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Abstract 

Denna kvantitativa studie syftar till att undersöka om bästsäljande spel tenderar att bli alltmer 

likriktade i fråga om genre, åldersmärkning, innehållsbeskrivningar och försäljning. Vi för en 

teoretisk diskussion kring studiens resultat som kopplas ihop med Adorno och Horkheimers 

teorier om kulturindustrin och passiviseringen av individen. De teoretiska utgångspunkterna är 

kritisk politisk ekonomi och Adorno och Horkheimers teorier om kulturindustrin, enformighet 

och passivisering. Data inhämtas från listor över bästsäljande spel i USA och Europa mellan 

åren 2006 och 2013. Vi har kvantitativt analyserat listorna utifrån variabler såsom 

åldersmärkning, innehållsbeskrivningar, genre och försäljning. Resultatet visar att det har skett 

en likriktning av spelinnehåll och konsumtionen av spel: förr konsumerade människor fler spel 

från många olika genrer än idag. Det är främst spel inom genrerna action, shooter och sports 

som dominerar på listorna över bästsäljande spel idag och det har skett en ökning i frekvens av 

samtliga grova innehållsbeskrivningar såsom blood and gore, intense violence och strong 

language. 

 

Nyckelord: “Spel”; “Försäljningslistor” “Kultur”; “Politisk ekonomi”; “Åldersmärkning”; 

“Kulturindustri”; “Likriktning”; “Enformighet”; “Kvantitativ”  
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1. Inledning 
Sedan tidigt 70-tal har spelindustrin vuxit sig allt starkare och har idag väsentligt högre 

omsättning än filmindustrin. I Storbritannien 2008 hade spelindustrin fyrdubbelt så hög 

omsättning som biobranschen och dubbelt så hög omsättning som försäljningen av DVD-filmer 

och musik kombinerat (Chatfield, 2009). Genom att spelindustrin har expanderat har den fått 

tillgång till fler kanaler där miljontals människor kan exponeras för den. Tv-spel har blivit en 

given del av samhället och konsumeras av miljontals människor. Spelet Grand Theft Auto V 

(GTA V) omsatte 800 miljoner dollar på 24 timmar efter utgivningen och 48 timmar senare hade 

spelet omsatt en miljard dollar (Take-Two Interactive, 2013). Detta gör GTA V till den snabbast 

säljande underhållningsprodukten någonsin. Rekordet för en film att omsätta en miljard dollar 

innehas av The Avengers (2012), vilket tog tio dagar (Filmonic, 2012). 

 

Man kan argumentera att filmindustrin har likriktats, Hollywood producerar så kallade 

Blockbuster-filmer och omarbetningar av gamla filmer som följer särskilda standards. Detta är 

strategier som används för att nå ut till en bred publik (Vaughan 2011, s.170, 184). Det är möjligt 

att spel utvecklas för att genuint tillfredsställa individen och olika smak. Vi väcker dock frågan 

om spelindustrin gått i samma spår som filmindustrin och starkt formats av ekonomiska 

intressen. Produkter präglade av kulturindustrin blir formade av ekonomiska intressen som i sin 

tur driver produkter mot enformighet. Om det sker en likriktning av spelmediet, vad händer då 

med spel som kulturform? Fokus i denna studie ligger på att undersöka likriktning och 

enformighet av spel genom att studera vilka spel som säljer bäst över tid, vilken genre de tillhör, 

samt vilka innehållsbeskrivningar och åldermärkningar de har. 

 

1.1 Bakgrund 

Kulturprodukter är riskfyllda att finansiera då de är del av en oförutsägbar marknad. Både film- 

och spelindustrin har lärt sig att konstruera affärsstrategier som att exempelvis sälja 

kommersiella varor (leksaker, affischer, kläder etc.) kopplade till franchises för att undkomma 

riskabla produktionsprocesser och öka chanserna till högre omsättning. Att återvinna 

framgångsrika formler är också en vanlig strategi. Exempelvis finns det över 30 spel inom 

franchisen Call of Duty som bevisligen är ekonomiskt gångbar. 
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Den tyske sociologen Theodor Adorno menar att kulturindustrin inte längre aktivt behöver sträva 

efter sitt ursprungliga vinstintresse, dess produkter generar vinst av sig själva. Alla produkter av 

kulturindustrin blir reklam för sin egen existens (Adorno 2001, s.100). Vi intresserar oss för 

huruvida spelmediet platsar i Adornos bild av kulturindustrins produkter och hur det i sådana fall 

kan diskuteras i relation till bästsäljande spel över tid. Spel inom denna studie innebär TV- och 

datorspel samt spel till andra portabla spelenheter. 

 

1.2 Bakgrund för åldersmärkningssystem 

Vi ämnar att undersöka spels åldersmärkningar och innehållsbeskrivningar över tid. Vi använder 

Entertainment Software Rating Board (ESRB) som ett verktyg för detta. ESRB är en amerikansk 

organisation som åldersmärker spel inom USA, främst för syftet att föräldrar ska kunna ta 

beslutet om ett spel är lämpligt för deras barn eller ej (ESRB, u.å.). Åldersmärkningen placeras 

på spelfodralens fram- och baksida och består nästan uteslutande av bokstäver: EC, E, E10+, T, 

M, AO och RP (rating pending, dvs. spelet har ej blivit märkt ännu). En kort förklaring till varje 

kategori följer: EC står för Early childhood, spel som passar bra till små barn. E står för 

Everyone, innehåll som passar de flesta även om det kan finnas inslag av tecknat våld eller 

dylikt. E10+ är snarlik E med skillnaden att E10+ rekommenderas till barn över 10 år. T står för 

Teen, vilket innebär att innehållet är lämpligt för ungdomar på tretton år eller uppåt. T-spel får 

innehålla bl.a. blod, hårdare språk och svart humor. M står för Mature, ett spel med en M-

märkning rekommenderas till sjuttonåringar och uppåt och kan då innehålla intensivt våld, blod 

och blodspillan samt sexuella inslag. Slutligen finns AO, som står för Adults only. AO-spel 

rekommenderas till artonåringar och uppåt. AO-spel kan innehålla långa scener av intensivt våld, 

grafiskt sexuellt innehåll och vadslagning med riktig valuta (ESRB, u.å.). 

 

ESRB använder innehållsbeskrivningar såsom violence eller sexual content för att berätta för 

kunden vilket slags innehåll spel har. Innehållsbeskrivningar går att finna på baksidan av spel 

bredvid åldersmärkningen, innehållsbeskrivningar är synonymt med varningar om innehåll. Ett 

spel utan innehållsbeskrivningar kan i teorin betraktas som fritt från farligt innehåll. Det kan röra 

sig om sportspel såsom FIFA eller Madden, men även simulationsspel såsom Brain Age: Train 
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Your Brain in Minutes a Day. Innehållsbeskrivningar som comic mischief eller cartoon violence 

är starkt kopplade till E-spel och bör därför inte betraktas som vuxet innehåll, då dessa 

innehållsbeskrivningar kan översättas som komiskt bus eller tecknat våld. Det finns 32 stycken 

innehållsbeskrivningar, varav vissa kombineras med ordet mild för att indikera att det specifika 

innehållet i fråga bara framkommer i viss grad, exempelvis mild violence. När vi i denna studie 

använder enskilda bokstäver såsom E, T och M refererar vi till åldersmärkning. Med 

innehållsbeskrivningar hänvisar vi till vad spelen innehåller, såsom violence eller blood. 

 

1.3 Problemformulering 

Vi anser att det är relevant att undersöka om det skett en likriktning av spelkonsumtionen och 

spelens innehåll då denna kulturform kan ha krockat med ekonomiska vinstintressen och blivit 

innesluten i kulturindustrin. Detta är något som på sikt kan innebära att individen blir 

passiviserad och slutar reflektera över sin egen konsumtion. Adorno menar att kunden inte är 

kulturindustrins subjekt, utan dess objekt - ett kugghjul i massindustrins maskineri (Adorno 

2001, s.99). Med begreppet kulturindustri syftar teorin på att kultur köps upp av kommersiella 

krafter och produceras på löpande band för optimalt vinstsyfte (Adorno 2001, s.100). Kultur är 

en väsentlig del av de flesta människors liv och kan ses som en slags fristad i kontrast till arbete 

och vardag. Cook (1996) redogör för Adornos åsikt att modern kultur inte var skapad av, eller för 

massan, i kontrast till gamla folk- och populärkulturer. Kulturindustrin drivs av rent vinstsyfte av 

företag och konglomerat, styrda av experter på ekonomi och marknad. Kultur massproduceras, 

vilket innebär att en ofantlig mängd människor tittar på samma tv-kanaler och filmer, lyssnar på 

samma musik och läser samma tidningar (Cook, 1996 s.10). 

 

Om kultur ska kunna utvecklas så behövs en bredd i utbudet; kultur kan omöjligen finna nya 

riktningar om den produceras på löpande band utan individens kritiska öga. Spel kan befinna sig 

särskilt i riskzonen då det är ett ungt medium. I och med detta finns det krafter som försöker 

driva spel till att bli allmänt accepterat som kultur, medan andra kapitalistiska krafter främst vill 

att spel ska vara en ekonomiskt gångbar industri. Så hur yttras förhållandet mellan kultur, 

vinstintressen och spelförsäljning? Går det att se tecken på en förändring över tid och vad säljer 

egentligen? Detta är frågor som vi ska undersöka. 
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1.4 Syfte 

Syftet med denna kvantitativa studie är att undersöka om bästsäljande spel tenderar att bli alltmer 

likriktade i fråga om genre, åldersmärkning, innehållsbeskrivningar och försäljning. Vidare 

ämnar vi att föra en teoretisk diskussion kring hur studiens resultat kan kopplas ihop med 

Adorno och Horkheimers teorier om kulturindustrin och passiviseringen av individen. 

 

1.5 Forskningsfrågor 

F1: Hur ser förhållandet ut mellan M- och E-spel idag kontra förr? Kan man se ett 

dominansskifte mellan M- och E-spel? 

 

F2: Fanns det en större spridning av spel inom olika genrer förr än idag? Är färre genrer 

närvarande idag? 

 

F3: Hur har mängden innehållsbeskrivningar förändrats över tid? Finns det 

innehållsbeskrivningar som är mer närvarande idag än förr? 

 

F4: Olika länder producerar spel i olika stor utsträckning. Hur ser förhållandet ut mellan 

ländernas spelproducering och vilka genrer är mest förekommande? 

 

F5: Hur har spelförsäljning förändrats över tid? Kan man se att spel riktar sig till en äldre publik 

idag? 

 

2. Tidigare forskning 
En stor del av forskningen ägnas åt att studera spelvåld och dess koppling till spelmediet. Det är 

vanligt att undersöka om våld föder våld (Schroeder, 2011).  Flera studier undersöker potentiella 

effekter av spelande, exempelvis om individer blir våldsbenägna eller aggressiva av våldsamma 

spel (Ivory & Kaestle, 2013). Andra studier har fokus på genusframställning och stereotyper 

kopplade till spel (Scharrer, 2004) medan några få intresserar sig för spelens narrativ och 

berättarform (Gibbons, 2011). 

Det finns flera akademiska tidskrifter och organisationer som enbart fokuserar på studier rörande 

spel. En av dessa är Gamestudies, vilken fungerar som en akademisk kanal där alla artiklar 

genomgår referentgranskning. Med start 2001 har Gamestudies idag publicerat över 140 artiklar. 

Forskningen i följande avsnitt fungerar som en kartläggning och underlag för 
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diskussionsavsnittet om likriktningen av spelkonsumtion och spelinnehåll, men berör ej specifikt 

likriktning då detta är helt outforskat gällande spel. Avsnitten nedan är indelade i teman och ger 

en tydlig bild av hur studierna har genomförts, vad forskarna kommit fram till och hur studierna 

är relevanta för oss. 

 

2.1 Attityder gentemot spelande, spelinnehåll och åldersmärkningssystem 

Inom studierna som rör attityder är studieobjekten främst föräldrar, men också barn och 

tonåringar. Majoriteten av studierna är kvantitativa sådana med ett omfattande urval på minst 

hundra enheter och har överlag tydliga hypoteser eller forskningsfrågor såsom “Förstår föräldrar 

ESRB-systemet?”. Några få kvalitativa studier genomförs med intervjuer och fokusgrupper 

(Brekke & Lepre, 2007). Brekke och Lepre (2007) undersöker föräldrars syn på ESRB, hur 

föräldrarna förstår systemet, hur de använder det och i vilken utsträckning. Forskarna utför en 

kvantitativ surveystudie men också djupgående kvalitativa intervjuer varvat med en fokusgrupp. 

Gosselt, de Jong och Hoof (2009) undersöker hur 9- till 11-åringar och 13- till 15-åringar 

uppfattar estetiken hos dvd- och spelfodral och huruvida Pan European Game Information:s 

(PEGI) åldersmärkning och innehållssymboler (piktogram för våld, droger etc.) får fodralen att 

bli mer lockande. Studien genomförs med intervjuer med 669 barn och ungdomar där de fick 

bedöma attraktiviteten hos dvd- och spelfodral. Joeckel och Dogruel (2009) försöker genom en 

surveystudie fastställa om tyska 8- till 12-åringar har preferenser för våldsamma spel. I studien 

får barnen lista sina favoritspel, vilka sedan jämförs mot hur Unterhaltungssoftware 

Selbstkontrolle (USK, det tyska åldersmärkningssystemet för spel) klassificerat dessa. Forskarna 

gör även en komparativ jämförelse mellan olika system för åldersmärkning ( USK, PEGI och 

ESRB) och kommer fram till att de fungerar snarlikt. I och med att vår studie bygger på listor 

över bästsäljande spel från både USA och Europa så är det gynnande att de olika 

åldersmärkningssystemen är snarlika. 

 

Föräldrarnas attityder gentemot ESRB tyder på att nästan alla föräldrar förstår, använder och 

uppskattar systemet, men i olika grad (exempelvis är vissa föräldrar striktare än andra). Det är 

föräldrarna som ansvarar för vad deras barn spelar och de ser ESRB som en guide, men de följer 

inte systemet blint. Det är främst ett verktyg som används för att skydda barn mot olämpligt 
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innehåll (Brekke & Lepre, 2007 s.23-24). Föräldrars syn på ESRB och det faktum att de 

använder systemet är relevant för oss då det stärker vårt val av ESRB som verktyg för vår 

datainsamling. Barns attityder skiljer sig åt sett till fodral och faktiskt innehåll. Gosselt, de Jong 

och Hoof (2009) visar med sin studie att barn och ungdomar inte finner fodral mer tilltalande om 

innehållet anses olämpligt för dem, dvs. spel eller filmer märkta 12 år för 9- till 11-åringarna, 

och spel eller filmer märkta 16 år för 13- till 15-åringarna. Studien indikerar att barn inte drar sig 

till olämpliga spel eller filmer utifrån märkningen på fodralet (Gosselt, de Jong & Hoof, 2009 

s.11). Joeckel och Dogruel (2009) visar dock med sin studie att barn drar sig till olämpligt 

spelinnehåll. Med resultatet av surveyundersökningen kunde forskarna fastslå att det framförallt 

är pojkar som har preferenser för våldsamma spel samt att många barn har preferenser för spel 

som är utanför deras lämpliga åldersram med åtta år eller mer (Joeckel & Dogruel, 2009 s.33-

34). Dessa två studier visar tydligt att det inte är själva åldersmärkningen i sig som lockar, utan 

snarare själva spelinnehållet. Studierna har fokus på attityder och detta är intressant för oss då det 

kan säga något om hur individens smak blir likriktad, i detta fall vad som får barn att uppleva 

olämpliga spel som tilltalande. Om vårt resultat tyder på att det främst är spel avsedda för vuxna 

som konsumeras så visar det att likriktningen av spelkonsumtion finns på ett bredare plan.  

 

2.2 Spel- och reklaminnehåll 

Några forskare studerar exempelvis svordomar och vulgärt språk i spel, men även porträtteringen 

av genus och våld i spelannonser. Ivory m.fl. (2009) kopplar ihop svordomar och vulgärt språk i 

spel med försäljningen av spel, till vilken plattform spelet släppts och hur dessa spel klassats av 

ESRB. Forskarna kodar trettio minuter material från de bästsäljande spelen 2005-2006 som 

sedan analyseras. Scharrer (2004) studerar spelannonser med genusteoretisk utgångspunkt. 

Fokus ligger på porträtteringen av genus och våld genom att studera spelets genre, 

åldersmärkning, piktogram, men även representation av ras och etnicitet. Sharrer undersöker 

även advertising appeals, det vill säga personligt tilltalande representationer av exempelvis 

social samhörighet eller sexualitet. Studien bygger på en kvantitativ datainsamling och mynnar 

ut i en kvalitativ innehållsanalys. 

 

Ivory m.fl. (2009) visar att det endast förekommer vulgärt språk i en femtedel av alla undersökta 
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spel (133 stycken), och främst då i spel åldersmärkta T eller över. De som innehåller vulgärt 

språk har också en hög frekvens av det. Vulgärt språk går dock inte att koppla till antal sålda 

exemplar eller spelets plattform. 51 procent av spelen i urvalet har åldersmärkningen E och inget 

spel har en AO-märkning, vilket stämmer överens med mängden vulgärt språk som forskarna 

fann i spelen (Ivory m.fl., 2009 s.13, 17). Denna studie är den mest snarlika studien i förhållande 

till vår. Likheterna ligger i att forskarna, liksom vi, intresserar sig för vad som säljer. Ivory m.fl. 

(2009) fokuserar enbart på huruvida svordomar (en av ESRB:s innehållsbeskrivningar) säljer 

spel, medan vi räknar in flera andra aspekter som kan bidra till försäljning såsom åldersmärkning 

eller genre. Överenstämmelsen mellan forskarnas klassificering av spelens innehåll och ESRB:s 

innehållsbeskrivningar (Ivory m.fl., 2009 s.17) stärker vår studie som strikt bygger på att ESRB:s 

åldersmärkningar och innehållsbeskrivningar fungerar. En annan likhet är användandet av listor 

över de bästsäljande spelen som urvalsram för att få en representativ bild av spelen som faktiskt 

spelas av människor. Vikten av detta betonas i studien och korrelerar med vårt synsätt och 

tillvägagångssätt. Detta är relevant för att kunna diskutera konsumenternas potentiellt likriktade 

smak gällande spelkonsumtion. Spel som inte är bästsäljande ger inte en representativ bild av 

vad människor spelar, vilket gör det svårare att dra generella slutsatser. 

 

Spelannonserna som studeras av Scharrer (2004) hade ett överflöd av våld och könsstereotyper, 

men annonserna innehöll också humor, skräck och user identification. 55 procent av 

spelannonserna innehöll våld och i genomsnitt rymde de mer än två vapen per annons. Män 

förekom avsevärt mycket mer än kvinnor, mer än tre mot en (Scharrer, 2004 s.11). Resultatet är 

relevant då en majoritet av annonserna hade fokus på våld och könsstereotyper. Våld är en del av 

de högre åldersmärkningarna samt de grova innehållsbeskrivningarna, vilket är något vi 

fokuserar på. Med vår data kan vi på ett generellt plan se om våld är lika närvarande i 

spelinnehåll som i annonserna. Sharrers studie (2004) fungerar på så vis väl som en kartläggning 

och ger oss bredare förståelse av hur spelmarknaden och marknadsföringen av spel ofta kretsar 

kring våld.      

 

2.3 Åldersmärkningssystemens funktion 

Tocci (2007) studerar lagförslag som behandlar spel och åldersmärkning. Materialet består av 80 
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lagförslag och metoden är diskursanalys. Tocci betonar i slutsatsen att det är svårare att 

åldersmärka och beskriva innehållet i spel än i film. Han menar att nya metoder krävs för att få 

en större överblick av spelinnehåll och därmed kunna ge spel en mer korrekt åldersmärkning. 

Svårigheten ligger i att spel inte är lika lätta att ta till sig som medium i jämförelse med film. 

Upplevelsen kan skilja sig mycket från person till person, exempelvis hur spelets längd eller 

dramaturgi varierar beroende på vem som spelar (Tocci, 2007 s.11-13). Studien betonar att alla 

inte är lika insatta i spel som i film. Detta kan relatera till hur spelmarknaden delvis drivs av 

människor som är bra på att generera ekonomisk vinst men som i många fall gör detta på 

bekostnad av spelmediets utveckling och mångfald. 

 

I studien Different structures - similiar outcomes (I.C.A., 2012) studerar forskarna i vilken 

utsträckning olika åldersmärkningssystem skiljer sig åt strukturellt och hur dessa skillnader kan 

leda till olika åldersmärkningar. Forskarna gör en komparativ jämförelse mellan USK, PEGI och 

ESRB där de finner att åldersmärkningsystemen har olika fokus på olika aspekter i och med 

deras strukturella skillnader. Datan visar dock att spelmärkningen är snarlik oavsett system 

(I.C.A., 2012, s.21). Denna studie är relevant för att den konkret understryker hur väl systemen 

beskriver vad spelen innehåller (I.C.A., 2012). Då vi stödjer oss på ESRB-systemet är det viktigt 

att det anses som tillförlitligt. 

 

2.4 Åldersmärkningssystem för film 

Leone & Houle (2006) studerar hur filmer med samma åldersmärkning av Motion Picture 

Association of America (MPAA) från 2000-2003 kan innehålla mer vuxet innehåll över tid trots 

att åldersmärkningen ej höjs. Filmernas beskrivningar från MPAA analyseras. Resultatet visar att 

PG-13-märkta filmer (olämpliga för barn under 13 år) visar en ökning i endast sexuellt innehåll. 

R-märkta filmer (olämpliga för barn under 17 år) från 2000 och PG-13 filmer från 2003 visar en 

signifikant ökning av sexuellt och våldsamt innehåll (Leone & Houle, 2006 s.58). Forskarna i 

denna kvantitativa studie använder samma metod som oss och undersöker åldersmärkning över 

tid (Leone & Houle, 2006). Studien är av betydelse då vi drar paralleller mellan filmindustrin 

och spelindustrin i diskussionen om vad som säljer och i vilken riktning innehållet tas.  
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2.5 Vårt bidrag till forskningsfältet 

Studierna i de tematiska avsnitten ovan ligger närmast vårt forskningsområde då de har fokus på 

system för åldersmärkning, attityder till dessa och liknande frågor inom film (I.C.A, 2012; 

Brekke & Lepre, 2007; Leone & Houle 2006). Det finns nästintill ingen forskning som tar steget 

från spelens framställning av normer och värden (som exempelvis genus och våld) och 

undersöker denna moderna kulturform på ett bredare plan med ekonomisk utgångspunkt. Vi är ej 

intresserade av att analysera effekterna av spelinnehåll, utan använder en kartläggning av 

innehållet som medel för att föra en teoretisk diskussion om likriktningen av spelinnehåll och 

spelkonsumtion och huruvida det kan vara en effekt av kulturindustrin. Det finns ett tydligt gap 

inom spelforskningen som vi försöker fylla - nyckelorden är spel, kultur och ekonomi.  

 

3. Teori 

3.1 Teoretiska utgångspunkter 

Studien grundar sig i Adorno och Horkheimers (2012) teorier om kulturindustrin. En grundsten 

inom kulturindustri är begreppet upplysning. Upplysning, enligt Adorno och Horkheimer, har 

alltid syftat till att “befria människorna från fruktan och göra dem till sina egna herrar”. 

Upplysningens avsikt var att avmystifiera världen och införliva vetenskap som det definitiva 

sättet att beskåda världen (Adorno & Horkheimer, 2012 s.19). Likt Habermas talar Adorno och 

Horkheimer om borgarnas uppgång och kamp mot kungaväldet för att skapa jämlikhet, något 

som resulterade i att de blev kungaväldets upplysta efterträdare. Borgarnas inflytande utvecklade 

ekonomin till dess dubbla kapacitet och tillverkning av varor mångdubblades. Denna process 

accelererade till den grad att den inte längre styrdes av kungar och borgare, utan av alla. Här 

menar Adorno & Horkheimer (2012 s.57) att upplysningen når sin kulmen för att sedan upphäva 

sig själv och vända sig emot sitt ursprungliga syfte. De nya massindustrierna underminerade 

upplysningens främsta aspekt - tänkandet, och tillät maskiner och organisationer att utvecklas 

och skapa varor och ting för att insnärja människan i dess system. På så vis har upplysningen 

gjort människan till en “slav”, snarare än en “herre”. 

 

Kulturindustrin syftar till att kulturella varor och produkter tillverkas för masskonsumtion. Detta 

sker med hjälp av modern teknik, ekonomiska medel och organiserad administration. Individer 
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innesluts i systemet från högre kapitalistiska krafter (Adorno 2001, s. 98). Teorin om 

kulturindustrin är en kritisk sådan och försöker konkret peka på problemet med 

massmedieindustrin och vilken riktning den är på väg i. Adorno talar om en sameness, 

hädanefter benämnt som enformighet - produkter och varor blir identiska som den nästa och 

detta utgör stommen för kulturindustrin (Adorno 2001, s. 100 och Lash & Lury 2007, s.3). 

Men det är inte bara varor och ting som blir påverkade av kulturindustrin. Adorno och 

Horkheimer (2012, s.166) menar att kulturindustrins främsta triumf är att den lyckats övervinna 

det mänskliga tänkandet. Varor och ting designas för individen men åstadkommer 

tillfredsställelse för denne på ett falskt sätt. Detta ligger, enligt Adorno, till grund för den 

kulturella fattigdom som kulturindustrin för med sig. Det är en ständigt pågående process som 

inte låter någon kulturell vara falla genom sitt nät, oavsett om den kan betraktas som finkulturell 

eller ej - framställandet standardiseras, men likväl mottagandet av dess publik. Detta innebär att 

individens genuina lyckobegäran inte är det enda som påverkas, utan även meningsfulla, 

kulturella värden snedvrids och skapar en falsk uppfyllelse för individen. Väl innesluten i detta 

system blir individens fordran på självständighet ersatt av en heteronom röst som befaller 

konsumtion, men den nya friheten är begränsad till valet mellan identiska produkter (Johansson 

& Martinson, 2003 s.29). 

   

En teori starkt förknippad med kulturindustri är kritisk politisk ekonomi. Politisk ekonomi syftar 

till en generell term som ämnar beskriva en hel tradition av ekonomisk analys. Kritisk politisk 

ekonomi ligger dock närmare medie- och kommunikationsfältet. Teorin utvecklades på 1960-

talet och försökte då säga något om rollen de stora företagen spelade i kulturell produktion. 

Kritisk politisk ekonomi har ett holistiskt synsätt gentemot medierna och ser inte ekonomi som 

en separat enhet, men snarare som en aspekt sammankopplad med politik, socialt och kulturellt 

liv. Vidare är denna teori intresserad av långsiktiga förändringar mellan statens, företagens och 

mediernas roll i kulturen samt balansen mellan kapitalistisk verksamhet och offentligt 

ingripande. Kritisk politisk ekonomi engagerar sig också för moraliska frågor som exempelvis 

vad som är i samhällets bästa intresse (Hesmondhalgh, 2013 s.43). 

 

Spel är som vilken kulturell produkt som helst och därav påverkad av kulturindustrin. Kultur är 
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till viss mån ett abstrakt begrepp, ett sätt att uttrycka sig och skapa mening, likväl en praktik 

(Lindgren, 2009, s.29). Kultur formar identiteter och tillhörigheter, men om alla enheter är 

identiska som den nästa kan kultur omöjligen utvecklas och människor kommer ta del av kultur 

präglad av enformighet. “Publikens attityd, som påstås vara gynnsam för det kulturindustriella 

systemet och faktiskt också är det, är en del av systemet, inte dess alibi” (Adorno & Horkheimer 

1997, s.139). Om Adornos påstående bär någon vikt så innebär det att människors attityder är 

symptomen av ett större problem - nämligen kulturindustrins inflytande. Utifrån hans påstående 

kan det tyckas logiskt att främst hålla studien på en makronivå snarare än mikronivå, då 

individens attityder redan är färgade av kulturindustrins makt. 

 

3.2 Teorikritik 

I boken Efter Adorno (2008) diskuterar författarna Anders Johansson och Mattias Martinson om 

Adornos idéer kring kulturindustrin fortfarande är aktuella idag. De anser att Adorno kan 

betraktas som kulturkonservativ då han exempelvis föredrog den gamla skolans kompositörer 

framför nymodigheter som pop och jazz. Detta kan vara något som talar för att Adorno hade 

svårt att anamma nya kulturformer. Adorno menade att ett tänkande som inte utgår ifrån- och är 

nedsänkt i sin samtid är obehövligt, vilket leder Johansson och Martinson att ställa den 

uppenbara frågan om Adornos ord bär någon vikt alls med tanke på tiden som gått. “Adornos 

värld är inte vår, och vår värld är inte Adornos” (Johansson & Martinson 2008, s.10). Men de 

menar inte att allt Adorno påstår har förlorat värde. Bland annat säger Adorno att den förnuftiga 

tanken är oförnuftig och att vi därför inte får sluta tänka. Johansson och Martinson (2003 s.23) 

instämmer och menar att detta är relevant oavsett tid och rum. Till och med Adorno och 

Horkheimer själva har uttryckt tvivel mot sina idéer kring kulturindustrin och att de inte längre 

“står orubbligt fast” vid allt de skriver i Upplysningens dialektik. En anledningen till detta är att 

boken skrevs när Nazi-Tyskland fortfarande existerade. Adorno & Horkheimers synsätt blev 

onekligen färgat av tid och rum. 

 

Det kan diskuteras huruvida Adorno och Horkheimers teorier om kulturindustrin är applicerbara 

idag, då deras tankar och idéer omges av viss kontrovers. Vi vill dock argumentera för att 

kulturindustrins inflytande är mer närvarande idag än någonsin förr. I Upplysningens dialektik 
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uttryckte Adorno missnöje och pessimism gentemot kulturella uttryck som är väl integrerade 

idag och det förefaller sig givet att medieformaten, medieindustrierna och spelbolagen har blivit 

bredare och intensivare i sin produktion idag. Mediekonglomerat, såsom The Walt Disney 

Company, Time Warner Inc., Electronic Arts och Microsoft massproducerar medieprodukter som 

konsumeras globalt. Kulturindustrin leder till standardisering av varor och receptionen av dessa. 

Produkter inger falska känslor av lycka då förtingligandet nått en ny nivå (Johansson & 

Martinson, 2003 s.29). Kulturindustrins passivisering av individer tillsammans med Adornos 

åsikt att “individen aldrig får sluta tänka”, som enligt Johansson och Martinsson alltid kommer 

vara relevant, ger ytterligare stöd till att kulturindustrin är ett applicerbart koncept än idag. 

 

3.3 Teoritillämpning 

Teorierna om kulturindustrin är användbara då vi undersöker om spelinnehåll och konsumtionen 

av spel blivit mer likriktat, något som kan visa på den bakomliggande faktorn till detta - 

vinstintresse. Diskussionen om vinstintressena bakom spelindustrin ses genom ett politiskt 

ekonomiskt ramverk där huvudfrågan är vilken riktning företagen driver spelindustrin i och 

varför. Om våra forskningsfrågor blir besvarade kan vi tala om en likriktning i fråga om spel som 

människor konsumerar mest och därav individens smak. Vi kopplar begreppet likriktning med 

enformighet i denna studie då tecken på enformighet i bästsäljande spel tyder på en likriktning av 

individens konsumtion av spel. Den andra sidan av kulturindustrins effekter, Adornos argument 

om individer som kulturindustrins objekt, kopplas till konsumenternas smak och köpvanor av 

specifika spel. Vi vill diskutera vad det är som driver människor till att konsumera en viss typ av 

spel och om Adornos teorier om individens passivisering är applicerbara idag. Kritiken som 

riktats mot Adorno och Horkheimers teorier är enligt oss i stora drag befogad, det finns en 

överdrivet pessimistisk syn på “modern” kultur och individens motståndskraft. Vidare finns det 

ett filosofiskt och nästan abstrakt språk i Adornos texter som inte alltid tycks mynna ut i konkreta 

problematiseringar eller nyanserade diskussioner, utan snarare högtravande formuleringar. Men 

kärnan, teorierna om kulturindustrin, är desto mer greppbara och i dagens högteknologiska, 

massindustriella samhälle anser vi att grundstommen i teorin fortfarande är högst väsentlig. 

Appliceringen av Adorno och Horkheimers teorier sker i denna undersökning med ett mer öppet 

synsätt på industri, samhälle och framtiden.      
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4. Material och metod 

4.1 Urval och material 

Listorna över bästsäljande spel som vi använder kommer från VGChartz, en hemsida som 

tillhandahåller statistik över spelförsäljning. Urvalsramen består av totalt 16 listor; åtta listor för 

försäljningen i USA och åtta listor för försäljningen Europa. Varje lista hör till ett specifikt år 

mellan 2006 och 2013 och innehåller de 15 bästsäljande spelen det året. Vi sammanfogar dock 

dessa för att få totalt åtta listor som inkluderar USA och Europa. Sammanfogningen sker med 

hjälp av Microsoft Excel där antal sålda exemplar av de spel som förekommer på båda listorna 

adderas för att skapa en ny lista - en totalista över bästsäljande spel i både USA och Europa. 

Därmed är det möjligt att vissa spel som finns på Europa- eller USA-listan inte hamnar på 

totallistan. Anledningen till att vi slår ihop Europa och USA till en gemensam lista är för att visa 

vilka bästsäljande spel som dominerar i de båda regionerna. Det blir därför tydligt att några fåtal 

spelserier kan sälja långt över konkurrensen, något som vi kommer tillbaka till i resultatavsnittet.  

 

Valet av USA och Europa som urvalsram grundar sig på några väsentliga faktorer. Enligt Bolton 

(2010) började europeiska ungdomar konsumera amerikansk kultur i allt större omfattning efter 

1950-talet och idag rör det sig om produkter såsom Apple-telefoner, Coca-Cola, McDonald’s 

men också tv-spel, film samt tv-serier. Upp emot 70 till 80 procent av alla tv-serier som visas på 

europeiska tv-kanaler kommer från USA och det är en vanlig företeelse att svenskar laddar ner 

dessa från exempelvis The Piratebay bara några timmar efter tv-seriens ursprungliga sändning 

(Bolton 2010, s.142). Genom att titta på Svensk Filmindustris hemsida över aktuella filmer på 

bio kan vi konstatera att 53 procent av de 41 filmerna är producerade i USA (ej bara 

engelsktalande filmer, såsom filmer producerade i Storbritannien). USA står för mer än hälften 

av hela utbudet och resten av världen får dela resterande 47 procent av utbudet (SF, 2013).  

 

När det gäller spel konsumerar vi väldiga mängder japanska spel tillsammans med de 

amerikanska. De japanska spelen på listorna har nästan uteslutande utvecklats och publicerats av 

Nintendo. Nintendo har på många sätt lyckats attrahera västerländska konsumenter på ett sätt 

som få andra japanska spelföretag lyckats med och detta är intressant då vi konsumerar så pass 
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lite japansk kultur i övrigt. Det finns en tydlig koherens mellan alla de japanska spelen på de 

amerikanska listorna och samma japanska spel på de europeiska listorna. USA anammade den 

japanska mediekulturen runt 1985 när Nintendo lanserade sin spelkonsol Nintendo Entertainment 

System i USA och när ett tidningsförlag beslutade att börja ge ut den japanska mangan Akira i 

landet (Lindgren 2009, s.188, 190). Genom att vara västvärldens centrum för kultur och 

underhållning har USA inflytande nog att överföra den japanska kulturen till oss. Att den 

japanska kulturen skulle strömma från det inhemska landet direkt till oss utan USA:s inverkan 

ses som mer osannolikt. Efter att ha sett över vilka spel som säljer bäst i Japan under samma 

period som vi rör oss i står det klart att en exkludering av Japans försäljningslistor i urvalet 

gynnar studiens generaliserbarhet. Detta då samma koherens mellan de amerikanska och 

europeiska listorna i fråga om vilka spel som säljer bäst inte alls går att återfinna i samma grad 

mellan de japanska och amerikanska samt europeiska listorna. 

 

Orsaken till att vi studerar 2006 till 2013 grundar sig på två anledningar. För det första är 

spelmediet ett väldigt ungt i jämförelse med andra. Som nämnt tidigare kom den kommersiella 

succén Pong i början av 1970-talet. Spelmediet utvecklas konstant inom alla aspekter: tekniskt, 

narrativt och estetiskt. I och med att mediet är så ungt kan det ses som rimligt att spelen 

fortfarande befinner sig i skedet att hitta sin plats inom kulturen. Inom spelvärlden innebär det 

alltså att det kan hända mycket på åtta år. För det andra är det en relativt ny och svår process att 

samla listor. Organisationer såsom NPD Group samlar främst information om försäljning av spel 

inom USA (NPD, u.å.). Japanska tidningen Famitsu samlar endast information om 

spelförsäljning inom Japan (Enterbrain, u.å.). De flesta organisationer som sysslar med det här 

arbetar inom sitt lands gränser i och med att det är lättare. VGChartz är därför en användbar 

hemsida då den samlar listor från många olika länder och gör dem lättillgängliga. VGChartz 

används även av forskarna i studien Different structures - similar outcomes (2012) för att samla 

information om spelförsäljning i både USA och Europa. De tar även med spel som återkommer 

på flera års listor (I.C.A., 2012 s.12), något vi också gör. Spelvärldens mest kända analytiker av 

spelindustrin Michael Pachter menar att VGChartz är “väldigt tillförlitligt” för att undersöka 

försäljningen av spel (Michael Pachter, 2013). 
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4.2 Genrer 

Definitionen av spelens genrer hämtas från Allgame, en hemsida som samlar både recensioner 

och information om spel. Allgame ger tillgång till information om utgivningsdatum, utvecklare, 

utgivare, format, spelkontroller och tillhörande genre för nästintill alla spel över hela världen - 

till och med Pong (Allgame, u.å.). Att ha en och samma källa för alla spelens genrer i urvalet är 

viktigt för oss då det gör kodningen lättare och mindre tidskrävande. Det är också vanligt att 

spelsajter placerar spel inom flera genrer vilket gör det problematiskt för den sortens kodning vi 

utför. Allgame använder en huvudgenre och sedan beteckningen style för att specificera. Det är 

huvudgenren som är av intresse för oss. Några exempel på genrer vi påträffar är action, sport, 

racing, shooter och adventure. Totalt rör det sig om 15 genrer. Idag har hemsidan över 31,000 

speltitlar inlagda och fler läggs till varje vecka så informationen är högst aktuell och uppdaterad. 

Därtill är hemsidan gratis att använda och huvudintresset för grundarna är att skapa en 

substantiell databas för information om spel (Allgame, u.å.). 

 

4.3 Metod 

Vårt tillvägagångssätt börjar med att samla ihop alla listor över varje års 15 bästsäljande spel 

mellan 2006 och 2013 genom VGChartz. Först listar vi de 15 bästsäljande spelen från USA och 

Europa 2006 för att sedan kombinera dessa och utvinna en totallista över vilka spel som sålt bäst. 

Anledningen till att vi väljer 15 spel från varje år är att försäljningssiffrorna blir mer snarlika 

bland de lägre placerade spelen. Det bästsäljande spelet 2012 var Call of Duty: Black Ops II med 

ca 17,18 miljoner sålda exemplar, detta i kontrast till det näst bästsäljande spelet Assassin’s 

Creed III med ca 6,85 miljoner sålda exemplar. Detta vittnar om de stora 

försäljningsskillnaderna som råder på toppen där man ofta finner några spelserier som dominerar 

varje år. Längre ner på listorna kan det däremot skilja bara några hundra exemplar bland 

placeringarna. Försäljningssiffrorna är inte exakta, utan uppskattningar, något som diskuteras i 

metodproblemavsnittet. 

 

När vi påträffar dubbletter av ett spel på en och samma lista men till olika format så slår vi 

samman dessa versioner och tar fram en total försäljningssiffra för just det spelet. Detta gör vi 

enbart om spelen har exakt samma titel och om ingen undertitel eller liknande lagts tills, samt om 
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spelen också beskrivs innehålla samma innehåll utifrån ESRB. Ett exempel på ett sådant spel är 

LEGO Indiana Jones: The Original Adventures som 2008 tog sig in på försäljningsstoppen på 

formaten Xbox 360, Nintendo Wii och Nintendo DS. I och med att vi intresserar oss för vilket typ 

av spelinnehåll som säljer och inte vilka format som är mest framgångsrika så bör 

sammanslagningarna ge en bättre bild av vilka spel som säljer bäst. Ivory m.fl. (2009) valde 

istället i sin studie att exkludera dubbletterna av spelen till de tekniskt underlägsna formaten 

(Ivory m.fl., 2009 s.8). Valet är förståeligt då forskarna faktiskt spelar alla spelen i studien och 

själva undersöker innehållet, snarare än att ta hjälp av exempelvis ESRB. Vidare intresserar de 

sig inte av försäljningssiffror i samma utsträckning som vi, vilket också kan vara en bidragande 

faktor till valet av tillvägagångssätt. Efter att listorna är klara skapar vi ett kodschema utifrån 

åldersmärkningar och innehållsbeskrivningar från ESRB och försäljning från VGChartz. Vi 

inkluderar en variabel om spelgenre och produktionsland som hämtas från Allgame:s hemsida. 

Därefter kodar vi in materialet i SPSS.  

 

Vi använder oss av ett icke-slumpmässigt urval, vilket Bryman definierar som en urvalsteknik 

som inte slumpar fram sina studieobjekt (Bryman, 2008, s.179). Spelen på alla listor utgör totalt 

120 analysenheter. Av dessa 120 enheter är 88 unika och resterande är dubbletter som 

återkommer på flera års listor. Alla enheter behandlas separat då dubbletterna har olika 

försäljningssiffror beroende på vilken lista de tillhör. Den separata behandlingen av enheterna 

visar vilka spel som finns kvar på listorna och hur försäljningen dessa spel fortsätter öka eller 

minska. Vår urvalsmetod går i samma spår som metoden Ivory m.fl. (2009) använder då de 

menar att användandet av listor över de bästsäljande spelen som urvalsram ger en representativ 

bild av spelen som faktiskt spelas av människor.  

 

Bryman menar att det ibland finns skäl att använda ett icke-slumpmässigt urval för att det kan 

uppstå en god möjlighet att studera en viss grupp (Bryman, 2008, s.175). Det finns givetvis ett 

större spektrum av olika spel än vad som syns i listorna, att exempelvis göra ett randomiserat 

urval av alla spel som finns skulle ge en bredare översikt av vad som produceras och kunna peka 

på likriktning av hela spelutbudet. Men det skulle inte säga något om vilka spel som främst 

konsumeras. När ett spel har sålt flera miljoner exemplar och ett annat några tusen blir en 

http://www.vgchartz.com/game/15205/lego-indiana-jones-the-original-adventures/
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jämförelse mellan spelen överflödig då det ena får större exponering för massan än det andra. 

Urvalsmetoden hjälper oss att hitta spelen som sålt i den utsträckningen att de kan representera 

konsumentens spelsmak. Valet av en kvantitativ metod grundar sig på syftets art. Ett kvalitativt 

tillvägagångssätt utan användning av ESRB-systemet hade tvingat oss att spela spelen för att 

undersöka vad de innehåller och vilken genre de tillhör. Ett kvantitativt tillvägagångssätt tillåter 

oss på ett adekvat sätt att få en överblick över spelmarknaden då urvalet består av 120 enheter. 

Vi anser att detta gör studien mer nyanserad då vi omöjligen kan kvalitativt analysera alla 

enheter var för sig.  

 

4.3 Metodproblem 

ESRB-systemets tillförlitlighet är begränsat till att åldersmärkningarna och 

innehållsbeskrivningarna stämmer överens med spelets faktiska innehåll. Frågan är om 

exempelvis två M-spel med samma innehållsbeskrivningar är likadana eller ej. Syftet är dock ej 

att se hur spel är olika varandra på en mikronivå, utan snarare att i breda drag undersöka 

likriktning. Om det finns tillräckligt många faktorer som överensstämmer, såsom 

åldersmärkning, genre och innehållsbeskrivningar, bör spelen kunna klassas som snarlika. Därtill 

har ESRB-systemet använts och styrkts som tillförlitligt av Ivory m.fl. (2009), Brekke & Lepre 

(2007), Jomini & Chernin (2004) och I.C.A. (2012). Ett annat metodproblem kan vara att 

försäljningssiffrorna är uppskattningar. Spelmarknaden är komplex och inget företag, eller 

väldigt få, som arbetar med marknadsundersökningar har fullständig översikt av hur många spel 

som säljs. Spel är fysiskt lättillgängliga och kan köpas i både butik och i digital form från en 

mängd olika kanaler, vilket gör processen att samla försäljningssiffror svår. Företag får dock ut 

en siffra, inte hundraprocentig, men som levererar en sannolik bild av hur pass bra ett spel sålt. 

 

Enligt Michael Pachter (2013) är VGChartz tillförlitligt på grund av deras metod att samla in 

försäljningsdata samt sitt enorma kontaktnät inom spelindustrin. Pachter betonar dock att 

VGChartz inte är fullt lika tillförlitligt när man ser till det aktuella årets försäljningssiffror, detta 

på grund av att försäljningssiffrorna blir alltmer exakta ju längre in på året som gått. Han menar 

att försäljningssiffrorna är tillförlitliga när året är slut (Michael Pachter, 2013). Det kan vara ett 

metodproblem att inkludera 2013 då försäljningssiffrorna är färska och möjligen inte hunnit ses 
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över så noggrant. Viktigt att betona är dock att försäljningssiffrorna från 2013 är hämtade av oss 

i mitten av december. Vi befinner oss i slutet av året och de största spelen har redan släppts. För 

att försäkra oss om att försäljningssiffrorna är rimliga har vi sett över några av dessa med andra 

källor. Vi har exempelvis jämfört försäljningssiffrorna från VGChartz gällande spelet Grand 

Theft Auto V (2013) med utgivaren Take-Two Interactive:s pressmeddelande från 29 oktober 

2013. Försäljningssiffrorna visade sig stämma väl överens. Till sist kan man diskutera 

metodproblemets omfattning i förhållande till vårt urval, 15 spel från varje år är inte särskilt 

många och som vi tidigare beskrivit så finns det stora gap mellan spelens försäljning. Graden av 

detta metodproblem är därmed inte lika stor i vår studie än den skulle vara i en studie som 

behandlar exempelvis 100 spel per år där försäljningssiffrorna är mer snarlika bland de lägre 

placerade spelen på listorna. 

  

4.4 Alternativ ansats 

Ett alternativt tillvägagångssätt för denna studie skulle kunna vara att använda sig av teorier om 

våld och aggression som i exempelvis Ivory och Kaestle (2013) gör i sin studie. Våldsdebatten 

inom spel är aktuell och därför kunde teorier om våld vara relevanta. I en kvalitativ ansats hade 

diskussionen kunnat styras till en psykologisk riktning med frågor såsom “Varför spelar vi 

våldsamma spel?”. Vi är dock ej intresserade av effekterna av spelvåld då det utförts otaliga 

studier om detta, utan vi vill snarare fylla gapet i forskningen om likriktning inom olika aspekter 

av spelindustrin. Med en kvantitativ ansats kan vi istället ta fram data som tillsammans med de 

teoretiska utgångspunkterna kan ge oss en bredare förståelse för spelkonsumtionen i samhället. 

 

4.5 Generaliserbarhet 

Vi anser att vårt val av listor som urvalsram ger studien en hög generaliserbarhet då de konkret 

visar statistik över bästsäljande spel. För att ett urval ska kunna uppfattas som generaliserbart ska 

det i största mån kunna betraktas som en miniatyr av den fullständiga populationen som 

undersöks (Ekström & Larsson 2010, s.18). Den fullständiga populationen är alla tillgängliga 

spel under den valda tidsperioden och de 15 bästsäljande spelen per år i USA och Europa bör ge 

en representativ bild av vilka sorters spel som konsumerats mest. Vidare kommer resultatet att 

kunna användning av andra människor som utför en liknande studie samt komma till användning 
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för någon som vill hänvisa till ej tidigare tillgänglig data om konsumtionsvanorna gällande spel. 

 

4.6 Reliabilitet 

Urvalet är tydligt, avgränsat och variablerna är ej tolkningsbara då de kommer från ESRB, 

AllGame och VGChartz. Enligt Bryman är en replikerbar studie en studie som får ett exakt eller 

likartat resultat om den utförs på nytt av andra forskare (Bryman 2008, s.49). Den enda tänkbara 

svårigheten i att replikera vår studie kan vara om de webbaserade listorna och ESRB-systemet 

flyttas eller tas bort från sina ursprungliga adresser. I och med att vi utför en kvantitativ studie så 

har vi också preciserat våra forskningsfrågor på ett objektivt sätt för ökad replikerbarhet. Studien 

bör gå att replikera även över en ny tidsperiod om kodschemat hålls intakt. Kodboken är 

utformad med variablerna kodare, spel, plattform, lista, genre, releaseår, releasemånad, 

åldersmärkning, land, försäljning och alla innehållsbeskrivningar. Kodboken består slutligen av 

korta förklaringar till hur varje variabel kodas i SPSS. Vårt syfte att koppla resultatet till 

teorierna om kulturindustrin och diskutera likriktning av spelkonsumtion och spelinnehåll är 

svårare att motivera som reliabelt. Detta faller sig dock naturligt då en diskussion omöjligen kan 

vara tolkningsfri trots stödjande av tidigare forskning och teorier. Adorno och Horkheimers 

teorier kan dessutom betraktas som aningen kontroversiella och alla forskare ställer sig ej bakom 

dem. Det finns således ett tolkningsarbete där vi fått diskutera vilka aspekter av teorierna som 

kan anses vara relevanta och applicerbara idag. 

 

4.7 Validitet 

Validitet handlar enligt Bryman om huruvida ett mått för ett begrepp faktiskt mäter det begreppet 

som avses mätas, exempelvis ifall IQ är ett tillförlitligt mått för intelligens (Bryman 2008, s.163). 

Det ter sig givet att försäljningslistor är en bra indikation för att mäta hur mycket av något som 

sålts, men det är svårare att klargöra huruvida ESRB:s åldersmärkningar och 

innehållsbeskrivningar är ett representativt mått för spelinnehåll, men som nämnts tidigare visar 

tidigare studier på att så är fallet. Likriktning av spelinnehåll mäts genom att studera enformighet 

i genrer, åldersmärkningar och innehållsbeskrivningar. Måttet för likriktning av spelkonsumtion 

mäts av försäljningen av spel. En hög frekvens av bästsäljande spel som präglas av enformighet 

pekar på en likriktning av spelkonsumtionen.  
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5. Resultatredovisning 
 

F1: Hur ser förhållandet ut mellan M- och E-spel idag kontra förr? Kan man se ett 

dominansskifte mellan M- och E-spel? 

 

Utifrån diagrammet nedan går det att utläsa vilka åldersmärkningar som är vanligast år för år. 

Åldersmärkningarna EC (Early childhood) och AO (Adults only) påträffades aldrig och uteblir 

därför från diagrammet. M-spel påträffas tre gånger 2006 för att sedan stadigt öka och nå sin 

kulmen med sju enheter 2013. Det finns inget år där frekvensen av M-spel sjunker.  

 

Figur 1: Diagram över de vanligaste åldersmärkningarna år för år. 

 

E-spel har överlag dominerat under loppet av de åtta år vi valt att studera. Toppunkten finns 

2009 där tolv av 15 spel är åldersmärkta E. Sedan går det gradvis nedåt och den lägsta siffran 



 

ÖREBRO UNIVERSITET  

Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap 

 

21 
 

(sju) går att finna 2011 samt 2013. Resultatet är dock ojämnt. 2006 ligger E-spel på nio enheter, 

och 2009 på tolv. Det finns därav ingen tydlig kurva från högst antal till lägst antal över tid. Det 

är ändock minst antal E-spel 2011 och 2013 men med en knapp marginal. 

 

F2: Fanns det en större spridning av spel inom olika genrer förr än idag? Är färre genrer 

närvarande idag? 

 

Figur 2: Diagram över genrefrekvens år för år. 

 

Diagrammet ovan är en bivariat analys och visar på X-axeln varje års lista och på Y-axeln en 

räkning av varje listas enheter (spelen), vilket alltid är 15 (n=120). Inom staplarna kan man se 

hur fördelning av de olika genrerna ser ut, exempelvis fem enheter inom genren action år 2007, 

vilket representeras av den blå stapeln det året. Att påpeka är att fem genrer inte förekommer på 

detta diagram, dessa är compilation, puzzle, strategy, traditional och x/adult, helt enkelt för att 
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dessa aldrig påträffades under insamlingen av data. 2006 är det en delad förstaplats mellan role-

playing och shooter med tre enheter vardera. 2007 är det genren action som är mest 

framträdande och ingen annan genre under något av de aktuella åren kommer upp i samma antal 

enheter. Även 2008 är det action som ligger i toppen, men har då minskat till fyra enheter. 2009 

ligger action fortfarande på fyra enheter, men delar denna gång även platsen med sports med lika 

många enheter. 2010 tog shooter-genren över med fyra enheter. Även 2011 var shooter vanligast 

med fyra enheter igen. 2012 har en jämn fördelning av action och sports med fyra enheter 

vardera. Under 2013 upprepas mönstret då action och sports dominerar över alla genrer det året. 

Den minskade spridningen av spel inom olika genrer talar för en ökad likriktning av individens 

smak. 

 

Figur 3: Tabell över antal genrer år för år.  

 

Det tydligaste tabellen ovan visar är att antal genrer är högst 2008 och lägst 2012 med åtta 

respektive fem genrer. 2011 till 2013 har lägst antal genrer men med en knapp marginal. Det är 

svårt att tala om en tydlig trend utifrån dessa siffror, antal genrer har ej minskat i någon större 

utsträckning över tid. 
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F3: Hur har mängden innehållsbeskrivningar förändrats över tid? Finns det 

innehållsbeskrivningar som är mer närvarande idag än förr? 

 

Figur 4: Tabell över de tre vanligaste innehållsbeskrivningarna 2006 och 2013. 

 

Med korstabuleringar kan vi studera de tre vanligast förekommande innehållsbeskrivningarna 

2006 och 2013. Att poängtera är att alla spel kan innehålla mer än en innehållsbeskrivning. Detta 

innebär att antalet innehållsbeskrivningar (32 st totalt) kan vara lägre eller högre än antalet 

enheter på varje lista (15 st). 2006 är innehållsbeskrivningen violence vanligast med fyra enheter, 

därefter blood and gore med tre enheter. På en tredjeplats finnes fyra innehållsbeskrivningar: 

blood, comic mischief, intense violence och strong language med två enheter vardera. Den 

vanligaste innehållsbeskrivningen 2013 är strong language med sju enheter. Näst vanligast är 

intense violence med sex enheter. Tredje vanligast är blood and gore med fem enheter. Detta 

visar tydligt att det har skett en förändring där samtliga tre åldersmärkningar 2013 är av grövre 

karaktär och förekommer mer frekvent än under 2006. Största skillnaden är att strong language 

har ökat med fem enheter. De tre vanligaste innehållsbeskrivningarna 2006 kommer upp i 

totalsumman nio och de tre vanligaste innehållsbeskrivningarna 2013 blir 18 st, därav en 

dubblering av antal “varningar”. 

 

Vi har gjort nedslag på tre olika listor, 2006, 2010 och 2013 för att se om frekvensen av de 

grövsta innehållsbeskrivningarnas har förändrats. 
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Figur 5: Tabell över de grövsta innehållsbeskrivningarnas frekvens under 2006, 2010 och 2013. 

 

Strong language är innehållsbeskrivningen med störst förändring gällande frekvens. Den 

förekommer i två spel både 2006 och 2010 för att sedan öka till sju spel 2013. Ingen annan 

innehållsbeskrivning har en sådan ökning eller förekommer vid så många tillfällen. En annan 

tydlig förändring är att intense violence förekommer i två spel 2006, ökar till tre spel 2010 och 

sex spel 2013. Blood and gore förekommer i tre spel 2006, minskar till ett spel 2010 och ökar till 

fem spel 2013. De andra innehållsbeskrivningarna förändras inte mycket över åren och 

förekommer inte heller i lika hög grad. Antingen påträffas de lika många gånger under alla år 

eller så har de ökat med någon enstaka enhet 2013. Det är endast blood som påträffas färre 

gånger 2013 än något tidigare år, då det förekommer tre gånger 2010 och två gånger 2013. Detta 

relaterar dock till att blood and gore ökat från ett till fem spel under samma år och den 

innehållsbeskrivningen innesluter även blood samt är en grövre variant av denna. 

Sammanfattningsvis har alla de grövsta innehållsbeskrivningarna ökat i frekvens från 2006 till 

2013.  
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F4: Olika länder producerar spel i olika stor utsträckning. Hur ser förhållandet ut mellan 

ländernas spelproducering och vilka genrer är mest förekommande? 

 

Figur 6: Diagram över av hur många spel olika länder producerat och vilken genre de tillhör. 

 

Ovanstående bivariata korstabell mellan land och genre visar vilka länder som har utvecklat flest 

bästsäljande spel de senaste åtta åren (n=120) och vilka genrer dessa spel tillhör. Diagrammet 

visar att 56 spel producerats i Japan, medan 39 spel producerats i USA. Resterande 25 spel har 

producerats i Storbritannien, Frankrike, Kanada, Sverige och “Europa flertal” (samarbete mellan 

Italien, Frankrike, Storbritannien, Rumänien och Indien). Det är två länder som står för 

majoriteten av alla bästsäljande spel de senaste åtta åren men vilka typer av spel dessa är skiljer 

sig åt. USA har ett stort block av shooter-spel med 20 enheter, medan Japan har producerat flest 
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action-spel, vilket syftar på spel som exempelvis Super Mario Galaxy (2007) - ofta 

familjevänliga men med lite “fart och fläkt”. Den tredje stora genren bland alla spel är sports där 

ungefär lika många spel kommer från USA och Japan: nio respektive tio spel. Resten av länderna 

arbetar främst med spel inom dessa tre populära genrer, med något undantag. Kanada har 

producerat flest spel bortsett från Japan och USA, 13 spel. En slutsats är att de tre populäraste 

genrerna action, shooter och sports tar mest plats i USA, medan en jämnare fördelning mellan 

fler genrer som exempelvis racing och role-playing går att finna i spelen från Japan. 

 

 

  



 

ÖREBRO UNIVERSITET  

Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap 

 

27 
 

 

F5: Hur har spelförsäljning förändrats över tid? Kan man se att spel riktar sig till en äldre 

publik idag? 

 

Figur 7: Tabell över de tre bästsäljande spelen år för år och deras respektive åldersmärkning samt 

försäljningssiffra.   

 

Ett tydligt resultat tabellen ovan visar är att spel säljer mer idag än förr. Nintendogs som låg etta 

2006 sålde under det året 5,26 miljoner exemplar, detta är anmärkningsvärt då det endast är 
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FIFA 14 som presterar sämre försäljningsmässigt, ett spel som befinner sig på en tredjeplats på 

2013-listan. Efter 2006 accelererar spelförsäljningen. 2007 tar Wii Sports över förstaplatsen med 

en nästan fördubblad siffra (10,82 miljoner exemplar) mot tidigare Nintendogs. Viktigt att 

påpeka är dock att att Wii Sports följer med i kartongen vid köp av spelkonsolen Nintendo Wii 

(inom USA och Europa), något som kan ha bidragit till spelets försäljningsframgång. Fram till 

denna tidpunkt har endast E-spel varit närvarande, men under 2007 tar M-märkta Halo 3 sig in 

på en tredjeplats. Därefter är M-spel alltid närvarande med minst en enhet per år. En vändning 

infinner sig 2011 då de tre bästsäljande spelen det året innehar åldersmärkningen M. 

Försäljningen visar inte på en jämn försäljningskurva uppåt men är relativt stadig när det gäller 

spelen som sålt allra bäst år för år. På andraplaceringarna är det väldigt blandade siffror och 

ingen tydlig uppåtkurva går att skönja, då dessa spel ibland ligger flera miljoner exemplar från 

förstaplaceringen. Ett exempel på detta är Assassin’s Creed III och FIFA 13 på 2012-listan som 

inte kan rå på Call of Duty: Black Ops II (17,18 miljoner exemplar), trots sina kombinerade 13,4 

miljoner exemplar. Detta talar för att det finns ett antal spel som nästan alltid presterar överlägset 

försäljningsmässigt - dessa är, inom ramen för denna studie: Wii Sports och Call of Duty-serien, 

samt i viss mån Grand Theft Auto-serien. 

 

Försäljningen har ökat över tid och våra spelpreferenser tycks också ha förändrats. Från E-

märkta Wii Sports, som innehåller minimalt olämpligt innehåll, till M-märkta Grand Theft Auto-

serien och Call of Duty-serien med grova innehållsbeskrivningar såsom blood and gore och 

intense violence. En slutsats är att spel som antingen är för alla (E) och spel som är för vuxna 

(M) säljer bäst - det tycks inte finnas något rum för mellanspelen som kan ha en T eller E10+ 

åldersmärkning. Generellt sett så har det över tid även tippat över till att det produceras fler M-

spel. Vidare är det intressant att spelet som sålt allra bäst under alla undersökta år är just Grand 

Theft Auto V (21,55 miljoner exemplar) som också innehåller flest innehållsbeskrivningar av alla 

spel och är riktat till en vuxen publik. På andraplats, totalt sett, finnes Call of Duty: Modern 

Warfare 3 med 19,88 miljoner sålda exemplar - även det ett spel med våldsamt innehåll och en 

M-märkning. 
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5.1 Sammanfattning av analys 

Målet med denna studie var att undersöka om spelmediet kan ha blivit inneslutet i kulturindustrin 

och i så fall hur detta likriktat spelinnehåll och konsumtionen av spel, något vi i detta avsnitt 

kommer diskutera i relation till resultatet. Utifrån resultaten kan vi dra slutsatsen att det har skett 

en förändring över tid gällande vilka typer av spel som är ekonomiskt gångbara. Förr 

konsumerade människor fler spel från många olika genrer än idag. Datan visar att det främst är 

spel inom genrerna action, shooter och sports som dominerar idag. Det finns dock inte ett färre 

antal genrer närvarande idag, utan endast en minskad spridning av antal spel inom varje genre. 

2013-listan bestod exempelvis av elva av 15 spel inom genrerna action, shooter och sports, trots 

att det finns totalt 15 olika genrer. USA gör flest shooter-spel och Japan gör flest för action-spel. 

Inom sports-genren står de för ungefär lika många spel. Resten av världen producerar bara en 

femtedel av alla spel på listorna. Resultatet visar också att det alltid, under loppet av de 

undersökta åren, har sålts spel som innehållit bl.a. violence och blood, men det har skett en stark 

ökning av de mest grova innehållsbeskrivningarna starkt kopplade till spel åldersmärkta M. Det 

har skett en stor ökning av intense violence och framförallt strong language, men samtliga grova 

innehållsbeskrivningar har ökat i frekvens. Försäljningssiffrorna över tid visar att det överlag 

säljs mycket mer spel idag än 2006 och de två bästsäljande spelen under alla undersökta år har en 

M-märkning och innehåller flera grova innehållsbeskrivningar. Men på en tredjeplats finnes Wii 

Sports som är ett familjärt E-spel. Detta spel följde dock med när man köpte konsolen Nintendo 

Wii. Resultatet visar att M-spelen har ökat i frekvens men också att E-spelen fortsätter sälja, dock 

i något mindre utsträckning. En sammanfattning av hela den studerade perioden är att E- och M-

spel dominerat då det knappt funnits utrymme för spel märkta E10+ eller T. 

 

6. Diskussion 

6.1 Diskussion i relation till tidigare forskning 

I studien Good Clean Fun undersökte forskarna vulgärt språk i spel och försökte hitta kopplingen 

mellan vulgärt språk och försäljning. Deras resultat visade att det ej gick att göra denna koppling 

då höga försäljningssiffror inte nödvändigtvis innebar en hög frekvens av vulgärt språk (strong 

language) i dessa spel (Ivory m.fl., 2009 s.16). Resultatet är intressant då vår studie funnit att 

spel som innehåller strong language har ökat markant i frekvens under den undersökta 
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tidsperioden. 2013 innehöll sju av 15 spel strong language och de två spel som sålt bäst under 

sina respektive utgivningsår, Grand Theft Auto V (2013) och Call of Duty: Modern Warfare 3 

(2011), har denna innehållsbeskrivning. Avsaknaden av kopplingen mellan strong language och 

hög försäljning som Ivory m.fl. (2009) påvisade kan bero på att de studerade perioden mars 2005 

till februari 2006. Vi presenterar ej egna siffror på hur många bästsäljande spel som innehöll 

strong language 2005 då det ligger utanför vår undersökta period. 2006 var det dock endast två 

av 15 spel på listorna som hade denna innehållsbeskrivning. Det går därav att skönja en 

förändring, frekvensen av spel med strong language har ökat och försäljningen av sådana spel 

har också ökat. 

 

Ivory m.fl. framlade i sin studie att det ej fanns någon koppling mellan vulgärt språk i spel och 

hur mycket dessa spel säljer. Det därför inte är eftersträvansvärt att söka eller hålla sig borta från 

spel som sålt bra eller dåligt med avsikten att undvika vulgärt språk (Ivory m.fl., 2009 s.19). I 

kontrast till detta visar våra egna resultat att de fyra första åren (2006-2009) till största del 

domineras av spel med få grova innehållsbeskrivningar. Perioden 2010-2013 domineras till 

största del av M-spel med grova innehållsbeskrivningar.   

 

Gosselt, de Jong och Hoofs (2009) studie tyder på att åldersmärkning och varningspiktogram inte 

har någon avgörande betydelse för hur attraktivt barn anser ett fodral vara. Forskarna menar att 

barns attityder skiljer sig åt gällande spelfodral och spelets faktiska innehåll (Gosselt, de Jong & 

Hoof, 2009 s.11). Joeckel & Dogruel pekar på samma företeelse och menar att det är själva 

spelinnehållet som främst lockar och inte fodralen i sig. Många barn och ungdomar söker sig till 

olämpligt spelinnehåll som ligger utanför deras åldersgrupp (Joeckel & Dogruel, 2009 s.33-34). 

Studiernas resultat är intressanta då även korrelationen mellan våldsamma eller grova spel och 

hög försäljning som vi funnit kan säga något om individens smak. Många av de bästsäljande M-

spelen är uppföljare i etablerade spelserier, något som grundar sig på en trogen kundbas som kan 

hålla en viss smak vid liv. 

 

I studien Virtual violence - gender and aggression undersöks våldsamma inslag i spelannonser 

från tidiga 2000-talet och resultatet visar att 55 procent av alla undersökta spelannonser 
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innehåller våld (Scharrer, 2004 s.11). Marknadsföring av spel är centralt för att locka 

konsumenter men också för att visa vad spelet handlar om. Ofta finns det dock ekonomiska 

krafter som inte har samma bild av hur ett spel bäst borde marknadsföras då det finns olika syn 

på vad som säljer. Ett exempel på en sådan konflikt utspelade sig strax innan lanseringen av 

Naughty Dog’s actionspel The Last of Us (2013) då utvecklarna valde att placera en kvinnlig 

karaktär i fokus på framsidan av fodralet. Trots påtryckningar om att en manlig karaktär i fokus 

skulle sälja bättre så valde utvecklarna att inte lyssna (Cook, 2012). Bioshock Infinite (2013) är 

ett exempel där fodralet marknadsförs med en ensam man med ett vapen över axeln när spelet 

handlar om mycket mer (Kohler, 2012). Detta talar för att normer och värderingar är högst 

påtagliga inom spelindustrin och kan vara avgörande för hur väl ett spel säljer. Man kan därför 

betrakta likriktning som verksam även i marknadsföringen av spel. 2013 var det sju av 15 spel 

som hade en M-märkning och detta samspelar tydligt med Sharrers (2004) resultat som visade att 

55 procent av spelannonserna innehöll våldsamma inslag. Sharrers undersökning är vid detta lag 

flera år gammal och i och med att vårt resultat pekar på att våldsamma inslag i spel har ökat så 

bör en liknande undersökning om spelannonser idag visa på en ökning av våldsamma inslag.  

 

Forskarna bakom studien 21st Centuary Rating Creep undersöker hur fler våldsamma och vuxna 

inslag över tid kan ha krupit sig in i PG-13-filmer och R-filmer. Deras resultat visar att dagens 

PG-13-filmer och gårdagens R-filmer inte ligger långt ifrån varandra när det handlar om innehåll 

såsom sex, våld, droger och alkohol (Leone & Houle, 2006 s.60). Det är intressant att jämföra 

detta resultat med vårt (se Bilaga 1 Tabell över grova innehållsbeskrivningar 2006 och 2013). 

2005 går det att finna tre M-spel, varav samtliga har ett antal innehållsbeskrivningar som totalt 

utgör 13 st. 2013 är det sju M-spel och totalt 32 st innehållsbeskrivningar. Antalet M-spel har 

mer än fördubblats från 2006 och det går att finna nästan tre gånger så många 

innehållsbeskrivningar 2013. Detta visar att R-märkta filmer och M-märkta spel har haft snarlik 

utveckling gällande åldersmärkningen och vad filmerna eller spelen får innehålla. I och med att 

våld och andra vuxna inslag ökat men åldermärknigen är densamma har tröskeln höjts. 

Våldsammare M-spel tycks ej övergått till att bli AO-spel, och våldsammare filmer tycks ej 

övergått till att bli NC-17 (filmer tillåtna för 17-åringar och uppåt). Vi har ej gjort en direkt 

jämförelse mellan PG-13-filmer och T-spel, en åldersmärkning som kan motsvara filmens PG-
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13-märkning. Detta beror på att T-spel är frånvarande mellan 2009-2013. 

 

6.2 Diskussion i relation till de teoretiska utgångspunkterna 

Utifrån resultatet kan vi se att spelmediet tycks vara införlivat i kulturindustrin. Likartade spel, 

såsom uppföljare, säljer alltmer och det säljs mer spel inom samma genrer. Spel blir också 

våldsammare eller grövre utan att nödvändigtvis få en ökad åldersmärkning. Spelindustrin har 

flera spelserier på toppen av försäljningslistorna som alltid återkommer årligen och som i de 

flesta fall levererar snarlika upplevelser. Ett exempel på detta är Call of Duty-serien som släppts 

årligen sedan 2006, en spelserie som tydligt går på en utstakad stig och där konsumenten vet vad 

denne kan förvänta sig. Kulturindustrin handlar om att individen blir en undersåte till de 

kulturella produkterna (Adorno, 2011 s.99). Det är ett problem att likriktade spel är så pass 

ekonomiskt gångbara som vårt resultat tyder på, genom att återvinna spelidéer, spelmekaniker 

och stilgrepp som fungerar ekonomiskt så behövs rimligen inget nytänkande, utan det rör sig 

snarare mot enformigheten Adorno och Horkheimer talar om. 

 

fg.11 Tabell från ESRB över alla märkta spel för alla åldersmärkningar 

 

(ESRB, u.å.) 

 

ESRB har existerat sedan 1994 och har märkt över 30000 spel med åldersmärkning och 

innehållsbeskrivningar (ESRB, u.å.). Tabellen ovan visar hur många spel ESRB totalt har 

åldersmärkt och med vilken märkning. E-spel har den överlägset största siffran av alla spel; totalt 

21074, vilket är mer än tre gånger så mycket som den näst vanligaste åldersmärkningen T. Vår 

data visar att de mest populära spelen de tre senaste åren har varit M-spel, detta trots att endast 

1960 spel totalt har blivit märkta M av ESRB. Det kan te sig märkligt att tabellen inte visar en 

högre frekvens av M-spel med tanke på de senaste årens framgångar för M-märkta spelserier 
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som Call of Duty, Assassin’s Creed, Battlefield och Grand Theft Auto. Vårt resultat visar att E-

spelen rönt försäljningsmässiga framgångar under många år men att de under de tre senaste åren 

tappat i försäljning till förmån för M-spelen. Denna gradvisa skiftning mot mer M-spel kommer 

säkerligen förändra antalet M-spel som produceras i framtiden om trenden fortsätter. Att påpeka 

är att E-spel såsom Nintendogs, Wii Sports och New Super Mario bros. ofta återkommer på flera 

års listor och därmed röner försäljningsmässiga framgångar under en längre tidsperiod än de 

flesta M-spelen. Detta kan delvis bero på att spel ur exempelvis Call of Duty-serien utges årligen 

och att konsumenten lockas till att införskaffa den senaste upplagan, istället för att köpa en äldre. 

Totalt sett har det producerats fler T-spel och E10+-spel än M-spel men under hela den 

undersökta perioden fann vi endast fem T-spel och sex E10+-spel av totalt 88 bästsäljande spel. 

Vi kan bara spekulera om varför det förefaller sig på detta vis, men det är möjligt att dessa spel 

sålde bättre 2006 och tidigare.  

 

Adorno uttrycker sig om företags vinstintressen genom att säga: “(…) interests have become 

objectified in its ideology and have even made themselves independent of the compulsion to sell 

the cultural commodities which must be swallowed anyway.” (Adorno, 2001 s.100). Detta 

innebär att vinstintressen har blivit införlivade i kulturindustrins ideologi och gjort sig själva fria 

från tvånget att sälja kulturella varor då dessa säljer sig själva. Det här kan kopplas till Call of 

Duty-serien men även produkter såsom Apples iPhone-telefoner. Båda produkterna tycks sälja 

sig själva varje år utan större ansträngning att förnya sig och grundkonceptet är detsamma varje 

år. Konsumenterna kan ändock stå i kö för att köpa den senaste versionen dag ett och företagen 

tjänar miljarder på detta. Det handlar om mer än bara produkter, utan även varumärken och 

trender. Nya produkter med få skillnader mot sina föregångare kanske i sig inte motiverar ett 

köp, men känslan av att äga det senaste gör det. Adorno uttryckte att individen inte får sluta 

tänka över sin egen konsumtion, då denne riskerar att bli passiviserad under kulturindustrins 

makt. Det är ej långsökt att argumentera för att detta sker i stora delar av västvärlden. Det är 

denna passivisering som driver likriktningen av spelkonsumtionen då människor köper likartade 

spel år efter år. 

 

Spelföretaget Ubisoft annonserade under 2013 att de överväger att släppa två spel ur Assassin’s 



 

ÖREBRO UNIVERSITET  

Akademin för humaniora, utbildning och samhällsvetenskap 

 

34 
 

Creed-serien per år (Skiffington, 2013), något som gör att vinstmotiven ter sig uppenbara. Det är 

rimligt att anta att Ubisoft inte längre prioriterar att testa gränserna med spelserien och ta den i 

nya riktningar, utan snarare att generera mer vinst. En produkt som tas fram under en längre tid 

blir ofta mer välpolerad men vi konsumenter köper ändock framstressade spel och produkter. 

Adorno menar att hela praktiken hos kulturindustrin går ut på att ogenerat lägga vinstmotiven i 

framkant på kulturella former (Adorno, 2001 s.100). Ett tydligt exempel på detta i spelindustrin 

är mikrotransaktioner som ofta associeras till så kallade Free to play-spel (F2P). F2P innebär att 

en person laddar ner spelet i fråga gratis men uppmanas sedan (i de flesta fall) bruka riktig valuta 

inom spelet för att få tillgång till virtuella varor och tjänster. Det handlar om små tillägg men ofta 

blir totalkostnaden hög genom alla transaktioner. Även spel som släpps till fullpris kan anamma 

mikrotransaktionsmodellen, i exempelvis racing-spelet Gran Turismo 6 (2013) ligger den totala 

kostnaden på cirka 1 200 kronor för att låsa upp många av de bilar som spelet har att erbjuda 

(Yin-Poole, 2013). Mikrotransaktioner är högst aktuellt ur ett ekonomiskt perspektiv då många 

utvecklare och utgivare menar att det är framtiden för spel (Hart, 2013; Usher, 2013).  

 

Bland alla stora AAA-spel (påkostade spel som utvecklas av en stor studio [Schultz, u.å.]) och 

väletablerade spelserier existerar det även en motpol, indie-utvecklare. De utvecklar ofta spel 

som kan betraktas som nyskapande, med en begränsad budget och svarar inte för ekonomiska 

krafter i lika stor utsträckning som AAA-utvecklare. Vi vill därför argumentera att dessa små 

studios, med oftast bara ett fåtal anställda, har en fallenhet att föra spelmediet mot mångfald. 

Indie-utvecklare är ofta sina egna producenter vilket i praktiken innebär att de står för det egna 

kapitalet och släpper sina spel när de anses vara färdiga, utan tidspressen från en utgivare. 

Exempelvis tog det Phil Fish, enmannateamet bakom studion Polytron Corporation, fem år att 

färdigställa indie-spelet FEZ (2012) (Parkin, 2011). Ju färre mellanhänder en produkt har desto 

friare kan den röra sig mot sin målgrupp och bryta trender och normer. Detta kan bero på att det 

inte krävs lika mycket inkomst för en indie-utvecklare att gå plus som en stor studio med flera 

hundra anställda och högre riskkapital. Det ter sig därför ologiskt att experimentera och förnya 

väletablerade spelserier i och med att utgivarna kan investera mycket i dessa. Investerade pengar 

löper en risk att gå förlorade om produkten säljer dåligt på grund av nya idéer som inte attraherar 

den redan etablerade kundbasen. Indie-spelet FEZ har dock sålts i över en miljon exemplar 
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(Hillier, 2013), vilket visar att nya idéer kan vara ekonomiskt gångbara. Vidare kan detta vara ett 

exempel där likriktningens närvaro ej behöver innebära att den vidrör allt i sin väg och att inte 

allt underordnas kulturindustrin, något som Adorno menade var fallet (Adorno, 2001 s.148). 

 

Adorno och Horkheimer menar att när en kulturell verksamhet efterliknar en annan som inte har 

samma karaktär så tjänstgör detta för att publiksmaken skulle vara ytlig och lättköpt (Adorno & 

Horkheimer, 1997 s.139). Spelmediet närmar sig Hollywoodfilmen alltmer gällande bl.a. narrativ 

och påkostade effekter. Med stöd i Adorno och Horkheimers tes kan denna eftersträvan av ett 

annat medium potentiellt påverka spelmediets identitet. Indie-utvecklare tycks inte eftersträva 

framgångsformler lika tydligt då vinstintressen ej befinner sig i främsta rummet. Vi vill därför 

argumentera att indie-utvecklare inte är lika inneslutna i kulturindustrin som AAA-utvecklare. 

En unik aspekt av spelindustrin är så kallade Kickstarter-projekt som lanserats alltmer de senaste 

åren. Kickstarter är en hemsida där människor kan finansiera produkter och projekt (Kickstarter, 

u.å.). Genom Kickstarter kan människor som finansierar ett spel ha kontakt med spelutvecklaren 

under utvecklingen och få det färdiga spelet vid ett senare skede. Det råder därav en tillit mellan 

företag och konsument - människor investerar i något som ännu ej kommit att existera, men de 

kan få inflytande över spelets utveckling och få en mer skräddarsydd slutprodukt. Detta utgör en 

kontrast till miljardföretagen där publiken, som Adorno uttrycker det, får “svälja” produkterna 

med hull och hår. 

 

Att AAA-spel och film närmar sig varandra narrativt och effektmässigt har vi diskuterat, men 

hur kommer detta sig? En teori är att filmmediet existerat sedan slutet av 1800-talet (Sterner, 

u.å.). Filmen har därmed hunnit etableras i större utsträckning än spel samt funnit en större 

publik. Det förefaller sig därför rimligt att spelutgivare inspireras av den vinstdrivande 

Hollywoodfilmen. Resultatet blir att många spel bjuder in spelaren till en filmisk upplevelse där 

fokus kanske inte alltid ligger på en djup interaktion, utan snarare en utstakad stig med snävt 

narrativ, som exempelvis Uncharted-serien där spelaren erbjuds minimal frihet. Vidare 

sammanvävs medierna genom transmediala berättelser som flyter över från det ena mediet till 

det andra. Ett exempel på detta är filmlicensspelen som produceras i samband med stora 

filmpremiärer och som utspelar sig inom samma universum som dessa. På detta vis är det möjligt 
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att oerfarna spelare upptäcker ett spel som baseras på en film denne kan relatera till. En större 

publik gynnar spelindustrin ur en ekonomisk synpunkt, men kan bidra till likriktning av 

spelinnehåll och spelkonsumtion. Likriktningen som vårt resultat pekar på är inte enbart en effekt 

av spelföretagens handlande, utan även människors konsumerande av vissa spel, vilket i sin tur 

onekligen leder till en cirkel av utbud och efterfrågan. Att ge massan vad de vill ha är en 

obestridd marknadslogik. Adorno skulle nog inte motsätta sig den logiken men kanske poängtera 

att individen är såpass maktlös mot konsumtionssamhället att den egentligen inte vet vad den 

eftertraktar. En viss smak eller konsumtionsvana kan vara svår att bryta även om den inte 

framkommit av det egna förnuftet. 

 

En annan parallell som kan dras mellan spelmediet och filmmediet är genom Leone och Houls 

(2006) forskning om åldersmärkning av film. De menar att R-märkta filmer minskar i antal i 

USA medan det främst produceras PG13-filmer. Anledningen till detta är för att fånga in en så 

stor publik som möjligt, vilket ses som mer ekonomiskt gångbart (Leone & Houle, 2006 s.60). 

Vårt resultat visar att M-spel sålt väl de senaste åren, något som inte kan sägas om R-filmer. 

Detta tyder på att ribban för vilket spelinnehåll som numera anses vara vinstdrivande är ett snäpp 

högre än ribban för filminnehåll. Det tycks förefalla sig att spelutvecklare inte tar steget att 

inkludera material i spelen som väger över åldersmärkningen från M till AO, något som är 

tydligt i och med att ESRB endast givit 32 spel en AO-märkning (se tabellen på sida 32). 

Filmproducenter står för samma slags övervägande då de helst inte inkluderar material som 

väger över filmer från åldersmärkningen PG13 till R. När en undangömd sexscen upptäcktes i 

M-spelet Grand Theft Auto: San Andreas (2004) blev åldersmärkningen höjd till AO (BBC 

News, 2005). Utvecklaren Rockstar Games hamnade i en juridisk tvist och fick betala 20 

miljoner dollar i en förlikning (Crecente, 2009). Hot Coffee-skandalen visar att det finns tydliga 

gränser för vad ett spel bör och inte bör innehålla för att fortfarande attrahera massan. 

Filmåret 2013 förde med sig ett par stora försäljningsfloppar. Filmer såsom White House Down, 

The Lone Ranger och After Earth gick alla inte i närheten så bra som förväntat. Dessa filmer har 

alla omsatt mer än 100 miljoner dollar, men det räckte ändå inte för att täcka upp 

produktionskostnaderna (Vejvoda, 2013). Detta visar att Go big, or go home är en fras som 

Hollywood för jämnan tar till sig, men som kanske inte alltid tjänar dem väl. Indie-spelen visar 
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tydligt att denna fras inte behöver vara en dominerande faktor i spelvärlden, då en mindre 

produktion fortfarande kan röna stora försäljningsframgångar. På samma sätt kan indie-filmer 

med låg budget bli framgångssuccéer, exempelvis Beasts of the Southern Wild (2012) 

producerades för 1,5 miljoner dollar men gjorde en global vinst på 22 miljoner dollar (Lang, 

2012). Dessa indie-spel och indie-filmer kommer dock inte bli årets försäljningssuccéer, då de 

platserna är reserverade för etablerade spel- och film-serier. Tidigare nämnda filmer White 

House Down, The Lone Ranger och After Earth är alla icke-uppföljare, vilket kan ha spelat en 

betydande roll för deras försäljningsfloppar. Stort och explosivt kan sälja inom både film och 

spel, men detta räcker oftast ej om dessa filmer eller spel inte är väletablerade och erkända. 

 

Trender kommer och går, mellan 2006-2010 var en stor del av de bästsäljande spelen E-spel, och 

blickar man tillbaka ännu längre syns det att dessa spel var betydligt mer förekommande än M-

spel. VGChartz har sammanställt de 50 globalt bästsäljande spelen under hela 90-talet och 

titlarna utgör en kontrast till de bästsäljande spelen de senaste tre åren (2010-2013). Majoriteten 

av spelen som sålt bäst under 90-talet är familjevänliga titlar såsom Tetris, Pokémon, Super 

Mario, Crash Bandicoot och Gran Turismo. Vidare har endast tre av dessa 50 spel fått en M-

märkning (Mazel, 2009). Ser vi till vår egna studerade period kombinerad med ovannämnda 

period ger det en tydlig indikation på att E-spel varit den mest framträdande typen av spel i ca 20 

års tid. Men runt 2010 börjar M-spelen få ett uppsving, vilket kan uppfattas som en förändring av 

spelmediets riktning. Att vi skulle ha 20 år framför oss bestående av våldsamma, explosiva och 

filmiska spel går inte att argumentera för, men trenden kommer hålla i sig så länge den är 

ekonomiskt gångbar. Kontentan blir att vinstintressen alltid styr vilken riktning marknaden tar 

och hur den formas av detta. Hur detta påverkar spelens kulturform är en större fråga, något vi 

ska diskutera. 

 

De flesta konst- och kulturformer behöver tid att mogna. När filmen föddes i slutet av 1800-talet 

låg ett fokus på att testa vad mediet kunde åstadkomma genom klipptekniker och effekter. Ett 

exempel på detta är L'Arrivée d'un train en gare de la Ciotat (1895) av Louis Lumière. I filmen 

kommer ett tåg skenande rakt mot kameran, vilket enligt myten resulterade i att publiken flyttade 

på sig i panik för att undvika “kraschen” (Chapman, 2005 s.126). Man kan därför argumentera 
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att nya medier för med sig en nyfikenhet om vilken potential tekniken besitter och vart gränserna 

går. Liknande mönster infann sig när filmer började använda sig av digital 3D. Filmer som 

Avatar (2009) banade väg för en ny trend som sade att 3D var framtiden. Denna nyfikenhet på 

teknikens potential är en naturlig process som också har påverkat spelens utveckling. I 

spelmediets tidiga skede låg fokus på ren underhållning i form av simpel men 

beroendeframkallande speldesign likt Pong där målet var att få mest poäng. Många tidiga spel 

fungerade på detta vis som exempelvis Space Invaders (1978). Det ter sig naturligt att 

spelutvecklare fokuserade mest på spelens stora kontrast till alla andra medium, nämligen 

interaktionen. Idag kan vi dock se att somliga spelutvecklare tar hänsyn till mer än speldesign 

och väljer att utforska starka berättelser eller budskap. The Last of Us (2013) mottog god kritik 

för att vara välskrivet och stämningsfullt. Spelet lyckades sälja väl (Yin-Poole, 2013) trots att det 

sticker ut från många andra AAA-spel. Spel som The Last of Us lånar och blandar kulturella 

uttryck och suddar gränserna för vad ett spel kan vara. För att det ska utvecklas spel som bidrar 

till mångfald i utbudet behövs människor inom spelbranschen som ser mediet för vad det är och 

dess potential, inte bara som ett kugghjul i kulturindustrins maskineri. Det behövs rimligtvis 

människor som varit med från början, generationer som växt upp med spel. 

 

Många människor är nyfikna på ny teknik men det råder likväl en orolighet för vilken inverkan 

denna teknik kan ha (Taylor & Francis, 2013 s.213). Spelmediet fick mycket kritik i sitt tidiga 

skede och det finns flera händelser, såsom skolskjutningar, där spelen blivit en syndabock 

(Strauss, 2007 s.807). Det är inte helt orimligt att anta att framtiden kan komma att se annorlunda 

ut för spelmediet. Kommande generationer som växt upp med spel kommer troligtvis ha en 

bättre förståelse för spelmediet. Ledningen hos många spelutgivare kan i framtiden bestå av 

människor som växt upp med spel. Detta kan medföra att spel upphör att imitera filmen i lika 

stor utsträckning, vilket i sin tur möjligen leder till att gränsen mellan AAA-spel och indie-spel 

suddas ut då de flesta filmiska spel har dyra produktionskostnader. Spelmediets strävan att 

imitera filmen kan höra ihop med konflikten mellan finkultur och populärkultur. Den är inte lika 

påtaglig idag som den varit förr (Lindgren, 2009, s.25), men människor förstår ändock skillnaden 

mellan dessa. TV och film har ofta betraktats som skräpkultur i jämförelse med exempelvis 

opera eller teater. På samma sätt betraktas spel ofta som en lägre ansedd kulturform än filmen. 
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Där många människor skulle kunna göra en gränsdragning mellan fin film och ful film kan det 

visa sig svårare att utföra detsamma gällande spel, detta då många är oinsatta och kontrasten är 

svårare att urskilja. Indie-titlar såsom Journey (2012) eller Gone Home (2013) anses av många 

spelare vara interaktiv konst, snarare än traditionella spel (Stuart, 2012). Dessa typer av spel hör 

till ovanligheten men om de hade utgjort en större del av spelmarknaden och lyckats attrahera en 

större publik är det inte osannolikt att vi kan få se AAA-spel som bidrar till mångfald och som 

drar inspiration från indie-titlarna. Likriktningen av spelinnehåll och spelkonsumtion kan börja 

upphöra om individen bryter sina konsumtionsvanor och tänker till. “Den förnuftiga tanken är 

oförnuftig och just därför får vi inte sluta tänka” - Adorno (Johansson och Martinson, 2003 s.23). 

 

7. Sammanfattning 
Studiens syfte var att med ett kvantitativt tillvägagångssätt undersöka om spelinnehåll och 

konsumtionen av spel har likartats över tid. Det teoretiska ramverk studien arbetade utifrån var 

Adorno och Horkheimers teorier om kulturindustrin och kritisk politisk ekonomi. Materialet 

bestod av listor över bästsäljande spel i USA och Europa mellan 2006 och 2013 från hemsidan 

VGChartz. Studiens variabler var baserade på samtliga åldersmärkningar och 

innehållsbeskrivningar från den amerikanska organisationen Entertainment Rating Software 

Board (ESRB). Ett antal variabler rörande bl.a. genre, försäljning och produktionsland tillkom. 

De tydligaste tendenserna i resultatet visade att människor förr konsumerade fler spel från många 

olika genrer än idag. Det var främst spel inom genrerna “action”, “shooter” och “sports” som 

dominerade på listorna över bästsäljande spel 2013 och det hade vidare skett en ökning i 

frekvens av spel med grova innehållsbeskrivningar såsom “blood and gore”, “intense violence” 

och framförallt “strong language”. Det hade även skett en tydlig ökning i frekvens av spel 

åldersmärkta M mellan åren 2010-2013, detta i kontrast till tidigare år där E-spel främst 

dominerade. 

 

Vi drev en teoretisk diskussion kring spelmediets likriktning kopplat till studiens resultat, 

tidigare forskning och kulturekonomiska teorier. Flera paralleller dras mellan spel- och 

filmmediet där kontentan blir att spelmediet behöver en tydligare identitet för att fortsätta 

utvecklas som kulturform. Den andra slutsatsen var att ekonomiska vinstintressen driver en 
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likriktning av de stora påkostade spelen som alltmer liknar varandra: filmiska och effektfyllda 

spel med mycket våld. En hög budget används sällan till nyskapande spel på grund av rädslan för 

ekonomisk förlust. Konsumenterna får främst vända sig till de mindre påkostade indie-spelen för 

att hitta spel som går utanför ramarna. Vi argumenterar för att indie-spelen är de som främst 

nyttjar spelmediets särart och motstrider likriktning. Ansvaret för spelmediets likriktning läggs 

på både industrin och konsumenten då människors köpvanor driver marknaden dit trenderna 

finns.  
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Bilaga 1 Tabell över grova innehållsbeskrivningar 2006 och 2013 

 


