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Abstract in English 

 

Electronic games in the field of newspapers and magazines – a study of the critics’ way 

of looking at and writing about computer and video games 

 

This paper considers the roles of critics, newspapers and magazines, in the process of 

describing computer games and video games as either technical objects or products intended 

for entertainment.  

 

The making and “using” of computer games and videogames originates in small groups of 

people possessing a lot of knowledge in computers, during a time when these kinds of devices 

were very expensive. But now, the gaming culture has grown and almost anyone in our 

society can own and play a video game. For that reason, one could ask the questions “are the 

games and the people who plays them still parts of a ‘technical culture’?” and “do we need 

some kind of prior knowledge to fully understand the videogame critics?” 



The critics represent “the official idea” of what a videogame is, how it works and if it is worth 

playing. One should be able to trust them since they represent papers and magazines with an 

assignment to spread information of a serious character. Bourdieus “distinction of taste” and 

“capital theory” and Vedungs “idea analysis” aided us when we read and analyzed 18 

computer game and video game reviews in six Swedish news papers and gaming magazines. 

 

The conclusion we came up with was that the critics frequently focus their texts to cover the 

“story”, “graphics”, “feeling” and the “style/genre” of the reviewed games. These dimensions 

are easy to understand even if one doesn’t have a lot of experience with video games. They 

were far more common than others that, for example, explained if the game was hard to play, 

if it contained any bugs (flaws) and discussions like “who would be likely to play this 

game?”, but sometimes they occurred. Dimensions like that require some prior knowledge. 

Some technical knowledge could help the reader understand more of the reviews, but are 

rarely essential. According to what we have read in the newspapers and magazines, games 

and gaming could consequently be considered less of a technical question and more of a 

matter of entertainment.  
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1. Inledning 

TV-spel och datorspel har funnits och utvecklats i dryga 50 år. Under en så lång tid har förstås 

en del utveckling skett. Fler och fler och alltmer avancerade spel har kommit till världen på 

senare tid. Pong var ett av världens första spel för hemmabruk och blev mycket populärt när 

det kom ut på marknaden. Där gick spelandet ut på att slå en boll mellan två racketar, precis 

som i bordtennis (därav namnet Pong).1 Efter det har utvecklingen exploderat och vi kan idag 

när vi spelar få en hel historia berättad för oss med tredimensionell grafik och surroundljud, 

samtidigt som vi kommunicerar med människor som befinner sig i andra länder, exempelvis 

genom att chatta eller prata via mikrofon. Det är också viktigt att notera att det inte bara är 

själva spelen som har blivit vanligare. Vi kan dag läsa om spel i tidningar som har funnits 

längre än de elektroniska spelen och som avvaktade flera år med att skriva om dem. Vi kan 

höra om dem i radio och tv och stöta på reklam och referenser till dem både omkring oss i 

samhället och på internet. 

 

De elektroniska spelen har sitt ursprung i en teknikkultur som många till en början inte hade 

tillträde till. Förkunskaper i hur denna teknik har utvecklats och fungerar kan möjligtvis vara 

till nytta när man ska förstå resonemang och diskussioner kring dem. Spelvärlden innehåller 

till exempel en rad termer som kan vara helt omöjliga att förstå för den som inte har en viss 

erfarenhet och är insatt. Det är också olika svårt att spela olika spel. Vissa kan vara så svåra 

att de helt enkelt stänger ute nybörjare därför att de kräver att man har tränat på en lägre nivå 

innan. 

 

De stora frågorna för oss, och som vi ska ägna denna uppsats åt, är om spel fortfarande är en 

teknikkultur och om det finns någon skillnad i hur medieaktörer kan förhålla sig till spelen? 

 

Om förkunskaper behövs för att fullt ut förstå sig på spelen kan vi se att förhållandet till spel 

går att se som en statusfråga och att det borde kunna yttra sig som en sådan. Vi bör i sådana 

fall se detta genom att ta reda på vad man talar om i kretsar och forum där spelen är viktiga 

och står i fokus. Är tekniktermer fortfarande essentiella eller kan alla få ut lika mycket av att 

läsa en recension? När vi vet vad man talar om hjälper det oss att avgöra om förkunskaper är 

av betydelse och om det därför kan göra skillnad, till för- eller nackdel, om man är mer eller 

mindre kunnig.  
                                                 
1 http://ne.se/artikel/150963/150963/pong (läst: 2008-12-17) 
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1.1 Syfte 

I TV, radio och tidningar ser, hör och läser man dagligen om spel. I stora välkända tidningar 

är det numera normalt att spelrecensioner står i nöjes- och kulturdelen istället för att vara 

förvisade till endast några små specialinriktade skrifter för spelnyheter. Men jämte etablerade 

dags- och kvällstidningar frodas även specialinriktade skrifter och forum. Eftersom detta är ett 

ämne som har fångat vårt intresse så har vi valt att skriva denna uppsats, vilken ska ses som 

en översiktlig undersökning av hur spel blir behandlade i några stora svenska tidningar. Detta 

för att se hur det kan vara tänkt att man som läsare ska förhålla sig till texterna. 

 

De elektroniska spelen har gått från att tillhöra en smalare ”teknikkultur” till att bli något mer 

allmänt. Nu ska ”alla” kunna spela. Men hur förmedlar spelrecensenterna sina tankar till 

läsarna? Skriver de om lättbegripliga känslor och intryck, men utelämnar mer ingående, 

detaljerad information? Är fortfarande en mer teknisk jargong med krav på förkunskap 

dominerande, med risk för att stänga ute nybörjare? Eller finner vi en väl avvägd blandning i 

texterna, som kan ge både ovana och vana spelare en hanterbar och tillfredsställande 

recension?  

 
För att nå en så bred läsarskara som möjligt så riktar vi oss, med den här uppsatsen, inte till 

någon särskild och begränsad målgrupp. Den här uppsatsen är inte skriven enbart för 

akademiker, utan ska kunna läsas av den som av ett eller annat skäl är intresserad av spel, 

recensioner och hur spel blir emottagna av olika arenor i samhället. Vi anser att det finns ett 

stort behov av forskning och spridning av kunskap kring TV-spel och synen på dessa, som är 

långt ifrån täckt. Våra förhoppningar är att bidra med en aning kunskap om synen på TV-spel 

samt att inspirera andra till att fortsätta undersöka området. 
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1.2 Frågeställning 

 Vad fokuserar recensenterna på att berätta om? 

 Kan man se någon skillnad i hur ofta de olika speldimensionerna omnämns beroende 

på vilken tidning recensionerna publiceras i? 

 Är recensenternas texter anpassade för en bred läsarskara, eller innehåller texterna 

termer (främst tekniska) som skulle kunna kräva en viss förkunskap? 

 Kan man se en tendens till någon form av hierarki inom spelvärlden genom 

recensionerna? 

 

1.3 Begreppsförklaring 

När vi hädanefter talar om TV-spel och spel så inkluderar det även datorspel. Självklart gäller 

detta även omvänt – datorspel har samma betydelse som TV-spel. Den enda skillnaden mellan 

just TV- och datorspel är att de spelas på olika typer av hårdvaror, kontrollen ser ofta 

annorlunda ut på en dator gentemot en TV-spelskonsol, men i övrigt skiljer inte så mycket. Så 

för att underlätta rent textmässigt kommer alltså spel, TV-spel och datorspel allihop att 

fungera som ett samlingsnamn för alla elektroniska spel, såvida ingenting annat anges.  

 

Nedan följer en lista med begrepp som dyker upp i uppsatsen. Begreppen är kopplade till 

spelvärlden och kan behöva förklaras så att alla läsare förstår sammanhanget i texterna där de 

förekommer.  

 

Avatar – Figur i ett spel som man styr, huvudpersonen/huvudpersonerna. Ungefär jämförbart 

med pjäsen man spelar med i ett brädspel. 

FPS – First Person Shooter. Spel där man ser genom sin avatars ögon och skjuter sina fiender 

med vapen som syns i avatarens händer i nederkanten av skärmen. 

Action/-spel – Spelet har ett mer eller mindre våldsamt innehåll och ett helt eller delvis högt 

tempo. 

TPS – Third person shooter – man ser sin beväpnade avatar ur en betraktares ögon, istället för 

ur själva avatarens ögon. Man kan till exempel se avataren snett ovanifrån, eller själv styra 

synvinkeln. 
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Sandbox – Ett fritt spel/-läge där man inte måste följa uppdrag för att spela vidare. Man kan 

utforska världen i den ordning och takt man själv känner för. 

Fighting/-spel – Två avatarer/karaktärer möts i slagsmål, sett ur ett tredjepersonsperspektiv. 

Här kan antingen två personer spela mot varandra, eller en person spela mot en datorstyrd 

avatar/karaktär. Den som vinner matchen på knockout (K.O.) eller har mest energi kvar när 

spelrundan är slut får poäng. I vissa fightingspel kan man även vinna genom att slå eller kasta 

ut sin motståndare från ringen/spelplanen. Man kan spela enskilda matcher, ett bestämt antal, 

eller flera i oändlighet tills man tröttnar.  

Arkadspel – Spel som är gjorda för arkadhallar, spelhallar, eller spel för hemmabruk som 

fungerar på samma sätt och även skulle fungera i en arkadhall. Arkadspel i affärer, 

restauranger och liknande miljöer kallas ofta för spelautomater. Karaktärsdrag är ständig och 

mycket action samt korta spelrundor. Spelet ska vara lätt att förstå med korta, enkla 

instruktioner. Upplägget är simpelt men svårighetsgraden kan vara mycket hög. Spelas oftast 

med speciella kontroller som är anpassade för spelet i arkadhallarna (till exempel ratt + 

pedaler + växelspak, pistol/gevär eller dansmatta). Hemma spelas spelen antingen med 

vanliga handkontroller (ibland även tangentbord + mus) eller med specialkontroller. 

Plattformsspel – Avataren är mycket rörlig, oftast akrobatisk och stark, och syns ur ett 

tredjepersonsperspektiv. Uppdrag och mål i spelet utförs och nås genom att springa och hoppa 

genom varierande terränger och mellan olika plattformar. Fiender förekommer vanligtvis och 

dessa oskadliggörs med eller mindre realistiska metoder. 

Simulatorspel – Spel som är utformade för att efterlikna ett tillstånd eller en uppgift mer än 

att uppnå specifika mål och ”klara spelet”. I simulatorer sätter man upp gränser och mål själv. 

Ett exempel är livssimulatorer, som efterliknar vardagsliv. Där måste man hushålla med 

ekonomi, köpa, sälja och använda saker för att få sin avatar/sina avatarer att överleva, må bra 

och utvecklas. Ett annat exempel på simulatorer är sportsimulatorer. I en sportbilssimulator 

(som är en populär genre) kan man öva på att köra bil på racingbana under olika 

förutsättningar så mycket man vill utan att bli ”störd” av någon berättelse eller poäng som för 

spelandet vidare. Här är själva körandet och fixandet med bilen enda fokus. 

Hårdvara – Maskin (dator eller spelkonsol) som man spelar på. För att spela behövs en enhet 

som ”läser spelet”, bildskärm och högtalare som visar vad som händer och en kontroll genom 

vilken man talar om för spelet vad man vill göra. De vanligaste kontrollerna är tangentbord 

och mus för dator, och handkontroller för TV-spelskonsoler. Handkontrollerna är enkelt 

uttryckt vanliga fjärrkontroller, med eller utan sladdförbindelse med konsolen, vanligtvis 

designade för att hållas med två händer. 
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Mjukvara – Själva spelet. Det som syns på bildskärmen och hörs i högtalarna. Genom att 

exempelvis trycka på knappar på handkontrollen (hårdvaran) kan man förändra det som syns 

och hörs (mjukvaran) för att uppnå mål, vinna tävlingar, få en handling berättad med mera. 

Filmsekvenser – Kan även kallas filmer, mellansekvenser, cut scenes. Helt enkelt korta 

filmer som kan vara mellan några sekunder och flera minuter långa som finns i spelet och 

visas vid specifika tillfällen för att föra handlingen vidare. Dessa tittar man på som vanliga 

filmer och går i de flesta fall inte att påverka mer än att de kan hoppas över om man inte vill 

titta på dem av någon anledning. 

Artificial intelligence – Förkortas ofta AI. Konstgjord intelligens hos datorer, robotar, TV-

spel etcetera. I TV- och datorspel talar man ofta om ”fiendernas AI”, det vill säga hur smarta 

ens motståndare i spelet är, hur intelligenta beslut de kan ta och vad de kan genomföra. Det 

gäller alltså motståndarna som endast styrs av själva spelet och inte motståndare som styrs av 

andra människor i multiplayer. 

Multiplayer – Flerspelarläge där två eller flera personer kan spela med eller mot varandra i 

samma spel. Kan utföras över internet eller lokala nätverk där spelarna har egna datorer eller 

konsoler men samma spel. Kan även utföras på en och samma dator eller konsol, där spelarna 

har egna handkontroller. 

Singleplayer – Enspelarläge där endast en person spelar mot datorn. Här finns av naturliga 

skäl oftast mer utrymme för en historia att berättas än i multiplayer.  

 

1.4 Disposition 

Här efter följer en material-, metod- och teoridel där vi till att börja med beskriver vilket 

material som ska analyseras. Därefter förklarar vi hur analysen ska gå till genom att gå 

igenom vilka metoder vi kommer använda oss av. Denna del är en av de stora ”byggstenarna” 

i uppsatsen och det är med andra ord just därför den ligger här. För att förstå de resterande 

delarna av uppsatsen krävs det att man som läsare sätter sig in i de teorier och tankegångar vi 

hade när vi skrev.  

 

Efter dessa inledande kapitel följer materialbeskrivningen, där vi går igenom artiklarnas 

innehåll, utan att göra några djupgående tolkningar eller analyser. Detta sker genom korta 

summeringar av hur de olika recensionerna ser ut. Dessutom finns även statistiska tabeller 

bifogade, som visar vilka speldimensioner som omnämns i recensionerna samt hur ofta. För 

att förenkla för läsaren har vi valt att gå igenom tidningskategori för tidningskategori. Först 
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följer alltså spelrecensionerna från speltidningarna, därefter följer recensionerna från 

dagstidningarna, och avslutningsvis presenteras recensionerna från kvällstidningarna. I 

uppsatsens bilagor finns noggrannare genomgångar av de olika recensionerna presenterade. 

Dessa är bra att titta närmre på för att få en fördjupad förståelse för undersökningen. Vi anser 

dock att man kan förstå uppsatsen utan att granska dem från ”topp till tå” och det är därför de 

finns placerade just som bilagor.  

 

När materialet är beskrivet övergår vi till analysdelen där vi genom våra teorier kommer att 

besvara uppsatsens syfte och frågeställning. Till att börja med i analysen undersöker vi vilka 

speldimensioner som berörs flest antal gånger per tidningstyp, samt ger förklaringar till 

varför. Analysen fortsätter sedan med direkta jämförelser mellan enskilda spelrecensioner, för 

att sedan avslutas med att samtliga tidningarnas tabeller slås samman i en enda stor 

universalmodell. Tanken med universalmodellen är att visa hur det ser ut totalt sett i 

”spelrecensionsvärlden”, vilka speldimensioner som tycks vara viktigast överlag.   

 

Uppsatsen avslutas sedan med en diskussion där vi sammanfattar vad vi har kommit fram till 

och hur man skulle kunna gå vidare i forskningen om TV- och datorspel. 
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2. Material, metod och teori  

Uppsatsens syfte har vi för avsikt att uppnå genom att läsa spelrecensioner från olika typer av 

tidningar, vilka vi därefter kommer att analysera (genom kvalitativa textanalyser) utifrån 

bland annat de ovan nämnda frågeställningarna. Till att börja med kommer vi att välja ut 

några spel från tre olika kategorier – vuxenspel, ungdomsspel och barnspel – och därefter se 

hur de olika tidningarna ”bemöter” spelen i recensionerna. Målsättningen med just detta steg i 

processen är att på ett snabbt sätt få en överblick kring hur spelrecensenternas krav kan se ut, 

och beroende av var recensionerna publiceras, om kraven varierar med anledning av vilken 

spelkategori spelen tillhör.  

 

I uppsatsens inledande avsnitt frågade vi oss om recensenterna lägger fokus på olika saker när 

de skriver om spel. Skriver de för olika målgrupper beroende på spelet som recenseras? Vi 

ska således – precis som enligt frågeställningen i syftet – ta reda på vad recensenterna säger i 

sina texter om en rad olika speldimensioner, exempelvis grafik, ljud, kontroll och så vidare 

(speldimensionerna kommer att presenteras mer utförligt längre fram i uppsatsen). På så vis 

kan vi få en möjlighet att dra vissa slutsatser kring vad som är viktigt och oviktigt inom de 

olika spelkategorierna, och kanske få en fingervisning om vad som är betydelsefullt att läsa 

om när man söker efter spel som ska passa bestämda personer och tillfällen. Dessutom finns 

det även en möjlighet att vi kan upptäcka skillnader i hur de olika tidningarna bedömer spel. 

Är exempelvis bra grafik en viktig faktor som omnämns oftare i de renodlade speltidningarna 

än i dagstidningarna? Hittar vi tydliga mönster utav detta slag så kan det innebära att ”mallen” 

till hur ett bra spel ska se ut kan se annorlunda ut beroende på tidningskategori/arena. 

 

Det andra steget i uppsatsen blir att konkretisera resultatet noggrannare och genom våra 

teorier ge svar på varför spelens olika beståndsdelar kan ges olika höga värden beroende på 

var spelen recenseras. 

2.1 Material och urval 

2.1.1 Urval av tidningar  

Under arbetsprocessen kommer vi att läsa spelrecensioner från sex olika tidningar, vilka totalt 

sett kan placeras in i tre olika tidningskategorier. När vi läser recensionerna kommer vi för 

övrigt inte att lägga någon vikt i hur de publiceras, om vi läser artiklarna på tidningarnas 
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webbplatser eller direkt i papperstidningarna spelar ingen roll då texten ändå är densamma, 

och det är just den textuella massan vi har för avsikt att undersöka. Hur recensionerna 

designas ur ett visuellt perspektiv har vi inte för avsikt att undersöka i den här uppsatsen.  

 

Då vi är ute efter att undersöka hur de olika tidningarna, och tidningskategorierna de tillhör, 

bedömer spel i dagsläget kommer vi att läsa artiklar från 2007 och framåt. Viktigt att nämna 

redan nu är även att det finns en del frilansande journalister som skriver för olika tidningar. 

Men skulle en och samma skribent recensera samma spel (eller flera olika) i två av våra 

utvalda tidningar anser vi dock inte att det är något som helst problem, då det som skrivs i 

tidningen är det väsentliga. Snarare kan det i sådana fall bli intressant att se om kritiken ser ut 

på samma sätt oberoende av i vilken tidning recensionen publiceras, eller om vissa av de 

beståndsdelar vi för statistik över omnämns oftare i någon av de båda tidningarna. 

Förhoppningen om att hitta recensioner av samma spel i tidningar av åtminstone två olika 

tidningskategorier finns också. Om alltså en av speltidningarna recenserar samma datorspel 

som också en av dagstidningarna recenserar blir det lättare att lyfta fram mer precisa 

skillnader i hur de två tidningarna och/eller tidningskategorierna förhåller sig till samma spel. 

 

De utvalda tidningarna som vi ska analysera är: 

 

Dagstidningar 

Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet  

Dagstidningarna är den första av de tre tidningskategorierna. Att valet föll på just dessa 

dagstidningar beror på att de tillhör de största och mest respekterade dagstidningarna i landet. 

 

Kvällstidningar  

Aftonbladet och Expressen 

Den andra tidningskategorin är kvällstidningarna. Precis som gällande dagstidningarna har vi 

även i detta fält valt att läsa recensioner från de två största kvällstidningarna i landet. 

 

Speltidningar 

Level och Superplay 

Den tredje och sista tidningskategorin som vi valt att undersöka är de nischade 

speltidningarna. Vilka tidningar man skulle välja var egentligen ingen självklarhet då det finns 

många relativt stora speltidningar, men de ovan nämnda tillhör de största och äldsta 
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speltidningarna, så valet av tidningar har skett på samma sätt som gällande de andra 

tidningskategorierna. 

 

Vi har valt dessa tre olika typer av tidningar för att få en bra spridning i vårt material. 

Eftersom tidningarna kategoriseras in i de tre olika facken (dags-, kvälls- och speltidningar) 

borde man kunna förvänta sig att de skiljer sig på något vis i det de publicerar - det vi undrar 

är om spelrecensionerna skiljer sig åt. Alla de sex utvalda tidningarna finns att läsa både i 

pappersform och på internet. Det är viktigt att de ges ut i pappersupplaga då detta kräver mer 

av företaget bakom tidningarna. Skribenterna i dessa tidningar förväntas hålla en viss kvalitet 

och objektivitet då de har en utbildning bakom sig och får betalt för sitt arbete, samtidigt som 

de representerar sin tidning och dess anseende. Samma objektivitet och seriösa inställning går 

dock inte att kräva av en lekmannaskribent som endast skriver ner sina åsikter om ett spel på 

ett internetforum. 

 

Hadenius, Weibull och Wadbring skriver i boken Massmedier att de första tidningarna under 

1800-talet riktade sig till en elit, för att informera om inrikes- och utrikespolitik och kulturella 

institutioner. Mot slutet av 1800-talet började dock tidningsmarknaden breddas för att kunna 

erbjuda ett mer kommenterande, iakttagande och underhållande innehåll för att passa den 

växande medelklassen och den bättre utbildade arbetarklassen.2 Under 1800-talets andra hälft 

blev det, i och med större konkurrens mellan tidningarna, betydelsefullare att bli först med 

nyheter, som är den största drivande kraften i medieutvecklingen. Nyhetsbyråer växte fram 

för att täcka behovet av snabba och korrekta nyheter, vilket var av stor vikt.3 Under 1900-

talets andra hälft började, till stor del genom bevakningar av valrörelser, idealet som den 

granskande journalisten, en representant för folket, att ta form. I Massmedier skriver 

författarna ”Granskande journalistik som fenomen anses vanligen hänga nära samman med 

det som brukat kallas journalistisk professionalisering.”4Journalisten ska vara mer drivande 

och ställa fler frågor, än tidigare, inte bara passivt rapportera. Journalisterna och tidningarna 

har således ett prestigefullt uppdrag att ombesörja och engagera sig i. De har rättighet, och nu 

nästan skyldighet, att hysa en åsikt, ta ställning och publicera detta offentligt för allmänheten. 

 

                                                 
2 Hadenius, Weibull, Wadbring (2008) Massmedier – Press, radio och tv i den digitala tidsåldern, Scandbook, 
Falun, Sid. 249 
3 Ibid. Sid. 250 
4 Ibid. Sid. 268 
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Hadenius, Weibull och Wadbring berättar att man i Sverige i presstödssammanhang definierar 

en dagstidning som ”en allmän nyhetstidning av dagspresskaraktär, som normalt utkommer 

med minst ett nummer per vecka.”5 Detta gör att många olika tidningar officiellt kallas eller 

har kallats dagspress, även om de ibland mest liknar veckotidningar, men hittills har ingen 

gratistidning räknats som sådan. I Sverige fanns 2007 totalt 155 dagstidningstitlar. Av dessa 

gavs 71 stycken ut 6-7 dagar i veckan och 23 stycken gavs ut 3-5 gånger i veckan.6 

 

I Sverige brukar man ofta skilja på dagstidningar (eller morgontidningar) och kvällstidningar, 

även om de officiellt kan kallas dagspress efter definitionen som beskrivs ovan. Hadenius 

Weibull och Wadbring förklarar uppdelningen mellan ”en äldre ’kvalitetspress’ och en 

modern ’populärpress’”7genom framväxandet av tabloidtidningar i början av 1900-talet. 

Dessa är främst inspirerade av de engelska tidningarna Daily Mirror och Daily Express och 

utgår främst från bilder när de utformar sina artiklar. Layouten är fokuserad på lättlästhet för 

att kunna läsas i till exempel tunnelbanor, bussar och på gator. Sensationsjournalistik är inte 

från början något kriterium för dessa tidningar, även om de på senare tid har förknippats mer 

med sådant. Expressen har hört till denna grupp redan från starten, medan den äldre tidningen 

Aftonbladet har rört sig hit under 1900-talet. Aftonbladet är landets mest sålda tidning, 

Expressen (tillsammans med GT och Kvällsposten) är den tredje mest sålda, och kommer tvåa 

som kvällstidning sett.8  

 

Hadenius, Weibull och Wadbring menar att benämningen kvällspress är oegentlig och har sitt 

ursprung i 1950- och 1960-talen, då dessa tidningar gavs ut på eftermiddagen. Det som 

egentligen skiljer kvälls- och dagstidningar åt är innehållet och att kvällstidningarna är mer 

beroende av att sälja lösnummer än dagstidningarna som i första hand säljs till 

prenumeranter.9 

 

Dagens Nyheter kom till under 1860-talet och gavs, till skillnad mot de flesta andra tidningar 

vid den tiden, ut på morgonen. DN var dessutom relativt billig, då den till stor del 

finansierades med annonser av olika slag. Den bars därtill ut till prenumeranterna så att de 

slapp hämta den på tryckeriet, som man var tvungen att göra med andra tidningar. Till en 

                                                 
5 Hadenius, Weibull, Wadbring (2008). Sid. 51 
6 Ibid, Sid 133 
7 Ibid. Sid. 73 
8 http://www.dagspress.se/Article.jsp?version=108444&idx=5 (läst: 2009-06-18) 
9 Hadenius, Weibull, Wadbring (2008), Sid 134 
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början utpekades Dagens Nyheter av sina konkurrenter för att hålla för låg kvalitet, men 

anklagelserna försvann snart och den liberala tidningen blev ett viktig forum för medelklassen 

och står numera för svensk tidningstradition.10 DN är Sveriges mest sålda morgontidning och 

tvåa bland alla tidningar enligt den officiella klassificeringen. Den största konkurrenten bland 

morgontidningar kan Svenska Dagbladet ses som. SvD är den tredje mest sålda 

morgontidningen i landet och femma i den totala försäljningsstatistiken över dagspress. 

Göteborgs-Posten är visserligen den näst största morgontidningen sett till sålda exemplar, 

men det Stockholmsbaserade Svenska Dagbladet har en spridning över hela landet medan GP 

är mer koncentrerad till Västsverige.11 

 

Speltidningen Superplay har två gånger blivit utnämnd till Sveriges ledande dator- och TV-

speltidning av branschtidningen Manual.12 Medan Superplay har getts ut i sedan mitten av 

1990-talet är Level en relativt nystartad tidning (2006), med en redaktion bestående av bland 

annat avhoppare från Superplay.13 De båda tidningarna ges ut 12 gånger per år, vilket gör att 

de inte definieras som dagspress. Superplay är den större av de två, med 12 800 exemplar år 

2008.14 För Level var försäljningssiffran 9800 samma år.15 

 

2.1.2 Urval av spelartiklar 

I alla våra utvalda tidningar kommer vi att läsa tre spelrecensioner föredelat lika på tre olika 

spelkategorier; vuxenspel, ungdomsspel och barnspel. Med andra ord kommer vi alltså i varje 

tidning att läsa en recension av ett vuxenspel, en recension av ett ungdomsspel och en 

recension av ett barnspel. 

 

Eftersom många speltitlar förekommer i uppsatsen, stundom väldigt tätt, förkortar vi dessa 

ibland för att få ett lättare flyt genom texten och försöka undvika ett upprepande språk. Call of 

Duty: World at War blir exempelvis CoD: WaW. 

 

                                                 
10 Hadenius, Weibull, Wadbring (2008), Sid. 60-61 
11 http://www.dagspress.se/Article.jsp?version=108444&idx=5 samt 
http://sv.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6teborgs-Posten och http://sv.wikipedia.org/wiki/Svenska_Dagbladet 
(läst: 2009-06-18)  
12 http://sv.wikipedia.org/wiki/Super_PLAY (läst 2009-06-18) 
13 http://sv.wikipedia.org/wiki/LEVEL (läst 2009-06-18) 
14 http://www.ts.se/Mediefakta/Index.aspx?mc=005257 (läst: 2009-06-18) 
15 http://www.ts.se/Mediefakta/Index.aspx?mc=004793 (läst 2009-06-18) 
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Sett till våra tre tidningskategorier innebär detta som sig bör att totalt sex spel recenseras i 

såväl dagstidningarna, kvällstidningarna som speltidningarna. En recension av ett barnspel, en 

recension av ett ungdomsspel och en recension av ett vuxenspel i Aftonbladet blir tillsammans 

med samma uppsättning artiklar i Expressen totalt sex kvällstidningsrecensioner. Läggs även 

dessa samman med sex artiklar var från de andra tidningskategorierna så hamnar det totala 

antalet spelrecensioner på 18 stycken. För att ytterligare förtydliga följer på nästa sida två 

tabeller som visar hur många recensioner som kommer att läsas och analyseras från vilken 

tidning/tidningskategori och hur dessa buntas ihop. 

 

Spelrecensioner som ska läsas 

Tidning Barnspel Ungdomsspel Vuxenspel 

Dagens Nyheter 1 1 1 

Svenska Dagbladet 1 1 1 

Aftonbladet 1 1 1 

Expressen 1 1 1 

Superplay 1 1 1 

Level 1 1 1 

Totalt: 6 6 6 

 

Tidningskategori Barnspel Ungdomsspel Vuxenspel 

Dagstidningarna 2 2 2 

Kvällstidningarna 2 2 2 

Speltidningarna 2 2 2 

Totalt: 6 6 6 

 

De tre spelkategorier som ska undersökas ser vi skillnad på genom de olika 

åldersrekommendationer som numer alla TV-spel märks med. Vi kategoriserar in vuxen-, 

ungdom- och barnspelen enligt följande modell: 

 Barnspel: 3-12 år 

 Ungdomsspel: 12-18 år 

 Vuxenspel: 18+ år 
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För att vara säkra på att de recensioner vi väljer ut tillhör rätt spelkategori kommer detta alltid 

att verifieras med PEGI:s (Pan European Game Information) onlinetjänst på Internet. PEGI är 

ett system som är erkänt över hela världen, och som bland annat åldersmärker spel. 

 

Under dessa olika spelkategorier kan det finnas i princip vilka spelgenrer som helst, men 

genrerna i sig är inget vi tar hänsyn till då vi väljer ut recensionerna. Anledningen till att vi 

kategoriserar spelen efter PEGI:s åldersrekommendationer och inte genrer, som till exempel 

racing, action och så vidare, är att åldersrekommendationerna redan är en allmänt vedertagen, 

enkel och rak metod att skilja spel åt. Skulle vi i den här uppsatsen kategorisera spelen genom 

deras genrer är det dessutom möjligt att vi stöter på subgenrer inom dessa, som skiljer sig 

något från varandra, och problematiserar urvalet. Vi hade då varit tvungna att vara väldigt 

precisa med vilken eller vilka genrer vi väljer. Vi skulle sedan bli tvungna att vara mycket 

noggranna med vilka spel recensionerna behandlar, och det hade kanske varit svårt att hitta 

tillräckligt många artiklar som behandlar exakt det vi letar efter i de utvalda tidningarna. Vi är 

inte ute efter att göra en preciserad undersökning av ett enda, eller några få utvalda områden. 

Det viktigaste för oss är att vi får någon slags spridning över dator- och TV-spelsfältet, så att 

vi kan undersöka tidningsfältets relation till detta.  

 

Vidare kommer vi att ha en gräns för hur korta texterna får vara. Gällande spelrecensioner kan 

man finna många, väldigt korta recensioner, i synnerhet i kvällstidningarna och i 

dagstidningarna. Är texterna för korta kan det bli svårt få ut något vidare av recensionerna. I 

en kort artikel blir det svårt att få plats med alla dimensioner som recensenten kanske 

egentligen vill ha med. Därför har vi valt att sätta en undre gräns för hur många tecken varje 

recension minst måste bestå av. Vi vill läsa artiklar, inte notiser. Gränsen är satt till 800 

tecken, utan att räkna blanksteg mellan ord. Gränsen är satt i enlighet med vår egen 

bedömning av vad som är minimum för en tämligen givande recension. Om en artikel består 

av över 800 tecken men ändå bara täcker ett fåtal speldimensioner får vi förutsätta att 

recensenten ändå har tagit upp det han eller hon anser vara viktigt och inte funnit något mer 

att skriva om, vilket i sig kan vara en intressant observation. Vi sätter inte någon övre gräns 

för hur långa artiklarna får vara. Som tidigare redan nämnt ska recensionerna ej heller vara 

publicerade före 2007, då vi vill se vad som är viktigt och oviktigt på spelmarknaden i 

dagsläget.  
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2.1.3 Speldimensionerna 

När vi läser de olika spelrecensionerna kommer vi att undersöka vad varje enskild artikel 

säger om ett antal utvalda speldimensioner som vi anser är mer eller mindre är centrala för 

alla moderna TV-spel som produceras i dagsläget, oavsett genre och konsoltyp. 

 

De speldimensioner som vi kommer att eftersöka extra noga är dessa – under varje 

speldimension finns korta beskrivningar som visar vad de olika dimensionerna innefattar: 

 

 

 Kontroll  

o Innefattar allt som berör den interaktiva kontrollen i spelet, det vill säga hur 

mjukvaran svarar på spelarens kommandon. Exempelvis hur man styr sin 

avatar och om det är svårt eller ej. 

 Grafik  

o Innefattar allt som berör spelets utseende. Hur ser exempelvis miljöerna ut? Är 

spelet vackert eller fult? Passar grafiken ihop med andra dimensioner 

stilmässigt? 

 Ljud  

o Innefattar allt som berör ljudet i spelet, exempelvis musik, röster och 

ljudeffekter. 

 Hårdvara  

o Innefattar allt som berör exempelvis konsol och handkontroll. Passar 

handkontrollen för speltypen och räcker maskinens prestanda till för att spelet 

ska kunna se ut, låta och fungera som tänkt? Finns möjlighet till spel över 

internet/nätverk? Den interaktiva kontrollen i spelet, mjukvaran, räknas 

följaktligen inte in här. 

 Svårighetsgrad  

o Innefattar allt som berör spelets svårighetsgrad. Är spelets olika moment för 

enkla, lagom enkla eller alldeles för svåra? 

 Livslängd  

o Innefattar allt som berör spelets livslängd. Är spelet exempelvis lagom långt 

eller är det för kort? Består spelet av tillräckligt många moment för att det ska 

hålla i längden? 
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 Stil/genre  

o Innefattar allt som berör vilken stil/genre spelet har. Är det exempelvis ett 

actionspel, äventyrsspel eller någonting annat? Fungerar det i så fall bra eller 

dåligt, försöker spelet vara något det inte klarar? Denna dimension hör inte 

sällan ihop med andra dimensioner. 

 Buggighet  

o Innefattar allt som berör eventuella programmeringsbrister. Uppenbara tekniska 

fel i spelet som man stör sig på. 

 Målgrupp  

o Innefattar allt som berör målgrupp. Vilka riktar sig spelet till, passar det till alla 

eller bara till en liten skara? 

 Handling  

o Innefattar allt som berör spelets handling. Vad händer i spelet, vad består det av 

för moment och hur hänger allt samman? 

 Realism  

o Innefattar allt som berör spelets realism. Är spelet realistiskt eller orealistiskt, 

och är det i så fall bra eller dåligt? Lever spelet upp till förväntningarna om ett 

realistiskt eller orealistiskt spel? Hör inte sällan ihop med andra dimensioner. 

 Spelkänsla 

o Innefattar allt som berör spelets ”stämning”. Är spelet till exempel så bra att 

man blir beroende av det, eller tröttnar man direkt? Känslan är oftast beroende 

av andra dimensioner för att fungera bra. 

 

Vi kommer att föra statistik över vilka av dessa speldimensioner som berörs i de olika 

recensionerna. Detta kommer att ske genom att räkna hur många gånger de olika 

speldimensionerna behandlas per recension, tidning och tidningskategori. På så vis kommer 

det att bli enklare att få en överblick över vad recensenterna, i de olika tidningarna, tycker är 

viktigast. Genom detta system kan vi även komma att upptäcka vissa mönster i vad man 

fokuserar på i de olika tidningarna, om exempelvis någon tidning omnämner någon av 

speldimensionerna betydligt oftare än i de andra tidningarna. Vi kommer alltså att kunna 

kartlägga om dessa speldimensioner är lika viktiga överallt eller om kriterierna för hur ett bra 

spel ska se ut varierar beroende på var recensionerna publiceras, samt om vissa 

speldimensioner är olika viktiga beroende på spelkategori.  
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Bortsett från detta kommer vi även att föra statistik över hur kritiken ser ut till de olika 

speldimensionerna som berörs, det vill säga om kritiken är positiv, neutral eller negativ. 

Denna del av den statistiska insamlingen är dock bara sekundär då vi främst vill se hur ofta de 

olika speldimensionerna omnämns. Dock finns möjligheten att vi kan upptäcka allmänna 

mönster i huruvida spel exempelvis har bra grafik eller ej. Extra intressant kan detta bli om vi 

analyserar spelrecensioner om samma spel, men i två olika tidningar. Då kan vi se om kritiken 

stämmer överens, eller om det som den ene skribenten tycker är fint är fult i den andre 

skribentens ögon.  

 

Dimensionerna är olika mycket förankrade i teknik- eller spelvärlden och ger en indikation på 

hur tekniskt inriktad, eller intern i spelvärlden, recensionen är. Buggighet har till exempel 

mycket mer med teknik att göra än vad handling har, och är definitivt något som är mer 

karaktäristiskt för elektroniska spel, eftersom den dimensionen inte delas på samma sätt av 

andra medier. Detta kräver således någon slags inblick i spelvärden i synnerhet, och inte bara i 

medier i allmänhet. Som ett exempel går en handling även att hitta i en skönlitterär bok, men 

en bugg skulle närmast vara jämförbart med ett tryckfel. Dock innebär inte tryckfelet riktigt 

samma sak för läsaren som buggen för spelaren. Man kan gissa sig till, eller räkna ut genom 

sammanhanget, hur ett felstavat ord egentligen ska se ut. En bugg däremot kan te sig på 

många olika sätt och ibland vara ett fel som återkommer genom hela spelet och förstör hela 

upplevelsen. En bugg kan till exempel innebära att avataren fastnar, utan möjlighet att komma 

loss, vilket gör att man måste starta om spelet.  

2.2 Teori 

För att kunna besvara frågeställningarna och utföra vad uppsatsen syftar till så kommer vi, 

bortsett från den ovan nämnda statistiska insamlingen av olika speldimensioner, att använda 

oss av ett antal olika teorier, som i analysdelen kommer att fungera som analysverktyg. De 

olika teorierna/verktygen kommer alltså att användas för att besvara varför förhållandet 

mellan de olika tidningarna ser ut som de gör. Nedan följer mer information kring de teorier 

som vi främst kommer att utgå ifrån i den kommande analysen. 
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2.2.1  Textanalys 

I Göran Bergströms och Kristina Boréus verk Textens mening och makt presenteras en modell 

av Evert Vedung för innehållslig idéanalys. Vi har använt oss av denna modell som 

utgångspunkt för våra analyser i den här uppsatsen. Nedan följer en förklaring av 

angreppssättet. Texten inom hakparenteser är våra egna noteringar, för att så enkelt som 

möjligt försöka förklara vår variant av Vedungs innehållsliga idéanalys. 

 

”[…] kännetecknas av att man söker efter logiken i en politisk ideologisk argumentation [eller en 

spelrecension]. Vedung (1977) kallar detta för en innehållslig idéanalys. Ett exempel på 

forskningsproblem som har sin grund i denna variant kan formuleras på följande vis: Hur 

argumenterar partiet X [eller tidningen X] i fråga om välfärdspolitiken [eller TV-spel/ett visst TV-

spel]? Vilka är huvudbegreppen i argumentationen? Vad ges de för betydelse? I vilken 

utsträckning förekommer i debatten outtalade premisser? Förekommer motstridiga 

resonemang?”16 

 

Med Vedungs innehållsliga idéanalys som angreppssätt kommer vi att bena ur recensenternas, 

och tidningarnas, förhållningssätt gentemot de olika dimensioner som ett TV-spel består av. 

Istället för att använda den innehållsliga idéanalysen till att analysera politik, som i exemplet 

ur boken, tillämpar vi den för vår undersökning av TV-spelsrecensioner. Vi måste alltså läsa 

de av oss utvalda recensionerna noggrant och ta reda på vad recensenterna lägger störst – och 

minst – vikt vid, vad som tycks vara värt att nämna i en recension och vad som inte är det. Vi 

ser också efter om det finns meningsskiljaktigheter kring vilka dimensioner som är mest eller 

minst betydelsefulla för ett TV-spels betyg. 

 

Om vi som exempel föreställer oss att Aftonbladet lägger störst vikt vid att förklara för 

läsaren hur ett TV-spels kontroll fungerar, men aldrig skriver något om spelets livslängd, kan 

vi urskilja ett slags ställningstagande. Om vi samtidigt ponerar att Dagens Nyheter istället 

verkar tycka att livslängden är det viktigaste och ger den dimensionen störst utrymme i sina 

recensioner, och inte skriver något om kontrollen, har vi funnit att de två tidningarna verkar 

vara varandras motsatser. Samtidigt kanske kvällstidningarna som tidningskategori rent 

allmänt visar sig vara mest intresserade av grafik, om Expressen drar upp statistiken på den 

dimensionen, och dagstidningarna visar sig vara mer intresserade av ljud. Potentiellt sett 

skulle två eller tre tidningskategorier också kunna peka på samma dimension, eller 

                                                 
16 Bergström, Göran och Boréus, Kristina (red.) (2005), Textens mening och makt – Metodbok i 
samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. Lund: Studentlitteratur. Sid. 154-155 
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dimensioner, som viktigast och oviktigast när det kommer till att förklara vad som definierar 

ett spels slutliga omdöme. 

 

Liksom inom politiken kan motstridiga resonemang även förekomma här. Motstridiga 

resonemang kan dels uppträda mellan olika tidningar eller tidningskategorier, vilket bara 

förtydligar och motiverar att de är skilda åt. Men motstridiga resonemang kan också dyka upp 

inom samma tidning eller kategori. Det är inte helt omöjligt att tre utvalda artiklar ur en och 

samma tidning spretar åt olika håll så att alla dimensioner tas upp, och ingen verkar mindre 

viktig än en annan. I ett sådant fall saknas en tydlig ståndpunkt och det blir svårt att placera 

tidningen och att bilda sig en uppfattning om vad man kommer att få ut av recensionerna i 

den. Då blir det också svårt för potentiella läsare att välja vilken tidning de vill läsa för att få 

just den informationen de vill ha. Om vi jämför detta med politik, för att gå tillbaka till 

Vedungs ”originalexempel”, skulle vi få ett parti med ett otydligt partiprogram. Man vet inte 

riktigt vad partiet står för och det blir svårt att veta om man kan tänka sig att rösta på det eller 

inte. 

 

Att komma fram till ett sådant resultat med bara tre artiklar ur varje tidning kanske inte verkar 

så sannolikt vid första tanken, men det är ändå värt att nämna. Vi tror också att ett större antal 

artiklar bara skulle peka på ännu större skillnader mellan frekvent nämna och sällan nämnda 

dimensioner. 

 

Outtalade premisser, som det tidigare citatet ur Textens mening och makt talar om, utgörs i det 

här fallet av dimensioner som ej berörs i recensionerna. Om till exempel alla recensioner 

beskriver dimensionen handling, medan en inte gör det, får vi ställa oss frågande till huruvida 

recensenten i fråga har funnit något att skriva om handlingen eller inte i det beröra spelet, eller 

om recensenten tycker att just den dimensionen är helt oviktig. 

 

Det kan också vara så att en tendens att utelämna någon eller några dimensioner träder fram. 

De utvalda dimensionerna är sådana vi tycker är vikiga beståndsdelar i ett modernt TV-spel. 

Då det är vi själva som har bestämt vilka dimensioner vi ska leta efter måste vi också ta ett 

ansvar för dem och kan inte komma med anklagelser om slarv från någon recensents eller 

tidnings sida. Vi tror att vårt material på 18 artiklar borde vara tillräckligt för att alla de 

utvalda dimensionerna skall täckas, men visar det sig att någon helt uteblir kan det vara så att 

vi själva har gjort en felbedömning av dimensionens betydelse. 
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2.2.2  Kategoriseringar och verklighetsuppfattning 

Vi vill klargöra att problemet med en textanalys är att vi som läsare måste göra en tolkning av 

författarnas texter. Vi har inte recensenterna bredvid oss när vi läser och vi kan således inte 

ställa ett obegränsat antal frågor till dem för att försäkra oss om att vi har läst och förstått 

deras texter på precis det sätt som de själva har tänkt sig. Även om fallet varit så att vi kunde 

ställa frågor, hade vi dessutom varit tvungna att tolka svaren på dessa och vi skulle alltså vara 

tillbaka i tolkandet igen. Det här problemet är dock inget konstigt eller ovanligt och har 

uppmärksammats ett otal gånger och i många olika sammanhang. Vi tolkar världen naturligt 

genom att utgå från att vissa kategorier och egenskaper är viktiga, och att vissa av dessa är 

mer betydelsefulla än andra. Därför blir vi ibland tvungna att göra val när vi läser 

recensionerna. 

 

Om en recensent till exempel skriver en mening som ”Spelet är vackert.”, är vi utlämnade att 

själva tolka vilken dimension som avses. Det kan exempelvis vara stil/genre, grafik eller ljud 

som menas. Om man läser en recension bara för att ta reda på om ett spel kan vara tillräckligt 

bra för att vara värt ett köp spelar det kanske inte lika stor roll vilken dimension som avses. 

Det viktiga då är att det är vackert, vilket är positivt. När vi analyserar recensionerna läser vi 

dem dock inte för att ta reda på om spelet är bra eller dåligt, utan vad som gör det just bra 

eller dåligt. Vi måste veta vilken dimension det är som recensenten kallar vacker då en 

förenklad sammanfattning av hela spelet i en enda mening inte räcker för att bena ur 

anledningarna till varför spelet beskrivs i positiva ordalag. Den dimension recensenten 

behandlar flest gånger kan vi anse som viktigast att ”få till rätt” och den blir därmed en del av 

ett grundrecept för ett bra spel. I ett fall där vi kan läsa att ”Spelet är vackert.” måste vi läsa 

hela texten för att kunna generalisera och anta att det är en viss dimension som åsyftas. Om 

meningen följs av ”Miljöerna är ordentligt genomarbetade.” är det nära till hands att 

klassificera påståendet som ett omnämnande av dimensionen grafik. Det leder oss också till 

att förmoda att föregående mening också avser grafiken, eftersom inget pekar på något annat, 

och den dimensionen får alltså två noterade ”poäng” i tabellen för dessa meningar.  

 

Här hamnar vi i ett dilemma som är välkänt för den yrkesverksamme filosofen. Inom 

metafysiken diskuteras vad egenskaper är och hur vi tolkar dessa för att skapa en greppbar 

verklighet. Den kan delas upp i två huvudsakliga läger. Ett av dem, universalismen, går ut på 
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att egenskaper existerar och binder samman objekt och olika individer. Saker och ting som 

innehar samma eller liknande egenskaper kan placeras i fack tillsammans.17 TV-spel med lika 

innehåll skulle därmed kunna placeras i genrer eller stilar. Innehåller två spel till exempel 

skjutvapen och våld sett ur ett förstapersonsperspektiv kan man placera båda spelen i first 

person shooter-genren.  

 

Nominalisten hävdar till skillnad mot universalisten att egenskaper endast kan tillskrivas det 

individuella objektet. Spel är spel och har inte mer än så att göra med varandra. För 

nominalisten blir exemplet med två spel som innehåller skjutvapen och våld sett ur ett 

förstapersonperspektiv bara två skilda spel. Att deras innehåll liknar varandra har inte med 

saken att göra, eftersom de inte är exakt likadana – och hade de varit likadana så skulle de 

också ha varit två kopior av samma spel. 

 

Det här påvisar att det inte alltid är helt oproblematiskt att placera in något i genrer. Det gör 

också att vi, som tidigare nämnt, finner det lämpligare att klassificera in de omlästa spelen 

ålderskategorier enligt PEGI:s system. 

 

När vi försöker tydliggöra metafysiken som ämne på ett kort och lättfattligt sätt kan det vara 

bra att lyfta ut ett citat ur boken Metaphysics – the big questions, så att läsare av uppsatsen får 

en chans att få det ganska svåra ämnet förklarat av ytterligare en källa: 

 

We say things like”The sun is trying to come out”,”The car doesn’t want to start”,”Time passes 

slowly when one is bored”, and” Dark, angry clouds filled the sky”. Since metaphysics is an 

attempt to get at how things really are, this requirement is not hard to understand. Those who say 

things like these do not mean to assert that the sun, the car, or the clouds are conscious beings, or 

that time can pass at different rates; and, therefore, at least some of the features of these 

statements do not represent an attempt to say how things really are. When doing metaphysics, such 

loose talk has to go: one must be willing to take responsibility for the strict and literal 

consequences of the words one has used to make a statement. 18 

 

Vi tänker inte fördjupa oss i metafysik, men vill ändå peka på att diskussionen kring 

egenskaper är gammal och att det finns skilda åsikter kring detta. Vi försöker dock vara så 

                                                 
17 Zimmerman, Dean W. (2004), Oxford Studies in Metaphysics, King’s Lynn, Biddles Ltd., Sid. 113 
18 Van Inwagen, Peter och Zimmerman, Dean W. (2008), Metaphysics – the big questions second edition. 
Malden, MA: Blackwell Pub 
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sakliga som möjligt när vi söker igenom recensionerna och vill inte missa någon egenskap 

som tillskrivs de olika berörda TV-spelen. 

 

Förutom att spel med lika egenskaper kan delas in genrer som till exempel FPS, äventyr och 

racing, kan de också delas in i kategorier som populära bland recensenter, icke populära bland 

recensenter, bra och dåliga. Vi har nu inte för avsikt att leta efter just bra eller dåliga spel, 

utan vi letar efter dimensionerna, egenskaperna, som recensenterna tittar extra noga på när de 

gör sina bedömningar av vad som är bra eller dåligt. Egenskaper hos olika objekt har alltså 

som redan nämnt diskuterats länge, och det finns många åsikter om vad egenskaperna gör för 

objekten. Går det att peka på vilka exakta delar som gör att ett visst spel blir bra, medan ett 

annat blir dåligt? Det är förmodligen så att många olika faktorer har betydelse, men det skulle 

också kunna vara en eller ett par simpla, avgörande orsaker. Många spel recenseras dessutom 

av olika recensenter i olika skrifter och på olika hemsidor. Då kan olika artiklar ge olika bilder 

av samma spel. En recension i Aftonbladet kan till exempel skriva om egenskaper på ett annat 

sätt än vad en recension i Superplay gör. De olika tidningarna kan rent av prioritera att skriva 

om helt olika dimensioner och egenskaper.  

 

2.2.3  Smakdistinktion och kapitalteori 

Den franske sociologen Pierre Bourdieu (1930-2002) arbetade under sin levnadstid fram 

bland annat en smakdistinktion och en fältteori. Kort sammanfattat menade Bourdieu att 

samhället är uppbyggt av en rad olika fält som på olika sätt interagerar med varandra. Inom de 

olika fälten, som ibland kan vara svåra att urskilja, finns det olika typer av värderingar och 

koder för hur man ska bete sig, vad man ska vara bra på och så vidare. Det är dessa normer 

som gör att man kan se skillnad på de olika fälten. När normerna från ett fält krockar med 

normerna från ett annat fält ser man var gränserna går.19 Liksom inom metafysiken är dessa 

normer och värderingar, och även fälten som skapas av dem, föreställningar som vi människor 

bär på för att skapa en begriplig värld omkring oss. Vi bär på föreställningar om att vissa 

personer, djur eller ting är på ett visst sätt redan innan vi har undersökt dem. Ibland 

undersöker vi dem inte alls utan förutsätter att ”mallarna” stämmer. Mentala etiketter på den 

fysiska omgivningen formar hierarkier som ger personer, djur och ting vissa givna attribut. 

Attributen formar vårt sätt att förhålla oss till dem och, i ett större sammanhang, förhålla oss 

                                                 
19 Bourdieu, Pierre (1989), Distinction. London: Routledge. Sid. Passim. 
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till världen. När flera saker har något gemensamt och passar tillsammans kan man säga att de 

bildar ett fält. 

 

Skulle det visa sig att våra tidningar ingår i olika fält så skulle detta exempelvis kunna 

uppenbara sig genom att recensionerna, sett till de olika tidningarna, har olika värderingar för 

hur ett bra spel ska se ut och vad det ska innehålla för olika moment. I den kommande 

analysdelen utgår vi ifrån att de speldimensioner (beskrevs under punkt 2.1.3) som 

tidningarnas recensenter berör flest antal gånger är de moment som ett bra spel ska innehålla. 

Ju fler omnämningar en viss speldimension har desto viktigare är den, åtminstone för det 

aktuella spelet som recenseras. Finns det märkbara skillnader mellan de olika tidningarna så 

innebär det i så fall att normerna är olika för respektive tidning och därav kan man se att det 

finns en gräns mellan dem, en gräns mellan de olika fälten. Skulle å andra sidan recensionerna 

från de olika tidningarna visa sig vara väldigt lika så skulle det istället innebära att tidningarna 

kanske ingår i samma fält, eller att de olika fältens normer ser ut på ungefär samma sätt. Med 

andra ord kommer vi ta reda på hur mycket tidningarnas spelrecensioner har gemensamt och i 

så fall vad som är gemensamt, men även vad som inte är gemensamt. Kan man exempelvis se 

några skillnader i hur ofta tidningarna omnämner de mer tekniska speldimensionerna eller ser 

det lika dant ut överallt? 

 

Vidare kan man även diskutera huruvida de olika tidningarnas fält ingår i ett gemensamt 

tidnings –eller massmediefält. För att inte komplicera allting för mycket väljer vi dock att 

bortse från dessa ”yttre” fält och enbart fokusera på just de olika tidningarna vi valt. Skulle 

det visa sig att tidningarna skiljer sig, att de ingår i olika fält, så kan de med andra ord även 

ingå i ännu fler yttre fält, men dessa kommer vi att hålla utanför den här uppsatsen.   

 

De fält vi är intresserade av är dels spelens, eller spelvärldens, och dels tidningarnas. Spelen 

blir behandlade, klassificerade och betygsatta av tidningarna, som innehar en ställning som 

offentlig arena. Tidningarna förmedlar sina omskrivanden av spelen till sina läsare som också 

är potentiella köpare av det som recenseras. Tidningarna har då en möjlighet att antingen 

framställa spelen som en teknisk produkt som endast är till för vissa, eller som en 

underhållningsprodukt som många fler kan ta till sig. 
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Ur ett rent individualistiskt perspektiv är det smaken hos en individ som avgör i vilket fält 

denne hamnar.20 Beroende på vilka intressen man har, vad man gillar och ogillar, vad man är 

bra och dålig på så passar man in olika bra i de olika fält som finns. Normerna man har och 

följer bildar således en livsstil, ett habitus.21 Om det senare i analysen visar sig att de olika 

tidningarna ligger i olika fält så kan man alltså förutsätta att skribenterna har olika sorters 

habitus, som bara passar in i just den tidning där recensionerna publiceras. Om däremot 

recensenternas habitus ser ut på ungefär samma sätt i alla de olika tidningarna så innebär det 

sannolikt istället att tidningarna ligger i, eller väldigt nära, ett och samma fält. Och skulle 

tidningarna ligga i samma fält så innebär alltså det i sin tur att recensionerna, oavsett tidning, 

ser ungefär lika dana ut rent innehållsmässigt så till vida att de olika speldimensionerna berörs 

ungefär lika många gånger. 

 

Kort sammanfattat kan man alltså säga att smaken en individ har skapar en livsstil med olika 

normer och värderingar. Själva livsstilen, som Bourdieu kallar för habitus, skapar eller 

placerar in individen i något av de olika fält som finns.22 Fält är med andra ord ett slags 

samlingsnamn för en grupp individer som har samma typer av värderingar eller intressen. 

 

Eftersom uppsatsen till viss del behandlar högt och lågt inom spelkulturen anser vi att vår 

tolkning av Bourdieus teori om smakdistinktion och fält kommer att passa bra i 

sammanhanget. Vi tittar på hur mycket respektive tidning behandlar TV-spelens olika 

speldimensioner, till exempel kontroll och grafik, hur nyanserat språket i recensionerna är och 

hur mycket som skrivs överhuvudtaget om spelen och dess olika speldimensioner. Bourdieus 

smakdistinktion kan förklara varför tidningarna skriver på olika sätt om samma spel, peka på 

grunden till varför normerna för vad som är bra kan skilja sig. Visar det sig att tidningarna har 

recensioner av blandad karaktär, kan det tyda på att tidningarna just inte har några fastslagna 

normer att förhålla sig till. 

 

The objects endowed with the greatest distinctive power are those which most clearly attest the 

quality of the appropriation, and therefore the quality of their owner, because their possession 

requires time and capacities which, requiring a long investment in time, like pictorial and musical 

                                                 
20 Bourdieu, Pierre (1989), Distinction. London: Routledge. Sid. Passim. 
21 Ibid. 
22 Ibid. 
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culture, cannot be acquired in haste or by proxy, and which therefore appear as the surest 

indications of the quality of the person.23 

 

Det citerade stycket ur Distincion av Bourdieu pekar på att ju större investering i tid – desto 

högre värde får ens kapital ur objektet man äger och aktiviteten kring det som objektet skapar. 

För oss betyder det att den som innehar, och spelar, ett svårare och mer tidskrävande spel 

torde inneha högre status i en grupp av spelare, än den som spelar ett lätt spel, som går att 

klara på kort tid och utan någon större ansträngning. Det är möjligt för recensenter att ge ett 

spel ett högt eller lågt värde genom att skriva om det på ett visst sätt, beskriva det som svårt 

eller lätt rent spelmässigt och/eller gestaltningsmässigt. Spel kan ju också ha fler 

beståndsdelar som går att beteckna som svåra, än att ”bara” vinna över en motståndare eller 

att lösa gåtor och pussel. Ett spel kan också ha en mer eller mindre svårförstådd eller 

svårtolkad berättelse (ofta berättad genom filmsekvenser), för att ge spelaren en vidare 

upplevelse än bara det som innefattar att trycka på kontrollens eller tangentbordets knappar 

(jämför till exempel spel som Pac Man och Silent Hill). Därför är det troligt att spel med 

svårare berättelser kan ge ytterligare status åt dem som begriper sig på och orkar med den 

tyngre handlingen, som tar sig igenom spelet utan att tröttna på det på grund av det bitvis låga 

tempot och den större mängden information att hålla reda på. 

 

Det är alltså flera olika aspekter som gör att ett visst datorspel blir högt eller lågt och vi måste 

vara uppmärksamma på det när vi läser om och talar om det. 

 

2.3 Bakgrund 

1958 tillverkades det allra första spelet av fysikern William Higinbotham på ett 

forskningsinstitut i USA. Spelet tillverkades till en installation av en utställning om datorer 

och spelet hette Tennis for two24 och var utformat på ungefär samma sätt som Pong, som kom 

14 år senare. Med dessa rader kan man säga att det första spelet någonsin kom till på grund av 

en utställning om datorer.  

 

Efter detta har spelkulturen utvecklats i enorm takt. Nördkultur/teknikkultur – ansågs det vara 

i början. Nu anses det som en sund faktor i teknikens utveckling inom det interaktiva 

                                                 
23 Bourdieu, Pierre (1989), Distinction. London: Routledge. Sid.281 
24 http://sv.wikipedia.org/wiki/Datorspel#Historik (läst: 2009-05-10) 
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spelfältet. Det är bara att jämföra Nintendo 8-bitgrafik med grafiken som Playstation 3 har i 

sina spel så ser även ett ”otränat” öga att det är en väldig skillnad mellan de båda konsolernas 

spelgrafik.  

    

Till skillnad från många andra ”fenomen” har inte dator- och TV-spelsvärlden någon speciellt 

lång historia bakom sig, såvida man inte väljer att se spelen som en förlängning/remediering 

av de sagor, filmer och sällskapsspel som dominerade underhållningsbranschen innan de 

elektroniska spelen gjorde sitt intåg på marknaden under 70-talet. I sådana fall växer sig 

historiken kring dator- och TV-spel betydligt längre. Väljer man dock att se de elektroniska 

spelen som ett eget fenomen så har detta fenomen, i skrivande stund, ”bara” funnits i drygt 

femtio år. Men något man dock kan vara relativt säker på är att spelvärldens historia kommer 

att bli betydligt längre framöver. Vi lever förmodligen i början av en epok, en epok som 

kommer att bli mycket lång förutsatt att världsbefolkningen inte slutar använda all den teknik 

som man har gjort sig mer eller mindre beroende av. 

 

Mot slutet av 50-talet och i början av 60-talet utvecklades de allra första elektroniska spelen. 

De utvecklades på olika typer av datorer och programmerades i hög utsträckning av 

datorkunniga programmerare på olika universitet runt om i värden.25 Under denna tid var 

datorerna stora och otympliga, och därtill var de även mycket dyra ur en rent ekonomisk 

synvinkel (en dator kostade cirka 120 000 dollar), så spelen var inte direkt något som nådde ut 

till den stora massan ute i samhället.26 Spelet Spacewar brukar ofta pekas ut som det första 

elektroniska spelet. Det utvecklades mellan åren 1961 och 1962 av en amerikan vid namn 

Steve Russell. Spelet har, om man jämför med dagens moderna spel, inte någon märkvärdig 

grafik, men då spelet var nytt ansågs grafiken vara mer eller mindre revolutionerande. Spelet 

går mycket kortfattat ut på att skjuta ner sin motståndares rymdskepp. Rymdskeppen är 

förövrigt formade som en kil med en nål, och den bakomliggande rymden är helt svart.27 

 

Dessa dyra och ganska simpla spel förde teknikutvecklingen framåt med stormsteg och på 

början av 70-talet började så spelkonsoler för vanliga hushåll att produceras. Exempelvis 

släppte företaget Magnavox, år 1972, en konsol som skulle kopplas samman med en TV. Att 

koppla konsolen till en TV var ett sätt att få ner kostnaderna i och med att kunderna då inte 

                                                 
25 http://www.jonasweb.nu/sidor/multimedia/datorspel/datorspelhistorik.html (läst: 2008-12-15) 
26 Ibid. 
27 Ibid. 
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skulle behöva köpa någon helt ny skärm enbart för spelkonsolen.28 Konsolen innehöll några 

små inbyggda spel och kontrollen var ganska simpel i jämförelse med vad som är vanligt 

idag. Spelen var svartvita och något ljud fanns inte heller, men trots detta sålde konsolen bra. 

Efter ett tag blev dock konkurrensklimatet hårdare vilket fick konsolvärlden att dö ut ett tag.29 

 

Under 70-talet startade Atari upp sin verksamhet, ett företag som tillverkade arkadspel 

(spelautomater) där spelaren fick betala för varje ”spelomgång”. Spelautomaterna var inte 

anpassade för hemmabruk, utan de placerades istället på restauranger och liknande ställen.30 

Atari lånade många idéer från Magnavox vilket ledde till en del rättsliga tvister. Exempelvis 

påminde tennisspelet Pong, som var ett av Ataris mest kända spel, väldigt mycket om 

Magnavox motsvarighet.31  

 

Spelmaskinerna genererade mycket pengar och snart hade ett flertal konkurrenter dykt upp på 

den växande marknaden. 1975 gick Atari och ett konkurrerande bolag vid namn Kee Games 

samman, och sedan köptes Atari upp av filmbolaget Warner, som troligen hade insett att det 

fanns mycket pengar att tjäna även i spelbranschen. Senare under 80-talet utnyttjade Warner 

sina filmrättigheter till att låta Atari göra spel av de mest populära filmerna. Den allra första 

filmen man lät överföra till spelmediet var E.T. som släpptes 1982. Vid denna tidpunkt 

tjänade till och med spelbranschen mer pengar än filmindustrin, så i fortsättningen har ganska 

många filmer även gjorts som spel.32 

 

Den ökade konkurrensen bidrog till en fortsatt teknisk utveckling. Spelmaskinerna blev 

mindre, billigare och snabbare, och redan på 80-talet började spel med färg och stereoljud bli 

vanliga.33 Under 80-talet växte även många kända spelserier och figurer fram som exempelvis 

Donkey Kong, Super Mario, Zelda och Pac-Man.34 Nintendo släppte under 80-talet även en 

serie portabla Game & Watch-spel, som blev en stor succé.  Spelen började sedan flytta hem 

till vardagsrummen och till en början överförde man de populära arkadspelen till de mer och 

mer avancerade konsolerna. Till skillnad från på Magnavox tid så placerade man nu spelen i 

små plastkastetter, som sedan skulle föras in i konsolen. På så vis kunde man enkelt byta eller 

                                                 
28 http://www.jonasweb.nu/sidor/multimedia/datorspel/datorspelhistorik.html (läst: 2008-12-15) 
29 Ibid. 
30 Ibid. 
31 Ibid. 
32 Ibid. 
33 Ibid. 
34 Ibid. 
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köpa nya spel utan att behöva köpa en helt ny konsol.35 Även sett till de portabla 

spelkonsolerna började man använda sig av spel på kasetter. 1989 släppte exempelvis 

Nintendo sin Gameboy och det är än i dag den mest sålda portabla spelmaskinen (den har 

dock kommit ut i olika upplagor).36  

 

Under 80-talet blev även hemdatorerna allt vanligare och en av de allra mest kända datorerna 

är Commodore 64 som med sina 30 miljoner sålda exemplar är världens mest sålda dator.37 

Även till dessa datorer började man utveckla spel, och faktum är att många datorer i princip 

fungerade på samma sätt som en vanlig TV-spelskonsol. Den största skillnaden mellan 

konsolerna och datorerna var att det var billigare för företag att utveckla spel till datorerna, så 

spelutbudet har sedan dess varit större för just datorer. Sett till konsolvärlden är spelen 

licenserade, vilket betyder att det kostar pengar för spelproducenterna att utveckla spel till 

respektive konsol.38 

 

På 90-talet började TV-spelen att bli väldigt vanliga och precis liksom tidigare utvecklades 

ständigt hård- och mjukvarorna. Nya konsoler släpptes konstant, men en del blev dock 

utkonkurrerade på den tuffa marknaden. Sett till dagsläget finns det numer tre stora bolag som 

producerar TV-spelskonsoler, och det är Nintendo, Microsoft och Sony. Och så lever 

självklart spelen vidare på datorfronten också.39 

 

Sedan skiftet 70/80-tal då det kommersiella genombrottet för spel ägde rum har alltså bolag 

kommit och gått. Tekniken har utvecklats mycket och den står fortfarande inte stilla. Från rent 

textbaserade spel finns nu 3D-spel som ser mycket realistiska ut, och man har även börjat 

experimentera med nya typer av spelkontroller för att göra spelaren mer aktiv i spelet. Från 

inbyggda spel i konsolerna har man gått till disketter och kassetter och sedan cd-skivor40, 

samtidigt som allt fler olika spelgenrer har också växt har fram. Det finns bland mycket annat 

äventyrsspel, sportspel, actionspel, och även en del ”blandspel” som innehåller blandade 

moment från de olika genrerna. Jämfört med förr då man spelade mot en trög ”dator” så kan 

man nu även spela mot riktiga människor via Internet.  

                                                 
35http://www.jonasweb.nu/sidor/multimedia/datorspel/datorspelhistorik.html (läst: 2008-12-15) 
36 Ibid. 
37 Ibid. 
38 Ibid. 
39 Ibid. 
40 CD → DVD → HD-DVD → Blu-Ray.  Parallellt förekommer nedladdningar från internet – både lagliga och 
olagliga. 
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3. Materialgenomgång 

I denna del av uppsatsen kommer vi att gå igenom och beskriva de olika artiklar vi har läst. 

Beskrivningarna är uppdelade i tre avsnitt, där speltidningarnas artiklar beskrivs före 

dagstidningarnas artiklar och kvällstidningarnas artiklar, detta enbart för att förbättra 

strukturen. Notera att den statistik vi för över hur ofta de olika beståndsdelarna finns 

omnämnda ligger i bilagorna! Dessa tabeller är viktiga att titta på för att kunna få en 

fördjupad förståelse för undersökningen. 

 

3.1 Speltidningarna  

3.1.1 Superplay 

Från speltidningen Superplay har vi valt att läsa spelrecensioner av följande tre spel; Fallout 3 

(18+)41, Lego Indiana Jones – The Original Adventures (7+)42 och Race Driver: Grid (12+)43. 

 
Fallout 3 är ett actionspel med en åldersgräns på 18 år som vi har läst en recension av i 

Superplay. Recensionen som skrevs av Johan Martinsson är 7342 tecken lång och spelet fick 

totalt 7 av 10 i betyg.  

 

Spelets handling utspelar sig efter ett stort kärnvapenkrig som lagt hela världen i ruiner. Som 

spelare tar man kontroll över en person som ger sig ut i en av de förstörda städerna för att leta 

efter sin försvunne far, som lämnat den bunker som avataren lever i, detta trots att farliga 

mutanter lurar runt om i staden. 

 

Recensenten väljer att i denna recension näst intill enbart ägna sig åt att detaljrikt förklara 

handlingen och känslan för läsaren. Därmed nämns inte många speldimensioner alls i texten, 

bortsett från just vad som händer och hur det känns, och spelarläget VATS, som är ett 

pausläge i spelet där man kan samla på sig handlingspoäng. Förutom detta läggs en del vikt 

vid grafik. Kontroll och ljud omnämns också. En jämförelse görs med The Elder Scrolls IV: 

                                                 
41  Superplay (2008) Fallout 3 (läst 2009-04-15)  http://www.superplay.se/artiklar/20081030/fallout-3/ 
42 Superplay (2008) Lego Indiana Jones: The Original Adventures (läst 2009-04-15) 
http://www.superplay.se/artiklar/20080701/lego-indiana-jones-the-original-adventures/ 
43 Superplay (2008) Race Driver: Grid (läst 2009-04-16) http://www.superplay.se/artiklar/20080704/race-driver-
grid/ 
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Oblivion som är Bethesdas (utvecklaren) senaste spel innan just Fallout 3, och recensenten 

kommer här fram till att han tycker att Fallout 3 är bättre än Oblivion.    

 

Lego Indiana Jones – The Original Adventures är ett äventyrsspel med en åldersgräns på 7 år 

som vi läst har en recension av i Superplay. Recensionen som skrevs av Carl-Johan Johansson 

är 4237 tecken lång och spelet fick totalt 8 av 10 i betyg.  

 

Detta spel är baserat på de tre första spelfilmerna om Indiana Jones och precis som i filmerna 

ska huvudrollen, och spelets avatar, Indiana Jones, samla på sig olika sorters artefakter och 

föremål för att kunna slutföra de olika uppdragen och bli en riktig äventyrare. 

 

Till skillnad från recensionen av Fallout 3, som inte innehöll omnämningar av speciellt 

många speldimensioner, så ägnar recensenten här en stor del åt att berömma Traveller’s Tale 

(utvecklaren) på flera punkter, bland annat för att ha gett spelet en snygg grafik, inte minst 

sett till animationerna av Indy (avataren). Vad som saknas i recensionen är en mer djupgående 

”summering” av spelets handling, men eftersom man får veta att spelet bygger på de tre första 

filmerna kanske en del av handlingen framgår ändå. Men det förutsätter såklart att läsaren 

också har sett de berörda filmerna. Lego Star Wars är ett spel som recensenten med jämna 

mellanrum återkommer till i recensionen, eftersom de rent grafiskt liknar varandra. Även 

detta spel blev väldigt varmt mottaget av såväl spelare som recensenter, men i denna ”fight” 

mellan Indy och Star Wars så tycks Indiana Jones vinna.  

 

Race Driver: Grid är ett racingspel med en åldersgräns på 12 år som vi har läst en recension 

av i Superplay. Recensionen som skrevs av Mats Nylund är 1970 tecken lång och spelet fick 

totalt 7 av 10 i betyg.  

 

Handlingen går mycket kortfattat ut på att man som spelare ska samla ihop tillräckligt mycket 

pengar för att kunna starta ett eget racingteam, och detta görs genom att vinna olika tävlingar. 

Som speldimension är omnämningarna av spelets handling näst intill obefintliga, men på sätt 

och vis kanske det inte behövs så mycket information om handlingen då i princip alla 

racingspel går ut på att man tävlar mot andra fordon och att man ska komma först över 

mållinjen efter ett antal körda varv. Som tidigare nämnt skriver dock recensenten att ett 

moment i spelet, som får anses beröra handlingen, är att man måste samla ihop pengar för att 

kunna starta sitt eget stall.  
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I recensionens inledning får man som läsare direkt känslan av att recensenten är mäkta 

irriterad över Race Driver: Grid då han exempelvis skriver; ”jag är beredd att ge upp och 

kasta spelet i soporna /…/”. Recensenten skriver dock att spelet efter ytterligare en timmes 

spelande blir bättre, avsmaken förbyts då till ”sprittande entusiasm”. 

 

Styrningen, alltså kontrollen, är en annan speldimension som recensenten nämner ett antal 

gånger i recensionen, just för att den inte fungerar på ett helt tillfredsställande sätt. 

Recensenten beskriver styrningen som ”lite sladdrig och svårmanövrerad” (speciellt när man 

kör en sportbil). Vissa dimensioner utelämnas dock, exempelvis ljudet och livslängden. 

  

Sammanfattning 

Två av dessa tre recensioner innehåller till den största delen omnämningar av spelkänsla, 

grafik och kontroll. Det är den första recensionen, Fallout 3, som berättar mer om handlingen 

än om de andra dimensionerna.  

 

3.1.2 Level 

I tidningen Level har vi läst recensioner till följande tre spel; Shaun White Snowboarding 

(3+)44, Tomb Raider: Underworld (12+)45 och Call of Duty: World at War (18+)46. 

 
Shaun White Snowboarding är ett sportspel med en åldersgräns på 3 år. Recensionen som är 

skriven av Victor Sjöström är 916 tecken lång och spelet fick totalt 8 av 10 i betyg. 

 

Recensionen är relativt kort och innehållsmässigt får man egentligen inte veta så mycket om 

speldimensionerna i det aktuella spelet. I den första delen av recensionen väljer istället 

skribenten att skriva om andra spel som presenterades under E3-mässan47 2008. Först i den 

andra delen av recensionen övergår innehållet att handla om just Shaun White Snowboarding.  

 

                                                 
44 Level (2008) Hur fungerar det att åka snowboard med en Wii balance board? LEVEL har testat (läst 2009-02-
16) http://loading.se/review.php?review=1389 
45 Level (2008) Eidos äventyrshjälte har fastnat i gravkammaren (läst 2009-02-16) 
http://loading.se/review.php?review=1396 
46 Level (2008) Treyarch gör sitt bästa för att få andra världskriget att kännas intressant igen – och lyckas 
hyfsat (läst 2009-02-17) http://loading.se/review.php?review=1377 
47 En av de största TV-spelsmässorna som arrangeras varje år i Kalifornien. 
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Recensenten går inte in på några närmare detaljer om spelet, utan beskriver det på ett 

förhållandevis övergripande sätt och berättar bland annat om spelkänslan, kontrollen och 

grafiken. Det framgår ganska tydligt att recensenten gillar spelet och jämför det med ett annat, 

vid namn We Ski, men menar att Shaun White Snowboarding är betydligt bättre. 

 
Tomb Raider: Underworld är ett äventyrsspel med en åldersgräns på 12 år som vi läst en 

recension av i speltidningen Level. Recensionen som är skriven av Pär Villner är 1662 tecken 

lång och spelet fick totalt 6 av 10 i betyg. 

 
Spelet, som är en del ur en serie, handlar om den numer legendariska och välkända 

äventyrerskan Lara Croft, som är avataren man tar kontroll över.48 Lara löser mysterier och 

kämpar mot både mänskliga och omänskliga fiender i exotiska miljöer. 

 

Recensenten tycks se spelet som väldigt oinspirerande då Lara löser problem som man är van 

att se henne göra från de tidigare spelen i Tomb Raider-serien. Recensenten återkommer till 

Tomb Raider Legend som blev det mest revolutionerande spelet i serien och menar att seriens 

glansdagar mycket väl kan vara över. Man är tillbaka på ruta ett, utan att komma någon vart. 

Mest beskrivs handling, grafik och spelkänsla, men inget beskrivs särskilt positivt. 

 

Call of Duty: World at War är ett actionspel med en åldersgräns på 18 år som vi läst en 

recension av. Recensionen som är skriven av Pär Villner är 2558 tecken lång och spelet fick 

totalt 7 av 10 i betyg. 

 

Spelet är ett traditionellt krigsspel som utspelar sig under det andra världskriget. Man kan 

spela som en amerikansk marinsoldat under kriget mot Japan, och som en rysk soldat inne i 

Berlin i krigets slutskede. 

 

Treyarch har återigen visat upp sig ute på marknaden, med ett nytt spel om andra världskriget. 

World at War är den femte delen i Call of Duty-serien. Redan i inledningen av recensionen 

skriver skribenten om det tidigare spelet (det fjärde i serien) CoD: Modern Warefare, och 

förklarar att Tjernobylbanan var den bana som blev populärast. Recensenten beskriver 

därefter vilken bana som är den bästa i denna uppföljare. Precis som Modern Warefare så har 

World at War två spelarlägen, single- och multiplayer. Recensenten berättar ofta om spelets 

                                                 
48 http://uk.gamespot.com/news/6147291.html (läst 2009-03-16) 
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handling, men nämner inte så mycket av ljud, grafik etcetera. Det enda riktiga problemet 

recensenten ser med spelet är att vi har sett mycket av samma vara förut.   

 

Sammanfattning 

Såhär i sammanfattningen av dessa tre Level-recensioner kan man se att de allra flesta 

speldimensioner tas upp en gång eller mer, men det finns dock två speldimensioner – hårdvara 

och livslängd – som inte omnämns över huvud taget. De speldimensioner som istället 

omnämns mest är grafik, spelkänsla och handling. 

 

3.1.3 Summering 
Här nedan följer en tabell som visar hur många gånger våra utvalda speltidningar - Superplay 

och Level - har berört de olika speldimensionerna i de recensioner vi har läst.  

 

Speltidningarna    
Tidning: Superplay och Level 

Antal artiklar medräknade: 6 

Speldimensioner 
Nämns antal gånger… 

Positivt  Neutralt Negativt Totalt 

Grafik  10  2     12 

Spelkänsla  7     3  10 

Handling  2  2  4  8 

Kontroll  3  2  2  7 

Realism  1  1  2  4 

Stil/genre  4        4 

Buggighet        3  3 

Svårighetsgrad  2        2 

Ljud     1     1 

Målgrupp     1     1 

Hårdvara           0 

Livslängd           0 

Totalt  29  9  14  52 
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3.2 Dagstidningar 

3.2.1 Dagens Nyheter 

I Dagens Nyheter har vi läst recensioner till följande tre spel; Call of Duty: World at War 

(18+)49, Star Trek: Legacy (12+)50och Excite truck (7+)51. 

  

Call of Duty: World at War är ett krigsspel med en åldersgräns på 18 år. Recensionen som 

skrevs av Axel Björklund är 1251 tecken lång och spelet fick totalt en trea i betyg av fem 

möjliga. 

 

I CoD: WaW får man strida som amerikansk och rysk soldat under det andra världskriget för 

att rädda världen från nazisterna, sett ur ett förstapersonsperspektiv. Det finns både ett 

singleplayerläge, med den amerikanska och den ryska berättelsen, och ett multiplayerläge, där 

man kan tävla i strid med och mot andra spelare. 

 

Ser man till hela recensionen så är det svårt att hitta någon speciell speldimension som 

recensenten kritiserar eller hyllar extra mycket, snarare berörs ganska många av 

speldimensionerna någon enstaka gång, och utan speciellt många värderingar. Sett till den 

data vi samlat ihop52 står det faktum fast att de enda av våra totalt tolv (12) speldimensioner 

som inte berörs i texten är hårdvara, målgrupp och svårighetsgrad. I övrigt går recensenten 

alltså in, mer eller mindre på allting. Spelet beskrivs väldigt övergripande och när väl kritik 

förekommer så framstår den som relativt ”blygsam”. Recensenten skriver exempelvis att 

spelets handling tappar kontinuitet då man växlar mellan de ryska och amerikanska 

uppdragen, men att spelet ändå är ”tillräckligt underhållande för att man ska sitta som 

klistrad”. En del av den kritik som framförs tas mer eller mindre tillbaka direkt då recensenten 

alltså tycker att spelet ändå är tillräckligt underhållande. 

 

                                                 
49 Dagens Nyheter (2008) Call of Duty: World at War (läst 2009-02-15) 
http://www.dn.se/spel/spelrecensioner/call-of-duty-world-at-war-1.467608 
50 Dagens Nyheter (2007) Star Trek. Legacy (läst 2009-02-19) http://www.dn.se/spel/spelrecensioner/star-trek-
legacy-1.445189 
51  Dagens Nyheter (2007) Excite truck (läst 2009-02-22) http://www.dn.se/spel/spelrecensioner/excite-truck-
1.453619 
52 Se speldimensionstabell för spelet i bilagorna. 
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Star Trek:Legacy är ett action/strategispel, med en åldersrekommendation på 12 år, som vi 

läst en recension av i Dagens Nyheter. Recensionen är 1784 tecken lång, men spelet har inte 

fått något slutbetyg. Texten skrevs av Niclas Lindstrand. 

 

Star Trek började som en science fiction-TV-serie som utspelar sig ute i rymden och på olika 

planeter, men nu finns även filmer och spel på samma tema. I ST: Legacy tar man kommandot 

över ett till fyra rymdskepp samtidigt och utkämpar strider i antingen single- eller multiplayer. 

 

Precis liksom recensionen av CoD (Call of Duty: World at War) berör även denna recension 

en majoritet av de olika speldimensioner som vi eftersökt. Under hela recensionen jämförs 

spelet på olika sätt med de TV-serier och filmer som har gjorts kring samma ”tema”. 

Exempelvis skriver recensenten att rymdskeppen som finns i spelet verkligen har 

detaljstuderats, och menar att ”/…/vartenda fönster sitter precis där det ska”. En del röster 

som finns med i spelet sägs dessutom ha spelats in av de riktiga skådespelarna, från de 

filmade Star Trek-verken. Allt detta är något som spelet får positiv kritik för. Däremot får 

spelet ta emot negativ kritik för det som inte stämmer överens med TV-serierna och filmerna. 

Man skulle kunna säga att texten inte bara behandlar spelet som ett eget verk, utan jämför det 

med andra verk och delar ut plus och minuspoäng beroende på hur lika och olika spelets 

handling, röster och grafik är med de filmatiserade verken.  

 

Excite Truck är är ett racingspel med en åldersgräns på 7 år. Recensionen ur Dagens Nyheter, 

som vi har läst, är 2061 tecken lång och skrevs av Susanne Möller. Liksom gällande Star 

Trek-spelet har inte heller detta spel fått något slutbetyg 

 

I Excite Truck kör man små monstertruckar, terränggående bilar, genom fantasifulla banor. 

Man kan plocka ”power-ups”, hjälpmedel på vägen för att så snabbt som möjligt ta sig i mål. 

 

Stora delar av denna recension ägnas åt att behandla spelkänsla. Recensenten beskriver att 

spelkänslan är mycket bra, spelet uppges ha exempelvis en ”förträfflig fartkänsla som kittlar i 

magen bara man tänker på den”. Diskussionen om spelkänsla, med allt vad det innebär, 

nämns flest gånger sett till de speldimensioner vi letat efter, men i övrigt nämns även en 

majoritet av de övriga delarna. Vad som utmärker just denna recension jämfört med de övriga 

två DN-recensionerna är dock att hårdvaran (konsolens handkontroll) omnämns ett par 

gånger, något som inte förekommer alls i de övriga recensionerna, Dessutom verkar inte 
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heller recensenten se några större brister i spelet. Sju av totalt elva gånger när de olika 

speldimensionerna berörs drar kritiken åt det positiva hållet. Kritiken drar däremot aldrig åt 

det negativa hållet.   

 

Sammanfattning  

Lägger man samman våra tre recensioner från Dagens Nyheter kan man konstatera att 

samtliga speldimensioner förutom målgrupp nämns en gång eller mer. Den speldimension 

som får allra mest utrymme sammanlagt är handling, och de flesta omnämningarna görs på ett 

positivt sätt till de olika spelen. Den enda speldimension som inte omnämns är målgrupp. 

 

3.2.2 Svenska Dagbladet 

I Svenska Dagbladet har vi läst recensioner till följande tre spel; Brothers in arms: hell’s 

highway (18+)53, Prince of Persia (12+)54 och Zack & Wiki – Quest for Barbaros’ treasure 

(7+)55. 

 

Brothers in arms: hell’s highway är ett krigsspel med en åldersgräns på 18 år. Recensionen av 

spelet är 1721 tecken lång och spelet fick totalt en fyra i betyg av sex möjliga. Texten skrevs 

av Tommy Rydling. 

 

Brothers in arms: hell’s highway utspelar sig under andra världskriget. Man spelar som en 

officer och kan ge sina män kommandon. Spelet fokuserar på Operation Market Garden, 

historiens största landsättning av soldater med fallskärm, då det var meningen att man skulle 

ta över broar i Nederländerna i ett försök att få ett slut på kriget 1944. 

 

Sett till hela recensionen kan man, liksom i recensionen av CoD WaW, inte påstå att 

recensenten fokuserar sin kritik på någon enstaka dimension i spelet, faktum är att texten 

snarare har en tendens att handla mer om krigsgenren rent övergripande än om innehållet i 

själva spelet. Genom hela recensionen drar recensenten paralleller mellan spelet och diverse 

spelfilmer som också utspelas under det andra världskriget. Vad recensenten mest stör sig på 

                                                 
53 Svenska Dagbladet (2008) Brothers in arms: hell’s highway (läst 2009-02-18) 
http://www.svd.se/kulturnoje/spel/nyheter/artikel_1854751.svd 
54 Svenska Dagbladet (2008) Prince of Persia (läst 2009-02-19) 
http://www.svd.se/kulturnoje/spel/nyheter/artikel_2218825.svd 
55 Svenska Dagbladet (2008) Zack & Wiki – Quest for Barbaros’ treasure (läst 2009-02-21) 
http://www.svd.se/kulturnoje/spel/nyheter/artikel_802929.svd 
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tycks vara att speltillverkarna vill vara historiskt korrekta samtidigt som de också vill bjuda på 

underhållning. När underhållningen möter den seriösa realismen menar recensenten att en 

”krock” uppstår. Recensenten skriver att ”utvecklarna inte kunnat låta bli att ge kidsen vad de 

vill ha mitt i vad som annars hade kunnat vara ett seriöst tidsdokument”. Något som skiljer 

denna recension från de tidigare är att majoriteten av de speldimensioner vi letar efter inte 

omnämns över huvud taget, ”bara” fem (5) av tolv (12) berörs.  

 

Prince of Persia är ett äventyrs-/plattformspel från 12 år, som vi läst en recension av i SvD. 

Den skrevs av Sam Sundberg, är 2860 tecken lång och spelet fick totalt en fyra i betyg av sex 

möjliga.  

 

Prince of Persia är en del i en serie med samma namn. Den första delen i serien hette också 

Prince of Persia och kom ut 1989, men detta är ett nytt spel och inte en omgjord version av 

det gamla. 56Man spelar som en ny Prins, men man får inte veta hans namn. Han har en 

medhjälpare, också ny för serien, en prinsessa med magiska kunskaper vid namn Elika. 

Prinsen är dock minst lika bra på akrobatik och fäktning som prinsarna i de tidigare spelen. 

 

Recensionen av Prince of Persia är den recension, sett till båda dagstidningarna, som berör 

minst antal speldimensioner. Att jämföra med recensionen av CoD WaW från DN där nio (9) 

av tolv (12) speldimensioner omnämndes berör denna recension bara fyra (4) av tolv (12) 

speldimensioner, och då är dessutom denna recension betydligt längre rent textmässigt. Det 

som recensenten går in på är däremot mer ingående än gällande de recensioner som försöker 

få med så mycket som möjligt. Vad denna recension främst riktar in sig på är grafik, handling 

och svårighetsgrad. Dessa tre speldimensioner omnämns tre gånger eller mer. Kort 

sammanfattat ger recensenten positiv kritik till grafiken, som beskrivs som ”omsorgsfullt 

handtecknat, som om världen frambesvurits ur sagoboksbläck snarare än modellerats i 3D-

program”.  Spelets svårighetsgrad får dock negativ kritik. 

 

Zack & Wiki – Quest for Barbaros’ treasure är ett piratäventyrsspel med en åldersgräns på 7 

år. Recensionen är 2857 ord lång och spelet fick totalt en fyra i betyg av sex möjliga. Den 

skrevs av Sam Sundberg. 

 

                                                 
56 http://sv.wikipedia.org/wiki/Prince_of_Persia (läst: 2009-05-17) 
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Spelet utnyttjar Nintendo Wii:s rörelsekänsliga kontroll på ett sätt som liknar det i ”peka och 

klicka-spel” där man styr ett datorspel med musen. Man efterliknar dessutom användandet av 

diverse föremål genom att röra kontrollen på olika sätt. Avataren Zack och hans medhjälpare 

Wiki letar efter delar av piraten Barbaros gyllene skelett för att slutligen få veta vart de kan 

finna Barbaros skepp, som de ska få som tack för hjälpen. 

 

Kort sammanfattat kan man säga att recensionen av Zack & Wiki – Quest for Barbaros’ 

treasure rent innehållsmässigt ligger någonstans mittemellan de recensioner som berör de 

flesta speldimensioner grundligt och de recensioner som bara berör några stycken 

speldimensioner, men mer ingående. Recensionen tar upp sex (6) av de tolv (12) 

speldimensionerna vi letar efter, men oftast finns dock inga värderingar i huruvida spelets 

olika ”moment” fungerar bra eller dåligt. Texten beskriver istället allting ganska generellt och 

utan så mycket subjektivt tyckande. Vad som är lite intressant med just denna recension är att 

hårdvaran (spelets handkontroll) omnämns tre gånger. Recensenten menar att ”få spel har 

lyckats ordentligt med att utnyttja Wii-kontrollens finesser”, men att man i Zack & Wiki har 

lyckats väl med just kontrollbiten. Kontrollen, menar recensenten, skapar ”närvaro och 

angelägenhet”. 

 

Sammanfattning  

Slår man samman de tre recensionerna från Svenska Dagbladet står det klart att samtliga 

speldimensioner – förutom buggighet, livslängd, ljud och spelkänsla – har omnämnts en gång 

eller mer. Den speldimension som förekommer mest frekvent i recensionerna är handling. Sett 

till hur de olika dimensionerna värderas kan man även konstatera att de flesta värderingarna är 

neutrala. Dock är den negativa kritiken mer förekommande än den positiva kritiken. 



 

38 

3.2.3 Summering 
Lägger man ihop samtliga recensioner från både Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet får 

vi fram följande resultat över hur många gånger de olika spelens speldimensioner omnämns 

sammanlagt. 

 

Dagstidningarna    

Tidning: Svenska Dagbladet & Dagens Nyheter

Antal artiklar medräknade: 6 

Speldimensioner 
Nämns antal gånger… 

Positivt  Neutralt Negativt Totalt 

Handling  2  8  6  16 

Grafik  6  5     11 

Stil/genre  2  6  1  9 

Kontroll  2  3  2  7 

Hårdvara  1  4     5 

Spelkänsla  5        5 

Svårighetsgrad  1  1  3  5 

Livslängd  1     1  2 

Ljud  1  1     2 

Realism     2     2 

Buggighet        1  1 

Målgrupp     1     1 

Totalt  21  31  14  66 

 

Precis som vi har kunnat konstatera tidigare är det handlingen som oftast berörs, följt av 

grafik och stil/genre (som till viss del ligger nära handling som speldimension). Ser man till 

hur de olika speldimensionerna berörs, det vill säga om de fungerar bra (positivt) eller dåligt 

(negativt) rent praktiskt, kan man även konstatera att de allra flesta omnämningarna är 

förhållandevis neutrala. Om vi hade läst några andra spelrecensioner så är det dock fullt 

möjligt att mer negativ eller positiv kritik hade kunnat komma fram. Det mest intressanta är 

helt ändå att se vilka av speldimensionerna som berörs mest i recensionerna, oavsett 

värdering.  
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3.3 Kvällstidningar 

3.3.1 Aftonbladet 
Vi har läst recensionerna av Grand Theft Auto IV (18+)57, Street Fighter IV(12+)58 och 

Animal Crossing: Let’s go to the City (3+)59 i Aftonbladet. 

 

Grand Theft Auto IV är ett action-/sandbox-spel, med en 18-årsgräns. Artikeln är 1210 tecken 

lång, skrevs av Kristofer Ahlström, och spelet fick fem poäng av fem möjliga i betyg. 

 

GTA IV utspelar sig i den fiktiva staden Liberty City, vilken har New York som förebild. Man 

spelar som Nico Bellic, en nyligen invandrad smågangster. Målet är, kort beskrivet, att jobba 

upp sin status i den undre världen genom att utföra olika uppdrag. Vid sidan av uppdragen har 

man möjlighet att utforska staden i sin egen takt och ordning. 

 

Recensenten lägger krutet på att beskriva och förmedla dimensionerna handling, spelkänsla 

och stil/genre i sin artikel. I serien av Grand Theft Auto-spel kan man se att dessa dimensioner 

ofta flyter ihop. ”Det är inte så mycket ett spel som det är en parallell värld.” är en mening ur 

recensionen som sammanfattar spelet. Stilen/genren sandbox, som GTA IV tillhör, bygger 

mycket på att handlingen är flytande och att känslan är smidig nog att tillåta och hantera 

spelarens självständiga beslut och växlingarna som sker i spelet. Detta tycks GTA IV klara bra 

och recensenten verkar anse att det är allra viktigast, då detta är det som artikeln 

huvudsakligen handlar om. Vidare tas även grafik och hårdvara upp, men de nämns mest i 

förbifarten i jämförelse med tidigare dimensioner. Inga andra av dimensionerna vi letar efter 

nämns. 

 

Street Fighter IV  är ett fightingspel med en åldersrekommendation på 12 år. Recensionen är 

skriven av Alfred Holmgren och är 2053 tecken lång. Spelet fick fem av fem möjliga poäng i 

betyg.  

 

                                                 
57 Aftonbladet (2008) BRILJANT! (läst 2009-02-15) 
http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/recensioner/spel/article3938986.ab 
58 Aftonbladet (2009) Street fighter – en knockout (läst 2009-02-18) 
http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/recensioner/spel/article4415839.ab 
59 Aftonbladet (2009) Djurisk konsumtion (läst 2009-02-19) 
http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/recensioner/spel/article4207873.ab 
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SF IV är ett klassiskt fightingspel där en spelare med sin avatar kan möta en datorstyrd 

karaktär i slagsmål, eller där två spelare låter sina avatarer mötas i en match på samma vis. 

Man kan i tvåspelarläget mäta sina färdigheter mot till exempel en vän, medan man i 

enspelarläget kan träna upp sin skicklighet och låsa upp till exempel fler spelbara karaktärer 

genom att vinna matcher. 

 

Artikeln är 2053 eller 3042 tecken lång, beroende på om man räknar en faktaruta som följer 

efter själva recensionen eller ej. Det som recensenten lägger störst vikt vid är spelkänsla och 

grafik. ”När jag får slut på luft spelar jag ”Street fighter IV”. Trycker in en enkel 

knappkombination och det känns som om himlen öppnar sig.” Han beskriver hur det känns att 

spela Street Fighter IV på ett väldigt målande sätt. ”Min kollega skrämmer mig. Ansiktet 

blossar rött. Svetten rinner. Han svär, spottar, fräser. Håller upp en knuten, skakande näve. 

Sedan låter han den kyssa väggen som om den vore mitt ansikte. /…/ Jag har spelat, pluggat, 

levt ”Street fighter IV” som inget annat spel de senaste åren.” Recensenten talar om för oss 

att det här verkligen är ett snyggt fightingspel, fullt med känsla. Kontroll och stil/genre är 

dimensioner som oundvikligen också tas upp i hyllandet av SF VI, då dessa fungerar mycket 

bra enligt recensenten. Hårdvaran, med speciella handkontroller som går att köpa till, 

omnämns också. 

 

Animal Crossing: Let’s go to the City är ett barnvänligt simulatorspel, med en 3-årsgräns. 

Recensionen i Aftonbladet som vi har läst är skriven av Linda Antonsson och är 1163 tecken 

lång. AC: Let’s go to the City fick tre av fem poäng i betyg. 

 

Spelaren lever ett virtuellt lantliv genom sin avatar i AC: Let’s go to the City. Det finns 

uppgifter i spelet som leder till belöningar om de utförs och vissa uppgifter finns bara 

tillgängliga vid en viss tidpunkt på året i spelet, som till exempel att fånga en särskild sorts 

fisk. Livssimulatorer har egentligen inget slut, utan man bestämmer själv hur länge man vill 

spela och vad man vill göra i den virtuella världen, men då och då får serien nya delar som 

bland annat innehåller nya möjligheter och uppdaterad teknik. 

 

Stil/genre och handling är det som behandlas mest i texten. När det gäller simulatorer går 

stil/genre mycket ut på att spelaren skapar sin egen handling. Recensenten är dock missnöjd 

med att spelet liknar den föregående delen i serien alldeles för mycket för hennes smak. ”Det 

är samma säsongshändelser med fiske- och inredningstävlingar. Samma Tom Nook man 
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jobbar för, samma hus man börjar i och samma vänskapliga grannar.” Vissa skillnader finns 

ändå, då man här bland annat kan besöka en stad, vilken inte var möjligt i föregående del. 

Recensenten är dock besviken på stadens storlek och omfattning och berör dimensionen 

spelkänsla i och med att hon talar om att förväntningarna inte motsvaras och spelet är för litet. 

Hon går in på dimensionen målgrupp när hon påpekar att Animal Crossing: Let’s go to the 

City torde vara ett möjligt köp för de som inte har spelat den föregående delen i serien. 

Livslängden berörs indirekt i och med detta. 60 Hårdvaran, som skiljer sig mot föregående del, 

tas också upp i artikeln. Inga andra av de dimensioner som vi letar efter berörs. 

 

Sammanfattning 

Alla dimensioner utom fyra – buggighet, ljud, realism och svårighetsgrad – berörs i 

Aftonbladets tre recensioner. Det som läggs störst vikt vid är stil/genre och nästan lika mycket 

behandlas spelkänsla och handling. Grafik och hårdvara nämns ungefär hälften så många 

gånger som stil/genre medan kontroll, målgrupp och livslängd omnämns en gång vardera. 

Kritiken är övervägande positiv och två av de tre lästa recensionerna ger full poäng till sitt 

spel, medan den sista ger tre poäng i betyg till sitt, vilket fortfarande är över hälften av de fem 

möjliga maxpoängen.  

 

3.3.2 Expressen 

Vi har läst recensionerna av Left 4 Dead (18+)61, Prince of Persia (12+)62 och Shaun White 

Snowboarding (3+)63 i Expressen.  

 

Left 4 Dead är ett action-/skräckspel, med en 18-årsgräns. Recensionen av Left 4 Dead är 

skriven av Kristian Lindström och är 932 tecken lång. L4D får fyra av fem möjliga poäng i 

betyg. 

 

En eller flera spelare (upp till fyra personer) kämpar sig i Left 4 Dead genom en zombiehärjad 

stad för att ta sig ut och överleva. Till sin hjälp har spelarnas avatarer, de överlevande, vapen 

och de kan samarbeta för att öka chanserna att lyckas. Det finns även ett 4 vs. 4-läge där fyra 

                                                 
60 Mer om detta i bilagan. 
61 Expressen (2008) Left 4 dead (läst 2009-02-21) http://www.expressen.se/noje/recensioner/spel/1.1384047/left-
4-dead 
62 Expressen (2008) Prince of Persia (läst 2009-03-02) 
http://www.expressen.se/noje/recensioner/spel/1.1403351/prince-of-persia 
63 Expressen (2008) Shaun White snowboarding (läst 2009-02-22) 
http://www.expressen.se/noje/recensioner/spel/1.1391168/shaun-white-snowboarding 
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personer spelar som de överlevande samtidigt som fyra andra personer spelar som zombies 

och ska föröka stoppa sitt motståndarlag. 

 

Spelet får visserligen fyra poäng i betyg, men recensenten skriver också att de som vill spela 

singleplayer istället för multiplayer kan dra av en poäng från betyget, då det är betydligt 

roligare att spela L4D tillsammans med andra. Artikeln är kort och den berör heller inte 

många av de dimensioner vi letar efter. Allra viktigast för recensenten att skriva om verkar 

vara spelkänslan, då den får mest utrymme i texten. Meningen ”När en synnerligen pösmagad 

zombie sprängs över hela skärmen och garnerar omgivningen med sitt tveksamma 

maginnehåll, vill jag kunna gråta ut i en trygg famn av kött och blod, eller åtminstone ha 

någon att bearbeta traumat tillsammans med.” är ett exempel på att både känsla och 

multiplayerläge, alltså hårdvara, är av stor betydelse för hur spelet mottas. Även stil/genre 

berörs i recensionen, men ingen av övriga dimensioner vi söker tycks vara tillräckligt viktiga 

eller nödvändiga för att ges plats åt i den här texten. 

 

Prince of Persia är ett äventyrs-/plattformsspel med en åldersrekommendation på 12 år. 

Expressens recension av Prince of Persia är skriven av Kristian Lindström och är 1785 tecken 

lång. Spelet får fyra av fem i betyg. 

 

PoP bygger på persisk mytologi där man spelar som Prinsen, vars namn inte avslöjas. Prinsen 

är en mycket vig och stark avatar och man hoppar och klättrar mellan olika byggnader, fäktas 

med fiender och löser pussel. Prinsen åtföljs av en prinsessa vid namn Elika som hjälper till 

med att lösa problem, och med sin magi räddar prinsen i de farligaste situationerna, vilket 

leder till att man inte kan dö i det nya Prince of Persia. Målet med spelet är att förhindra 

mörkerguden Ahriman från att förstöra världen med sin ondska. 

 

Spelkänslan, som recensenten kommer in på tre gånger, tillsammans med dimensionerna 

kontroll och grafik, som berörs två gånger var, verkar vara det mest essentiella i PoP. 

”Personligen spelar jag inte ”Prince of Persia” för utmaningens skull, utan för att det är ett 

av årets tajtaste, snyggaste och mest minnesvärda spelupplevelser.” Recensenten är nöjd med 

spelets smidighet och vackra skildring av handlingen, som också omnämns. Både livslängd 

och svårighetsgrad tangeras när recensenten talar om att man inte kan dö i spelet. Detta torde, 

verkar recensenten tycka, vara negativt för spelare som kräver utmaningar, men ett 

sidouppdrag lyfter ändå PoP en aning för de som vill ha mer än det som enbart 
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huvudhandlingen ger, menar han. Dimensionen målgrupp berörs då recensenten spekulerar 

kring plausibla spelare. Han nämner ”/…/den genomsnittligt masochistiska spelaren/…/” som 

en troligen missnöjd konsument, såvida inte det svårighetshöjande sidouppdraget också 

spelas. 

 

Shaun White Snowboarding är ett sportspel, med en åldersrekommendation på 3 år. 

Recensionen vi har läst är 938 tecken lång och skriven av Christina Rask. Betyget hamnar på 

tre av fem möjliga poäng. 

 

Shaun White Snowboarding är ett spel där man, som titeln avslöjar, åker snowboard 

tillsammans med den kände snowboard- och skateboardåkaren Shaun White. Utvecklarna 

säger sig vilja omdefiniera actionsportgenren med här spelet.64 Förutom att bara vara en 

vanlig realistisk sportsimulator snuddar även SWS vid andra moment som oftare hör till 

arkadspel eller till och med plattformsspel. Man kan förutom att åka på snowboarden också 

kliva av den och samla mynt. Det finns även möjlighet till multiplayerspel. 

 

Dimensionerna grafik och spelkänsla berörs i artikeln. Lika så hårdvara. Recensenten verkar 

gilla att spelet är snyggt, och att det har ett multiplayerläge. ”Allt är ungefär tredubbelt så 

roligt med några polare, online eller bredvid sig, att spela mot – soloåkningen blir man 

snabbt less på.” Att spela med andra verkar vara det som är spelets största behållning, då 

singleplayerdelen verkar otydlig. Handling, realism och stil/genre gås igenom när recensenten 

förklarar för oss att det är svårt att fastställa vad Shaun White Snowboarding egentligen är för 

slags spel. 

 

 ”Problemet ”SWS” har är att det inte riktigt kan bestämma sig för om det vill vara ett glitzy 

arkadspel eller en realistisk snowboardsim, och att det dessutom aspirerar på titeln plattformsspel 

med allt myntsamlande när man hela tiden tvingas ta av sig brädan och knata för att komma dit 

man vill är inte det man hoppades på när man satte sig i soffan för lite sköna tricks och 

puderåkning.”  

 

Det är nära att även dimensionen målgrupp vidrörs, och det hade kanske varit så, om artikeln 

blivit längre, men då ingen text direkt spekulerar just kring möjliga eller omöjliga 

konsumenter av detta spel får vi hävda denna dimension utelämnas. 

                                                 
64 http://shaunwhitegame.us.ubi.com/#/about/overview/ (läst: 2009-03-09)  
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Sammanfattning 

Alla dimensioner utom två – buggighet och ljud – berörs i Expressens tre recensioner. Fokus 

ligger på att förmedla spelkänslan, då det är den dimensionen som omskrivs allra mest. 

Stil/genre kommer på andraplats och får hälften så stort utrymme som spelkänslan. Grafik 

kommer därnäst med bara en omnämning mindre. Därefter återfinns dimensionerna handling, 

hårdvara, kontroll och livslängd som alla i sin tur omnämns en gång mindre än grafiken. 

Målgrupp, realism och svårighetsgrad berörs en gång var. Spelen som recenseras får 

övervägande positiv kritik och två av de tre recenserade spelen får fyra poäng, medan det sista 

får tre poäng, i betyg. Alla tre testade spel får alltså över hälften av de fem potentiella 

maxpoängen.  

 

3.3.3 Summering 
 
Om vi lägger ihop alla av de lästa recensionerna från Aftonbladet och Expressen får vi fram 

följande resultat över hur många gånger de olika speldimensionerna omnämns totalt. 

 

Kvällstidningarna    

Tidning: Aftonbladet och Expressen 

Antal artiklar medräknade: 6 

Speldimensioner 
Nämns antal gånger… 

Positivt  Neutralt Negativt Totalt 

Spelkänsla  12  1  3  16 

Stil/genre  9  3  1  13 

Handling  3  6     9 

Grafik  7  1     8 

Hårdvara  3  4     7 

Kontroll  3        3 

Livslängd  1  1  1  3 

Målgrupp     1  1  2 

Realism        1  1 

Svårighetsgrad     1     1 

Buggighet           0 

Ljud           0 

Totalt  38  18  7  63 

 
Spelkänslan är den dimension som omnämns flest gånger i kvällstidningarnas recensioner. 

Ganska tätt därefter kommer stil/genre i ordningen. Medan de flesta andra dimensioner hålls 
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inom ett slags mittläge, nämns realism och svårighetsgrad som dimensioner bara en gång var, 

samtidigt som buggighet och ljud utelämnas i alla de sex lästa kvällstidningsrecensionerna. 

Dimensionerna som tas upp används betydligt oftare för att rosa än för att risa spelen. De 

speldimensioner som berörs i ett positivt sammanhang är ungefär dubbelt så många som de 

som används i neutrala sammanhang. De neutrala är i sin tur ungefär dubbelt så många som 

de som används för att framföra negativa synpunkter. Dock måste vi ha i åtanke att detta 

endast gäller för de artiklar vi har läst. Hade vårt val av artiklar varit annorlunda är det 

sannolikt att resultatet av undersökningen hade utfallit annorlunda. Det vi är mest intresserade 

av är att ta reda på vilka speldimensioner som tycks vara viktigast för dessa tidningar att ta 

upp och upplysa läsarna om.  
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4. Analys – materialjämförelse  

4.1 Resumé 

Efter att ha läst alla recensioner från de olika tidningarna har vi kunnat bilda oss en 

någorlunda god uppfattning kring vilka speldimensioner som nämns mest frekvent, och 

därmed är viktigast, beroende på tidningskategori.  Som vi har gått igenom i de olika 

tabellerna kan man konstatera att det finns en del skillnader i just vilka speldimensioner som 

förekommer oftast beroende på i vilken tidning recensionen publiceras. Sett till 

dagstidningskategorin är handling den allra vanligaste speldimensionen som berörs, medan 

spelkänsla är vanligast i kvällstidningarna, och i de renodlade speltidningarna omnämns 

grafik flest gånger.  

 

Bortsett från att se exakt vilka speldimensioner som nämns minst respektive flest gånger finns 

det ytterligare en del intressanta frågor att gå vidare med. Dels kan man fråga sig om 

likheterna mellan de olika tidningskategorierna blir större eller mindre beroende på vilken 

genre som berörs. Hur ser exempelvis tabellerna ut om vi väljer att enbart titta närmre på de 

olika barnspelen? Finns det några skillnader än i den ”sammanslagna” bilden där alla dessa 

spelgenrer har buntats ihop? Detta är något vi kommer gå in på lite senare i analysen, som 

även kommer svara på varför de olika speldimensionerna kan tänkas vara olika vanliga i 

recensioner beroende på var de publiceras.  

 

Under läsandets gång har vi även läst tre recensioner (Prince of Persia, Shaun White 

Snowboarding och Call of Duty: World at war) som förekommit i minst två av de olika 

tidningskategorierna. Huruvida de olika tidningskategorierna skiljer sig åt i sin kritik när 

samma spel recenseras är också en mycket intressant fråga som vi kommer att gå in på lite 

senare i uppsatsen.  

 

4.2 De vanligaste speldimensionerna i de olika tidningskategorierna 

Tittar man på de tabeller vi framställt i den beskrivande delen av uppsatsen65 så kan vi snabbt 

se vilka speldimensioner som är vanligast och ovanligast i de olika tidningarna.  

 

                                                 
65 Sidorna 32, 38 och 44. 
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Dagstidningarna 
Vanligast förekommande speldimension  Nämns antal gånger

Handling  16 

Nämns antal gånger i: 

Kvällstidningarna  9 

Speltidningarna  8 

Kvällstidningarna 
Vanligast förekommande speldimension  Nämns antal gånger

Spelkänsla  16 

Nämns antal gånger i: 

Dagstidningarna  5 

Speltidningarna  10 

Speltidningarna 
Vanligast förekommande speldimension  Nämns antal gånger

Grafik   12 

Nämns antal gånger i: 

Kvällstidningarna  8 

Dagstidningarna  11 

 

Denna tabell visar vilka speldimensioner som omnämns oftast i de olika tidningskategorier vi 

läst recensioner från, samt hur många gånger de vanligaste speldimensionerna omnämns i de 

övriga tidningskategorierna. Ingen speldimension toppar mer än en lista, däremot ligger 

samtliga dimensioner relativt nära varandra sett till antal omnämningar.  

 

Kollar vi närmre på den fullständiga tabellen med statistik från dagstidningarna ser man att 

samtliga speldimensioner berörs en gång eller mer, och allra vanligast är alltså handling. Sett 

till kvällstidningarna är handling den tredje vanligaste speldimensionen, men då ligger dock 

stil/genre på platsen ovanför, som den näst mest omnämnda speldimensionen. Stil/genre är en 

dimension som ibland kan gå hand i hand med just handing, men sett till ett större, 

överskådande perspektiv. Går vi åter tillbaka till dagstidningarna så är där stil/genre trea på 

listan, alltså två steg efter handling. Detta är något som tyder på att dagstidningarna har en 

tendens att fokusera mer på spelens handling snarare än att diskutera spelet i ett mer 

omfattande perspektiv, som kvällstidningarna tycks göra desto oftare. I speltidningarna berörs 

handling som speldimension färre gånger än i både kvälls –och dagstidningarna (skillnaden är 

dock bara marginell mellan kvälls –och speltidningarna), och den ligger ”bara” på en 

tredjeplats i tabellen. Till skillnad från kvällstidningarna förekommer däremot diskussioner 
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kring handling oftare än diskussioner kring stil/genre, som totalt sett omnämns fyra gånger 

(vilket gör stil/genre till sexa i tabellen). Men vad som omnämns allra flest gånger i 

speltidningarna är dock grafik, som berörs 10 gånger. Med andra ord är det en av de tekniska 

speldimensionerna som omnämns mest frekvent i speltidningarnas recensioner, medan de mer 

”allmänna” tidningarnas recensioner toppas av de mer icke-tekniska speldimensionerna. Detta 

är en intressant upptäckt som man skulle kunna gå vidare med genom att exempelvis 

undersöka om de tekniska speldimensionerna, exempelvis grafik, alltid har toppat de mer 

spelinriktade tidningarna och i så fall i hur stor omfattning. Man skulle även kunna undersöka 

hur vanliga de tekniska dimensionerna har varit under en längre tidsperiod i de tidningar vi 

läst recensioner ur, för att på så vis få en uppfattning om de tekniska speldimensionerna blir 

vanligare, ovanligare eller ligger på en jämn nivå. Detta är dessvärre inte något vi kan 

fördjupa oss i för tillfället, men det är en intressant fråga som man kan gå vidare med.      

 

Om vi utgår från dessa tabeller, som visar de vanligaste speldimensionerna per 

tidningskategori, och letar efter de största skillnaderna kan man konstatera att dessa finns i 

kvällstidningstabellen. Spelkänsla som toppar just den tabellen är relativt vanlig i 

speltidningarna där den, i den fullständiga tabellen, ligger tvåa. Men den förekommer desto 

mindre i dagstidningarna där spelkänsla är delad femma med två andra speldimensioner. Vad 

kan detta bero på? Varför fokuserar dagstidningarna på handling före spelkänsla och grafik, 

som är desto vanligare i de övriga tidningskategorierna? En förklaring skulle kunna vara 

tidningarnas målgrupper. Enligt Tidningsutgivarnas66 undersökning ”Svensk dagspress 

2008”67 har dagstidningarna (eller morgontidningarna som TU väljer att kalla dem) en 

målgrupp där majoriteten består av personer mellan 65-79 år. I samma undersökning framgår 

det att kvällstidningarnas målgrupp istället är betydligt yngre, majoriteten av läsarna är där 

mellan 25-44 år. Speltidningarna finns tyvärr inte med i undersökningen, men troligen riktar 

sig även dessa mot en något yngre målgrupp än dagstidningarna eftersom det finns en 

samhällelig föreställning om att det främst är unga som är intresserade av spel och spelar spel.  

 

Den ”äldre” generationen som inte är lika intresserade och insatta i spelvärlden känner kanske 

inget behov av att veta hur snyggt ett spel är eller om det är realistiskt eller ej. Om de 

exempelvis tänkt köpa ett spel för att ge bort till sitt barn eller barnbarn så är det snarare 

                                                 
66 Svenska Tidningsutgivareföreningen, TU, Stockholm, bransch- och arbetsgivarorganisation för företag inom 
bl.a. morgon- och kvällstidningar, nyhets- och bildbyråer samt andra medieföretag. 
67 http://www.dagspress.se/Edrum.jsp?category=957&idx=5 (läst: 2009-04-20) 
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troligt att de nöjer sig med att veta vad spelet handlar om, så de inte köper något opassande. 

Förutsatt att de berörda tidningarna anpassar sitt innehåll i recensionerna till de målgrupper de 

har så är det med andra ord tänkbart att dagstidningarna skriver mer om handling än om 

moment i spelen, just för att majoriteten av läsarna inte själva spelar spelen, utan istället köper 

för att ge bort. 

 

De yngre målgrupperna som kvälls -och speltidningarna har innehåller sannolikt en större 

mängd individer än dagstidningarna som läser recensioner av spel som de tänkt köpa till sig 

själva snarare än att ge bort till andra, och då är det möjligt att man som läsare vill veta lite 

mer om spelet. Detta skulle kunna vara en förklaring till att spelkänsla och grafik omnämns 

flest gånger i kvällstidningarna respektive speltidningarna. 

 

Sett till speltidningarna toppar alltså grafik förstaplatsen i tabellen som den mest omnämnda 

speldimensionen. Precis liksom i ovanstående resonemang kan man tänka sig att grafik är 

något som intresserar dem som själva ska spela spelet, mer än de som vill ge bort ett spel till 

någon annan. Förutsätter man att tesen om att de som läser speltidningar även spelar spel och 

är någorlunda insatta i spelvärlden så kan detta vara en förklaring till att det är en teknisk 

speldimension som just grafik som berörs oftast i speltidningsrecensionerna. De tekniska 

bitarna är kanske mer eller mindre ett måste för spelrecensenterna att ha med i sina texter för 

att visa att de verkligen är insatta i det de skriver om, att de helt enkelt är kunnigare än de som 

inte nämner grafik över huvud taget. 

 

Som tidigare sagt kan även åldern hos läsarna vara en anledning till att tidningarna med en 

yngre målgrupp tenderar att skriva mer om moment i spelen än om faktorer som berör spelen 

som helhet. Det behöver naturligtvis inte vara så, men det kan vara en förklaring, eller en del i 

en mer komplex förklaring. Förutsätter man att det ligger någonting i den nyss nämnda tesen 

kan man även fundera kring varför speldimensioner som grafik och utseende över huvud taget 

är så pass vanliga i speltidningarna, som antagligen har en relativt ung läsarskara. På denna 

fråga kan vi inte ge några direkta svar, men kanske kan det finnas en koppling till de 

skönhetsideal som florerar i samhället? För unga är det oftast viktigare att se bra ut själv än 

för de äldre, och som ung brukar man även hänga med i modevärlden, det vill säga köpa 

kläder som är ”inne” och rata kläder som är ”ute”. Kanske har alla dessa skönhetsideal, som 

har med utseende att göra, även ”smittat av sig” på spelvärlden och fått speldimensioner som 

just grafik att bli så pass vanliga som de är? För att kunna bevisa eller motbevisa just detta 
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exempel skulle det dock behövas betydligt mer forskning om mode, ungdomars livsvanor och 

så vidare. 

  

Utgår man från Bourdieus fältteori så kan man, utifrån ovanstående exempel, dela upp de 

olika tidningarna tillsammans med dess läsare i olika fält. Dagstidningsfältet är det fält som i 

så fall skiljer sig mest från de övriga två fälten då läsarna generellt sett är äldre än läsarna i 

dags –och speltidningsfälten. I de olika fälten finns med största sannolikhet olika normer och 

värderingar för hur ett bra spel ska se ut, vad det ska innehålla, och vad även en recension ska 

innehålla för information om spelet. Vad som sätter grunden för de olika fältens regler och 

värderingar kan bland annat vara tidningarnas läsare, och beroende på vilken åldergrupp de 

tillhör kan åsikterna variera. Man skulle även kunna se skillnader på vad som prioriteras i de 

olika tidningsfälten utifrån en rad andra perspektiv, som exempelvis genus, etnicitet, kön och 

så vidare, men då skulle det krävas en större mängd intervjuer eller en omfattande 

enkätundersökning. Detta är tyvärr inte något vi har möjlighet att utföra i denna uppsats (som 

alltså är ”inledande” på området), så vi får nöja oss med att konstatera att ovanstående 

exempel kan vara förklaringar till varför de olika tidningarna skriver om vissa 

speldimensioner oftare än andra speldimensioner. 

 

4.3 Skillnader och likheter i olika recensioner av samma spel 

Här lyfter vi fram gemensamma och motstridiga resonemang mellan artiklar som recenserar 

samma spel. Vi hänvisar till bilagan när läsaren vill se hur varje dimension omnämns i 

respektive artikel. Vi har sammanlagt tre fall där två recensenter skriver om samma spel, det 

vill säga sex artiklar som behandlar tre spel. Varje exempel har en egen konstellation av 

tidningstyper och alla tre ålderskategorier av spel finns representerade. 

 

Den innehållsliga idéanalysen kommer här väl till pass, där man lyfter ut för- och 

motargument, likheter och skillnader mellan olika parter för att urskilja deras olika (eller 

lika?) ståndpunkter.68 Vi vill alltså åt kärnan i resonemanget kring varför spelet får det betyg 

det får. 

 

 

                                                 
68 Bergström, Göran och Boréus, Kristina (red.) (2005), Textens mening och makt – Metodbok i 
samhällsvetenskaplig text- och diskursanalys. Lund: Studentlitteratur . Sid. 154 f. 
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Shaun White Snowboarding 

Till att börja med tittar vi närmare på Shaun White Snowboarding (3+) som recenseras i 

speltidningen Level och kvällstidningen Expressen. 

 

Levels recension är väldigt positivt inställd och har egentligen bara en mindre bra sak att ta 

upp – spelet borde ha gjorts för en tidigare känd serie inom snowboardspelsgenren och fått 

den seriens namn. Det skulle exempelvis kunna hetat 1080° Wii, vilket visar att det tillhör den 

populära serien 1080° Snowboarding och finns till konsolen Nintendo Wii. Vana spelare hade 

då lättare lagt märke till det och direkt insett att de har med kvalitet att göra.  

 

Expressens artikel har en svalare inställning till Shaun White Snowboarding. Recensenten har 

lika många dåliga som bra saker att säga om spelet. Det är ömsom underhållande och ömsom 

tråkigt. Det största problemet med spelet här – och det är ett problem av större modell än vad 

Levels artikel presenterar – är att SWS har svårt att finna en stil/genre och stanna i den.  

Istället halkar det runt och vill vara flera spel i ett trots att det inte riktigt passar. 

 

Med andra ord är alltså Shaun White Snowboarding enligt Level bra, men lite för ”hemligt” 

eller ”eget” för att man ska se det för vad det är. Namnet gör att det blir lite av en konstig 

uppstickare istället för ett roligt spel med lite avslappnad stil. Expressen å andra sidan tycker 

att SWS spretar för mycket åt olika håll och därmed blir svårt att förstå sig på. Det verkar som 

att recensenten önskar att utvecklarna hade lagt vikten på de mer realistiska momenten och 

multiplayerläget istället för att ”experimentera”. Stil/genre verkar klart vara dimensionen som 

huvudsakligen skiljer de båda tidningarnas omdömen åt.  

  

Betyg 

SWS i Level: 8/10  

SWS i Expressen: 3/5 

 

Prince of Persia 

Det andra spelet vi har läst om som recenseras i två tidningar är Prince of Persia (12+), som 

är omskrivet av kvällstidningen Expressen och dagstidningen Svenska Dagbladet. 

 

Expressens recension börjar med att påminna vana spelare, och berätta för de nya, hur Prince 

of Persia-serien har utvecklats under den tid den har funnits och hur det här nya spelet för den 
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uppskattade känslan och stilen vidare på ett snyggt och smidigt sätt. Gamla adelsmärken som 

exempelvis utmärkt kontroll blandas dock med några nya småirriterande sidor, bland annat är 

PoP lite för enkelt för sitt eget bästa. 

 

Även hos Svenska Dagbladet får Prince of Persia beröm för sin fina grafik och utsökta 

kontroll efter en kort påminnelse om de gamla delarna i serien. Det som grämer mest här är att 

spelet är för lätt, och det verkar reta den här recensenten mer än föregående. Svenska 

Dagbladets recensent lägger stor vikt vid att förmedla Prince of Persias höga estetiska värde 

och bitvis fina berättelse, som ibland tyvärr grumlas av huvudkaraktärens dumdryga attityd. 

 

Sammanfattningsvis kan vi säga att de båda recensenterna gläds av och stör sig på mer eller 

mindre samma saker. Svenska Dagbladets recensent verkar dock vilja trycka lite extra på det 

som är riktigt bra och det som är riktigt dåligt, medan Expressens recensent mer tycks vilja 

förmedla en känsla och ett helhetsintryck han fick när han spelade. Båda artiklarna jämför 

PoP med tidigare delar ur serien och med ett annat relativt nytt spel från samma tillverkare 

(Ubisoft) – Assassins Creed och båda verkar gilla PoP mer än AC. När Svenska Dagbladet 

avslutar sin recension läggs ”visuell kraft” och ”tilldragande matinéunderhållning” fram 

som behållningen, medan det som talar mot spelet är att det är ”lättviktigt” och 

”förutsägbart”.69 Expressen summerar genom att kalla PoP ”tajt” och ”snyggt” samt 

”minnesvärt” på den positiva sidan, men hade gärna sett att det var lite mer ”utmanande”.70 

De båda tidningarnas kritik verkar vara grundade kring samma kärna – Prince of Persia är 

snyggt och till en början roligt med sin utsökta kontroll, men det är för lätt för att vara 

underhållande länge. Svenska Dagbladets recensent tycks dock tröttna lite fortare än 

Expressens och delar också ut ett något lägre betyg. 

 

Betyg 

PoP i Expressen: 4/5 

PoP i Svenska Dagbladet: 4/6  

 

 

 

                                                 
69 Svenska Dagbladet (2008) Prince of Persia (läst 2009-04-30) 
http://www.svd.se/kulturnoje/spel/nyheter/artikel_2218825.svd 
70 Expressen (2008) Prince of Persia (läst 2009-04-30) 
http://www.expressen.se/noje/recensioner/spel/1.1403351/prince-of-persia 
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Call of Duty: World at War 

Den sista jämförelsen gäller Call of Duty: World at War (18+), som recenseras i speltidningen 

Level och dagstidningen Dagens Nyheter. 

 

Levels recensent är förhållandevis nöjd med CoD: WaW. Det traskar visserligen på i seriens 

gamla spår, men det är ändå det snyggaste andra världskrigetspel han har sett. Både i början 

och i slutet av artikeln jämförs spelet med det näst senaste i serien, Call of Duty: Modern 

Warfare. Det som stör är fiendernas dåliga AI och känslan av upprepning från tidigare delar. 

Det bästa är den gedigna berättarstilen och den välgjorda, snygga grafiken. 

 

Recensionen av Call of Duty: World at War i Dagens Nyheter är något mer återhållsam. 

Spelet är snyggt men även här klagar man på likheten med tidigare delar. Recensenten är inte 

lika förtjust i CoD-seriens sätt att berätta två historier (en amerikansk och en rysk soldats) 

genom att växla mellan karaktärer och krigsskådeplatser, då det förstör kontinuiteten, men 

gillar ändå känslan som berättandet och framställandet ger. Buggar i singleplayerläget är 

också ett aber.  

 

De båda recensenterna är således överens om att Cod: WaW är grafiskt stiligt och 

välregisserat så till den grad att en stark känsla och stämning infinner sig. Båda menar också 

att CoD-serien måste förnya sitt berättarsätt men Dagens Nyheters recensent verkar vara 

något mer angelägen om detta, vilket förmodligen motiverar det, bara något, lägre betyget. 

 

Betyg 

CoD: WaW i Level: 7/10  

CoD: WaW i Dagens Nyheter: 3/5  

 
Sammanfattning 

När vi nu har ställt en speltidning och en kvällstidning, en kvällstidning och en dagstidning 

samt en dagstidning och en speltidning mot varandra, där varje par recenserar samma spel fick 

vi fram följande resultat. 

 

Den största skillnaden mellan två recensioner av samma spel hittade vi hos Level och 

Expressen, när de skrev om Shaun White Snowboarding. När man ställer de båda artiklarna 

mot varandra verkade speltidningen Level närmast gardera sig när de gav spelet ett högt 
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betyg. Level skrev i princip rakt ut att alla inte kommer förstå sig på SWS, eftersom de har 

andra snowboardspel i tankarna och får en förutfattad mening vilket leder till att de närmar sig 

spelet med ett felaktigt angreppssätt. Kvällstidningen Expressen som mycket riktigt delade ut 

ett lägre betyg (dock fortfarande över 50 %) bekräftade därigenom mer eller mindre Levels 

tes och klagade på att spelet inte höll sig inom en bestämd genre och blev svårgripbart.  

 

De andra två exemplen utmärkte sig snarare genom att likna varandra. Man gav positiv och 

negativ kritik för i princip samma saker. Betygen landade också närmare varandra än i 

exemplet med Shaun White Snowboarding. 

 

Sett till de här tre exemplen gav speltidningen högst betyg i båda fallen den medverkade och 

dagstidningarna lägst betyg i båda fallen. Kvällstidningen gav lägst i ett fall, och högst i ett 

annat. För att verkligen kunna säkerställa ett pålitligt reslutat hade man dock behövt göra den 

här typen av undersökning med fler fall och inkluderat alla tidningarna (nu utelämnades 

Aftonbladet och Super Play). 

 

Om vi ska försöka oss på en gissning till varför det vi kom fram till här ser ut som det gör är 

det möjligt att resultatet beror på dagstidningarnas, eller morgontidningarnas, tradition av att 

vara granskande, ställa höga krav på kvalitet och utforma sina artiklar på ett sakligt samt 

objektivt sätt. En kritisk recension behöver dock inte innebära att ett spel helt förkastas, utan 

läsaren ska göras vaksam och tänka efter innan han eller hon själv provar spelet för att sedan 

bilda sig en egen uppfattning. Kvällstidningar, eller tabloid- eller boulevardpress som de 

ursprungligen kallas, har ett koncept som är uppbyggd på ett annat sätt. Lättlästhet prioriteras 

högt och artiklarna byggs ofta runt bilder. På senare tid har kvällstidningarna mer och mer 

förknippats med sensationsjournalistik och ytterligheter, bra eller dåliga spel, ska göra att 

tidningen ökar läsarantalet.71 

 

Hur speltidningarnas uppfattas i allmänhet har vi inte funnit någon undersökning på, men vi 

kan fortfarande spekulera i saken. Vi anser det troligt att speltidningarnas recensenter är (eller 

vill framstå som?) vana och luttrade ”gamers” som ser det intressanta i varje spel. När man 

har dator- och TV-spel som ett stort intresse, och dessutom får chansen att jobba med sitt 

intresse, infinner sig säkerligen en slags stolthet och en känsla av att vara kunnig inom sitt 

                                                 
71 Hadenius, Weibull och Wadbring (2008), Massmedier – Press, radio och tv i den digitala tidsåldern. 
Stockholm: Ekerlid. Sid 57 ff.  
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område. Man blir erkänd av andra som också är spelintresserade, vilket troligtvis en hög grad 

av de anställda på en speltidningsredaktion är, och godkänd av dessa att förmedla nyheter och 

föra fram sina åsikter kring ämnet. Det går också ganska bra ihop med vår bild av Bourdieus 

teori där individens kulturella kapital avgör rangen inom ett fält där just kultur är viktigt.72 

Om en speltidningsrecensent anser att ett spel är bra kan det bero på att han eller hon ser 

något hos spelet som andra kanske inte ser. Det är just på grund av det brinnande intresset och 

stora kunskapen han eller hon jobbar på just en speltidning och rör sig bland andra 

likasinnade.  

 

4.4 En sammanslagen universalmodell 

Vi undersöker här vilket resultat vi får fram om vi lägger samman allt innehåll från de olika 

tabellerna i en enda gemensam tabell. När vi har gjort det får vi en överblick som säger oss 

något om vilka dimensioner recensenterna tar upp flest och minst gånger i artiklarna. Tabellen 

summerar alltså dimensionerna och antalet gånger de nämns i alla de sex undersökta 

tidningarna. Efter tabellen har vi lagt in ett diagram som så tydligt som möjligt visar 

skillnaden mellan de positivt, neutralt och negativt inställda omskrivandena. 

Spelrecensionerna kan då diskuteras som ett samlat fenomen och inte bara skilda åt av 

tidningar eller spelen de recenserar. 

 

 

                                                 
72 Bourdieu, Pierre (1989), Distinction. London: Routledge. Sid. Passim. 
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Alla tidningarna    
Tidning: dags ‐och kvälls ‐och speltidningarna

Antal artiklar medräknade: 18 

Speldimensioner 
Nämns antal gånger… 

Positivt  Neutralt Negativt Totalt 

Handling  7  16  10  33 

Grafik  23  8     31 

Spelkänsla  24  1  6  31 

Stil/genre  15  9  2  26 

Kontroll  8  5  4  17 

Hårdvara  4  8     12 

Svårighetsgrad  3  2  3  8 

Realism  1  3  3  7 

Livslängd  2  1  2  5 

Buggighet        4  4 

Målgrupp     3  1  4 

Ljud  1  2     3 

Totalt  88  58  35  181 

Positiv

Neutral

Negativ

 
Diagram över positivt, neutralt och negativt inställda utlåtanden i spelrecensioner. 

 

Som tabellen och diagrammet visar är en stor majoritet av de spelrecensioner vi har läst 

positivt, eller åtminstone inte negativt, inställda till spelen de recenserar. Negativt laddade 

kommentarer förekommer dock även där spelet har fått höga poäng i betyg. I sådana fall kan 

det tyda på att recensenten vill visa sig opartisk och objektiv. För att kunna ge en del spel bra 

betyg krävs det kanske att recensenten också visar att han eller hon kan se svaga punkter för 

att öka sin trovärdighet hos läsare som är osäkra på sin inställning mot tidningen som artikeln 
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i fråga är publicerad i. En kvälls- eller dagtidning måste kanske bevisa för de vana 

speltidningsläsarna att de också kan publicera kritiskt granskande kvalitetsrecensioner, medan 

speltidningarna inte får vara så svåra eller elitistiska att de inte kan få tillräckligt många 

läsare.  

 

Att de negativa utlåtandena är så mycket färre än de positiva och de neutrala, även om de 

finns utspridda över alla tidningstyper och ålderskategorier för spel, beror möjligtvis även det 

på att förtroendet och sympatierna inte får sjunka för lågt för recensenterna. Recensenterna 

vågar eller vill kanske helt enkelt inte framstå som elaka? Med största sannolikhet har alla 

spel åtminstone en liten grupp anhängare som tycker att det är bra. Om vi leker med tanken att 

inte en enda människa i hela världen gillade spelet X, så hade det ju aldrig tillverkats eller 

publicerats. Idag är spelmarknaden väldigt stor och det är inte svårt att hitta ett annat spel om 

något visar sig vara tråkigt. Är ett något tillräckligt bra för att ges ut så finns det alltid en 

grupp som anser att recensenten har fel om han eller hon sågar det och överöser det med 

alltför negativt laddad kritik.  

 

Som vi kan se i tabellen är det viktigt att ha en bra handling, och att spelet är trovärdigt om 

det utger sig för att vara realistiskt, samt att det lämpar sig för den tänkta eller förmodade 

målgruppen. Dessa dimensioner har fått något fler poäng i den negativa kolumnen i tabellen, 

och framstår därför som extra känsliga. Den enda av dessa som hamnar högt (och därtill 

högst) i tabellen är dock handlingen, medan de andra inte nämns särskilt ofta i jämförelse.  

 

4.5 Skillnader mellan olika spelgenrer 

Nu när vi slagit ihop samtliga tidningars recensioner i en stor universalmodell kan vi även 

undersöka huruvida det finns skillnader sinsemellan de olika spelkategorierna, det vill säga 

kolla om de sammanslagna tidningarnas recensioner av exempelvis barnspel berör samma 

speldimensioner som recensionerna av exempelvis vuxenspelen, och i så fall hur mycket eller 

lite som skiljer. Denna jämförelse kan utföras på en rad olika sätt, såväl komplicerade som 

okomplicerade, men vi har valt att först och främst ta reda på vilka speldimensioner som 

förekommer mest frekvent inom de olika spelkategorierna, ungefär på samma sätt som när vi 

jämförde de vanligaste speldimensionerna i de olika tidningskategorierna (se kapitel 4.2).  
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Nedan följer tre tabeller som visar vilka speldimensioner som förekommer oftast i 

recensionerna beroende på vilken åldersgräns spelet har på sig.  

 

Samtliga tidningar ‐ Barnspel (3‐12 år) 
Vanligast förekommande speldimension   Nämns antal gånger

Handling  13 

Nämns antal gånger i: 

Recensionerna av ungdomsspel  11 

Recensionerna av vuxenspel  9 

Samtliga tidningar ‐ Ungdomsspel (12‐18 år) 
Vanligast förekommande speldimension  Nämns antal gånger

Grafik  13 

Nämns antal gånger i: 

Recensionerna av barnspel  9 

Recensionerna av vuxenspel  9 

Samtliga tidningar ‐ Vuxenspel (18+ år) 
Vanligast förekommande speldimension  Nämns antal gånger

Spelkänsla och stil/genre  10 

Nämns antal gånger i: 

Recensionerna av ungdomsspel  12 och 4 

Recensionerna av barnspel  9 och 12 

 
Tittar man på resultatet kan man ganska snabbt konstatera att samtliga speldimensioner som 

finns med i toppen i de tre tabellerna förekommer förhållandevis ofta oavsett ålderskategori. 

Den enda speldimensionen som sticker ut lite mer än de övriga är stil/genre i recensionerna av 

ungdomsspel, som jämfört med de övriga speldimensionerna har förhållandevis få 

omnämningar. Ingen speldimension toppar mer än en av dessa tre tabeller, men trots detta 

ligger de alla relativt nära varandra, såvida man bortser från just stil/genre i recensionerna av 

ungdomsspelen.  

 

Ett annat litet ”glapp” sett till dessa speldimensioner ligger i ungdomsspelskategorin där 

recensionerna berör grafik fyra gånger mer än i recensionerna av vuxenspel och barnspel. 

Detta är som bekant sett till sex recensioner per spelkategori, så räknar man ut ett medelvärde 

nämns grafik bara 0,67 gånger mer i en recension av ett ungdomsspel än i en recension av ett 

vuxenspel/barnspel. För att ytterligare styrka hur vanliga dessa speldimensioner är kan man på 

de fullständiga tabellerna, där samtliga tolv speldimensioner finns med, se att samtliga av de 
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ovan nämnda speldimensionerna ligger bland de fem mest frekventa ”beståndsdelar” som 

omnämns i recensionerna, oavsett spelkategori. Om man dessutom räknar bort stil/genre från 

dessa ligger de övriga speldimensionerna bland de fyra första i samtliga tabeller.  

 

Att samma speldimensioner nämns ungefär lika ofta – åtminstone i toppen av de tre tabellerna 

– oavsett spelkategori tyder på att recensioner av spel ser ut på ungefär samma sätt och berör 

samma saker oavsett om det är en recension av ett barnspel, ungdomsspel eller vuxenspel. 

Recensenterna tycks alltså inte göra någon större innehållsmässig skillnad i sina texter 

beroende på vilken åldersmålgrupp ett spel har, utan samma speldimensioner berörs ungefär 

lika ofta.  Trots likheterna i toppen av tabellerna finns det dock små skillnader, som tidigare 

nämnt ligger exempelvis ingen enskild speldimension i topp i mer än en ålderskategori. 

Tidigare har vi som bekant använt Bourdieus fältteori för att se skillnaderna sinsemellan de 

olika tidningarna, men den skulle även kunna utnyttjas här då vi jämför innehållet mellan 

recensioner av spel från olika spelkategorier oberoende av var recensionerna publiceras. Gör 

man detta och ger varje ”spelkategori” ett eget fält så kan man säga att de ligger relativt nära 

varandra då kriterierna för hur en recension ska se ut, vilka speldimensioner som ska 

omnämnas, tycks likna varandra. Men i och med att det ändå finns små skillnader kan man 

inte säga att recensionerna av olika spelkategorier ser ut på exakt samma sätt och därmed 

bildar ett gemensamt fält, skillnaderna gör att de styckas upp i olika fält.  

 

Ser man till recensionerna av barnspel är handling den speldimension som förekommer allra 

flest gånger. I recensionerna av ungdomsspel är det istället grafik som nämns oftast och när 

det gäller vuxenspelen omnämns spelkänsla flest gånger tillsammans med stil/genre. En 

förklaring till att handling är lite vanligare i recensioner av barnspel än i recensioner av andra 

spel, kan som vi varit inne på tidigare i uppsatsen (då vi undersökte vilka de vanligaste 

speldimensionerna var beroende på tidning) ha att göra med vilka som läser recensionerna. I 

och med att vi för tillfället inte gör någon skillnad med tidningarna sinsemellan kan vi inte dra 

några större slutsatser, men förutsätter vi att en äldre individ vill köpa ett spel till ett barn så 

kanske denne vill veta mer om spelets handling än om spelet är snyggt eller fult. Föräldrar 

som köper spel till sina barn vill troligtvis också veta att de köper ett ”snällt” spel som inte är 

farligt eller obehagligt för barn att spela och som inte uppmuntrar till att göra dumma saker. 

Föräldrarna vill kanske till och med att spelen ska vara nyttiga och utbildande och inte bara 

underhållning. De lite yngre vuxna och ungdomarna som själva spelar spel, och som i högre 

utsträckning köper spelen till sig själva, kanske istället uppskattar att få läsa mer om 
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momenten i spelen, som just grafik och spelkänsla. Ungdomar antas generellt sett vara 

intresserade av det senaste inom områden som teknik och design, vilket gör grafiken till en 

given dimension att fokusera på i recensionerna. Detta förutsätter dock, precis som när vi var 

inne på samma exempel förut, att tidningarna anpassar sitt innehåll efter vilka läsare de har. 

Och då utgår vi alltså ifrån att de äldsta läsarna läser recensioner av barnspel, medan de något 

yngre läsarna främst kollar på recensioner av ungdoms- och vuxenspel. 

 

Utav de fyra speldimensionerna som toppar de ovan presenterade tabellerna kan vi även 

konstatera att endast en tabell toppas av en så kallad teknisk speldimension; grafik. Eftersom 

alla tidningarna nu är sammanslagna kan vi inte se om någon specifik tidning berör grafik 

oftare än någon annan, utan vi får nöja oss med att konstatera att grafik ligger som ensam 

teknisk speldimension bland de fem totalt vanligaste speldimensionerna, oberoende av var 

recensionerna publiceras. De övriga speldimensionerna som toppas i dessa tabeller tillhör de 

icke-tekniska dimensionerna, så utgår man ifrån en generell bild med alla spelrecensioner 

samlade i en klump kan man säga att de ”enkla”, icke-tekniska speldimensionerna är de som 

dominerar. Med andra ord tycks inte spelvärlden vara så invecklad och krånglig som man 

kanske kan tro. Visserligen finns det tekniska termer som förekommer då och då i texterna, 

men de mer allmänna dimensionerna, som även kan appliceras på andra saker (exempelvis 

film och musik) är ändå de som dominerar.   

 

Det finns alltså tendenser till små skillnader i vilka speldimensioner som omnämns mest 

frekvent beroende på vilken spelkategori ett spel tillhör, men i stort sett är innehållet i 

recensionerna ändå ganska lika. Detta går dock under premissen att samtliga recensioner från 

de olika tidningarna buntas ihop. Möjligen hade det kunnat uppstå mer eller mindre skillnader 

om vi istället hade jämfört samtliga recensioner av exempelvis barnspel från dagstidningarna 

med samtliga recensioner av barnspel i kvällstidningarna och speltidningarna. I sådana fall 

hade vi dock behövt läsa fler recensioner i varje tidning då vi anser att två 

barn/ungdom/vuxen-spelsrecensioner per tidningskategori är lite för magert för att kunna säga 

någonting om innehållsmässiga skillnader i recensioner mellan spel i våra tre spelkategorier. 

Att gå så långt in på djupet är inte heller något vi har för avsikt att göra i den här uppsatsen, 

som alltså är mer övergripande, men vi vill ändå poängtera att det går att bygga vidare på vår 

analys eller utföra den på annorlunda sätt. Resultatet vi fått fram nu visar ändå ganska tydligt 

vilka speldimensioner som dominerar i recensionerna, oberoende av tidning men beroende av 

spelkategori.  
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Avslutningsvis kan vi även konstatera att recensionerna i allmänhet är positiva till de olika 

speldimensionerna som berörs. De positiva omnämningarna överväger de neutrala och de 

negativa, bortsett från i barnspelskategorin där de neutrala och de positiva omnämningarna 

ligger på samma antal. 
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5. Sammanfattande diskussion 

I kvällstidningarnas fall verkar det således vara dimensioner som berör själva spelandet, och 

känslor som infinner sig ganska omedelbart när man börjar spela, som är mest intressanta för 

recensenterna att skriva om. Dagstidningarna blandar dimensionerna mer och skriver snarare 

om spelen, alltså vad de handlar om, än om spelandet, som kvällstidningarna verkar luta mer 

åt. Berättandet, regin och det visuella står i fokus här. Speltidningarna drar åt båda hållen och 

sveper över dimensionerna med lite längre beskrivningar som berör både känsla och fakta. Att 

speltidningarna tar mer tid och utrymme på sig när de redogör för en dimension kan också 

vara en förklaring till att de nämner dimensionerna ett något mindre antal gånger än de andra 

två tidningstyperna, som hushåller mer med utrymmet.  

 

De vanligaste dimensionerna att ta upp i recensionerna är handling, grafik och spelkänsla. 

Därnäst kommer stil/genre och kontroll. Dimensionerna handling och stil/genre är sådana som 

egentligen skulle kunna appliceras på i stort sett vilka typer av media som helst. De flesta 

medieproduktioner har en bakgrund, handlar om något, och kan placeras in i något sorts fack. 

Grafiken som dimension delas även den av andra medietyper. Film, TV, tavlor, bilder i 

böcker, tidningar och på internet är alla exempel på visuella medier. Kontrollen sticker på så 

sätt ut lite bland dessa, eftersom den är väldigt förknippad med elektroniska spel. Man skulle 

dock kunna se den som jämförbar med sättet att styra datorprogram eller att surfa på internet. 

Dessa applikationer är också närmare besläktade med datorspel om man ser till sättet de är 

producerade på, och maskinerna de används genom, än exempelvis medier som TV och 

tidningar. De tidigare nämnda dimensionerna är, som redan antytt, lättare att förstå sig på om 

man har tidigare erfarenhet av någon slags media. Kontrollen däremot kräver ett lite mer 

tekniskt kunnande kring elektronik som inte har funnits, eller varit tillgänglig, lika länge som 

till exempel, böcker, radio och TV. Dock kommer kontrollen först på femte plats och är inte 

den dimension som ges störst utrymme. Den får bara ungefär hälften av utrymmet som den 

dimension som nämns mest, handling, ges. 

 

I många fall verkar också recensenterna förutsätta att läsarna vet hur kontrollen ser ut och 

fungerar. Man berättar om kontrollen fungerar bra eller inte, men inte ofta hur den fungerar. 

Om vi tar recensionen av Prince of Persia i Expressen som exempel, kan vi läsa: 
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”Knapptryckandet – som egentligen aldrig var särskilt invecklad – har minimerats ytterligare 

för att skapa ett osvikligt flyt och en närmast hypnotisk rytm i plattformshoppandet”73 

Mer ingående än så blir inte beskrivningen av kontrollen i den recensionen. Enligt oss behövs 

här en förkunskap om TV-spelskontroller i allmänhet, och kanske hur tidigare Prince of 

Persia-spel har fungerat i synnerhet. Nu menar vi inte att varje recension borde innehålla en 

karta över den aktuella handkontrollen för spelet i fråga, en detaljerad beskrivning över varje 

knapps funktion och hur varje rörelse i spelet ter sig. Det hade förmodligen blivit mycket 

onödig information för de flesta potentiella spelrecensionsläsarna och alldeles för mycket text. 

Vi bara konstaterar att kontrollbeskrivningen skulle kunna framstå som svår eller otillräcklig 

för personer med liten eller ingen erfarenhet av spel. Det bästa sättet för dem att lära sig är 

troligen genom att spela. Recensionerna kräver oftast inte några stora förkunskaper, men det 

är heller inte helt ovanligt att förkunskaper kan bidra till att man får ut lite mer av texterna. 

 

Dimensionerna som nämns näst efter kontroll är hårdvara, svårighetsgrad, realism, livslängd 

och buggighet. Alla dessa är typiska för elektroniska spel, och nämns egentligen inte i 

närheten av så många gånger som de tre vanligaste dimensionerna. Realismen är förmodligen 

den som är lättast att koppla ihop med andra medier. En film kan till exempel ha en realistisk 

handling eller vara historiskt korrekt vad gäller kläder och andra föremål, om den utspelar sig 

i en annan tid än då den spelades in. De dimensioner som nämns allra minst är målgrupp och 

ljud. Dessa går också att använda till andra medier, såsom radioprogram, musik, utställningar 

med mera. 

 

Som vi kan se är det viktigt att ha en bra handling, och att spelet är trovärdigt om det utger sig 

för att vara realistiskt, samt att det lämpar sig för den tänkta eller förmodade målgruppen. 

Dessa dimensioner har fått något fler poäng i den negativa kolumnen än i den positiva, i 

tabellen än där vi sammanställer alla poäng, och framstår därför som extra känsliga. Den enda 

av dessa som hamnar högt (och därtill högst) i tabellen är dock handlingen, medan de andra 

inte nämns särskilt ofta i jämförelse.  

 

Eftersom vi har fått fram ett mönster som tyder på att några dimensioner är mycket viktigare 

än en del andra att beskriva, när man ska förklara ett spel genom en recension kan man 

                                                 
73 Expressen (2008) Prince of Persia (läst 2009-06-11) 
http://www.expressen.se/noje/recensioner/spel/1.1403351/prince-of-persia 
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försöka sig på att diskutera vad det kan ha sin grund i. Man skulle kunna se det som att 

spelare snarare är brukare av spel, istället för att tillhöra grupper inom sin subkultur. Antingen 

är man spelare, eller så är man det inte, eller så spelar man möjligen då och så. Man är inte 

FPS:are, äventyrare eller strategispelare på samma sätt som man till exempel kan vara 

punkare, hip hopare eller dansbandare. Recensionerna behöver möjligtvis ett enkelt språk och 

några tydliga stolpar att ta upp för att inte bli för koncentrerade till en liten grupp av spelare, 

eftersom få spel sällan riktar sig till små grupper, utan har stora potentiella grupper av 

brukare. Spelare utmärker sig i allmänhet inte heller på samma sätt med kläder och 

accessoarer som man gör i till exempel hårdrocks- eller countrykulturen.  

 

Spelen verkar inte vara någon direkt hierarkifråga, med tanke på att de dimensioner som 

omskrivs mest även går att tillämpa på mycket annat och är lätta att förstå. De tekniska termer 

som kan tänkas vara intressanta är inte lika viktiga att ta upp i recensionerna som de mer 

lättfattliga. En viss förkunskap kan behövas ibland när man läser recensioner, men i huvudsak 

verkar recensionerna, och kanske spelkulturen, vara något ganska allmänt som är till för alla.  

 

Vad ska då spelutvecklarna lägga mest krut på för att få bra recensioner? Med den 

undersökning vi har gjort här verkar det som att dimensionerna handling, grafik och 

spelkänsla är de som får störst utrymme i recensionerna. Stil/genre, kontroll och hårdvara 

kommer näst. Kontrollen vi syftar på här är visserligen en mjukvaruaspekt, men den kan ändå 

vara påverkad av hårdvaran, som vi antar att spelutvecklarna ofta inte kan styra över själva 

utan måste förhålla sig till och anpassa sig efter. Grafik är även det en dimension som i hög 

grad anpassas efter hårdvaran. 

 

Recensionerna är alltså egentligen inte bara intressanta för konsumenter och utvecklarna av 

spelens mjukvara om vi spinner vidare en aning. Likaså tillverkare av hårdvara såsom 

spelkonsoler, grafikkort och andra komponenter för datorer kan se på recensioner vilka 

dimensioner som uppmärksammas mest och skulle kunna anpassa sina framtida produkter 

efter vad brukarna är mest intresserade av för att möta utvecklarnas idéer. I teorin vore ju det 

enklaste att helt enkelt göra alla komponenter så bra som möjligt, men när man är beroende av 

en utvecklingsbudget är kompromisser inte helt ovanliga. Det kan då vara intressant att veta 

vad som exponeras extra mycket i media när man ska välja vad som ska prioriteras. Egna 

marknadsundersökningar görs säkert på uppdrag av branschen och företag, men i media finns 

även en ”gratis” marknadsundersökning. Med vår granskning, av 18 artiklar, bör alltså 
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hårdvaruutvecklarna tänka till extra när de planerar nya komponenter för grafik och 

kontroll/styrning.  

 

Tittar man på försäljningen av den aktuella generationens TV-spelskonsoler ser man dessutom 

att Nintendo Wii, med den mest utmärkande hårdvarukontrollen, som också leder till den mest 

utmärkande mjukvarukontrollen, har sålts i flest exemplar (drygt 50 miljoner). Sony 

Playstation 3, med den kraftfullaste prestandan, vilken bäddar för att bjuda på den mest 

avancerade grafiken, ligger visserligen sist i försäljningsstatistiken nu (mer än 21 miljoner) 

men säljer lite snabbare än tvåan Microsoft Xbox 360 (straxt över 28 miljoner). Både Wii och 

PS3 kom dessutom ut på marknaden ett år senare än Xbox 360.74 Vi kan alltså se att de 

konsoler som erbjuder det ”extremaste” inom kontroll (Wii) och grafik (PS3) säljer bättre 

och/eller snabbare än Xbox 360. 

 

X360 har inte ett nyskapande, rörelsekänsligt, kontrollsystem som Wii utan förlitar sig på en 

traditionell handkontroll. PS3 styrs också med en handkontroll av mer traditionell typ, men 

har istället en överlägsen processorkraft i förhållande till de andra konsolerna, samt en blu-ray 

spelare som kan spela skivor med större lagringskapacitet. Den större lagringskapaciteten gör 

att spelen kan utvecklas mer och man kan bland annat göra större och mer detaljerade 

plattformar eller ”spelplaner”. Vi vet alltså att grafik och kontroll/styrning är det som 

recensenterna skriver mest om i de recensioner vi har läst. Vi vet också att Wii och PS3, som 

är de konsoler som säljer bäst, också är de konsoler som har mest att erbjuda vad gäller 

dimensionerna grafik och kontroll/styrning. Trots att Xbox 360 egentligen har samma 

förutsättningar när det gäller att skapa en intressant handling och stämning som de andra 

konsolerna och dessutom bättre förutsättningar än Wii vad gäller grafik, ljud och storlek på 

spel, säljer den ändå inte lika mycket som Wii eller lika snabbt som PS3. Grovt uttryckt skulle 

man kunna säga att konsolförsäljningen speglar det som prioriteras i spelrecensionerna, och 

vice versa, vilket är något man skulle kunna undersöka närmare.  

 

Vi vill dock påpeka att, eftersom vi själva spelar en del, inte hoppas att utvecklingen går mot 

en alltför likriktad spelvärld, där bara ett par dimensioner räknas och resten glöms bort. Ett 

                                                 
74 http://nexgenwars.com/ (läst: 2009-05-05) 
http://en.wikipedia.org/wiki/Nintendo_wii (läst: 2009-05-05) 
http://en.wikipedia.org/wiki/Playstation_3 (läst: 2009-05-05) 
http://en.wikipedia.org/wiki/Xbox_360 (läst: 2009-05-05) 
Enligt våra egna grova uträkningar säljer Wii ca 20 milj. enheter/år, PS3 ca 8,5 milj. enheter/år och Xbox 360 ca 
8 milj. enheter/år. 
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datorspel som inte uppmärksammas särskilt mycket av media kan ändå vara bra. Till syvende 

och sist är det en smakfråga. Ett spel som får mycket utrymme och som bemöts med positiv 

kritik i media kan dock leda till ett större kundunderlag och i och med det också större 

inkomst för skaparna. Detta leder i sin tur till större medel och tillgångar som kan vara en bra 

förutsättning när nästa projekt drar igång och nya spännande ting uppstår som får spelvärlden 

att växa. Att slipa extra mycket på de dimensioner som exponeras mest i recensioner torde 

följaktligen vara belönande, men det bör inte få leda till en överdriven koncentration som gör 

att andra dimensioner hamnar efter i kvalitet så att helheten blir lidande.  

 

Dimensioner som spelkänsla och handling berör egentligen i princip bara spelarens egen 

smak. När man läser om dessa dimensioner får man helt enkelt lita till att recensentens smak 

är god. Sättet att beröra handling behöver dock inte alltid se likadant ut. I vissa fall går 

recensenten bara igenom handlingen sakligt utan att lägga några vidare värderingar i 

förklaringen. Då får läsaren en stor möjlighet att bilda en egen uppfattning om spelets intrig. 

Känslan är däremot väldigt svårt att bedöma genom att läsa en text. Andra speldimensioner, 

som exempelvis grafik och svårighetsgrad, är också beståndsdelar som ibland kan beskrivas 

både subjektivt och objektivt. 

 

Vissa dimensioner nämns väldigt få gånger. En av dem är buggighet. En anledning till att 

buggighet inte ofta tas upp kan vara att spelen för det mesta är tämligen väl uppbyggda och 

sällan innehåller buggar. Ibland tar det dessutom lång tid att finna fel i ett spel, och 

recensenterna hinner kanske inte tillbringa så lång tid med spelen att dessa svårupptäckta fel 

hinner märkas. 

 

Ljudet är en annan dimension som sällan tas upp. Ljudet är något som vi själva tycker är 

väldigt betydelsefullt i spel. Musik, språk och effekter är sådant som i allra högsta grad bidrar 

till stämningen, och därmed delvis går in i dimensionerna spelkänsla och stil/genre, samtidigt 

som det är en mycket viktig dimension på egen hand. Det kan kanske även i det här fallet vara 

så att recensenterna inte hinner spela så mycket att de hinner smälta musiken och andra ljud i 

spelet, utan istället tittar på helheten.  

 

Svårighetsgrad och livslängd är även de dimensioner som kan ta en längre tid att utvärdera. 

Hur de uppfattas kan dessutom variera väldigt mycket från person till person. Vana ”gamers” 

klarar antagligen spel på kortare tid än personer som har mindre erfarenhet av att spela. Hur 
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många gånger man kan spela om samma spel utan att bli uttråkad är säkerligen också en 

väldigt individuell fråga, som styrs delvis av dimensionen målgrupp, och därför ges dessa inte 

så hög prioritet. Dimensionen realisms aktualitet varierar mycket med vad som recenseras. 

Vissa spel har inga ambitioner att vara realistiska, och då blir det svårt att skriva om något 

som varken finns, eller ska finnas. 

 

När vi nu ser tillbaka på undersökningen vi har gjort kan man konstatera att den fortfarande 

går att bygga vidare på, vilket var en av våra tankar i början av skrivandets skede. Man kan 

lägga till fler dimensioner att söka efter i recensionerna för att få ett ännu mer detaljerat 

resultat. Man kan också utöka antalet recensioner att läsa, och även tidningarna som 

publicerar recensionerna, för att få ett ännu säkrare statistiskt underlag som grund. En variant 

på undersökningen skulle också kunna fokusera på ett mindre antal dimensioner, till exempel 

ställa utlåtanden om grafik och ljud mot varandra och diskutera kring varför den första 

omtalas mer än den andra. En intressant vinkel vore också att titta närmre på vad 

recensionerna spelar för roll för konsumenterna. Intervjuer med spelare och tidningsläsare om 

deras åsikter kring spelrecensioner och vad de ger skulle kunna vara ett tänkvärt komplement 

till undersökningen. Man kan även göra en variant av uppsatsen där man tittar närmare på 

övrig journalistik kring spel, såsom nyheter och reportage. 

 

I denna uppsats har vi givit läsarna en bild över hur det kan se ut när tre olika tidningstyper 

recenserar spel i allmänhet, och hur skillnaden mellan antal nämnda dimensioner kan variera, 

i viss mån beroende på vilken sorts tidning man läser recensioner i. Vi har gjort en 

övergripande undersökning och visat hur olika spel kan presenteras i olika sorters tidningar. 

Denna övergripande undersökning går givetvis att smalna av och vidareutveckla. Vi skulle 

redan från början kunna ha smalnat av syftet med uppsatsen, och fokuserat på enskilda 

exempel, tidningar eller spelkategorier, men vi ville med våra diskussioner göra en 

övergripande genomgång för att skapa inspiration, underlag och en utgångspunkt för vidare 

forskning och uppsatsskrivande. Uppsatsen kan även verka till att öka förståelsen för hur 

spelen framställs och vad för information man får ta del av i recensioner. 

 

Vi är också medvetna om att uppsatsen hade kunnat se annorlunda ut om någon eller några 

andra hade läst recensionerna och utvärderat dem. Textanalys bygger på förståelse, och det är 

inte säkert att det vi uppfattat skulle ha uppfattats på exakt samma sätt av någon annan. Vi har 

letat efter omnämnanden av precisa dimensioner som är invävda bland åsikter och tyckanden 
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från recensenternas sida, med ett ibland väldigt uttrycksfullt och målande språk. Vi vill 

därmedelst inte säga att någonting är exakt så som vi har kommit fram till, men att det finns 

tendenser som antyder det, och som eventuellt bekräftas genom att man exempelvis läser fler 

recensioner. 
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7. Bilagor 
 

7.1 Statistiska tabeller från tidningsanalyserna 

 

7.1.1 Speltidningar 
 
Vuxenspel 
 

Fallout 3   

Genre: Action   

Tidning: Superplay   

Beståndsdelar 
Nämns antal gånger… 

Positivt Neutralt Negativt Totalt 

Buggighet   2 2 

Grafik 4   4 

Handling 1   1 

Hårdvara    0 

Kontroll  1  1 

Livslängd    0 

Ljud  1  1 

Målgrupp    0 

Realism    0 

Spelkänsla 3   3 

Stil/genre    0 

Svårighetsgrad    0 

 

Buggighet 

1. I slutet av recensionen skriver recensenten att tredjepersonsperspektivet är snyggt men 

att det inte alls funkar i sidorörelse. Detta ses som en negativ synpunkt. 

2. I stycket under detta får man veta av recensenten att läget VATS (förklaring på sid 23 

under rubrik 3.1.1) inte är ett perfekt läge. Eftersom ”perfekt” inte används i en positiv 

benämning så får det anses som negativt. 
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Grafik 

1. Redan i inledningen säger recensenten att det när en pågående födelsedagsfest och alla 

ansikten tittar in i kameran, detta får recensentens blod att isa. Detta får ändå ses som 

en positiv anmärkning. 

2. I det sjätte stycket skriver recensenten att ”Megaton är en anskrämlig vacker 

kåkstad(…)”. Ord som ”vacker” är en positiv benämning och grafiken får här ses som 

positiv. 

3. I slutet av recensionen skriver recensenten att tredjepersonsperspektivet är snyggt på 

bild, dock så förstörs det lite av rörelse när man styr avataren.  Men man får ändå se 

det som positivt. 

4. I sista stycket beskriver recensenten att han skjuter huvudet av en fiende och han får i 

slowmotion se hur fiendens huvud skjuts bort och att man inte har slösat med detaljer. 

Detaljrikedomen gör att recensenten blir äcklad av sekvensen och då får man här se 

det som positivt. 

Handling 
 

1. Hela recensionen igenom skriver recensenten om handlingen, men i recensionens sista 

sida, första stycket, så jämför han Fallout 3 med The Elder Scrolls IV: Oblivion och 

anser därmed att Fallout 3 är mycket bättre än Oblivion. Positiv utveckling och 

bedömningen blir här positiv 

Kontroll 
 

1. Innan det avslutande stycket i recensionen skriver recensenten att kontrollen inte är 

perfekt, men han tycker ändå inte den är dålig, så då kan vi väl här säga att kontrollen 

är neutral. 

Ljud 

1. Ljudet nämns bara i ett sälle i texten, men det enda stället får recensenten att reagera 

med obehag så här får vi ta och sätta neutralt. 

Spelkänsla 
 

1. I tredje stycket berättar recensenten att han går omkring och stöter på många 

nybyggarsamhällen där han ska försöka hjälpa invånarna. Detta blir då positivt. 

2. Recensenten hittar en bilverkstad som han tar sig in i och hittar mat, ammunition och 

sovplats och därmed blir han glad. Glad är ett positivt värdeladdat ord 
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3. Han skriver även att man hittar skatter som mänskligheten, innan atombomben 

förstörde allt, lämnade kvar och att man aldrig tröttnar på denna skattjakt. Här, 

återigen, är spelkänslan positiv. 

 

Call of Duty: World at War   
Genre: Krig   

Tidning: Level   

Beståndsdelar 
Nämns antal gånger… 

Positivt Neutralt Negativt Totalt 
Buggighet      0 

Grafik 1     1 

Handling 1    1 2 

Hårdvara     0 

Kontroll       0 

Livslängd      0 

Ljud     0 

Målgrupp       0 

Realism    1 1 

Spelkänsla      0 

Stil/genre 2    2 
Svårighetsgrad    0 

 

Grafik 

1. I recensionens mittenparti berättar recensenten om japanernas överraskningsteknik 

under andra världskriget. (spelar döda och sedan springer i full fart mot en med 

bajonetten utfälld). Han skriver att det är snyggare än något annat krigsspel, men 

tyvärr har man sett det förut. Men eftersom han skriver att det är snyggt så är det ändå 

positivt 

Handling 
 

1. Recensenten skriver att det finns en scen i spelet när tyska soldater beskjuter ett trähus. 

Eftersom recensenten sedan skriver att han gillar att Treyarch kan göra så pass bra fps. 

Märker man att han är positiv till detta. 

2. Han skriver att banorna i singleplayer, där man är en amerikansk soldat i Japan, kan 

vara tråkiga för en person eftersom det är ett högt tempo. Detta ses som negativt. 
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Stil/genre 
 

1. Väldigt tidigt i recensionen kan man läsa att utvecklarna håller intresset för CoD igång 

”med hjälp av konstgjord andning”, men det bästa resultatet blir när man går ifrån det 

traditionella konceptet. Detta får ses som positivt. 

2. Multiplayerdelen är den delen av spelet som recensenten verka tycka mest om. Han 

pratar sig gärna om denna del där du spelar en sovjetisk soldat som strider i Berlin. 

Eftersom detta spelarläge anses som det bästa i spelet få det ses som positivt. 

Realism 
 

1. Under japanernas överraskningsmoment är det lätt att man tycker det är komiskt och 

inte alls överraskande när de kommer springande emot dig med vassa bajonetter. Detta 

ses som negativt  

 
Vuxenspel sammanlagt 
 

Vuxenspel (18+ år)    
Tidning: Superplay och Level 

Antal artiklar medräknade: 2 

Beståndsdelar 
Nämns antal gånger… 

Positivt  Neutralt  Negativt  Totalt 

Buggighet        2  2 

Grafik  5        5 

Handling  2     1  3 

Hårdvara           0 

Kontroll     1     1 

Livslängd           0 

Ljud     1     1 

Målgrupp           0 

Realism        1  1 

Spelkänsla  3        3 

Stil/genre  2        2 

Svårighetsgrad           0 
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Ungdomsspel 
 

Race Driver: Grid   
Genre: Racing   

Tidning: Superplay   

Beståndsdelar 
Nämns antal gånger… 

Positivt Neutralt Negativt Totalt 
Buggighet       0 

Grafik  1     1 

Handling   1   1 

Hårdvara      0 

Kontroll       1    2 3 

Livslängd       0 

Ljud      0 

Målgrupp       0 

Realism    1  1 

Spelkänsla 1   1 2 

Stil/genre             0 

Svårighetsgrad        0 

 

Grafik 

1. Ett roligt spel tycker recensenten och han är som fast i bild. Positiv 

Handling 
 

1. I inledningen så är recensenten mest negativ till spelet men efter en stund så ändras 

hans negativitet till neutralitet 

Kontroll 
 

1. I inledningen skriver recensenten att han kastas in mitt i ett race med sladdrig och 

överkänsligt styrning. Negativt. 

2. I Tredje stycket skriver han att styrningen är ”fladdrig för att funka bra med 

högprestandamonster som valfri Koenigsegg(…)” 

3. I tredje stycket skriver recensenten att han utrustas med en Mustang som enligt honom 

väldigt rolig att köra. Positivt 
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Realism 
 

1. I sista stycket skriver recensenten att detta spel ligger mitt emellan Forza 2 och 

arkadracingen i Project Gotham Racing 4. Han nämer varken om det är bra eller dåligt 

så vi får se det som neutralt. 

Spelkänsla 
 

1. I inledningen är recensenten negativ till spelet. Negativ kritik 

2. Dock så byts hans negativa inställning till positiv och entusiasm. Positivt 

Tomb Raider: Underworld   
Genre: Action   

Tidning: Level   

Beståndsdelar 
Nämns antal gånger… 

Positivt Neutralt Negativt Totalt 
Buggighet     1   1 

Grafik    2           2 

Handling     3   3 

Hårdvara       

Kontroll  1     1 

Livslängd       

Ljud     

Målgrupp         

Realism     1  1 

Spelkänsla             2 2 

Stil/genre   
Svårighetsgrad     

 

Buggighet 

1. Längst ner i recensionen så står det att Laras animationer kryllar av buggar. Det ser vi 

som negativt 

Grafik 
1. I andra stycket står det i början att grafiken inte håller samma klass som det tidigare 

spelet i serien Uncharted, men man får inte veta om det är dålig grafik så därför sätter 

vi neutralt här 

2. Plattformsekvenserna är snygga, men recensenten låter rätt igenom negativ ändå i 

denna recension. Vi sätter återigen neutralt här. 
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Handling 
1. Redan i inledningen av första stycket skriver recensenten att början av spelet känns 

bekant, att han varit där en gång tidigare. Det är inte positivt om man känner så i en 

nytt spel. Negativt. 

2. I samma stycke blir det mer negativ kritik av spelet. Man verkar från Crystal 

Dynamics håll ha snöat in på Tomb Raider: Legend-succén och försöker få 

nästkommande spel att vara lika bra, men det resulterar bara i sämre spel. Negativt 

3. I andra stycket skriver han att Tomb Raider aldrig har haft bra berättande, men bättre 

än så här kan man göra en berättelse. Negativt 

Kontroll 
1. Plattformsekvenserna får en stor plats i spelet och kontrollen är enligt recensenten 

neutral. Funkar, men inte mer. 

Realism 
1. Inte så realistiskt. Alldeles för mycket problemlösning av att komma in i olika 

gravkammare. Negativt. 

Spelkänsla 
1. I första stycket radar recensenten upp funktioner man kan göra i detta spel som man 

även kunde göra i föregångarna. Underworld har alltså inte kommit med något nytt. 

Negativt 

2. I slutet av recensionen skriver han att spelet känns väldigt oinspirerat. Negativt.  
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Ungdomsspel sammanlagt 
 

Ungdomsspel (12‐18 år)    
Tidning: Superplay och Level 

Antal artiklar medräknade: 2 

Beståndsdelar 
Nämns antal gånger… 

Positivt  Neutralt  Negativt  Totalt 

Buggighet        1  1 

Grafik  1  2     3 

Handling     1  3  4 

Hårdvara           0 

Kontroll  1  1  2  4 

Livslängd           0 

Ljud           0 

Målgrupp           0 

Realism     1  1  2 

Spelkänsla  1     3  4 

Stil/genre           0 

Svårighetsgrad           0 

 
 
 
Barnspel 
 

Lego Indiana Jones: The Original 
Adventures 

  

Genre:  Äventyr/barnvänligt    

Tidning: Superplay   

Beståndsdelar 
Nämns antal gånger… 

Positivt Neutralt Negativt Totalt 
Buggighet    0 

Grafik 3   3 

Handling  1  1 

Hårdvara    0 

Kontroll 1   1 

Livslängd    0 

Ljud    0 

Målgrupp  1  1 

Realism    0 

Spelkänsla 1   1 

Stil/genre 1   1 

Svårighetsgrad 2   2 
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Grafik 

1. Recensenten skriver i mitten av recensionen att Lego Indiana Jones är mycket 

snyggare utformat än Lego Star Wars. Det får vi se som positivt. 

2. I samma stycke skriver han att Indy har blivit snyggare animerad än vad han var 

tidigare och detta är ju klart positivt. 

3. Och så skriver han att Indys rörelseschema är mycket bättre i detta spel. Även detta är 

ju positivt. 

Handling 
 

1. Handlingen i spelet är ungefär samma handling som i filmerna. Med brist på positiva 

eller negativa anmärkningar så sätter vi neutralt här. 

Kontroll 
 

1. I recensionens mitt får vi veta att recensenten tycker kontrollen är positiv. 

Målgrupp 
 

1. Redan i ingressen talar recensenten om för oss att det är ett barnspel, men eftersom 

han inte nämner något negativt eller positivt här så sätter vi neutralt 

Spelkänsla 
 

1. I recensionens mitt (då första halvan består av företaget Microserfs uppkomst) får vi 

veta att recensenten är positivt inställd till detta Lego Indiana Jones. 

Stil/genre 
 

1. I recensionen så meddelar recensenten att de har tagit bort nazismen i spelet, eftersom 

att det inte finns plats för dessa. Positivt. 

Svårighetsgrad 
 

1. I recensionens slut får vi reda på att spelet inte bara är svårt för spelets målgrupp utan 

även för vuxna. Positivt. 

2. I det sjunde stycket berättar recensenten att man ständigt blir påmind om man har 

glömt att fånga upp någon artefakt. Positivt. 
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Shaun White Snowboard   
Genre: Sport   

Tidning: Level   

Beståndsdelar 
Nämns antal gånger… 

Positivt Neutralt Negativt Totalt 
Buggighet 0 

Grafik 1 1 

Handling 0 

Hårdvara 0 

Kontroll 1 1 

Livslängd 0 

Ljud 0 

Målgrupp 0 

Realism 1 1 

Spelkänsla 2 2 

Stil/genre 1 1 
Svårighetsgrad    0 

 

Grafik 

1. Recensenten skriver här att det är ett snyggt och kul spel. Positivt 

Kontroll 

1. Han skriver att det är mycket smidigt att manövrera. Detta får vi se som positivt. 

Realism 

1. Det finns många möjligheter till tricks. Detta får ses som positivt 

Spelkänsla 

1. Recensenten skriver att det inte är svårkontrollerat och att det därmed är roligt att 

spela det. Positivt 

2. I slutet så  skriver han att man kan ha hur kul som helst ute i backarna. Ses som 

positivt 

Stil/genre 

1. Fungerar mycket bättre än spelet We ski och man märker att recensenten skarpt rillar 

detta spel. Detta ses som positivt.  
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Barnspel sammanlagt 
 

Barnspel (3‐12 år)    
Tidning: Superplay och Level 

Antal artiklar medräknade: 2 

Beståndsdelar 
Nämns antal gånger… 

Positivt  Neutralt  Negativt  Totalt 

Buggighet           0 

Grafik  4        4 

Handling     1     1 

Hårdvara           0 

Kontroll  2        2 

Livslängd           0 

Ljud           0 

Målgrupp     1     1 

Realism  1        1 

Spelkänsla  3        3 

Stil/genre  2        2 

Svårighetsgrad  2        2 

 
Totalt 
 

Speltidningarna    
Tidning: Superplay och Level 

Antal artiklar medräknade: 6 

Speldimensioner 
Nämns antal gånger… 

Positivt  Neutralt Negativt Totalt 

Buggighet        3  3 

Grafik  10  2     12 

Handling  2  2  4  8 

Hårdvara           0 

Kontroll  3  2  2  7 

Livslängd           0 

Ljud     1     1 

Målgrupp     1     1 

Realism  1  1  2  4 

Spelkänsla  7     3  10 

Stil/genre  4        4 

Svårighetsgrad  2        2 

Totalt  29  9  14  52 
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7.1.2 Dagstidningar 
 
Vuxenspel 

Call of Duty: World at War   
Genre: Action   

Tidning: Dagens Nyheter   

Beståndsdelar 
Nämns antal gånger… 

Positivt Neutralt Negativt Totalt 
Buggighet     1 1 

Grafik 1     1 

Handling   1   1 

Hårdvara       0 

Kontroll   1   1 

Livslängd 1   1 2 

Ljud   1   1 

Målgrupp       0 

Realism   1   1 

Spelkänsla 1     1 

Stil/genre 1     1 

Svårighetsgrad       0 
 
Buggighet 

1. I det andra stycket nämner recensenten att spelet innehåller ett par buggar, får ses som en negativ 

synpunkt på beståndsdelen. 

 

Grafik 

1. I det fjärde stycket beskrivs grafiken som "lyxigt snygg", positiv kritik. 

 

Handling 

1. I det andra stycket ger recensenten, i en mening, både positiv och negativ kritik till spelets 

handling, får ses som neutralt. 

 

Kontroll 

1. I det första stycket nämner recensenten att den av få nyheter i spelet är ett småkul och 

halvkrångligt split screen-läge. Detta berör spelets kontroll, men på ett neutralt sätt då både "ris 

och ros" delas ut. 
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Livslängd 

1. I det första stycket ger recensenten spelets livslängd negativ kritik då recensenten menar att spelet 

inte innehåller så många nyheter jämfört med de tidigare spelen i serien. 

2. I det andra stycke får spelets livslängd även positiv kritik, men det förutsätter, enligt recensenten, 

att man är ganska "färsk" i Call of Duty-världen. 

 

Ljud 

1. I det tredje stycket beskriver recensenten en del av de ljud som finns i spelet, exempelvis att 

tyskarna "dödsgurglar efter ett välriktat skott". Det är dock svårt att avgöra om recensenten tycker 

att ljuden är bra eller dåliga, därav neutral kritik. 

 

Realism 

1. I det tredje stycket nämns realism mycket kort då recensenten menar att spelutvecklarna, som vill 

skapa ett realistiskt spel, har gjort ljuden för olustiga. 

 

Spelkänsla 

1. I det fjärde stycket skriver recensenten att spelet har bra spelkänsla, med andra ord positiv kritik. 

 

Stil/genre 

1. I det tredje stycket filosoferar recensenten kring krig som spelgenre och menar att krig lämpar sig 

bra för spel. Positiv kritik. 
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Brothers in arms: hell’s highway   
Genre: Action (18 år)   

Tidning: Svenska Dagbladet   

Beståndsdelar 
Nämns antal gånger… 

Positivt Neutralt Negativt Totalt 
Buggighet       0 

Grafik   1   1 

Handling   1 1 2 

Hårdvara       0 

Kontroll       0 

Livslängd       0 

Ljud       0 

Målgrupp   1   1 

Realism   1   1 

Spelkänsla       0 

Stil/genre 1 1 1 3 

Svårighetsgrad       0 

 
Grafik 

1. I det tredje stycket beskrivs spelets utseende en aning samtidigt som spelets orealistiska 

drag beskrivs. Sett till själva utseendet är kritiken neutral. 

 

Handling 

1. I det första stycket beskrivs spelets handling kortfattat, finns inga värdeord i 

beskrivningen, därav neutral kritik. 

2. I det fjärde stycket kritiserar recensenten spelets handling för att bli rörigt då spelet 

innehåller "extremt många och förvirrande tidshopp".  

 

Målgrupp 

1. I det tredje stycket omnämns målgrupp som beståndsdel då recensenten menar att de 

orealistiska dragen spelet har är till för att glädja "kidsen". Målgruppen nämns dock så 

kortfattat att man inte kan avgöra om recensenten är positiv eller negativ, därav neutral. 

 

Realism 

1. I det tredje stycket beskriver recensenten de flygande hjälmarna som orealistiska, men då 

inte realismen i sig ligger i fokus i resonemanget får kritiken ses som förhållandevis 

neutral. 
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Stil/genre 

1. I det andra stycket ifrågasätter recensenten krigsgenren en aning, men i stort sett är texten 

neutral till genren. 

2. I det tredje stycket ger recensenten negativ kritik till spelets genre då speltillverkarna sägs 

ha blandat realism och orealism för mycket. 

3. I det femte stycket får spelets stil/genre ta emot ganska positiv kritik då recensenten menar 

att spelet är ett "gott hantverk" som är "byggt enligt beprövad modell för taktisk action". 

 

Vuxenspel sammanlagt  

Vuxenspel (18+ år)    
Tidning: Svenska Dagbladet & Dagens Nyheter

Antal artiklar medräknade: 2 

Beståndsdelar 
Nämns antal gånger… 

Positivt  Neutralt  Negativt  Totalt 

Buggighet        1  1 

Grafik  1  1     2 

Handling     2  1  3 

Hårdvara           0 

Kontroll     1     1 

Livslängd  1     1  2 

Ljud     1     1 

Målgrupp     1     1 

Realism     2     2 

Spelkänsla  1        1 

Stil/genre  2  1  1  4 

Svårighetsgrad           0 
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Ungdomsspel 

Prince of Persia   

Genre: Ungdom (12 år)   

Tidning: Svenska Dagbladet   

Beståndsdelar 
Nämns antal gånger… 

Positivt Neutralt Negativt Totalt 

Buggighet       0 

Grafik 3 1   4 

Handling   2 1 3 

Hårdvara       0 

Kontroll    1 2 

Livslängd       0 

Ljud       0 

Målgrupp       0 

Realism       0 

Spelkänsla       0 

Stil/genre       0 

Svårighetsgrad     3 3 

 

Grafik 

1. I ingressen får grafiken positiv kritik då en beskrivs som "ögongodis". 

2. I det andra stycket beskrivs spelets utseende med positivt värdeladdade ord. 

3. I det fjärde stycket beskrivs utseendet en del, exempelvis att prinsessan ser ut som en "melankolisk 

konståkerska". I stort sett är texten neutral. 

4. I det sjunde stycket får grafiken positiv kritik. 

 

Handling 

1. I det tredje stycket beskrivs delar av spelets handling då olika spelmoment nämns, dock utan 

någon värdering. Därav neutralt. 

2. I det fjärde stycket beskrivs handingen mer ingående, men även här på ett neutralt sätt.  

3. I det femte stycket då spelets svårighetsgrad får ta emot kritik förklarar recensenten att det beror på 

att spelet är för "monotomt", att det innehåller för få moment. Detta berör onekligen även 

handlingen. För lite moment att göra i spelet = dålig handling = för enkel svårighetsgrad. 

 

Kontroll 

1. I det sjätte stycket får spelets kontroll ta emot negativ kritik. Kontrollen är bättre än i ett annat spel 

vid namn Assassin's creed, men sämre än i Mirror's edge, som enligt recensenten har bra kontroll. 
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Svårighetsgrad 

1. I ingressen får spelets svårighetsgrad ta emot kritik då recensenten skriver att de som vill ha ett 

spel som gör motstånd får leta någon annanstans. 

2. I det femte stycket får spelets svårighetsgrad ta emot negativ kritik.  

3. I det sjunde stycket får spelets svårighetsgrad negativ kritik igen; "den som letar efter en ordentlig 

utmaning kan hoppa över Prince of Persia" 

 

Star Trek: Legacy   
Genre: Ungdom (12 år)   

Tidning: Dagens Nyheter   

Beståndsdelar 
Nämns antal gånger… 

Positivt Neutralt Negativt Totalt 
Buggighet       0 

Grafik 1     1 

Handling   1 2 3 

Hårdvara   1   1 

Kontroll     1 1 

Livslängd       0 

Ljud 1     1 

Målgrupp       0 

Realism       0 

Spelkänsla 1     1 

Stil/genre   1   1 

Svårighetsgrad       0 

 
Grafik 

1. I det tredje stycket får grafiken mycket beröm av recensenten som ger sig tusan på att vartenda 

fönster på rymdskeppen sitter där de ska. 

 

Handling 

1. I det tredje stycket beskrivs handlingen kortfattat. Finns dock ingen värdering i huruvida den är bra 

eller dålig. 

2. I det fjärde stycket kritiserar recensenten spelet för att ha tappat lite av den "diplomatiska sida" 

Star Trek brukar ha när det handlar om att lösa konflikter. Negativt för handlingen. 

3. I det femte stycket får handlingen/spelets uppbyggnad negativ kritik då recensenten redogör för 

bristen som finns när man ska uppgradera sin flotta. 
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Hårdvara 

1. I det femte stycket omnämns hårdvaran Xbox 360 med kontroll då recensenten klagar på den svåra 

kontrollen. Kritiken berör dock inte hårdvaran i sig. 

 

Kontroll 

1. I det femte stycket får kontrollen negativ kritik, recensenten menar att det är för mycket 

kommandon som ska tryckas in samtidigt. 

 

Ljud 

1. I det tredje stycket berömmer recensenten ljuden för att de är kärleksfullt återskapade. 

 

Spelkänsla 

1. I det tredje stycket får spelkänslan beröm då de äkta skådespelarnas röster finns med och höjer 

stämningen. 

 

Stil/genre 

1. I det fjärde stycket beskriver recensenten att det actionfyllda upplägget fungerar som i vilket 

rymdkrigsspel som helst. Här omnämns alltså genren, dock läggs ingen värdering i huruvida 

genren är dålig eller ej. 

 

Ungdomsspel sammanlagt 

Ungdomsspel (12‐18 år)    
Tidning: Svenska Dagbladet & Dagens Nyheter

Antal artiklar medräknade: 2 

Beståndsdelar 
Nämns antal gånger… 

Positivt  Neutralt  Negativt  Totalt 

Buggighet           0 

Grafik  4  1     5 

Handling     3  3  6 

Hårdvara     1     1 

Kontroll        2  2 

Livslängd           0 

Ljud  1        1 

Målgrupp           0 

Realism           0 

Spelkänsla  1        1 

Stil/genre     1     1 

Svårighetsgrad        3  3 
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Barnspel 

Zack & Wiki   
Genre: Barn (7 år)   

Tidning: Svenska Dagbladet   

Beståndsdelar 
Nämns antal gånger… 

Positivt Neutralt Negativt Totalt 
Buggighet       0 

Grafik   2   2 

Handling 1 2 2 5 

Hårdvara   3   3 

Kontroll 1 2   3 

Livslängd       0 

Ljud       0 

Målgrupp       0 

Realism       0 

Spelkänsla       0 

Stil/genre   3   3 

Svårighetsgrad 1     1 

 
Grafik 

1. I ingressen beskrivs grafiken utan någon större värdering eller förklaring. 

2. I det andra stycket beskrivs spelfiguren Zacks utseende ganska ingående. Har att göra med 

grafik/utseende. Recensenten ger dock ingen kommentar kring om utseendet är fint/fult. 

 

Handling 

1. I det andra stycket beskrivs handlingen mycket kortfattat och utan värderingar. 

2. I det fjärde stycket beskrivs spelets handling mer ingående, vilka moment spelet består av. Finns 

dock ingen värdering i beskrivningen. 

3. I det femte stycket ger recensenten positiv kritik till spelets handling då det beskrivs som "mycket 

välkonstruerat". 

4. I det femte stycket får spelet även ta emot negativ kritik då recensenten menar att spelet inte har ett 

vettigt manus, att det innehåller ett hopkok av referenser till andra spel. 

5. I det sjätte stycket får handlingen ta emot negativ kritik då recensenten skriver att storyn liksom de 

"enerverande huvudpersonerna" misslyckas med att göra spelet spännande. 

 

Hårdvara 

1. I ingressen beskrivs hårdvaran då spelet uppges använda alla Wiins finesser, dock utan någon 

större värdering eller förklaring. 
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2. I det åttonde stycket omnämns hårdvaran då recensenten förklarar hur själva styrningen av spelet 

fungerar. Hur hårdvaran i sig fungerar, om den är bra eller dålig, framgår inte här. 

3. I det nionde stycket nämner recensenten att "få spel har lyckats ordentligt med att utnyttja Wii-

kontrollens finesser" så bra som Zack & Wiki. Här omnämns alltså hårdvaran igen, utan värdering. 

 

Kontroll 

1. I det fjärde stycket förklarar recensenten kortfattat hur spelets kontroll fungerar. Recensenten 

skriver dock inte om den fungerar bra eller dåligt, därav är omnämningen neutral. 

2. I det åttonde stycket beskrivs spelets kontroll mer ingående tidigare, recensenten är dock sparsam 

med värderingar även här. 

3. I det nionde stycket får spelets kontroll ta emot positiv kritik då den beskrivs skapa närvaro och 

angelägenhet. 

 

Stil/genre 

1. I ingressen redogörs det vilken spelgenre spelet tillhör (ett barnsligt piratäventyr) utan någon större 

värdering eller förklaring. 

2. I det första stycket nämns spelgenren, dock ganska vagt. 

3. I det femte stycket berörs genren som beståndsdel då recensenten liknar spelet med gamla "peka-

och-klicka-äventyrsspel". 

 

Svårighetsgrad 

1. I det sjätte stycket får svårighetsgraden positiv kritik. Pusslen som spelet innehåller beskrivs som 

svåra, men roliga. 



 

92 

 

Excite Truck   
Genre: Barn (7 år)   

Tidning: Dagens Nyheter   

Beståndsdelar 
Nämns antal gånger… 

Positivt Neutralt Negativt Totalt 
Buggighet       0 

Grafik 1 1   2 

Handling 1 1   2 

Hårdvara 1     1 

Kontroll 1     1 

Livslängd       0 

Ljud       0 

Målgrupp       0 

Realism       0 

Spelkänsla 3     3 

Stil/genre   1   1 

Svårighetsgrad   1   1 

 
Grafik 

1. I det andra stycket beskrivs spelets grafik som okej, får anses som neutralt 

2. I det femte stycket får grafiken positiv kritik då recensenten beskriver miljöerna som opretentiösa 

och roliga.  

 

Handling 

1. I det femte stycket beskrivs spelets handling, vilka moment spelet består av. Recensenten verkar 

vara positiv till innehållet/handlingen. 

2. I det sjätte stycket berörs handlingen då recensenten menar att ett onlineläge hade gjort spelet ännu 

bättre, men att det ändå är kul. Får ses som neutralt. 

 

Hårdvara 

1. I det tredje stycket skriver recensenten att Wii-kontrollen funkar "prima" till bilspel förutsatt att de 

utvecklas efter kontrollen. Positiv kritik till hårdvaran. 

 

Kontroll 

1. I det tredje stycket beskrivs spelets kontroll kortfattat, beskrivs som bra (positiv). Det framgår då 

recensenten berättar att kontrollen funkar "prima" till bilspel. 
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Spelkänsla 

1. I det andra stycket får spelkänslan positiv kritik. 

2. I det fjärde stycket får åter igen spelkänslan positiv kritik. 

3. I det sjätte stycket skriver recensenten att spelet har en "fartkänsla som kittlar i magen bara man 

tänker på den". Mer positiv kritik till spelkänslan. 

 

Stil/genre 

1. I det första stycket omnämns spelets genre, hel stycket handlar om racingspel. 

 

Svårighetsgrad 

1. I det fjärde stycket skriver recensenten att spelet är lätt, men inte för lätt då man alltid kan förbättra 

sig på banorna. Neutral kritik till svårighetsgraden. 

 

Barnspel sammanlagt 

Barnspel (3‐12 år)    
Tidning: Svenska Dagbladet & Dagens Nyheter

Antal artiklar medräknade: 2 

Beståndsdelar 
Nämns antal gånger… 

Positivt  Neutralt  Negativt  Totalt 

Buggighet           0 

Grafik  1  3     4 

Handling  2  3  2  7 

Hårdvara  1  3     4 

Kontroll  2  2     4 

Livslängd           0 

Ljud           0 

Målgrupp           0 

Realism           0 

Spelkänsla  3        3 

Stil/genre     4     4 

Svårighetsgrad  1  1     2 
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Totalt 

Dagstidningarna    
Tidning: Svenska Dagbladet & Dagens Nyheter

Antal artiklar medräknade: 6 

Speldimensioner 
Nämns antal gånger… 

Positivt  Neutralt Negativt Totalt 

Buggighet        1  1 

Grafik  6  5     11 

Handling  2  8  6  16 

Hårdvara  1  4     5 

Kontroll  2  3  2  7 

Livslängd  1     1  2 

Ljud  1  1     2 

Målgrupp     1     1 

Realism     2     2 

Spelkänsla  5        5 

Stil/genre  2  6  1  9 

Svårighetsgrad  1  1  3  5 

Totalt  21  31  14  66 
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7.1.3 Kvällstidningar 
 
Vuxenspel 
 

Grand Theft Auto IV   

Genre: Action/Sandbox   

Tidning: Aftonbladet   

Beståndsdelar 
Nämns antal gånger… 

Positivt Neutralt Negativt Totalt 

Buggighet       0 

Grafik  1  1   2 

Handling  3     3 

Hårdvara    2   2 

Kontroll       0 

Livslängd       0 

Ljud       0 

Målgrupp       0 

Realism       0 

Spelkänsla 3      3 

Stil/genre 3      3 

Svårighetsgrad       0 

 

Buggighet: Berörs ej i artkeln. 

Grafik: Grafiken berörs i meningen: ”Det är dessutom snyggare – om än väldigt 

maskinprövande – än vad din Xbox 360 eller Playstation 3 kunde prestera.” Detta tolkas som 

neutralt då det både kan vara positivt och negativ. I slutet omnämns spelet som vackert, vilket 

är positivt. 

Handling: Handlingen är egentligen inte bokstavligen uttalad, men den som känner till 

GTA förstår vad som menas med ”/…/skildring av den amerikanska drömmens 

skuggsida/…/”, ”/…/berättelsen om Niko Bellics ”Alice i underlandet”-vandring från det 

ena surrealistiska mötet med västerländsk kapitalism till det andra.”, och ”Det är inte så 

mycket ett spel som det är en parallell värld.” Stil/genre och spelkänsla går hand i hand 

med handlingen i GTA-spelen. De går ut på att vara det de är, mer än att berätta en historia. 

När som helst kan ett pågående uppdrag avbrytas av spelaren, som istället kan välja att 

utföra ett sidouppdrag, eller utforska staden på egen hand. Man kan röra sig till fots, med bil 
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eller med ett annat fordon, snabbt eller långsamt. Man väljer själv om och när man ska 

interagera med andra karaktärer i spelet och hur våldsam man vill vara mot sin omgivning. 

Ovanstående citat kan därför lika gärna tolkas som omnämnanden av stil/genre och 

spelkänsla, som handling. 

Hårdvara: Hårdvara nämns två gånger. Först då det förklaras att detta är PC-versionen av 

GTA IV, ”Så vad är det meningen att jag ska göra med det här spelet, ett halvår efter att 

konsolversionen släpptes?” och sedan i samma mening som citeras i punkt ett. Om 

hårdvaran har betydelse för spelets fem poäng, eller om det ändå skulle ha fått samma 

betyg, då detta fortfarande är GTA IV, framgår inte. 

Kontroll: Berörs ej i artikeln. 

Livslängd: Berörs ej i artikeln. 

Ljud: Berörs ej i artikeln. 

Målgrupp: Berörs ej i artikeln. 

Realism: Berörs ej i artikeln. 

Spelkänsla: Som tidigare nämnt flyter spelkänslan ihop med stil/genre och handling i Grand 

Theft Auto-serien. Spelaren har stor frihet att välja när och hur de flesta uppdrag ska utföras 

och alla har sin egen spelstil och sitt eget tillvägagångssätt. Samma ord som citeras för att 

förklara poängen för handlingen kan också användas för denna dimension. 

Stil/genre: Åter igen kan samma citat, som föregående dimensionsförklaring refererar till, 

användas för att spegla denna dimension. 

Svårighetsgrad: Berörs ej i artikeln. 
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Left 4 Dead   

Genre: Action/Skräck   

Tidning: Expressen   

Beståndsdelar 
Nämns antal gånger… 

Positivt Neutralt Negativt Totalt 

Buggighet       0  

Grafik       0 

Handling        0 

Hårdvara 1       1 

Kontroll        0 

Livslängd       0 

Ljud        0 

Målgrupp        0 

Realism        0 

Spelkänsla 3     3 

Stil/genre 1     1 

Svårighetsgrad        0 

 

Buggighet: Berörs ej i artikeln.  

Grafik: Berörs ej i artikeln. 

Handling: Berörs ej i artikeln. 

Hårdvara: Left 4 Dead går att spela online, vilket är mycket positivt enligt recensenten. ”Det 

här onaturligt aggressiva beteendet ställer förstås till med en del bekymmer – ja, faktiskt så 

många att spelutvecklaren valt att låta fyra spelare ta sig an eländet samtidigt online. Har 

man varken vänner eller bredband går det utmärkt att spela tillsammans med tre datorstyrda 

medhjälpare, men det är av förklarliga skäl inte ens hälften så roligt.”, ”/…/notoriskt 

ensamma spelare kan med andra ord subtrahera en geting från betyget redan nu.” 

Onlineläget har alltså stor inverkan på betyget. Dimensionen omnämns visserligen i tre 

meningar men då det fortfarande är en och samma dimension som avhandlas blir det ett poäng 

i tabellen. 

Kontroll: Berörs ej i artikeln. 

Livslängd: Berörs ej i artikeln. 

Ljud: Berörs ej i artikeln. 

Målgrupp: Berörs ej i artikeln. 
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Realism: Berörs ej i artikeln. 

Spelkänsla: Känslan i spelet nämns i tre meningar, vilket ger tre poäng positiva poäng. 

”Valves ”Left 4 dead” har zombiesarna oljat sina karaktäristiskt stela leder, och kommer 

ofta galopperande emot dig i målmedvetna grupper om trettio – gärna från olika 

väderstreck samtidigt.”, ” Det här onaturligt aggressiva beteendet ställer förstås till med en 

del bekymmer – ja, faktiskt så många att spelutvecklaren valt att låta fyra spelare ta sig an 

eländet samtidigt online.”, ”När en synnerligen pösmagad zombie sprängs över hela 

skärmen och garnerar omgivningen med sitt tveksamma maginnehåll, vill jag kunna gråta 

ut i en trygg famn av kött och blod, eller åtminstone ha någon att bearbeta traumat 

tillsammans med.” 

Stil/genre: Recensenten beskriver Left 4 Dead som ”ett förstklassigt zombiemaraton /…/i 

sann b-filmsanda.” vilket ger en positiv poäng till stil/genre. 

Svårighetsgrad: Berörs ej i artikeln. 

 
 
Vuxenspel sammanlagt 
 

Vuxenspel (18+ år)    

Tidning: Aftonbladet och Expressen 

Antal artiklar medräknade: 2 

Beståndsdelar 
Nämns antal gånger… 

Positivt  Neutralt  Negativt  Totalt 

Buggighet           0 

Grafik  1  1     2 

Handling  3        3 

Hårdvara  1  2     3 

Kontroll           0 

Livslängd           0 

Ljud           0 

Målgrupp           0 

Realism           0 

Spelkänsla  6        6 

Stil/genre  4        4 

Svårighetsgrad           0 
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Ungdomsspel 
 

Street Fighter IV   

Genre: Fighting   

Tidning: Aftonbladet   

Beståndsdelar 
Nämns antal gånger… 

Positivt Neutralt Negativt Totalt 

Buggighet        0 

Grafik  3     3 

Handling        0 

Hårdvara   1     1 

Kontroll  1      1 

Livslängd        0 

Ljud        0 

Målgrupp        0 

Realism        0 

Spelkänsla 4     4 

Stil/genre 1     1 

Svårighetsgrad        0 

 

Buggighet: Berörs ej i artikeln.  

Grafik: Grafiken avhandlas inte detaljerat, men man får ”hintar” om den, som får tolkas som 

positiva då recensenten är väldigt positivt inställt till Street Figher IV. ”Hur långt jag än når 

ser alltid horisonten lika avlägsen ut. Och lika vacker.”, ”En krossande hård näve i 

bröstkorgen, en orkan av sparkar och en brinnande uppercut som klyver skärmen i ett hav av 

eld.” och ”/…/ grafiken ger spelet en färgstark retrotouch.” 

Handling: Berörs ej i artikeln. 

Hårdvara: Recensenten nämner handkontroller/styrdon tre gånger, om man räknar in 

faktarutan, men det är mest för att ge läsaren en viss känsla. Första gången specialkontrollen 

nämns räknas det dock som fakta om kringutrustning för eventuella köpare och en neutral 

poäng förs in i tabellen, då det är svårt att veta om kringutrustningen verkligen är något som 

påverkar betyget. ”/…/ en monstruös arkadsticka speciellt designad för ”Street fighter IV”. 1 

700 kronor.” 
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Kontroll: Kontrollen sägs vara enkel, och i detta fall är det positivt. ”Trycker in en enkel 

knappkombination och det känns som om himlen öppnar sig.”  

Livslängd: Berörs ej i artikeln. 

Ljud: Berörs ej i artikeln. 

Målgrupp: Berörs ej i artikeln. 

Realism: Berörs ej i artikeln. 

Spelkänsla: Spelet är ”skickligt” och ”elegant”, tillfredsställelsen är ”omedelbar” och 

”oändlig”. Fyra positiva ord som omvandlas till fyra positiva poäng i tabellen. 

Stil/genre: Hela recensionen går ut på att tala om vilket bra fightingspel SF IV är. Det är svårt 

att välja ut meningar eller ord som direkt anför detta, men det är uppenbart för den som läser 

artikeln att recensenten är extremt förtjust i Street Fighter IV och Street Fighter-serien, vilket 

självfallet påverkar betyget (han skulle inte ge ett spel högsta poäng om han inte gillade det). 

Istället för att riskera att göra lågsökta tolkningar i texten, och kanske ge överdrivet många 

poäng, väljer vi istället att omvandla hela artikeln till ett positivt poäng för dimensionen 

stil/genre. 

Svårighetsgrad: Berörs ej i artikeln. 
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Prince of Persia  

Genre: Action-äventyr/Plattform   

Tidning: Expressen   

Beståndsdelar 
Nämns antal gånger… 

Positivt Neutralt Negativt Totalt 

Buggighet        0 

Grafik 2      2 

Handling   1     1 

Hårdvara        0 

Kontroll  2      2 

Livslängd  1   1  2 

Ljud        0 

Målgrupp    1    1 

Realism        0 

Spelkänsla 1  1 1  3 

Stil/genre 2     2 

Svårighetsgrad    1    1 

 

Buggighet: Berörs ej i artikeln.  

Grafik: ”Personligen spelar jag inte ”Prince of Persia” för utmaningens skull, utan för att 

det är ett av årets tajtaste, snyggaste och mest minnesvärda spelupplevelser.” Enligt 

recensenten är spelet snyggt, och då detta inte måste innebära att det är grafiken enbart som 

gör det så, är det ändå tillräckligt för att vi ska sätta en positiv poäng i tabellen. ”/…/ 

eftersom närmaste checkpoint aldrig är mer än en välanimerad kullerbytta bort /…/” leder 

till en positiv poäng då recensenten uttryckligen skriver att spelet är välanimerat. 

Handling: Meningen ”Den gåtfulla ökenprinsessan Elika som ackompanjerar prinsen på 

hans akrobatiska vansinnesfärd räddar dig dessutom varje gång du störtar mot döden eller 

klantar dig under någon av bossfighterna.” beskriver handlingen och ger en neutral poäng. 

Hårdvara: Berörs ej i artikeln.  

Kontroll: ”Ubisoft har överhuvudtaget rivit upp den föregående trilogin med hårrötterna 

och strömlinjeformat varenda aspekt av spelkontrollen. Knapptryckandet – som egentligen 
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aldrig var särskilt invecklad  – har minimerats ytterligare för att skapa ett osvikligt flyt och 

en närmast hypnotisk rytm i plattformshoppandet.” två positiva poäng för de två 

meningarna. Kontrollen, som redan var bra i tidigare delar av Prince of Persia, har blivit 

ännu bättre. 

Livslängd: ”Och eftersom närmaste checkpoint aldrig är mer än en välanimerad kullerbytta 

bort går det med andra ord inte att dö, hur mycket du än försöker. Det här kommer 

naturligtvis inte att falla den genomsnittligt masochistiska spelaren på läppen, men det går 

alldeles utmärkt att förlänga speltiden med imponerande många timmar om man av någon 

samlarmanisk anledning tilltalas av att jaga lysande orber.” Att man inte kan dö i spelet 

påverkar livslängden negativt för vissa spelare enligt recensenten, men den räddas sedan av en 

utmanande del av spelet som går ut på att samla orber. Detta leder till en negativ poäng och en 

positiv poäng. 

Ljud: Berörs ej i artikeln. 

Målgrupp: Dimensionen målgrupp får en neutral poäng för det som citeras delen för 

livslängd. ”Masochistiska” spelare torde tycka att Prince of Persia är för simpelt då det inte 

går att dö i det, men de får också en utmaning i och med ”samlardelen” av spelet. Själva 

omnämnandet av tänkbara spelare ger alltså en poäng för målgrupp. 

Realism: Berörs ej i artikeln. 

Spelkänsla: ”Nu är det här visserligen en alldeles ny och – handen på hjärtat – ganska 

besvärlig prins med glappande pajaskäft som spyr ur sig illitterata pinsamheter på löpande 

band. När han är som allra jobbigast – och de här orden trodde jag väl aldrig att jag skulle 

yttra – saknar jag den högstämde emo-prinsen från ”Warrior within”.  

Vid sidan av huvudpersonens lågvattenmärke till personlighet är ”Prince of persia” rent 

spelmekaniskt en spirituell uppföljare till ”Assassin’s creed” fast snävare och varsamt 

filtrerad genom en böljande persisk silkesslöja.” De två meningarna ger en negativ poäng, 

för den första meningen, och en positiv poäng, för den andra meningen. ”Den gåtfulla 

ökenprinsessan Elika som ackompanjerar prinsen på hans akrobatiska vansinnesfärd /…/” 

ger en neutral poäng, då recensenten inte tycks ge någon indikation på huruvida detta är bra 

eller dåligt för känslan. 
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Stil/genre: ”/…/  –”The sands of time” – är fortfarande en av decenniets allra mest 

banbrytande ögonblick, och om det nya äventyret är någon sindikation [sic!] går prinsen 

även fortsättningsvis en lysande framtid till mötes. ”och”Vid sidan av huvudpersonens 

lågvattenmärke till personlighet är ”Prince of persia” rent spelmekaniskt en spirituell 

uppföljare till ”Assassin’s creed” fast snävare och varsamt filtrerad genom en böljande 

persisk silkesslöja.” berättar om stil/genre. 

Svårighetsgrad: ”Det här kommer naturligtvis inte att falla den genomsnittligt masochistiska 

spelaren på läppen, men det går alldeles utmärkt att förlänga speltiden med imponerande 

många timmar om man av någon samlarmanisk anledning tilltalas av att jaga lysande orber.” 

meningen följer i artikeln efter det att recensenten har förklarat att man inte kan dö i Prince of 

Persia. Detta tror han kommer reta spelare som tycker om utmaningar i spel. Det finns 

emellertid ett sidouppdrag, för de som väljer att utföra det, som går ut på att samla orber, 

vilket ger en viss höjd svårighetsgrad. Detta hänger förstås ihop med livslängden i spelet, men 

vi tycker att de båda dimensionerna tangeras i recensionen. 

 

 
Ungdomsspel sammanlagt 
 

Ungdomsspel (12‐18 år)    

Tidning: Aftonbladet och Expressen 

Antal artiklar medräknade: 2 

Beståndsdelar 
Nämns antal gånger… 

Positivt  Neutralt  Negativt  Totalt 

Buggighet           0 

Grafik  5        5 

Handling     1     1 

Hårdvara     1     1 

Kontroll  3        3 

Livslängd  1     1  2 

Ljud           0 

Målgrupp     1     1 

Realism           0 

Spelkänsla  5  1  1  7 

Stil/genre  3        3 

Svårighetsgrad     1     1 
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Barnspel 
 

Animal Crossing: Let’s go to the City   

Genre: Barnspel/Simulator   

Tidning: Aftonbladet   

Beståndsdelar 
Nämns antal gånger… 

Positivt Neutralt Negativt Totalt 

Buggighet        0 

Grafik       0 

Handling    4    4 

Hårdvara  1  1    2 

Kontroll        0 

Livslängd    1  1  

Ljud        0 

Målgrupp      1  1 

Realism        0 

Spelkänsla     1 1 

Stil/genre 2  3   5 

Svårighetsgrad        0 

 

Buggighet: Berörs ej i artikeln.  

Grafik: Berörs ej i artikeln. 

Handling: Handlingen förklaras i fyra meningar i artikeln, därför förs fyra poäng in i 

tabellen. Dock finns fler än fyra ord i dessa meningar som kan ses som viktiga för 

genomgången av handlingen. ”Man samlar saker, säljer dem för att få valutan ”bells” och 

köper fina saker till sig själv eller till sina vänner. Det är samma säsongshändelser med 

fiske- och inredningstävlingar. Samma Tom Nook man jobbar för, samma hus man börjar i 

och samma vänskapliga grannar.”, ”Nyheten att kunna åka in till stan framkallar lätt bilder 

av stora shoppingcenter, restauranger, teatrar och storslaghenhet. Det är bilder som gör en 

besviken när man ser resultatet. ”Stan” är en handfull små bås med bekantskaper från DS-

versionen där de var handelsresande eller säsongsknutna händelser.” Vi tycker att det är 

bättre att låta dessa meningar sätta poäng för dimensionen handling, än att riskera att göra 

långsökta tolkningar av enskilda ord. 
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Hårdvara: Man kan flytta sin sparfil fårn DS till Wii, vilket ger en neutral poäng då 

recensenten skriver att det är både bra och dåligt. Tillbehöret Wii Speak bidrar med en 

positiv poäng då det enligt recensenten är underhållande. ”Min sparfil kan jag kopiera till 

Wii-versionen för att slippa spela om allt. Det är både bra och dåligt.”, ”Den nya 

chattfunktionen med tillbehöret ”Wii speak” underhåller /…/”. 

Kontroll: Berörs ej i artikeln. 

Livslängd: Spelet blir fort tråkigt för de som har spelat föregående del i serien, men kan vara 

roligt för de som ej har spelat den. Detta nämns indirekt i meningarna som citeras där 

dimensionen målgrupp tas upp. En neutral poäng, då vi inte vill sätta för stort värde på våra 

egna tolkningar och sätta ett positivt och ett negativt. 

Ljud: Berörs ej i artikeln. 

Målgrupp: Målgruppen torde enligt recensenten vara de som inte har spelat någon tidigare 

version av Animal Crossing-serien. Livslängden påverkas dock negativt för de som har 

spelat en tidigare del. ”För nykomlingar till världen är det därför ett nöjsamt köp som är 

värt sina pengar. Men för de som har spelat en tidigare version är livet i ”Animal crossing 

– Let’s go to the city” inte ett liv värt att levas igen.” Detta blir en negativ poäng, då det 

begränsar målgruppen inom målgruppen. De som har spelat tidigare delar i AC-serien kan 

mycket väl vara intresserade av nya delar, men det här spelet skulle bara tråka ut dem, om 

man förstår recensenten rätt. 

Realism: Berörs ej i artikeln. 

Spelkänsla: Spelet levererar inte enligt förväntan, vilket är negativt för spelkänslan. Den 

dimensionen får alltså en negativ poäng. ”Nyheten att kunna åka in till stan framkallar lätt 

bilder av stora shoppingcenter, restauranger, teatrar och storslaghenhet. Det är bilder som 

gör en besviken när man ser resultatet. ”Stan” är en handfull små bås med bekantskaper från 

DS-versionen där de var handelsresande eller säsongsknutna händelser.” 

Stil/genre: Meningarna ”För i stort sett allt i ”Let’s go to the city” är ju likadant som i 

förlagan. Envist konservativt.” och ”Nintendo har inte gjort något för att bredda eller förnya 

världen i ”Animal crossing” men det är fortfarande det sötaste och mest 

beroendeframkallande av deras simulatorspel.” talar för att spelet håller stilen inom sin serie 

och genre. Att det liknar sin föregångare får tolkas som neutralt då det kan vara både positivt 
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och negativt beroende på om man har spelat föregångaren eller ej. Att spelet är sött och 

beroendeframkallande är positivt. De värdeladdade påståendena blir en poäng var. 

Svårighetsgrad: Berörs ej i artikeln. 

 

Shaun White Snowboarding   

Genre: Sport/Simulator   

Tidning: Expressen   

Beståndsdelar 
Nämns antal gånger… 

Positivt Neutralt Negativt Totalt 

Buggighet       0 

Grafik 1      1 

Handling    1   1 

Hårdvara  1     1 

Kontroll       0 

Livslängd       0 

Ljud       0 

Målgrupp       0 

Realism      1 1 

Spelkänsla 1    1 2 

Stil/genre    1  1 

Svårighetsgrad       0 

 

Buggighet: Berörs ej i artikeln.  

Grafik: ”Men så småningom tar det fart, bergen ligger öppna, vita och fina och 

utmaningarna finns överallt i backen.” Meningen beskriver bergen i spelet som fina, vilket 

är positivt för grafiken. 

Handling: Handligen är svårbeskriven och beskrivningen är svårtolkad. En neutral poäng. 

”Den flygande tomaten Shaun White har fått ett eget spel, där han tyvärr inte syns till så 

mycket. Men som hans nye kompis får man börja med att leta mynt i backarna. Japp, mynt. 

Känns ju naturligt i ett snowboardspel. Men så småningom tar det fart, bergen ligger 

öppna, vita och fina och utmaningarna finns överallt i backen.” 
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Hårdvara: Man kan spela online på SWS, vilket gör spelet roligare enligt recensenten. ”Allt 

är ungefär tredubbelt så roligt med några polare, online eller bredvid sig, att spela mot – 

soloåkningen blir man snabbt less på.” 

Kontroll: Berörs ej i artikeln. 

Livslängd: Berörs ej i artikeln. 

Ljud: Berörs ej i artikeln. 

Målgrupp: Berörs ej i artikeln. 

Realism: Realismen i spelet haltar. En negativ poäng eftersom det är svårt att veta vad 

spelet vill vara. ”Problemet ”SWS” har är att det inte riktigt kan bestämma sig för om det 

vill vara ett glitzy arkadspel eller en realistisk snowboardsim, och att det dessutom 

aspirerar på titeln plattformsspel/…/”. 

Spelkänsla: Citatet i samband med att grafikdimensionen förklaras är positivt inställt till 

spelkänslan, men den haltande realismen som nämns ovan är negativ för känslan. En positiv 

poäng och en negativ. Anledningen till att de inte slås ihop till en neutral poäng är att grafik 

och realism är två helt skilda dimensioner, som dock båda har inverkan på känslan i ett spel. 

Stil/genre: Spelet är svårt att placera i en genre då det. ”Problemet ”SWS” har är att det 

inte riktigt kan bestämma sig för om det vill vara ett glitzy arkadspel eller en realistisk 

snowboardsim, och att det dessutom aspirerar på titeln plattformsspel med allt 

myntsamlande när man hela tiden tvingas ta av sig brädan och knata för att komma dit man 

vill är inte det man hoppades på när man satte sig i soffan för lite sköna tricks och 

puderåkning.” Recensenten menar att detta är den största bristen hos spelet och detta är i 

allra högsta grad en påverkan åt det negativa hållet. 

Svårighetsgrad: Berörs ej i artikeln. 
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Barnspel sammanlagt 
 

Barnspel (3‐12 år)    
Tidning: Aftonbladet och Expressen 

Antal artiklar medräknade: 2 

Beståndsdelar 
Nämns antal gånger… 

Positivt  Neutralt  Negativt  Totalt 

Buggighet           0 

Grafik  1        1 

Handling     5     5 

Hårdvara  2  1     3 

Kontroll           0 

Livslängd     1     1 

Ljud           0 

Målgrupp        1  1 

Realism        1  1 

Spelkänsla  1     2  3 

Stil/genre  2  3  1  6 

Svårighetsgrad           0 

 
Totalt 
 

Kvällstidningarna    
Tidning: Aftonbladet och Expressen 

Antal artiklar medräknade: 6 

Speldimensioner 
Nämns antal gånger… 

Positivt  Neutralt Negativt Totalt 

Buggighet           0 

Grafik  7  1     8 

Handling  3  6     9 

Hårdvara  3  4     7 

Kontroll  3        3 

Livslängd  1  1  1  3 

Ljud           0 

Målgrupp     1  1  2 

Realism        1  1 

Spelkänsla  12  1  3  16 

Stil/genre  9  3  1  13 

Svårighetsgrad     1     1 

Totalt  38  18  7  63 
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7.1.4 Sammanslagna tidningar – olika genrer 
 

Barnspel (3‐12 år)    
Tidning: dags ‐och kvälls ‐och speltidningarna

Antal artiklar medräknade:6 

Speldimensioner 
Nämns antal gånger… 

Positivt  Neutralt Negativt Totalt 

Handling  2  9  2  13 

Stil/genre  4  7  1  12 

Grafik  6  3     9 

Spelkänsla  7     2  9 

Hårdvara  3  4     7 

Kontroll  4  2     6 

Svårighetsgrad  3  1     4 

Målgrupp     1  1  2 

Realism  1     1  2 

Livslängd     1     1 

Buggighet           0 

Ljud           0 

Totalt  30  28  7  65 

 
 

Ungdomsspel (12‐18 år)    
Tidning: dags ‐och kvälls ‐och speltidningarna

Antal artiklar medräknade: 6 

Speldimensioner 
Nämns antal gånger… 

Positivt  Neutralt Negativt Totalt 

Grafik  10  3     13 

Spelkänsla  7  1  4  12 

Handling     5  6  11 

Kontroll  4  1  4  9 

Stil/genre  3  1     4 

Svårighetsgrad     1  3  4 

Hårdvara     2     2 

Livslängd  1     1  2 

Realism     1  1  2 

Buggighet        1  1 

Ljud  1        1 

Målgrupp     1     1 

Totalt  26  16  20  62 
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Vuxenspel (18+ år)    
Tidning: dags ‐och kvälls ‐och speltidningarna

Antal artiklar medräknade: 6 

Speldimensioner 
Nämns antal gånger… 

Positivt  Neutralt Negativt Totalt 

Spelkänsla  10        10 

Stil/genre  8  1  1  10 

Grafik  7  2     9 

Handling  5  2  2  9 

Buggighet        3  3 

Hårdvara  1  2     3 

Realism     2  1  3 

Kontroll     2     2 

Livslängd  1     1  2 

Ljud     2     2 

Målgrupp     1     1 

Svårighetsgrad           0 

Totalt  32  14  8  54 

 
 
 


