stadium 2, pokemon ranger games, pokemon trozei 

2014-04-09 
05:15 

   

33 
Colosseum 1 and 2 

2014-04-09 
04:15 

   

34 
Pokémon Snap Pokémon Stadium 

2014-04-09 
04:15 

   

35 
None 

2014-04-09 
04:14 

   

36 
Pokemon Stadium, ranger, dungeons 

2014-04-09 
03:50 

   

37 
Pokemon Snap 

2014-04-09 
03:49 

   

38 
Pokémon Snap Pokémon Rumble Pokémon Stadium Smash Brothers 

2014-04-09 
03:39 

   

39 
Pokemon Snap Pokemon Stadium 1 & 2 Pokemon Mystery Dungeon 

2014-04-09 
03:29 

   

40 
Pokemon Stadium 

2014-04-09 
03:19 

   

41 
TCG 

2014-04-09 
02:37 

   

42 
Pokemon Pinball Pokemon Stadium Pokemon Colosseum Pokemon Battle Revolution 

2014-04-09 
02:31 

   

43 
GBA TCG video game, Pokemon Conquest 

2014-04-09 
02:28 

   

44 
Pokemon Stadium 

2014-04-09 
02:25 

   

45 
Various ROM hacks 

2014-04-09 
02:24 

   

46 
Snap, stadium, puzzle quest, mystery dungeon, ranger and more 

2014-04-09 
02:14 

   

47 
Pokemon mystery dungeon: Explores of time Pokemon Coliseum 

2014-04-09 
02:03 

   

48 
Also Pokemon TCG and the original Pokemon Pinball. 

2014-04-09 
01:48 

   

49 
Pokemon Stadium, Pokemon Snap 

2014-04-09 
01:46 

   

50 
Pokémon Snap 

2014-04-09 
01:33 

   

51 
Pokémon Ranger,Pokémon Battle Revolution, Pokémon Rumble Blast 

2014-04-09 
01:31 

   

52 Pokémon Mystery Dungeon: Blue Rescue Team, Pokémon Mystery Dungeon: Explorers 
of Darkness, 

2014-04-09 
01:27 

 
Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Sky, Pokémon Pinball: Ruby & Sapphire, 
Pokémon Puzzle  

 Challenge  
   

53 
The N64 & Gamecube games 

2014-04-09 
01:26 

   

54 
Mystery Dungeon games as well. 

2014-04-09 
01:25 
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55 
I played the good spinoffs, too. 

2014-04-09 
01:24 

   

56 Pokémon Mystery Dungeon (Blue Rescue Team and the one that came out next) 
Pokémon Swap 

2014-04-09 
01:23 

   

57 
snaps 

2014-04-09 
01:20 

   

58 
Snap, Stadium 

2014-04-09 
01:19 

   

59 pokemon pinball, pokemone snap, pokemon stadium, pokemon stadium 2, pokemon 
colloseum 

2014-04-09 
01:17 

   

60 Pokemon Battle Revolution, Pokemon Ranch, Pokemon Trozei, Pokemon Mystery 
Dungeon: Gates 

2014-04-09 
01:00 

 to Infinity  
   

61 Pokémon Colosseum, Pokémon XD: Gale of Darkness, Pokémon Pinball: Ruby & 
Sapphire, 

2014-04-09 
00:58 

 Pokémon Stadium, and Pokémon Stadium 2  
   

62 
pokemon stadium 1&2 

2014-04-09 
00:58 

   

63 
Stadium, Stadium 2, Gale of Darkness, XD, Colosseum, hacked roms. 

2014-04-09 
00:49 

   

64 
all the pokemon mystery dungeon games, pokemon stadium 1 and 2 

2014-04-09 
00:35 

   

65 
Snap 

2014-04-09 
00:31 

   

66 
Pokemon Snap, Pokemon Stadium 

2014-04-09 
00:15 

   

67 
Pokemon Pinball! 

2014-04-09 
00:10 

   

68 Snap, Stading, Trading Card Game (the video game version), Pinball, Hey You, 
Pikachu, and were 

2014-04-09 
00:04 

 there any other spin-off games released in the 90s? Maybe those too.  
   

69 Pokemon Pinball, Pokemon Stadium, Pokemon Snap, Pokemon Ranger, Pokemon 
Colosseum, 

2014-04-08 
23:56 

 Pokemon XD, Pokemon Mystery Dungeon, Pokemon Conquest, Pokemon Trozei  
   

70 
Pokemon Snap 64 

2014-04-08 
23:53 

   

71 
Pokémon Stadium 

2014-04-08 
23:39 

   

72 Pokemon Coliseum, Pokemon XD: Gale of Darkness, Pokemon Dream Radar, Pokemon 
Ranger, 

2014-04-08 
22:59 

 Pokemon Mystery Dungeon: Red Rescue Team  
   

73 Pokémon Snap; Hey you, Pikachu!; Pokémon Pinball; Pokémon Stadium; Pokémon 
Trading Card 

2014-04-08 
22:54 

 Game (GameBoy Color)  
   

74 
Pokemon Snap (N64), Pokemon Stadium 1 &2 (N64), Pokemon Coliseum (GameCube) 

2014-04-08 
22:18 

   

75 
Snap 

2014-04-08 
22:17 

   

76 Pokemon Mystery Dungeon Red/Blue, Pokemon Rangers, Pokemon Mystery Dungeon 
Explorers of 

2014-04-08 
22:12 

 Darkness, Pokemon Conquest, Pokemon Colosseum, Pokemon XD: Gale of Darkness  
   

77 
Pokemon Snap 

2014-04-08 
22:09 

   

78 
The Mystery Dungeon Series 

2014-04-08 
22:07 
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79 
Pokémon Stadium 1 & 2, Pokémon Colloseum. 

2014-04-08 
22:01 

   

80 
Pokemon Pinball, Pokemon Snap, Pokemon Stadium 1&2, Hey You PIkachu 

2014-04-08 
21:45 

   

81 
Stadium 1 & 2, Snap, Colosseum, Ranger, Mystery Dungeon 

2014-04-08 
19:11 

   

82 
Pokemon trading card game, pokemon stadium, pokemon stadium 2 

2014-04-08 
19:03 

   

83 
Lots of the spinoffs 

2014-04-08 
19:02 

   

84 Pokemon snap, Pokemon stadium (all), Pokemon coliseum, Pokemon mystery dungeon 
blue. 

2014-04-08 
18:59 

   

85 
Also TCG for Game Boy Color and Pinball for Game Boy Color 

2014-04-08 
18:34 

   

86 Pokémon Mystery Dungeon Blue, Pokémon Mystery Dungeon: Explorers of Time, 
Pokémon Mystery 

2014-04-08 
18:32 

 Dungeon: Gates to Infinity, Pokémon Coliseum.  
   

87 
Pokémon Stadium, Pokémon Stadium 2. 

2014-04-08 
18:29 

   

88 
PokemonTCG Online 

2014-04-08 
18:01 

   

89 Pokemon Conquest Mystery Dungeon: Explorers of Time Pokemon TCG Online 
Pokemon Ranger 

2014-04-08 
17:06 

   

90 You've only added games made by Gamefreak in this list. There are a lot of spin off 
pokémon 

2014-04-08 
16:53 

 
games. (Pinball, snap etc.) I have played Pokémon Colleseum for Gamecube and Gale 
of  

 Darkness0  
   

91 Stadium, Stadium 2, Trading Card Game (GBC), Pinball, Pinball 2, Puzzle Challenge, 
Colliseum 

2014-04-08 
16:49 

   

92 
Pokémon training card game (Gameboy version) 

2014-04-08 
16:02 

   

93 
Stadiums 1&2, colluseum, gale of darkness, and red rescue team 

2014-04-08 
15:40 

   

94 
Stadium 1 and 2. 

2014-04-08 
14:03 

   

95 
Pokemon snap, pokemon stadium, pokemon pinball. 

2014-04-08 
13:38 

   

96 
Pokemon Ranger Pokemon Mystery Dungeon 

2014-04-08 
13:14 

   

97 Pokemon pinball (ruby/sapphire) Pokemon ranger (original and shadows of Almia) 
Pokemon 

2014-04-08 
12:50 

 mystery dungeon (red rescue team and explorers of time)  
   

98 
Pokémon pinball, Pokémon stadium 

2014-04-08 
12:28 

   

99 
Snap and some other console stuff. 

2014-04-08 
12:15 

   

100 
Version for N64 

2014-04-08 
12:08 

   

101 
mystery dungeon series 

2014-04-08 
11:49 

   

102 
All of them 

2014-04-08 
11:40 

   

103 Stadium 1+ 2, Pokemon Snap, Pokemon TCG, Pokemon Colosseum, Pokemon Battle 
Revolution 

2014-04-08 
11:31 
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104 Pokemon Stadium 1 and 2 Pokemon Snap Pokemon Trading Card Gamr (for Gameboy 
Color) 

2014-04-08 
11:06 

   

105 
all mystery dungeon games 

2014-04-08 
10:51 

   

106 
Pokémon Stadium. 

2014-04-08 
10:04 

   

107 
TCG (the GBC game), Snap, Stadium, Stadium 2, Pinball (RBY gen) 

2014-04-08 
09:50 

   

108 
Pokemon Stadium 1 & 2 Pokemon Colliseum Pokemon XD Gale of Darkness 

2014-04-08 
09:40 

   

109 
pokemon mystery dungeon and some other spin offs i cant remember 

2014-04-08 
09:32 

   

110 Pokémon Trading Card Game (GBC); Pokémon Pinball (GBC); Pokémon Mystery 
Dungeon (GBA); 

2014-04-08 
09:29 

 
Pokémon Colosseum XD: Gale of Darkness (GCN); My Pokémon Ranch (Wii); 
Pokémon Conquest  

 (NDS)  
   

111 
Pokemon TCG (for gameboy), Pokemon Stadium 1 and 2, Pokemon Snap. 

2014-04-08 
09:21 

   

112 
Stadium and Snap Nintendo 64 

2014-04-08 
09:18 

   

113 
Ranger series, mystery dungeon series, and conquest 

2014-04-08 
08:36 

   

114 
Pokemon Stadium 

2014-04-08 
08:01 

   

115 
Pinball, Stadium, Mystery Dungeon, Snap 

2014-04-08 
07:56 

   

116 
Snap Hey you Pikachu pokemon conquest 

2014-04-08 
07:55 

   

117 
Pokemon Stadium 1 & 2 Pokemon Rumble Blast 

2014-04-08 
07:32 

   

118 
stadium 1+2, snap (n64), trading card game for gameboy, mystery dungeon red 

2014-04-08 
07:27 

   

119 
Pokemon minecraft 

2014-04-08 
07:15 

   

120 
Pokemon Stadium, Pokemon Stadium 2, Hey You Pikachu, Pokemon Battle Revolution, 
Pokemon 

2014-04-08 
07:00 

 Pinball, Pokemon Colosseum, Pokemon Trading Card [Video] Game, Pokemon Channel  
   

121 
Pokemon Rumble, Pokemon Snap, Pokemon Stadium, Pokemon Stadium 2, Hey You! 
Pikachu 

2014-04-08 
06:53 

   

122 
Colleseum, mystery dungeon, conquest ect. 

2014-04-08 
06:03 

   

123 
Pokepark Mystery Dungeon Rumble XD/colosseum Ranger 

2014-04-08 
05:39 

   

124 
pokemon stadium, pokemon pinball, pokemon trading card game for the pc 

2014-04-08 
05:27 

   

125 
Colesseum, Ranger, Mystery Dungeon 

2014-04-08 
05:26 

   

126 
Pokemon XD, Pokemon Collosseum, Pokemon Snap, Pokemon Stadium (and 2), 
Pokemon Battle 

2014-04-08 
05:26 

 Revolution, Pokemon Trozei  
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127 
Pokemon stadium, Poke Snap 

2014-04-08 
05:14 

   

128 
Also Pokemon Colosseum, Mystery Dungeon Blue and Stadium 2 

2014-04-08 
05:03 

   

129 
Pokemon Stadiums 1 and 2 

2014-04-08 
04:52 

   

130 
Ranger red mystery dungeon Snap Collesium 

2014-04-08 
04:47 

   

131 
Pokemon Ruby/Saphire Pinball 

2014-04-08 
04:43 

   

132 
Pokemon mystery dungeon 

2014-04-08 
04:32 

   

133 
XD, colloseum, snap, channel probably more I've forgotten about 

2014-04-08 
04:25 

   

134 
Pokemon Ranger, Mystery Dungeon 

2014-04-08 
04:23 

   

135 
Snap, pinball, tcg 

2014-04-08 
04:14 

   

136 
Pokémon Ranger, Pokémon Conquest, Pokémon Pinball 

2014-04-08 
04:11 

   

137 
Mystery Dungeon (all of them) Conquest Puzzle League Pinball Trozei Stadium Snap 
Stadium 2 

2014-04-08 
04:10 

 Colosseum Colosseum XD: Gale of Darkness Battle Revolution  
   

138 
colosseum snap 

2014-04-08 
04:04 

   

139 
Pokémon Ranger Pokémon XD Pokémon Mystery Dungeon series 

2014-04-08 
04:03 

   

140 
A few mystery dungeons. 

2014-04-08 
04:03 

   

141 
Pokemon Ranger Pokemon Red, Blue, Time Rescue Team Pokemon Rumble 

2014-04-08 
04:02 

   

142 
Stadium 1/2, snap, online trading card game 

2014-04-08 
04:02 

   

143 
Pokemon tcg online, pokemon showdown. 

2014-04-08 
04:00 

   

144 
Does the Ranger series count. If so, also Conquest and Mystery Dungeon. And 
pokemon dash :p 

2014-04-08 
03:58 

   

145 
Pokemon Colloseum 

2014-04-08 
03:53 

   

146 
Pokemon Snap Pokemon XD Gale of Darkness 

2014-04-08 
03:47 

   

147 
Coliseum,Gale of Darkness 

2014-04-08 
03:40 

   

148 
Pokemon Rumble Blast Pokemon Mystery Dungeon Explorers of Sky 

2014-04-08 
03:28 
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149 
Mystery Dungeon Blue/Sky Pokemon Conquests Pokemon TCG GBC Pokemon 
Colosseum Battle 

2014-04-08 
03:13 

 Revolution Stadium/Stadium 2 Dream Radar Hey You Pikachu  
   

150 
-All Pokemon Mystery Dungeon -Pokemon Snap -Pokemon Stadium -Pokemon Ranger 
-Pokemon 

2014-04-08 
03:09 

 Colosseum  
   

151 
Pokemon Battle Revolution PokePark Wii: Pikachu's Adventure PokePark: Wonders 
Beyond 

2014-04-08 
03:05 

 
Pokemon Ranger: Guardian Signs Pokemon Mystery Dungeon: Explorers of Sky 
Pokemon Conquest  

   

152 
Pokémon Coliseum and XD 

2014-04-08 
03:02 

   

153 
Pokemon Snap as well. 

2014-04-08 
02:56 

   

154 
all spin-offs 

2014-04-08 
02:49 

   

155 
Pokemon mystery dungeon: red rescue team Pokemon mystery dungeon: Explorers of 
Sky Pokemon 

2014-04-08 
02:47 

 battle revolution Pokemon ranch Pokemon rumble blast  
   

156 
Pokemon Stadium 

2014-04-08 
02:45 

   

157 
Pokemon Snap Pokemon Puzzle League Pokemon Stadium Pokemon Stadium 2 
Pokemon Pinball 

2014-04-08 
02:44 

 
Hey You Pikachu Pokemon Channel Pokemon Mystery Dungeon Red Rescue Team 
Pokemon  

 Mystery Dungeon Explorers of Darkness Pokemon Ranger  
   

158 
Pokémon Pinball 

2014-04-08 
02:43 

   

159 
Pokemon Ruby and Sapphire Pinball Pokemon a ranger Series Hey You Pikachu 
Among many 

2014-04-08 
02:28 

 many others  
   

160 
conquest 

2014-04-08 
02:20 

   

161 
Mystery Dungeon games as well! 

2014-04-08 
02:16 

   

162 
Pokemon Mystery dungeon 

2014-04-08 
02:06 

   

163 
Pokemon Colosseum, Pokemon XD Gale of Darkness, Pokemon Pinball, Ruby 
sapphire, Pokemon 

2014-04-08 
01:54 

 Trading card game (the video game) most of the mystery dungeon games  
   

164 
Mystery Dungeon Blue. Mystery Dungeon Time. Pokémon Ranger. Pokémon Ranger 
Shadows of 

2014-04-08 
01:51 

 Almia. Pokémon Battle Revolution.  
   

165 
Pokemon Showdown 

2014-04-08 
01:49 

   

166 
Ranger: Guardian Signs Mystery Dungeon: Blue Rescue Team Colosseum XD: Gale of 
Darkness 

2014-04-08 
01:49 

 Dream World Dream Radar Bank  
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167 
Pokemon Stadium, Pokemon Stadium 2, Hey You, Pikachu!, Pokemon Snap, Pokemon 
Mystery 

2014-04-08 
01:47 

 Dungeon: Blue Rescue Team  
   

168 
Pokemon Mystery Dungeon 

2014-04-08 
01:19 

   

169 
Pokemon XD gale of darkness, pokemon stadium, pokemon ranger, pokemon mystery 
dungeon 

2014-04-08 
01:16 

   

170 
Pokemon Colosseum, Conquest, XD Gale of Darkness, Card Game (for gameboy) 

2014-04-08 
01:09 

   

171 
Pokemon red rescue team 

2014-04-08 
01:04 

   

172 
Colosseum, XD, Trozei, Stadium, Snap, etc 

2014-04-08 
00:46 

   

173 
Pokémon Conquest, Pokémon Stadium, Pokémon Colosseum, Pokémon XD: Gale of 
Darkness, 

2014-04-08 
00:46 

 Pokémon Puzzle League  
   

174 
Pokemon Ranger, Pokemon Mystery Dungeon. 

2014-04-08 
00:35 

   

175 
Pokemon ranger, and other spin offs 

2014-04-08 
00:29 

   

176 
Pokemon TCG, Pokemon pinball (both versions), Pokemon trozei(both versions), All 3 
gamecube 

2014-04-08 
00:27 

 games, and mostly all other spinoff games except those only released in japan.  
   

177 
Pokemon puzzle league, pokemon pinball, pokemon trading card game, pokemon snap 

2014-04-08 
00:27 

   

178 
There are plenty other offshoot games I've played, such as the Stadium series, Mystery 
Dungeon, 

2014-04-08 
00:26 

 Poké Park, etc.  
   

179 
Pokemon Snap Pokemon Stadium 1 Pokemon Stadium 2 

2014-04-08 
00:21 

   

180 
Pokemon Stadium, Pokemon Snap 

2014-04-08 
00:10 

   

181 
Colosseum, XD Gale of Darkness, and Rescue Team Red. 

2014-04-08 
00:02 

   

182 
I briefly worked with QA-testing on Pokémon TCG Online for PC in 2012 but had no 
previous 

2014-04-07 
23:56 

 experience with any Pokémon game.  
   

183 
Pokémon Stadium, Hey, you! Pikachu, Pokémon Colosseum, Pokémon Pinball, 
Pokémon Puzzle 

2014-04-07 
23:55 

 League Challenge  
   

184 
Stadium, Stadium 2, Snap, Colosseum, XD Gale of Darkness, Battle Revolution, TCG, 
TCG2 

2014-04-07 
23:52 

   

185 
Pokemon Stadium 1 and 2, Pokemon Colosseum, Pokemon XD: Gale of Darkness, 
Pokemon 

2014-04-07 
23:50 

 Trozei, Pokemon Battle Trozei, Pokemon Snap, Pokemon Ranger, Pokemon Ranch  
   

186 Various ROMS and Hacks 2014-04-07 
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23:29 
   

187 
Many, MANY hacks. 

2014-04-07 
23:26 

   

188 
Pokemon Snap 

2014-04-07 
23:13 

   

189 
Mystery Dungeon spin-off games, Pokemon Ranger 

2014-04-07 
23:05 

   

190 
Pokemon Snap Pokemon Stadium Pokemon Stadium 2 

2014-04-07 
22:59 

   

191 
Pokemon colleseum, Pokemon snap 

2014-04-07 
22:55 

   

192 
The Pokemon mystery dungeon games and Pokemon Ranger shadows of Almia 

2014-04-07 
22:53 

   

193 
Pokemon stadium and Pokemon Conquest 

2014-04-07 
22:47 

   

194 
Coliseum 

2014-04-07 
22:32 

   

195 
Pokemon XD: Gale of darkness Pokemon colliseum 2 Pokemon Pinball 2 Pokemon 
Trozei 

2014-04-07 
22:28 

   

196 
Pokémon Stadium, Pokémon Snap 

2014-04-07 
22:26 

   

197 
Spin Offs like Pokemon Snap, Stadium 1/2, Colluseum, Mystery Dungeon (Red) 

2014-04-07 
22:19 

   

198 
Pokémon stadium on nintendo 64 

2014-04-07 
21:47 

   

199 
Mystery dungeon as well 

2014-04-07 
21:47 

   

200 
Pokémon Stadium 1 & 2 

2014-04-07 
21:46 

   

201 
Pokémon Battle Revolution Pokémon Colosseum Pokémon XD Gale of Darkness 
Pokémon Puzzle 

2014-04-07 
21:39 

 League Pokémon Rumble Pokémon Rumble U Pokémon Pinball Pokémon Yahtzee  
   

202 
Stadium 

2014-04-07 
21:31 

   

203 
Pokemon snap, Pokemon stadium 

2014-04-07 
21:18 

   

204 
Pokemon Stadium 1 Pokemon Snap 

2014-04-07 
20:45 

   

205 
Pokémon Stadium, Pokémon Snap, Pokémon Colosseum, Pokémon Pinball, Pokémon 
Mystery 

2014-04-07 
20:16 

 
Dungeon, Pokémon Ranger, Pokémon Rumble, Pokémon Battle Revolution, Pokémon 
Stadium 2  

 and many more  
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Appendix VIII - Hur många som spelar Pokémon i nutid 
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Appendix IX - Vilka aspekter av Pokémon tilltalar deltagarna 

 

# Other (please specify) Datum 

1 The variety of the pokemon 2014-04-09 23:02 
   

2 Evolution 2014-04-09 20:00 



62 

 

 

 

   

3 It passes the time. 2014-04-09 18:57 
   

4 Gameplay 2014-04-09 05:18 
   

5 gratification in training. 2014-04-09 03:12 
   

6 Cool looking creatures 2014-04-09 02:22 
   

7 AWESOME looking creatures 2014-04-09 01:48 

8 Strategy! The games are very mathematical. 
2014-04-09 

01:24 
   

9 Nostalgia 
2014-04-09 

00:58 
   

10 Dragons 
2014-04-08 

23:06 
   

11 Pokémon is stupid. 
2014-04-08 

23:00 
   

12 Interesting mechanics and a feel of nostalgia. 
2014-04-08 

22:01 
   

13 Shiny 
2014-04-08 

20:02 
   

14 
I used to like the aspect of leveling up and making your pokémon stronger. Although I 
don't see the 

2014-04-08 
15:45 

 appeal anymore.  
   

15 Ljudeffekter och grafiken. 
2014-04-08 

09:39 
   

16 This was when i was about 12 years old, it doesn't interest me at all now days 
2014-04-08 

07:19 
   

17 Creativity of the game is just awesome! I love designing my own pokemon as well! 
2014-04-08 

07:15 
   

18 Emotions built during the process of the game 
2014-04-08 

05:49 
   

19 Nostalgia 
2014-04-08 

04:03 
   

20 Shiny Pokemon 
2014-04-08 

03:47 
   

21 Shinies! 
2014-04-08 

02:01 
   

22 Animation and game design too, It inspired me to be an animator! 
2014-04-08 

01:54 
   

23 Taking my pokemon from Sapphire & Leaf Green and transferring them into Pearl 
2014-04-08 

01:47 
   

24 
I'm a substitute teacher and it's been surprisingly helpful in my job. Because of the 
continued 

2014-04-08 
01:45 

 popularity, it's a great way to connect with kids in pretty much every grade level.  
   

25 Every freaking thing about i love. 
2014-04-08 

01:16 
   

26 Speed running & "FOO-strategies" 
2014-04-08 

00:15 
   

27 
I do a lot of work putting together competitive teams, but I don't do any competitive 
battling. It's 

2014-04-07 
23:41 

 just nice to do.  
   

28 Introduces new features in each game keeping veteran players entertained. 
2014-04-07 

23:16 
   

29 Nostalgia 
2014-04-07 

22:56 
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30 It is exactly what I want from an RPG style game. 
2014-04-07 

22:13 
   

31 It just makes for really good games.. 
2014-04-07 

21:41 
   

32 High/deep learning curve; especially Double battles. 
2014-04-07 

21:39 
   

33 The design 
2014-04-07 

21:28 
   

34 Nostalgia from my younger years. 
2014-04-07 

20:40 
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Appendix X - Varför deltagarna tror Pokémon är populärt 
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# Other (please specify) Datum 

1 Novel and original idea that resonates. 2014-04-09 15:57 
   

2 
I have no idea. I find it mindnumbingly dull, and I don't know anyone else who is into it 
either. 2014-04-09 13:59 

   

3 No idea 2014-04-09 11:28 
   

4 
It manages to keep the core things that made it great in the first place, but still keep 
improving and 2014-04-09 08:39 

 coming up with other new ideas, like original new pokemon or moves  
   

5 Well-suited for the full spectrum of casual to hardcore players 2014-04-09 06:43 
   

6 
having the nostalgia editions (leaf green fire red) coming out alongside new stuff is 
genius, to keep 2014-04-09 01:51 

 old players buying new stuff  
   

7 
Pokemon had a great RPG design to begin with. It's basically the only game of its kind 
if you want 2014-04-09 01:30 

 
that kind of RPG experience (hundreds of possible team members, one main character, 
non-linear  

 story, tons of things to do aside from going through the simple story).  
   

8 Honestly? It just kinda sucks you in. Gotta catch 'em all, y'know? 2014-04-09 01:24 
   

9 
It has a cult following in Japan so continues to stay in the public eye in one way or 
another 2014-04-09 01:19 

   

10 
young kids will always be interested, while older people still play for nostalgia and 
because they 2014-04-09 01:17 

 never grew out of it.  
   

11 
I clicked innovated changes have been not and also that they haven't. What I mean by 
that is 2014-04-09 00:58 

 
there's enough change in the regions and new Pokémon and the story line to keep 
each new  

 
generation new enough to be interesting, but at the same time the formula and what 
Pokémon is  

 
really all about has stayed the same keeping it from changing so much that it feels like 
a different  

 
game. It's new, but at the same time it's what you've always loved. Changes enough to 
remain  

 exciting, but still keeps it's identity.  
   

12 
i do feel that they need to make something a bit more updated though they dont 
because people 2014-04-09 00:58 

 
will buy anything with their name on it. theyve pigeon-holed themselves in and made a 
killng on  

 x/y and it was pretty mediocre, or so my friends say. good luck  
   

13 
The concept still works, new generations of kids play the new pokemon games for the 
same reasons 2014-04-08 23:11 

 the now older generations used to play them.  
   

14 Some kids are retards and like to play it. 2014-04-08 23:00 
   

15 
Just the fact that it's an all time classic series that can and should be enjoyed by all that 
are willing 2014-04-08 22:54 

 
to give it time. Still a grand show & game to play and the games actually managed to 
grow in the  

 
right direction while keeping to their core mechanics from the very early games. Makes 
it easy to  

 pick up.  
   

16 
Other than nostalgia, I honestly don't know. It's a miracle that it has been kept alive with 
such 2014-04-08 19:02 

 wonderous new additions as Klefki, a keyring... It's good that they stuck with the 151  

 pokemans/men/mons/mon and never made new ones  
   

17 
I think this largely varies person-to-person, but every one of the above reasons is a 
good reason the 2014-04-08 18:34 
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 franchise is popular (save "no huge innovations" and "spin-off titles")  
   

18 No idea, because it was the first hugely popular anime for children maby. 2014-04-08 18:01 
   

19 
It has a huge lasting appeal because of the gotta catch em all slogan. Also battle 
mechanics are 2014-04-08 12:15 

 
very in-depth and with over 700 Pokémon and equally as much moves you can have 
very  

 interesting and diverse battles.  
   

20 
It's just a cool concept. What kid doesn't want to go on a adventure with a bunch of 
monsters. 2014-04-08 09:40 

   

21 "Gotta catch them all" 2014-04-08 08:01 
   

22 I actually have no idea, just wild guessing. I don't even know if its still popular 2014-04-08 07:19 
   

23 Fan-made material makes everything more fun! 2014-04-08 07:15 
   

24 It's just a great game that doesn't dissapoint. 2014-04-08 06:17 
   

25 
Pokemon seems to do a good job at walking the line between staying the same and 
innovating. 

2014-04-08 
05:31 

 
The core concept and gameplay of the main video game series has remained 
unchanged enough  

 
to capitalize on veteran players' nostalgia, yet still innovates enough to retain old 
players and draw  

 
in new players. The cycle continues with each new generation as they add some new 
monsters,  

 and make gameplay tweaks and innovations to stay fresh.  
   

26 
the core concept of pokemon has stayed the same but they have changed many things 
throughout 

2014-04-08 
05:27 

 the games to make them fun for hardcore and casual players  
   

27 
The basic concept of Pokemon is appealing to kids (catching pets & battling, becoming 
a master, 

2014-04-08 
03:46 

 adventure, etc.)  
   

28 
Lack of competition in its specific genre niche (Pokemon and others such as dragon 
quest 

2014-04-08 
03:16 

 monsters deserve their own name like MOBAs do, not generic RPG).  
   

29 They listen to their users. 
2014-04-08 

01:43 
   

30 
I think it's mostly due to the multiple levels of play. Younger kids can play and enjoy the 
main story, 

2014-04-08 
01:20 

 
as well as raising the pokemon they want. For older players there's the competitive 
meta game,  

 though plenty of older players can enjoy the story too :)  
   

31 it is the the best rpg in existence 
2014-04-08 

01:16 
   

32 
The game is part of Nintendo's brand menagerie. They have a genius for branding and 
appealing 

2014-04-08 
01:00 

 character design.  
   

33 
The wide appeal. It's amazing how they were able to design a game that both was 
simple and 

2014-04-08 
00:35 

 fantastic enough to engage the target small children audience, yet make it complicated,  
 extensive, and competitive enough to challenge and intrigue the older crowd.  
   

34 
It is such a fun idea that it does not age. Think of why people play sports. People have 
been 

2014-04-08 
00:27 

 
playing soccer for hundreds of years because of various reasons very similar to why 
people may  

 play pokemon  
   

35 
I honestly don't know since I've never been a fan of the franchise, but I'm guessing that 
adults still 

2014-04-07 
23:56 

 play it for the nostalgia and new, younger players are introduced to it through  
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 friends/brothers/sisters/other players since it's such a strong and well known brand.  
   

36 That's a long time, now that I think about it. 
2014-04-07 

23:41 
   

37 As any other Nintendo franchise, it just keeps getting pumped out and prints money. 
2014-04-07 

23:17 
   

38 
The game is made for all ages, no matter what age group, or what preferences you 
have with 

2014-04-07 
23:16 

 
pokemon. Whether its battling, contests, or just catching them all, there is always 
something for you  

 to do.  
   

39 
People love the game set up. Yes they are the same basic game formula every single 
time, but 

2014-04-07 
22:19 

 
what is wrong with that? Nintendo and Gamefreak know that people love it, so they 
keep it how it is,  

 
but making the specific content different each time. Same formula, but different values 
for X and  

 Y. (lol Math joke)  
   

40 Because it's awesome! And the music is good. 
2014-04-07 

21:39 
   

41 Don't know 
2014-04-07 

21:18 
   

 


