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This is an empirical study mapping out different citation practices to games in the field 
of game studies. From an analysis of 7 journals, 3 conferences and 22 canonical books 
within game studies, 5 different strategies for game referencing have been identified. 
Games scholars can either totally refrain from referring to the games they discuss, only 
reference some specific games, cite them as something special and deviant from other 
sources, refer to them in accordance with other sources or refer to games with regard to 
their unique properties as a reference. For the reference librarian working with issues 
relating to game studies the diverse reference practices among game scholars pose a 
specific challenge. A challenge that partly can be overcome by knowing how game 
scholars frame games and how these frameworks are in conflict with the ways librarians 
frame and classify sources due their physical properties. 
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1. Inledning 
 
När jag nu efter 15 års frånvaro från akademiska studier återvänder till Biblioteks-
högskolan för att äntligen skriva min c-uppsats och ta de sista poängen till min examen 
är det med helt andra erfarenheter jag närmar mig biblioteks- och informations-
vetenskap. Trots avsaknad av formell examen har jag i elva år arbetat som universitets- 
och högskolebibliotekarie vid KTH och på Södertörns högskola. De sista åren på 
Södertörns högskolebibliotek var jag som bibliotekarie delaktig i att bygga upp den 
spelvetenskapliga verksamheten med ett program för speldesign och en forsknings-
verksamhet om spel. Mitt arbete bestod i att bygga upp ett referensbibliotek med såväl 
digitala som analoga spel vilket numera används som en resurs för såväl studenter som 
forskare. Dessa erfarenheter ledde sedan till att jag under tre år fick möjlighet att arbeta 
som biträdande forskare i två olika spelvetenskapliga projekt vid Göteborgs Universitet. 
Genom dessa arbeten fick jag tillfälle att besöka flertalet spelvetenskapliga konferenser 
och jag lärde känna flera spelforskare. Jag fick också insyn i hur verksamma forskare 
hanterar referenser och vad som, givet deras perspektiv, är viktigt i referenshantering. 
Framförallt konfronterades jag med problem kring de varierande sätt genom vilka spel 
hanteras som en referens inom spelvetenskap. En reflektion var att jag önskade att jag 
känt till forskarnas praktiker när jag byggde upp spelsamlingen vid Södertörn. Denna 
uppsats är ett försök att systematisera denna kunskap och ge den till andra bibliotekarier 
som skall hantera spelvetenskap inom ramen för sin verksamhet. 
 

1.1 Bakgrund 
 
Spel har länge beforskats inom en rad olika discipliner, men under det senaste decenniet 
har man kunnat identifiera ett eget akademisk fält som handlar om spel. Detta multi-
disciplinära ämne har sina rötter i humaniora, såsom filmvetenskap och litteratur-
vetenskap (Aarseth, 1995, 2001). Idag spänner fältet dessutom över frågor av mer 
teknisk karaktär, framför allt interaktionsdesign, samt över frågor om spelens plats i 
kulturen, det vill säga kultursociologiska perspektiv. En stor del av den spelvetenskap-
liga forskningen sysslar även med samhälls- och beteendevetenskapliga frågor och 
inspireras av såväl socialpsykologi som äldre tiders antropologiska lekforskning.  
 
Inom spelvetenskapen behandlar man olika aspekter av alla typer av spel, från klassiska 
sällskapsspel till digitala spel, något som ställer forskare inför en specifik problematik. 
Hur skall man hantera spel som referens? På ett sätt kan frågan tyckas trivial, särskilt 
om man tänker på digitala spel som står i sina fodral i butikens medieavdelning till-
sammans med film och musik. Det kan tyckas självklart att dessa bör refereras ungefär 
som filmer eller andra media. För spelvetaren är detta betydligt mer komplext, eftersom 
det är långtifrån självklart att alla spelforskare ser digitala spel som media, en alternativ 
position är att datorn är ett media man spelar spel på. Vidare hanterar spelforskare även 
andra spel, som inte lika självklart kan ses som media. Exempelvis kan en forskare vilja 
beskriva ett spel som Plockepinn (se exempelvis Linderoth, 2011, s. 11). Skall då detta 
spel refereras? Det blir ytterst en fråga om vad en viss kulturyttring har för status och 
vad den i sin förlängning kan klassificeras som.  
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I denna uppsats kartlägger jag referenspraktiker inom spelvetenskap med fokus på hur 
spel hanteras som referens. Jag granskar hur publikationer i spelvetenskapliga tidskrifter 
och konferenser i praktiken har hanterat referenser till spel. Vidare analyseras referens-
strategier till spel i böcker vilka betraktas som tongivande för spelforskningsfältet. Det 
är dock inte i första hand spelforskares problem jag adresserar. Som framgår av 
problembeskrivningen nedan försöker jag se spelforskares referenspraktiker utifrån 
perspektivet biblioteks- och informationsvetenskap.  
 

1.2 Problembeskrivning  
 
En hörnsten inom vetenskap och forskning är användandet av referenser. Uhnoo (2012) 
beskriver en referens som en länk mellan två texter vilken upprättas i enlighet med någon 
form av praxis såsom en specifik notapparat. Referenspraktiker placerar in forskaren i ett 
specifikt kunskapssammanhang och som Uhnoo påpekar, bidrar det till att ge läsaren en 
bild av forskarens influenser och utgör en service till läsaren som kritiskt kan granska 
argumentationskedjor. För en bibliotekaries yrkespraktik är forskares referenspraktiker en 
förutsättning för vissa arbetsuppgifter. För att exempelvis bibliometri skall vara menings-
full är en förutsättning att forskare har refererat systematiskt till sina källor, och för 
referensbibliotekarien är referenslistor ett av verktygen i mötet med låntagare. Vidare är 
citeringsanalys ett verktyg när bibliotekarien skall bygga upp samlingar av såväl 
tidskrifter som böcker (Enger, 2009). 
 
För bibliotekarien som bygger upp en samling är det en utmaning att hantera nya 
medieformat, både vad gäller katalogisering och förvärv. Digitala spel har här en relativt 
kort historia. Trots detta utgör idag digitala spel på datorer, spelkonsoler och mobil-
telefoner en av de mest konsumerade kulturyttringarna. I samband med denna utveckling 
har även ett akademiskt intresse för spel vuxit fram. Idag finns spelvetenskap (game 
studies) som ett eget forskningsfält1. Det finns numera en handfull vetenskapliga 
tidskrifter, ett flertal konferenser och en rad enskilda forskare som söker kunskap om spel 
och spelande utifrån såväl psykologiska som sociala och kulturella perspektiv. Det 
innebär också att en rad utbildningar med spel i fokus har växt fram. I Sverige kan man 
idag läsa spelutveckling vid ett stort antal lärosäten2. Denna utveckling ställer inte bara 
krav på den litteratur akademiska bibliotek tillhandahåller utan även på att spelsamlingar 
byggs upp som en service till såväl forskare som studenter. Till skillnad från de spel-
samlingar som byggs upp vid folkbiblioteken (för en översikt om spel på folkbibliotek se 
t ex Olsenmyr, 2012) bör dessa akademiska spelsamlingar vara representativa för det 
spelvetenskapliga forskningsfältet, det vill säga att samlingen bör innehålla speltitlar av 
stort akademiskt intresse. En fråga blir då om den befintliga spelvetenskapliga litteraturen 
lånar sig till referensanalytiska studier för att bygga upp samlingar. Vidare ställer detta 
nya krav på kunskap om spel som en akademisk referens för de bibliotekarier som möter 
såväl forskare som studenter vid dessa institutioner.  
 
I denna kandidatuppsats kartlägger jag hur man inom spelvetenskap refererar till spel. Det 
främsta kunskapsintresset för detta är att generera kunskap som kan vara användbar i 
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bibliotekariers yrkespraktik och inför de utmaningar de ställs inför i möten i spel-
vetenskapliga sammanhang. Uppsatsen kan även vara intressant för det spelvetenskapliga 
fältet eftersom hur spelforskare refererar även kan sägas ha betydelse för hur spel ramas 
in och förstås som vetenskapligt objekt.  
 
Uhnoo (2012) utgår från Rombachs forskning och menar att referensanvändning ”både 
påverkas av och påverkar synen på vad forskning och kunskap är” (Uhnoo, 2012, s. 47). 
Referenshantering är således inte en neutral praktik utan det sätt genom vilken en 
forskare refererar, eller inte refererar, till en källa utgör ett argument för såväl källans 
karaktär som status. Med Goffmans (1974) begrepp kan man säga att referenspraktiker 
bidrar till att rama in den företeelse som diskuteras på ett visst sätt. Den kartläggning som 
görs i denna uppsats bidrar inte bara med kunskap till ett biblioteks- och informations-
vetenskapligt perspektiv utan är även intressant för spelvetenskapen. 
 

1.2.1 Syfte, forskningsfråga och problemavgränsning 
 
Syftet med denna uppsats är att ta reda på: 
 
Vilka referenspraktiker kring spel kan urskiljas i den spelvetenskapliga litteraturen? 

 

Detta syfte bryts ned i följande forskningsfrågor: 
 

1. Hur anger spelvetenskapliga tidskrifter och konferenser i sina riktlinjer till 
forskare att spel skall refereras i inskickade manus? 

2. Hur ser spelreferenser ut i praktiken i spelvetenskapliga tidskrifter, konferens-
bidrag och tongivande böcker inom spelforskning? 

3. Vilka skillnader och likheter finns inom ramen för en och samma publikation i 
referensstrategier vad gäller olika typer av spel och olika typer av källor? 

 
Den tredje forskningsfrågan bygger på det teoretiska antagandet att jämförelsen mellan 
olika spelformer och olika medier visar hur olika typer av spel ramas in, det vill säga det 
kan visa vilken familjelikhet den aktuella källan tillskriver spel. Om en viss spelform 
exempelvis refereras på samma sätt som en annan källa kan man betrakta detta som ett 
argument att dessa källor anses ha ett släktskap, det vill säga det visar hur det aktuella 
verket ramar in spel.  

1.3 Avgränsningar 
 
För att göra kartläggningen av referenspraktiker inom spelvetenskap hanterbar har ett 
urval gjorts. I urvalet av tidskrifter och konferenser användes egen erfarenhet från min 
yrkespraktik (se inledning) för att göra ett första urval vilket sedan stämdes av med två 
etablerade spelforskare. De 22 böckerna valdes ut genom en öppen förfrågan till ett 
internationellt nätverk för spelvetenskap (för en utförlig beskrivning av urvalsprocessen 
se metodavsnitt nedan).  
 
I detta uppsatsarbete analyseras referenshantering och riktlinjer för referenshantering i 
följande: 
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Sju tidskrifter inom spelvetenskap:  
• Simulation & Gaming: An international Journal of Theory, Practice and Research  

• Game Studies: The International Journal of Computer Game Research  

• Games and Culture: A Journal of Interactive Media 

• Journal of Gaming and Virtual Worlds 

• Eludamos: Journal for Computer Game Culture 

• International Journal of Role-Playing 
• International Journal of Game-Based Learning 

 

 
Tre spelforskningskonferenser:  
• Digital Games and Research Association (DiGRA) 

• Foundations of Digital Games (FDG) 

• The [player]  

 

22 tongivande spelvetenskapliga böcker. 
 
Som nämnts kan spel studeras ur en rad olika perspektiv. I föreliggande uppsats har jag 
valt att enbart behandla källor som ingår i sammanhang där spel utgör det huvudsakliga 
akademiska intresset. Det finns mycket intressant forskning kring spel men som inte kan 
sägas ingå i det spelvetenskapliga fältet. Hit hör exempelvis forskning om hälsoeffekter 
av spelande, där det finns en mängd effektstudier om spelares mentala hälsa. Det finns 
också en massiv litteraturflora kring spel och lärande som jag endast berör perifert.  
 

1.4 Disposition 
 
I en första litteraturgenomgång redogör jag för tre typer av litteratur som är relevant 
givet denna studie. Den första handlar om kompetenser hos referensbibliotekarier och 
syftar till att legitimera uppsatsen i ett biblioteks- och informationsvetenskapligt 
perspektiv. De andra delarna handlar om att positionera uppsatsen i relation till tidigare 
forskning. Därefter går jag ytterst kortfattat igenom två teoretiska begrepp jag använt i 
min analys. Ledstjärnan har varit att inte gå in på resonemang och vetenskaplig 
teoribildning som inte används aktivt i studien då denna uppsats i första hand är en 
kvalitativ empirisk undersökning. Därefter följer en metodgenomgång som är indelad i 
tre delar; en generell diskussion om studiens ansats, en om urvalet i uppsatsen och 
slutligen en redogörelse för hur analysen gått till konkret. Resultat redovisas på två 
nivåer, en empirinära nivå med rika exempel från materialet och sedan en del med 
slutsatser som kan läsas fristående. Under rubrik 6, Diskussion, relateras resultatens 
implikationer i första hand till bibliotekariens yrkesverksamhet men också till enstaka 
resonemang inom spelvetenskap. 

1.5 Begrepp 
 
I uppsatsen används ibland begreppen analoga spel och icke digitala spel. Dessa 
begrepp används omväxlande för språklig variation och är samlingsbegrepp för brädspel, 
kortspel, tärningsspel, rollspel och lajvrollspel. Begreppet LARP (Live action role-
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playing) används synonymt med lajvrollspel. Begreppet spelvetenskap skall läsas som 
en direktöversättning av game studies. För paper använder jag konferensbidrag, bidrag 
eller artikel. För guidelines använder jag genomgående riktlinjer. 
 

2. Litteraturgenomgång 
 

2.1 Referensbibliotekariers kompetenser 
 
Ett område inom biblioteks- och informationsvetenskap berör frågan om vilka 
kompetenser en referensbibliotekarie behöver utifrån en specifik kontext. Frågan är 
central för att förstå en aspekt av bibliotekariens yrkesroll och får praktisk påverkan på 
bibliotekarieutbildningar.  
 
En central aspekt av bibliotekariens kompetens är att den är förankrad i den specifika 
praktik/kultur där bibliotekarien är verksam. En bibliotekarie måste förstå sina klienters 
specifika informationsbehov och problem, något som varierar från kontext till kontext 
(Foley, 1984). 
 
Informationssamhället har dock inneburit ett skifte i vilka funktioner bibliotekarier kan 
sägas ha. Ollé och Borregos (2010) kvalitativa studie av elva katalanska akademikers 
läsning av vetenskapliga texter visade, bland annat, att akademiker läser fler artiklar trots 
att de besöker biblioteken mer sällan. Vidare visade studien att bekvämlighet var en 
central faktor i vad man läser, vilket gör att mer svårtillgängliga källor väljs bort.  
 
Vilken typ av förmågor en referensbibliotekarie behöver i dagens informationssamhälle 
diskuteras bl.a. av Rodwell (2001). Han argumenterar för att det finns ett problem i att 
specifik ämneskunskap ofta glöms bort som en viktig förmåga hos referensbibliotekarier. 
Emedan informationssamhällets framväxt inneburit att mer generella färdigheter i 
informationssökning har kommit i fokus för referensbibliotekariens yrkesroll påpekar 
Rodwell att den ökade mängden information gör ämneskunskap än mer viktig. Det är 
dock inte en fråga om att referensbibliotekariens kompetens enbart skall spegla 
kunskapsfältet:   
 

The subject expertise required is not knowledge of a subject which will often be 
more or less too specific or else is quickly dated but a mixture of subject 
knowledge and knowledge of the client community which allows the librarian to 
mediate between information resources and the clients. (s. 49) 

 
Rodwell förespråkar alltså en kompetens riktad mot inte bara ämnet i sig utan också 
metakunskap om själva sammanhanget. Med utgångspunkt i Rodwells resonemang är 
denna uppsats syfte att producera kunskap om just spelforskning som en praktik-
gemenskap (”client community”). Genom att ha en översikt över hur spelforskning 
hanterar referenser till olika typer av spel kan bibliotekarier som arbetar nära spel-
vetenskap göra mer precisa informationssökningar, veta om och när citeringsanalys till 
spel kan vara användbar, samt vara rådgivande till såväl forskare som studenter i hur de 
själva konstruerar sina referenser.  
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2.2 Referens- och citeringsanalys  
 
Föreliggande uppsats kan närmast beskrivas som den underavdelning till biblioteks- och 
informationsvetenskap vilken benämns som referensstudier eller citeringsanalys och som 
syftar till att studera forskares referenshantering och citeringsstrategier (Uhnoo, 2012).   
 
Akin (1998) beskriver citeringsanalysens uppgift som att identifiera viktiga forskare i ett 
område, kartlägga kärnreferenser, undersöka samarbete mellan författare, studera graden 
av självreferenser i ett verk samt kartlägga allmänt referenshanteringsbeteende. Min 
uppfattning är att den vanligaste typen av studier i detta fält handlar om att producera 
kunskap om trender i ett visst forskningsfält. Det vill säga ett fokus på såväl vad som 
refereras som hur det refereras i ett specifikt forskningssammanhang. Exempelvis 
studerade Cullars (1998) referenser i engelskspråkiga monografier i filosofi. Studien 
innefattade 539 referenser i 183 monografier. Resultatet visade att de studerade texterna 
hade ett klart fokus på texter om analytisk filosofi, och en övervägande del av referens-
erna var amerikanska. Ett undantag i detta var dock feministisk filosofi som hade en 
fjärdedel referenser till andra områden än filosofi. Vidare visade studien att filosoferna 
hade ett typiskt citeringsbeteende från humaniora, något som Cullars menar stred mot en 
del självbilder inom filosofi.   
 
Uhnoos (2012) studie av hur samhällsvetenskapliga forskare använder teoretiska 
referenser i sina publikationer har en likartad struktur. Fokus var dels på vilka teoretiska 
referenser forskare inom fältet organisationsteori använde sig av men även hur teoretiska 
referenser ”görs” och ”används” i studier (s. 151). Uhnoo utgick från 94 vetenskapliga 
publikationer vars referenslistor analyserades bibliometriskt med fokus på de mest 
förekommande referenserna. Med utgångspunkt i denna analys genomfördes en ”när-
läsning och kvalitativ innehållsanalys” (s. 152) som avsåg att titta på var referenserna 
angavs och i vilket språkligt sammanhang. Studien är ytterst resultatrik och visar bland 
annat att det i de studerade publikationerna finns en amerikansk dominans och att 
teoretiska referenser främst förekommer i teoriavsnitt, i någon utsträckning i inledning 
och analys, men saknas i metodavsnitt. Givet föreliggande uppsats fokus är det kanske 
mest intressanta resultatet i Uhnoos studie det som handlar om vilka funktioner referenser 
fyller i en studies argumentation. Uhnoo menar till exempel att referenser kan ha 
funktioner som att vara övergångar till en högre abstraktionsnivå (en kategori han kallar 
översättning), användas som färdiga resonemang eller genvägar för att illustrera poänger 
(teoretisering) eller för att skapa ett avstånd till de egna argumenten och förlägga ansvar 
på referensen (en strategi Uhnoo kallar distansering). Det som gör dessa resonemang 
centrala här är att Uhnoos utgångspunkt, liksom min egen, är att referenshantering inte 
enbart är en läsarservice utan en bidragande faktor till en texts budskap. Man kan säga att 
det faktum att jag legitimerar min egen ansats med Uhnoos studie är en form av 
distansering.  
 
Till skillnad från Uhnoos studie, vilken är en doktorsavhandling, tittar jag i denna 
kandidatuppsats enbart på hur referenser till spel görs och förhåller sig till referenser till 
andra medieformat, inte på deras språkliga sammanhang. Även om min uppsats hade 
berikats av en sådan analys rymdes det inte inom en kandidatuppsats ramar.  
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2.3 Litteratur inom spelvetenskap 
  
Trots att spelvetenskap, genom konferenser och tidskrifter börjat ta form så präglas 
fältet av en osäkerhet kring vad dess analysenhet, spel, är för typ av artefakt och hur 
spelande som aktivitet skall förstås. En väsentlig del av den spelvetenskapliga 
litteraturen har ägnats åt att diskutera detta, och om spel skall ses besläktat med lek och 
sport, samt om digitala spel skall behandlas annorlunda än analoga spel (Juul, 2005; 
Suits, 1978; Linderoth, 2011). En betydande diskussion här handlar om huruvida spel 
skall betraktas som ett format för berättelser eller om det är mer att betrakta som ett 
formellt system av regler. Denna diskussion kallas inom spelvetenskapliga sammanhang 
för ”narratology – ludology”-dispyten (se exempelvis Eskelinen, 1999; Frasca, 2003; 
Murray, 2005; Pearce, 2005).    
 
Ett exempel på diskussionen rörande analysenhet ger Linderoth (2011) i relation till det 
välkända spelet The Sims. Han påpekar att The Sims kan ses som väldigt olika kultur-
yttringar beroende på hur man ramar in spelet och i vilken akademisk tradition man 
placerar det. Exempelvis kan man genom att betona lekaspekterna kalla The Sims för ett 
digitalt dockhus (jämför Sicart, 2003), eller genom att fokusera på spelets design-
aspekter beskriva The Sims som ett designverktyg. Slutligen menar Linderoth att om 
man fokuserar spelets konsumtionsideologi kan spelet mer bli ett medium som bär ett 
retoriskt budskap. Just The Sims status som spel eller inte har diskuterats i många 
sammanhang, och dess skapare Will Wright sägs ha myntat begreppet ”software toy” 
(Abbott, 2008, 25 sept) för att beskriva spelet.  
 
I tidigare studier visar Linderoth (2004) att barns meningsskapande när de spelar 
pendlar mellan olika ramverk (Linderoth stödjer sig här på Goffmans teorier om ram-
verk, se diskussion under teoriavsnittet nedan). Genom att närstudera barns interaktions-
mönster under spelande visar Linderoth att barn tar olika utgångspunkter för hur de ger 
mening åt spelandet. Ibland utgår de från spelets visuella estetik, ibland från dess tema 
eller berättelser men oftast ser de spelet som ett system av regler. Studien visar således 
på spelets mångdimensionella karaktär, det vill säga att även i barns spelande får spelen 
skiftande innebörder beroende på vilka utgångspunkter spelaren tar. 
 
En liknande poäng görs av Kirkpatrick (2012) som studerat brittiska speltidningar. 
Kirkpatrick intresserar sig för hur diskursen om datorspel växer fram och blir till ett eget 
fält. Genom att analysera samtliga årgångar i två datorspelsmagasin vilka publicerades 
från början av 80-talet till mitten av 90-talet visar han hur datorspelande blir en egen 
kulturyttring och får ett eget språkbruk som skiljer sig både från en allmän teknisk 
domän och kring teknologi. I sina slutsatser menar Kirkpatrick att datorspel som kultur-
yttring har bildats i en form av spänning mellan olika motpoler. Spel och spelande 
pendlar mellan att beskrivas i motsatspar som: teknologi – konst, vuxen – barn och 
hälsosamt – osunt. Just denna ovisshet i hur datorspel som kulturform skall förstås utgör 
ett karaktärsdrag för hur vi idag förstår spel. Ingenstans blir denna spänning så tydligt, 
menar Kirkpatrick, som i det att vi förväntar oss att datorspel skall innehålla våld: 
 

The constitutive role of the field – the perceptions and dispositions that it 
sustains – is nowhere more clear than in the fact that we expect computer 
games to be violent. Part of what enables us to recognize a piece of software 



 11

as a game is precisely that it is transgressive in this way: a good game is 
provocative, even cheeky. This is the space that has been carved out for 
games in the culture and gaming’s illusio is operative here. Here too we find 
that the stalled character of gaming’s field frustrates some academics, who 
want to create games for education but who find that their products 
mysteriously fail to gain recognition as games. (Kirkpatrick, 2012)  

 
Som jag tolkar detta föreslår Kirkpatrick att det även finns en spänning i hur akademiker 
förstår vilken status som kulturyttring spel kan tillskrivas och fortfarande uppfattas som 
spel och inte konstverk eller pedagogisk mjukvara. 
 

2.4 Sammanfattning av litteraturgenomgång 
 
Ovan har jag under tre rubriker gått igenom vetenskaplig litteratur som är relevant i 
relation till uppsatsen. Först visar jag att man inom biblioteks- och informations-
vetenskap, trots informationssamhällets utbredning, resonerar om vikten av specifik 
ämneskunskap hos bibliotekarier. Detta legitimerar en kartläggning av referenspraktiker 
inom spelvetenskap som riktar sig till bibliotekarier. Därefter går jag igenom några 
studier i en referensanalytisk tradition för att visa var uppsatsen kan placeras i ett vidare 
forskningsspektra. Jag avgränsar mig genom att påpeka att jag i första hand studerar 
spelreferensers former och hur dessa former har likheter med referenser till andra 
medieformat. Slutligen görs ett nedslag i spelforskning i syfte att visa på hur den ”client 
community” jag tittar på ser ut, då med specifikt fokus på litteratur som handlar om att 
spel kan ramas in på väldigt skilda sätt.  
 

3. Teori 
 
Jag har i denna kandidatuppsats valt att medvetet hålla teoridelen kort och begränsa den 
till resonemang vilka faktiskt används för att analysera resultatet. Det är två begrepp 
som står i fokus. Ramverk, eller inramning (på engelska: framing), och familjelikhet. 
 

3.1 Ramverksteori 
  
Ramverksteori är ursprungligen ett perspektiv som kommer från Erving Goffmans och 
Gregory Batesons tankevärldar (Linderoth, 2004). Med hänvisning till Goffman menar 
Linderoth att den mening något har för oss beror på hur man definierar situationen. 
Linderoth tar exemplet med en hand som läggs på en axel. Denna handling kan till 
synes vara samma sak men beroende på omständigheter i sammanhanget, exempelvis 
om beröringen sker i en dans, på en judomatta eller under ett läkarbesök (s. 62) får 
händelsen olika innebörd. På samma sätt kan ett objekt få skiftande innebörd beroende 
på hur man förstår omständigheterna, eller ramverket, kring objektet. Linderoth tar här 
exemplet (s. 61) om hur en blomma kan få helt olika betydelser beroende på om den är 
objekt för en botaniker i dennes yrkesroll eller om den är en del av en uppvakning.  
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Ramverk är alltså den mer eller mindre uttalade definitionen av ett socialt sammanhang 
som deltagarna i det sociala sammanhanget har. Linderoth (2004) påpekar att Goffman 
såg ramverk som något organiskt, något som omförhandlas av de som ingår i samman-
hanget. När ett ramverk ändras, ändras även betydelsen av de företeelser som ingår i 
ramverket.  
 
Ett illustrativt exempel på hur centralt ett ramverk kan vara för hur man kan förstå spel 
finns i en debattartikel i DN från 2010 (Petrovic et al.) där forskare vid Karolinska 
Institutet föreslog att frågor kring digitala spel skulle hanteras av socialdepartementet 
och inte sortera under Statens Medieråd som är underställt kulturdepartementet. För 
dessa forskare ramades spel in som en hälsofara och inte som en kulturfråga. Beroende 
på ramverk öppnas det alltså upp för väsentligen olika förståelser av vad spel och 
spelande är. En kamp mellan ramverk som accentuerar frågor om bland annat 
tryckfrihet. 
 

3.2 Familjelikhet 
 
Familjelikhet är ett begrepp som härrör från Wittgenstein och beskrivs i 
Nationalencyklopedin som: 
 

familjelikhet (ty. Familieähnlichkeit, eng. family resemblance), en av 
filosofen Ludwig Wittgenstein införd term för den relation som enligt 
honom ofta finns mellan de företeelser som faller under samma begrepp. 
(Nationalencyklopedin, 2013, mars 6) 

 
Linderoth (2011, s. 2) menar att det är viktigt att studera just vilken familjelikhet som 
spelforskare tillskriver spel, det vill säga vilka släktskap som kan kartläggas mellan 
begrepp som berättelser, media eller leksaker. Vidare påpekar han att begreppet handlar 
om att undvika en språksyn där begrepp kan ha absoluta definitioner, det vill säga en 
syn på språk som något levande och organiskt. När man använder ett visst begrepp så 
avser man inte att dessa saker kan ha en absolut, objektiv eller evig innebörd. De saker 
som refererar till med ett visst begrepp har bara en ”familjelikhet”. 
 
Som exempel kan nämnas ett bokkapitel av Linderoth (2013) där han diskuterar olika 
aspekter av två brädspel på temat Formel 1, ett digitalt racingspel som porträtterar 
Formel 1 och den ”riktiga” sporten Formel 1. Hans resonemang går ut på att alla dessa 
har familjelikheter i att de på olika sätt är designade utmaningar (min översättning).  
 
 

3.3 Relationen mellan de teoretiska begreppen 
 
I den här uppsatsen använder jag begreppen familjelikhet och ramverk som analytiska 
verktyg. Genom att se på likheter och skillnader i hur man hanterar referenser till spel i 
relation till andra former av referenser gör jag antagandet att man kan se vilka släktskap 
som forskaren tillskriver spel. Utifrån detta släktskap kan man sedan resonera om hur 



 13

forskaren ramar in spel i sitt verk. Ett förtydligande exempel kan vara att en forskare 
väljer att referera till digitala spel men inte till brädspel. En sådan strategi tolkas här 
som att digitala spel ses ha en familjelikhet baserad på den specifika teknologi som 
spelet använder. En annan forskare kan välja att referera till alla rollspel på samma sätt 
oavsett om dessa spelas med penna och papper eller på en dator. Rollspel som genre 
utgör då en annan familjelikhet som överskrider vilken teknologi spelet använder. 
Genom att på detta vis ge spel olika familjelikhet menar jag att spelforskaren ramar in 
spel på ett speciellt sätt och indirekt gör ett argument om vilken status olika spel har 
som källor. 

 

4. Metod 
 

4.1 Metodologisk ansats 
 
Metoden som används i denna uppsatts kan beskrivas som kvalitativ text- eller 
källanalys. Holme och Solvang (1996, s. 93) citerar John Lofland som menar att den 
kvalitativa forskningen utmärks av fyra principer: Närhet till undersökningsenheterna, 

En riktig och sann återgivning av skeenden, Utpräglat deskriptiva beskrivningar samt 
Direkta citat som visar på individers egna uttryckssätt. Närheten till undersöknings-
enheterna har jag uppnått genom att kontakta spelforskare och Games research network 
för att på så vis få en närhet till fältet och ett urval av material grundat i det samman-
hang som studeras. Att uppnå korrekt återgivning är ett mindre problem när det är text 
som analyseras. Dock har ledstjärnan varit att få ett så representativt urval som möjligt 
av texter för att inte en viss typ av referenser skall bli över- eller underrepresenterade i 
studien. I resultatredovisningen görs inledningsvis en deskriptiv beskrivning av den 
analyserade källans sammanhang (detta undantaget böckerna som grupperats utifrån 
referensstrategier eftersom det annars skulle bli en deskription för varje bok). I resultat-
redovisningen exemplifieras resultaten med direkta citat som visar hur referenserna ser 
ut eller vilka instruktioner riktlinjerna ger. 
 
Enligt Holme och Solvang (1996) handlar källanalys om att förstå en källa, vanligen en 
text, i relation till en historisk helhet. Tolkningen blir i detta fall en fråga om att förstå 
upphovsmannens avsikter vid den tidstypiska situation denne befinner sig i när källan 
görs. Detta med syftet att ”kunna ge en sammanfattande bild av informationsbärande 
strukturer och helheter” (s. 134), en princip jag strävat efter att följa genomgående i 
arbetet. Dock med fokus som dikterats av mina forskningsfrågor. 
 

4.2 Urval av material 
 
De 22 böckerna valdes genom att via Games research network, en internationell 
maillista (med DiGRA som bas) för spelforskare, efterfråga listor över vad deltagare 
ansåg vara de centrala texterna inom spelforskning. Frågan riktades även direkt till tio 
etablerade spelforskare (sex svenska, fyra utländska) med något olika fokus, såsom spel 
och design, spel och lärande, samt humanistiska perspektiv. Totalt genererade denna 
förfrågan 20 svar med olika antal föreslagna referenser. I två fall hade förfrågan 
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missuppfattats, och forskarna gav mig istället referenser till egen litteratur, eller 
litteratur de använde som inte hör till spelforskningsfältet. Dessa valdes bort. Från den 
återstående referenslistan tog jag med de titlar som förekom flest gånger. Därefter 
valdes titlar som endast förekom en gång utifrån följande principer: dels valdes verk 
som jag själv har stött på i mitt arbete och uppfattat som klassiker, dels valdes titlar för 
att få en spridning beträffande akademiskt sammanhang, bland annat lyftes titlar från 
antropologi in.  
 
När det gäller tidskrifter och konferenser så valdes dessa på rekommendation av två 
olika spelforskare. Då spelforskning är ett ungt fält torde de sju tidskrifterna i stort sett 
vara samtliga vetenskapliga tidskrifter som har spel som sitt primära område. 
 
DiGRA och FDG är de två största konferenserna i fältet, The [player] var en lokal 
konferens vid IT-universitet i Köpenhamn och valdes på inrådan av spelforskare 
eftersom den beskrevs vara representativ för just den typ av konferenser som var 
vanliga under de år som fältet formerades. 
 

4.3 Tillvägagångssätt  
 
För att strukturera analysen ställdes ett antal konkreta arbetsfrågor mot texterna. 
Arbetsfrågorna såg något annorlunda ut om de ställdes mot riktlinjer eller mot 
forskningsarbeten, och det framgår av frågans art om den riktades mot riktlinjerna eller 
texterna i sig. 
 

1. Anger riktlinjerna att spel skall refereras? 
 
2. Om riktlinjerna anger att spel skall refereras, anges olika sätt till olika 

speltyper? 
 
3. Om riktlinjerna för spel inte finns och man hänvisar till ett notationsystem 

(såsom APA, Harvard etc.), anger detta system att spel skall refereras och i så 
fall hur? 

 
4. Följs i praktiken de riktlinjer som finns för spel? 
 
5. Om texterna refererar till andra källor, såsom film, mjukvara, musik, hur ser 

dessa referenser ut i relation till referenser till spel? 
 
6. Hur ser spelreferenser ut i relation till referenser till tryckta källor såsom 

böcker, tidskrifter, konferensbidrag, et cetera? 
 
Frågorna ovan utgör arbetsfrågor som använts i tolkningsarbetet. Granskningen av 
texter gjordes genom specifika sökningar i tidskrifter och konferensbidrag. 
 
I analysen har jag även använt min egen spelkunskap som en resurs för att kunna tolka 
data. För att kunna komma åt fall där spelare refererat till olika spel utan att ange att det 
är spel de refererar till krävs att man använder tidigare kunskaper om spelkultur. För 
den som inte känner till spel kan exempelvis en referens till ett spel och till en guidebok 
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om spelet se väldigt likartade ut. Jag har här även tagit hjälp av spelforskare och ställt 
direkta frågor angående om rollspel som getts ut i bok eller box samt vad som är 
uppsättningar av lajvrollspel. 
 

5. Resultat 
 

5.1 Resultatdelens disposition 
 
Före liggande uppsats syfte har beskrivits som att ta reda på: Vilka referenspraktiker 

kring spel kan urskiljas i den spelvetenskapliga litteraturen? Svaret på mitt huvudsyfte 
redovisas under rubriken 5.5, Slutsatser - Referenspraktiker i spelvetenskap. Innan detta, 
behandlas svaren på mina tre forskningsfrågor genom en empirinära redovisning med 
exempel.  
 
Fråga 1: Hur anger spelvetenskapliga tidskrifter och konferenser i sina riktlinjer till 

forskare att spel skall refereras i inskickade manus? behandlas under rubrik 5.2 och 5.3.  
 
Fråga 2: Hur ser spelreferenser ut i praktiken i spelvetenskapliga tidskrifter, 

konferensbidrag och tongivande böcker inom spelforskning? behandlas integrerat under 
rubrikerna 5.2 till 5.4. 
 
Fråga 3: Vilka skillnader och likheter finns inom ramen för en och samma publikation i 

referensstrategier vad gäller olika typer av spel och olika typer av källor? behandlas 
även denna integrerat under rubrikerna 5.2 till 5.4. 
 
Denna struktur beror på att jag har valt att redovisa empirin kopplad till varje typ av 
källmaterial. Det vill säga först de olika tidskrifternas sätt att hantera spelreferenser följt 
av konferensbidragens sätt att hantera spelreferenser. Dessa båda resultatdelar inleds med 
tabeller som ger sammanfattande översikt över hur de anger att spel ska refereras.  
 
Sedan redovisas böckernas olika referenspraktiker utifrån likheter i hur spel hanteras. 
 
Den sista resultatdelen under 5.5, Slutsatser – Referenspraktiker i spelvetenskap, är en 
kategorisering av kvalitativt skilda sätt i hur spelreferenser hanteras i olika publikationer.  
 
Notera att det förekommer en viss skillnad beträffande vilken omfattning en tidskrift eller 
konferens redovisas. Detta speglar bara skillnader i hur etablerad en viss tidskrift eller 
konferens är. Simulation & Gaming har exempelvis funnits sedan 1970 och gett ut 
hundratals artiklar medan International Journal of Game-Based Learning endast getts ut 
sedan 2011. 
 

5.2 Spelvetenskapliga tidskrifter 
 
Jag har granskat referensinstruktionerna till sju olika spelvetenskapliga tidskrifter. 
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Nedan redovisas i tabellform hur de olika tidskrifterna anger att spel ska refereras. 
 
Tidskriftstitel Referensangivelse Kommentar 

Simulation & Gaming: An 
International Journal of 
Theory, Practice and 
Research 

Hänvisar till sina två websidor 
med riktlinjer (Simulation & 
Gaming, u.å.a, u.å.b). 
 
Names of simulation/games 
and software programs in 
UPPER CASE  
 
References for simulation/-
game and software packages 
are according to the references 
section, including complete 
name and address of publisher 
or designer/author. 

Spel refereras bland övriga 
källor men skiljs ut genom att 
titel skrivs med versaler. 

Game Studies: The 
International Journal of 
Computer Game Research 

Hänvisar till Game Studies 

format for citations and list of 

references (Game Studies, 
2008). 
 
Please refer to the Publication 
Manual of the American 
Psychological Association for 
a comprehensive listing of 
reference types. NOTE IN 
PARTICULAR THE 
REFERENCE FORMAT FOR 
GAMES. 
 
Developer. (Year). Title. 
[Platform], Release City and 
Country: Publisher, played 
month day, year. 

Spel refereras bland övriga 
källor men referensen 
konstrueras annorlunda, med 
tillägg som plattform och 
speldatum. 

Games & Culture: A 
Journal of Interactive 
Media 

Hänvisar till Publication 

manual of the American 

Psychological Association, 

Fifth edition (American 
Psychological Association, 
2001).  
 
Saknar särskilda riktlinjer för 
spel. 

 

Journal of Gaming & 
Virtual Worlds 

Hänvisar till Intellect journal 

house guide (Intellect, 2010).  
 
Saknar särskilda riktlinjer för 
spel. 
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Eludamos: Journal for 
Computer Game Culture 

Hänvisar till Eludamos style 

guide (Eludamos, 2010) 
 
In “Games Cited”: 
Developer (Year) Game Title. 
Publisher (Platform). 

Spel refereras i en särskild 
lista, och referensen 
konstrueras med tillägget 
plattform. 

International Journal of 
Role-Playing 

Hänvisar till ACMs riktlinjer 
(Association for Computing 
Machinery, 2011). 
 
Saknar särskilda riktlinjer för 
spel. 

 

International Journal of 
Game-Based Learning 

Hänvisar till Guidelines for 

submission (IGI Global, u.å.). 
 
Saknar särskilda riktlinjer för 
spel. 

 

Tabell 1. Riktlinjer för spelreferenser i spelvetenskapliga tidskrifter 

 

5.2.1 Simulation & Gaming: An International Journal of 
Theory, Practice and Research (S&G) 
 
Simulation & Gaming (tidigare Simulation & Games) är den äldsta spelvetenskapliga 
tidskriften och startade redan 1970. Tidskriften ges ut av SAGE och inriktar sig i första 
hand på hur spel och simulering kan användas som redskap för olika former av träning 
och utbildning, exempelvis inom sektorer som företagsekonomi och militär strategi. S&G 

utkommer med 6 nummer per år, både i pappersform och online. 
 
S&G är kopplad till International Simulation and Gaming Association (ISAGA) och 
denna organisations konferenser. ISAGA har även ett antal internationella under-
avdelningar så som NASAGA, IndSaga, SAGSAGA, m.fl.  
 
Tidskriften har i sina riktlinjer, Check list for v1 of your draft (Simulation & Gaming, 
u.å.a), två punkter som gäller spelreferenser: 

Names of simulation/games and software programs in UPPER CASE.  
 
References for simulation/game and software packages are according to the 
references section, including complete name and address of publisher or 
designer/author.  

I riktlinjerna för referenser (Simulation & Gaming, u.å.b), ger de två spelexempel: 

Stand-alone or self-contained simulation/game (i.e., not part of a larger 
publication) 
 
NAME OF GAME, The. Smith, J. R. & Jones, R. J. (1989). Newbury Park, CA: 
Sage (2455 Teller Road, Thousand Oaks, CA 91320, USA). 
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Simulation/game in another publication 
TITLE OF GAME, The. Smith, J. R. & Jones, R. J. (1989). In Brown, B. & Black, 
B. (Eds.) Guidelines for authors (pp. 55–62). Newbury Park, CA: Sage. 

De ger ytterligare instruktioner hur man ska referera i texten: 
 
Additional rules regulating the citing of simulation/games and software packages 
apply. Simulation/game titles follow the usual convention in the simulation/gaming 
literature, that is, capitals without inverted commas or quote marks, e.g., 
 

... In the game BAFA BAFA, two cultures come into contact ... 

... In the well-known INTERNATIONAL MARBLES HEX GAME, 
players ... 
 

Authorship and date of simulation/games are not given in the text -- only the title 
of the simulation. The citation should then be referenced under the name of the 
simulation/game within the reference list (see below). All simulation/games cited 
in the text must be referenced in the reference list (see below). 

 
Tidskriften markerar således ut speltitlar, så väl i text som i referenslista, genom versaler. 
Exempelvis refererar Corbeil (1999) till spelet Diplomacy som: 
 

(…) playing a complex game like my DIPLOMACY or even a simple game 
like VOTE (…) 

 
och referensen blir som följer: 
 

DIPLOMACY. Games Research. (1971). Boston: Games Research (48 Wareham 
Street, Boston MA 02118, USA) 

 
I stort sett följer artiklar i tidskriften detta format, de enda avvikelser som en granskning 
ger handlar om enstaka korrekturfrågor. 
 
I S&G görs ingen skillnad mellan digitala och analoga spel. En del av de spel som 
används i denna forskningstradition är endast ett tryckt regelverk för hur en spelaktivitet 
skall genomföras, inte en produkt med komponenter i en låda. Barnga (Thiagarajan & 
Steinwachs, 1990) är ett exempel på ett sådant tryckt regelverk vilket i princip är en bok 
med instruktioner för hur man genomför en interaktiv övning där spelinslag förekommer. 
I S&G anges även att ”software packages” skall refereras på samma sätt som spel. I 
referenser ackrediteras oftast en enskild speldesigner som upphovsman. 
 
Den familjelikhet mellan olika källtyper som antyds i denna tidskrift handlar om att spel 
och simulering snarast ses som en aktivitetsform oavsett vilket konkret material som 
används för att stödja denna aktivitet. Begreppet ”software packages” tolkar jag som att 
riktlinjerna är skrivna i en tid då spel som riktar sig till träning och utbildning i första 
hand inte sker med datorstöd. Det är inte praxis i tidskriften att markera ut vilken typ av 
källa man har att göra med i referenser till spel (det anges inte i referensen om det är ett 
datorspel, brädspel, rollspel eller tryckt material). De källor vilka ses som spel markeras 
dock påtagligt ut genom användningen av versaler i den löpande texten, men dessa 
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referenser kan alltså i praktiken hänvisa till helt olika källformat. Då tidskriften på detta 
vis ramar in alla källor som stödjer spelaktiviteter i en och samma familj innehåller denna 
tidskrifts referenspraktik ett ganska starkt argument för hur spel bör förstås. Spel är en 
specifik typ av aktivitet som kan stödjas av en rad olika artefakter, men som trots 
artefakternas olikheter har en stark familjelikhet genom att aktiviteten innehåller liknande 
element. Exempelvis kan ett spel som ger spelarna erfarenheter av att uppleva orättvisor 
göras med kort, med enkla instruktioner som en lek, eller med datorstöd. 
 

5.2.2 Game Studies: the international journal of computer 
game research 
 

Game Studies är en ideell, tvärvetenskaplig, open access tidskrift som ges ut med stöd av 
Vetenskapsrådet, Lunds universitet, IT Universitetet i Köpenhamn och The Joint 
Committee for Nordic Research Councils for the Humanities and the Social Sciences.  
Game Studies startade 2001 och har som främsta fokus estetiska, kulturella och 
kommunikativa aspekter av datorspel. Tidskriften kommer ut med 1-3 nummer per år och 
publiceras endast online. 
 
Vad gäller referenser i allmänhet står det i Game Studies format for citations and list of 

references (Game Studies, 2008) till författare följande: 
 

Game Studies style for documentation is based on the APA documentation style. A 
brief overview of general forms of referencing is provided below. Please refer to 
the Publication Manual of the American Psychological Association for a 
comprehensive listing of reference types. NOTE IN PARTICULAR THE 
REFERENCE FORMAT FOR GAMES. 

 
I Game Studies riktlinjer finns flera exempel på spelreferenser: 

 
Developer. (Year). Title. [Platform], Release City and Country: Publisher, played 
month day, year. 
  
Atari. (1980). BattleZone. [Arcade], USA: Atari. 
Meier, Sid. (1991). Sid Meier's Civilization. Microprose. 
Wright, Will. (1989). SimCity. Broderbund. 
OnRamp Arts. (2002). Tropical America. [Online Game], Los Angeles, United 
States: OnRamp Arts, played 15 September 2003. 
 

Riktlinjerna ger också exempel på hur man citerar i texten: 
 

Please use (developer, year) for intext citations of GAMES.  
Final Fantasy X (Square Co., Ltd, 2001) 
Grand Theft Auto III (Rockstar Games, 2001) 

 
If you are referring to a series of games rather than a specific installment of the 
series, it is acceptable to reference the series by name without providing developer 
and year details. 
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Det finns inte några separata riktlinjer för analoga spel. I granskningen framkommer det 
att referenser till brädspel och rollspel görs i samma format som digitala spel. Exempelvis 
refererar Ghys (2012) till brädspelet Civilization så här: 
 

Hartland Trefoil (1980). Civilization.  
 
Dock görs inga referenser till klassiska spel såsom Schack (ca 890) eller Poker (ca 1820), 
utan dessa nämns endast i text.  
 
Granskningen visar också att författare i praktiken har en viss frihet i hur de väljer att 
följa riktlinjerna. Bland annat förekommer det att författare ställer upp spelreferenser i en 
separat så kallad ludography, en egen referenslista med enbart spel. Av cirka 130 artiklar 
har tio en separat ludografi. 
 
Game Studies handlar i första hand om datorspel och den vanligaste referenstypen är just 
till digitala spel. Huruvida en enskild designer eller ett helt bolag ackrediteras som 
upphovsman varierar i såväl i de digitala som analoga spelen.  
 

Vidare tycks det finnas en viss frihet för varje enskild författare att rama in spel så som 
denne finner det lämpligt, dock anger tidskriften tydligt att spel utgör en källa som man 
skall referera till. Strategin att använda separata ludografier för spel indikerar dock en 
inramning vari spel betraktas som en särskild källa vilken bör separeras från övrigt 
källmaterial. 

5.2.3 Games & Culture: A Journal of Interactive Media 
(G&C) 
 
Games & Culture är en peer-reviewed tidskrift som publicerats kvartalsvis sedan 2006 
och ges ut av SAGE journals. Den är inriktad mot såväl teoretisk som empirisk forskning 
om spel och kultur inom interaktiv media. Den har som specifik målsättning att över-
brygga skillnader mellan amerikansk och europeisk spelforskning. 
 
G&C har inga egna riktlinjer för författare utan hänvisar till APA, Publication Manual of 

the American Psychological Association (American Psychological Association, 2001). 
Det finns i APA inga direkta exempel på hur det ska refereras till spel men APA:s 
riktlinjer har tydliga instruktioner för hur referenser till andra medieformat skall 
konstrueras, såsom tv-serier, film, podcasts och mjukvara. 
 
Granskningen visar på en variation i hur artikelförfattare ändå valt att referera till spel, 
såväl strukturen från S&G som från Game Studies står att finna i texterna. Lauwaert 
(2007) använder versaler i sin referens, så som det anges i S&G, men anger också vilken 
spelform det gäller i enlighet med DiGRAs riktlinjer (se nedan). 
 

Wright, W. (1989). SIMCITY [Computer game]. Redwood City, CA: Maxis.  
 
Mortensen (2006) använder i stort sett formatet från Game Studies. 
 

Blizzard. (2004). World of Warcraft [Game]: Blizzard Entertainment Inc. 
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Det finns dock flera artiklar där speltitlar nämns i texten men inte alls refereras. Det före-
kommer endast enstaka referenser till brädspel och rollspel. Vanligare är att dessa nämns 
i texten utan att finnas med i referenslistan.  
 
G&C tillåter, genom användningen av APA, att författare kan förhålla sig i princip helt 
fritt till hur denne vill hantera spelreferenser. Något som innebär att ett flertal artiklar inte 
alls refererar till spel. 
 

5.2.4 Journal of Gaming & Virtual Worlds (JGVW) 
 
Journal of Gaming & Virtual Worlds ges ut av förlaget Intellect och utkommer med tre 
nummer per år sedan 2009 och ges ut i såväl pappersformat som digitalt. Tidskriften 
välkomnar såväl teoretiska som empiriska artiklar om elektroniska spel oberoende av 
plattform och genre. JGVW använder sig av sin Intellect journals style guide (Intellect, 
2010) vilken inte ger några exempel på hur man ska referera till spel. Guiden anger dock 
hur man bör referera till medier som film och tv.  
 
I praktiken ser referenser till spel olika ut i denna tidskrift. Flera artiklar refererar inte alls 
till spel, andra har utvecklade sätt att konstruera spelreferenser. Exempelvis refererar 
Ensslin (2011) till spel på ett likande sätt som hon refererar till tv-program: 
 

Electronic Arts (2004), The Sims 2, Redwood City, CA: Electronic Arts. 
 
Cherry, M. (2004–2011), Desperate Housewives, New York: ABC. 

 

5.2.5 Eludamos: Journal for Computer Game Culture 
 
Eludamos är en internationell, multidisciplinär tidskrift som kommer ut varannan månad. 
Tidskriften startade 2007, publiceras online och är helt open access. Den ges ut av 
Zentrum für interdisziplinäre Medienwissenschaft vid universitetet i Göttingen. Eludamos 

Style Guide (Eludamos, 2010) är baserad på Harvard och instruerar författaren att lista 
referenser till spel i en egen del referenslistan under rubriken ”Games cited”: 
 

In “Games Cited”: 
Developer (Year) Game Title. Publisher (Platform). 
Rockstar North (2008) Grand Theft Auto IV. Take Two (Playstation 3). 

 
Riktlinjerna ger exempel på hur spelreferenser ska hanteras, både i texten och i 
referenslistan: 
 

… (Call of Duty: World at War Headquarters 2009) … 
… Grand Theft Auto IV (Rockstar North 2008) … 

 
Vid en sökning får jag fram 25 träffar på ”games cited”, vilket torde vara ungefär en 
fjärdedel av alla artiklar i Eludamos. Jag hittar inga exempel på att spel placerats i den 
ordinarie referenslistan, däremot exempel på hur spel som nämns i text inte refereras alls. 
Vid ett tillfälle har även en referens till en tv-serie placerats bland spelreferenserna och 
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rubriken ”Games cited” har bytts ut till ”Games and series cited” (Mitgutsch, Wimmer & 
Rosenstingl, 2012). 
 
I Nohrs (2010) artikel om digitala strategispel nämns Schack bland ett flertal andra spel. 
Schack är inte heller här refererat, trots att brädspelet Tactics är det. 
 

Charles S. Roberts (1954) Tactics. Avalon Game Company. 
 

5.2.6 International Journal of Role-Playing (IJRP) 
 
International Journal of Role-Playing är en tidskrift som vill verka för att samla olika 
intresseområden inom rollspel och därtill kopplade nätverk, som akademisk forskning, 
spelindustri och rollspelscommunity. Den första volymen kom ut 2008. IJRP hänvisar till 
ACMs riktlinjer (Association for Computing Machinery, 2011) som inte innehåller några 
exempel på spelreferenser.  
 
Det finns ändå ett antal exempel på hur artikelförfattare hanterat spelreferenser. Hitchens 
och Drachen (2008) refererar till ett rollspel (utgivet som bok) enligt följande: 
 

White Wolf, 2005. Mind’s Eye Theatre. Stone Mountain, White Wolf. 
 
När det gäller rollspel som inte getts ut som bok finns exempel (Bergström, 2012) på 
referenser till ”hela boxen”, och inte bara regelhäftet, i spelet Dungeons & Dragons: 
 

Gygax, G., Arneson, D., 1974. Dungeons & Dragons. Lake Geneva: TSR Inc. 
 
I denna tidskrift förekommer även referenser till lajvrollspel eller LARP. Lankoski och 
Järvelä (2012) refererar exempelvis till spelet Ground Zero

3 enligt följande:  
 

Jokinen, J. & Virtanen, J., 1998. Ground Zero 
 
Lajvrollspel är en form av rollspel där spelarna fysiskt deltar genom att interagera med 
varandra. Själva reglerna och instruktionerna för spelet är sällan utgivna utan distribueras 
till deltagarna. Ett och samma spel kan precis som en teaterföreställning sättas upp flera 
gånger. För spelforskare är det intressant att kunna återberätta vad som hänt under dessa 
spel men det är oklart om referensen ovan hänvisar till en uppsättning eller till regelverket. 
 
Ur ett biblioteks- och informationsvetenskapligt perspektiv blir det också centralt att 
notera att det inte anges vilken typ av källa som refereras och att vad som är en bok med 
spelregler, en låda med regelhäften eller en uppsättning av ett LARP inte syns bland 
referenser till text vilket avsevärt försvårar bibliotekariens arbete. 
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5.2.7 International Journal of Game-Based Learning (IJGBL) 
 
International Journal of Game-Based Learning ges ut kvartalsvis sedan 2011 såväl online 
som i pappersformat. När denna uppsats skrivs har tidskriften endast kommit ut med två 
nummer. Tidskriftens fokus ligger på att publicera teoretiska texter, empiriska studier och 
recensioner inom spelbaserat lärande. Den har inte några egna riktlinjer, utan man länkas 
vidare till IGI Global som publicerar tidskriften. Deras Guidelines for submission (IGI 
Global, u.å.), baseras på APA och innehåller inte, som tidigare nämnts, några exempel på 
spel. I tidskriftens två nummer återfinns en referens till ett spel. Evett et al. (2011) har en 
referens till Wii Sports Resort: 
 

Nintendo. (2009). Wii Sports Resort. Retrieved 
http://Wiisportsresort.com/en/#/home 

 
Webadressen går till en reklamsida för spelet. 

5.3 Spelvetenskapliga konferenser 
 
Jag har granskat referensinstruktionerna till tre olika spelvetenskapliga konferenser. 
 
Nedan redovisas i tabellform hur de olika konferenserna anger att spel ska refereras. 
 
Konferens Referensangivelse Kommentar 
Digital Games Research 
Association 

Game references 
For games, set the game’s name 
in italics with initial capitals. 
On first occurrence in the text, 
include the developer and 
publication year in parenthesis, 
e.g. World of Warcraft 
(Blizzard 2004). Depending on 
the use of the game in the 
context of the article, you may 
also choose to refer to the 
principal designer(s), creator(s), 
and so on. Follow this format as 
closely as possible: 
 
Developer. (Year). Title. 
[Platform, Version], Publisher, 
Release City/State and Country: 
played day month, year. 

Spel refereras bland övriga 
källor men referensen 
konstrueras annorlunda, med 
tillägg som plattform, 
version och speldatum. 

Foundations of Digital 
Games 

Hänvisar till ACM SIG 

Proceedings Templates 
(Association for Computing 
Machinery, 2011). 
 
Saknar särskilda riktlinjer för 
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spel.  
 

The [player] Hänvisar till RTF template 

(Center for Computer Games 
Research, 2008). 
 
Ludography 
Developer company (Year). 
Game title. Publishing 
company, (Platform). 

Spel refereras bland övriga 
källor men referensen 
konstrueras annorlunda, med 
tillägg som plattform. 

Tabell 2. Riktlinjer för spelreferenser i spelvetenskapliga konferenser 
 

5.3.1 Digital Games Research Association (DiGRA) 
Conference Proceedings4  
 

Digital Games Research Association är en icke vinstdrivande, internationell organisation 
för yrkesverksamma, akademiker, utvecklare och andra som är intresserade av utveckl-
ingen av fältet digitala spel och spelvetenskap. DiGRA har arrangerat konferenser, både 
internationella och nordiska, sedan starten 2003. Trots ordet ”digital” välkomnar DiGRA 
bidrag kring alla spelformer, såväl digitala som icke-digitala. 
 
Deras senaste version av DiGRA template and guidelines (DiGRA, 2012) för 
spelreferenser ut så här, 
 

Game references 
For games, set the game’s name in italics with initial capitals. On first occurrence 
in the text, include the developer and publication year in parenthesis, e.g. World of 
Warcraft (Blizzard 2004). Depending on the use of the game in the context of the 
article, you may also choose to refer to the principal designer(s), creator(s), and so 
on. Follow this format as closely as possible: 

 
Developer. (Year). Title. [Platform, Version], Publisher, Release City/State and 
Country: played day month, year. 

 
Och som exempel: 
 

Blizzard Entertainment (2004) World of Warcraft [PC Computer, Online Game] 
Blizzard Entertainment. Irvine USA: played 12 February 2010.  

 
Jag har gått igenom sju DiGRA-konferenser, från 2003 och framåt. Författarna har löst 
referenshanteringen på olika sätt. Eladhari och Lindley (2003) refererar till rollspelet 
Dungeons & Dragons: 
 

Gygax and Arneson, Dungeons and Dragons 1974 
 
Datorspelet Final Fantasy VII refereras i samma konferensbidrag: 
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Final Fantasy VII, Squaresoft, Sony Computer Entertainment Europe, Playstation, 
CD-ROM, 1997  

 
I ett annat bidrag från samma konferens (Toska, 2003) refereras inte några spel, istället 
har författaren valt att i noter länka till websidor om spelet. 
 
Ytterligare en annan författare, Kerr (2003), har valt att inte referera det spel artikeln 
handlar om, EverQuest. Däremot finns en referens till en film i fyra delar från BBC: 
 

Berger, J. Ways of Seeing. BBC, London, 1972. 
 
I Logas och Muller (2005) artikel, som är en analys av filmen The Shining och spelet 
Silent Hill 4, saknas referenser till både film och spel. 
 
Mosberg Iversens (2005) refererar i sitt papper där hon skriver om The Sims 2 på detta 
sätt: 
 

Maxis. The Sims 2, EA Games, 2004. 
 
I 2007 års konferens, Situated play, hittar man följande referens (Hoeger & Huber, 2007): 
 

Tecmo. Fatal Frame II: Crimson Butterfly Fatal Frame, Tecmo Ltd., Tokyo, 2003, 
Playstation 2. 

 
I en annan artikel från samma konferens, som handlar om World of Warcraft (Glas, 2007) 
har författaren valt att helt avstå från att referera till spel. 
 
Författarna Waern och Denward (2009) har i sitt papper från 2009 års DiGRA-konferens 
skapat en separat ludografi över de spel de refererar till. 
 

LUDOGRAPHY 
The Beast (2001): Elan Lee, Sean Stewart & al., Toronto. 
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Beast_(game) (Accessed on 22nd of January 
2008) 
Entropia Universe (2003): MindArk. Gothenburg. Eng. “Entropia Universe”. 
Prosopopeia Bardo 1: Där vi föll (2005): Martin Ericsson, Staffan Jonsson et al., 
Stockholm. Eng. “Prosopopeia Bardo 1: Where we fell”. 
Prosopopeia Bardo 2: Momentum (2006): Staffan Jonsson, Emil Boss & al., 
Stockholm. Eng. “Prosopopeia Bardo 2: Momentum”. 
ReGenesis (2004): Christina Jennings, Scott Garvie & al. Toronto. 

 
Ett annat exempel på sätt att hantera spelreferenser ger Dahlskog, Kamstrup och Aarseth 
(2009) i sin artikel:  
 

Atari. Pong [Videogame], Sunnyvale, CA: Atari. 1972. 
SPSS Inc. SPSS version 16 [software], Chicago IL: SPSS Inc. 2008. 

 
Från 2011 års konferens Think Design Play kommer än fler varianter. Några har valt att 
göra en separat ludografi, bland andra Mitgutsch & Weise (2011). Shaw (2011) har i sitt 
bidrag lagt ett antal spelreferenser i en endnote: 
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These characters are from the game series Tomb Raider (Eidos Interactive, 1996-
2009), the Mario Bros. franchise (Nintendo, 1981-present), the Halo (Bungie, 
2001-2009) series, and the Street Fighter (Capcom, 1987-2010) series of games. 

 
Hanli och Tshabalala (2011) har i enlighet med riktlinjerna skrivit utförliga referenser 
med både plattform och speldatum. 
 

Capcom. (2009). Resident Evil 5. [XBOX 360], Capcom, Osaka Japan (played July 
2011) 

 
Från 2012 års nordiska DiGRA-konferens finns fler exempel på referens med speldatum 
(Sheard & Won, 2012): 
 

Blizzard Entertainment (2004) World of Warcraft [PC Computer, Online Game] 
Blizzard Entertainment. Irvine USA: played November 28th, 2010. 

 
Bland DiGRAs konferensbidrag kan man alltså återfinna en stor spännvidd beträffande 
hur det ser ut i praktiken med referenser till spel, detta trots att DiGRA har bland de mer 
elaborerade instruktionerna för hur man bör konstruera sin referens till spel.  

5.3.2 Foundations of Digital Games (FDG) Conference 
Proceedings5 
 
Foundations of Digital Games är en konferens som fokuserar på vetenskaplig forskning 
kring och utveckling av digitala spel. Konferensen har hållits varje år sedan 2009 och 
lockar ca 150-200 internationella deltagare. FDG drivs i samarbete med ACM, 
Association for Computing Machinery, och använder ACM SIG Proceedings Templates 
(Association for Computing Machinery, 2011) som inte innehåller några instruktioner för 
spelreferenser. 
 
Liksom andra tidskrifter och konferenser vilka saknar riktlinjer för spelreferenser så finns 
här flera konferensbidrag som nämner spel vilka inte refereras. Detta blandat med andra 
strategier.  
 
Hullett och Whitehead (2010) har valt att göra en separat lista med ”Games cited”: 
 

GAMES CITED 
Bioshock, 2K, 2007. 
Crysis, Crytek, 2007. 
Gears of War, Epic Games, 2006. 
Halo 3, Bungie Software, 2007. 
Half-Life 2, Valve Software, 2004. 

 
Ett flertal författare har valt att lägga in spelreferenser i den allmänna referenslistan, till 
exempel Vanhatupa (2011) och Sharp (2012). Steins (2012) exempel: 
 

EA Sports, Madden NFL 11, Electronic Arts (Xbox 360), 2010. 
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Även här finns exempel på när det inte refereras till klassiska spel såsom Schack eller 
Poker, utan dessa nämns endast i text (Juul & Norton, 2009) samtidigt som det refereras 
till modernare spel. 
 

5.3.3 The [player] Conference Proceedings  
 
The [player] Conference ägde rum 26-29 augusti 2008 i Köpenhamn. I de riktlinjer 
(Center for Computer Games Research, 2008) de hänvisar till finns instruktioner för spel, 
där de vill att spel listas under en särskild lista efter referenslistan: 
 

Ludography 
Developer company (Year). Game title. Publishing company, (Platform). 

 
I praktiken efterföljs denna instruktion av en del författare såsom Bennerstedt (2008): 
 

Blizzard Entertainment (2004). World of Warcraft. Activision Blizzard, (PC). 
 
De flesta författarna har ställt upp spelreferenserna i en ludografi. Dock återfinns även en 
variant där det listas spel som inte refereras. Apperley et al. (2008) har i sin ludografi en 
lång lista av spel som nämns i texten. Ändå står klassiska spel som patiensen Spider 

Solitaire orefererad. 
 

5.4 Spelvetenskapliga böcker 
 
I de 22 böckerna kan man se tre sätt att hantera spelreferenser. Den i särklass vanligaste 
strategin som återfanns i hela 68 % (15 st.) av det analyserade materialet, var att inte alls 
referera till spel.   

5.4.1 Böcker med ludografi 
 
Juul (2005) listade spel i sin doktorsavhandling Half-Real: Video games between real 

rules and fictional worlds i en ludografi som ligger efter referenslistan. Ex: 
 

Anim-X: Majestic. Electronic Arts 2001. (PC) 
Nspach, Ralph: Anti-Monopoly. 1974. (Board game) 
Cinemaware: Defender of the Crown. Cinemaware1986. (Amiga) 

 
Salen och Zimmerman (2003) har i sin bok Rules of play: Game design fundamentals 
gjort en lista över spel som är ett mellanting mellan hur Juul (2003) och Elias, Garfield 
och Gutschera (2012, se nedan) hanterat spel i sina böcker. Salen och Zimmerman har 
listat spelen med upphovsman, år men också en spelkategori, som de själva definierat.  
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Exempel: 
 

Cosmic Wimpout 

CQ Incorporated, circa 1975 
Dice game. (s. 625) 
 
Dice game: Games in this group are played primarily or exclusively with dice. 
They include gambling games like Craps and traditional family games like Pig and 
Yatzee. Additionally, we included the game of Roulette in this category, as it is a 
game based entirely on chance. (s. 621) 

 

5.4.2 Böcker utan spelreferenser 
 
Flera av de böcker jag har undersökt saknar helt referenser till spel. Dessa är listade under 
rubrik ”Böcker som saknar spelreferenser” (s. 36). En bok som jag särskilt vill nämna är 
Characteristics of games av Elias, Garfield och Gutschera (2012) som inte har några 
referenser men däremot en lista över alla spel med tillhörande förklaring. Det vill säga, 
det återfinns i denna bok en läsarservice i det att läsaren kan bilda sig en uppfattning 
kring vad författarna diskuterar genom att läsa beskrivningen av spel, men de kan inte få 
reda på den exakta källan författarna stödjer sig på. Beskrivningarna har följande format: 
 

Skitgubbe* 
A game for three to five players. The object of the game is to avoid being the goat: 
the last person to get rid of his cards. The game is played in stages. In the first 
stage players accumulate a hand and in the second they get rid of that hand. The 
two stages work completely differently from one another. (s. 277)  

 
Dessa beskrivningar är listade under olika spelkategorier såsom digitala spel, rollspel, 
brädspel et cetera. 

5.4.3 Böcker med blandade spel- och litteraturreferenser 
 
Schut (2006, s. 117) har som enda författare i antologin Gaming as culture (Williams, 
Hendricks, & Winkler, 2006) refererat till datorspel, trots att andra kapitel också 
behandlar digitala spel: 
 

Bioware Corporation. 1998. "Baldurs's Gate." Interplay (Black Isle Studios).  
 
I Bogosts (2007) Persuasive games blandas spelreferenser med litteratur och film. Här 
kan man säga att spel getts samma status som övriga media. Han har också markerat ut 
vilken typ av spelkonsol spelet spelats på. 
 

Tarantino, Quentin (dir.). Four Rooms. Miramax, 1995. 
 

Tecmo. Ninja Gaiden (NES videogame). Tokyo, Japan: Teckmo, Ltd., 1989. 
 
Ubisoft Montreal Studios. Tom Clancy's Splinter Cell: Chaos Theory (videogame). 
San Francisco. Calif.: Ubisoft Entertainment, 2005. 
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Aarseth (1995) har i sin bok Cybertext: Perspectives on ergodic literature, refererat till 
både digitala spel och rollspel.  
 

Blank, Marc. 1982. Deadline. Cambridge: Infocom. Also published as part of The 

Lost Treasures of Infocom. Los Angeles: Activision, 1991. 
 
Crowther, William, and Don Woods. 1976. Adventure. Available for many 
computer platforms.  
 
Gygax, Gary. 1974. Dungeons and Dragons. Lake Geneva, N.Y.:TSR. 

 
  
Klabbers (2009) har med både digitala och analoga spel och de ligger direkt efter den 
vanliga referenslistan, och utan egen rubrik.  
 

METRO (1965). Ann Arbor: Multilogue. 
SIMCITY 4. Maxis (2003). [Computer Game]: Electronic Art. 

 
När det gäller referenser till rollspel finns strategin att rollspel vilka getts ut i bokform 
refereras men inte övriga spel. Cover (2010) och Bowman (2010) har båda skrivit om 
rollspel, och de har valt att referera till rollspelsböcker, men inte till digitala spel. 
 

Dungeon Master’s Guide: Core rulebook II. (2003). Renton: Wizards of the Coast. 
 

Bridges, Bill, Robert Hatch, and Mark Rein-Hagen. Werewolf: The Apocalypse. 
Clarkston, GA: White Wolf Game Studio, 2000. 

 

5.5 Slutsatser – Referenspraktiker i spelvetenskap 
 
Resultatet visar att referenspraktiker kring om och hur spel skall refereras i 
spelvetenskap ser ytterst olika ut. Nedan beskrivs några olika sätt på vilket spel som 
referens hanteras inom spelvetenskap. Ett resultat som är mer allmänt och inte kan 
placeras in i resultatkategorier handlar om vem som anges som upphovsman till ett spel. 
Ibland anges en enskild designer, ibland en hel studio, i vissa fall förläggaren, och i 
ytterligare andra fall saknas upphovsman helt. Det råder även en viss förvirring i 
datorspelsbranschen mellan vad som är en spelutvecklingsstudio och vad som är ett 
förlag, ibland kan ett och samma bolag vara både utvecklare och förläggare. 
 
Min tolkning är därför att diversifiering beträffande upphovsman säger mycket lite om 
familjelikhet och status. Det handlar snarare om att det inom såväl brädspelsindustrin 
som datorspelsindustrin har varit ganska otydligt vem som är upphovsman. Inom 
brädspelsindustrin har detta ändrats radikalt de senaste åren och numera namnges alltid 
designers på lådan och enskilda designers har skapat sig ett namn. Inom datorspels-
industrin märks speciella designers som Will Wright och Sid Meier med en stjärnstatus 
som gör att de nämns med namn kopplat till de spel de varit med att skapa.  
 
Ett annat mer övergripande resultat som inte ryms i resultatkategorierna nedan är att det 
finns en relativt stor avvikelse mellan flera av tidskrifternas och konferensernas rikt-
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linjer och hur författare i praktiken refererar till spel i dessa publikationer. Ett av de 
tydligaste exemplen på detta är att i tidskrifter som inte anger att det skall finnas 
separata ludografier förekommer dessa, i tidskrifter där det anges placeras spel-
referenser i den ordinarie listan. Det är inte orimligt att denna tillåtande policy speglar 
en form av osäkerhet kring spelreferenser hos olika redaktörer.  
 

5.5.1 Spel refereras ej 
 
En tydlig referensstrategi som återfinns i enskilda konferenspapper och artiklar men 
framförallt i böcker är att inte alls referera till spel. Emedan andra mindre vanliga typer 
av källor såsom film kan vara noggrant refererade kan samma publikation nämna 
flertalet spel utan att på något vis referera till dem. Denna strategi ramar in spel som en 
speciell kulturyttring som inte innehar en status som kräver en referens. Det är 
exempelvis anmärkningsvärt att ett så välanvänt och i övrigt detaljrikt notationssystem 
som APA (vilket används av G&C och i en del av böckerna) inte har tydliga 
anvisningar för hur man bör referera till spel när man har det till så smala källtyper som 
exempelvis podcasts. I den mån man här kan tala om familjelikhet så handlar det mer 
om var spel inte placeras, de ses varken som besläktade med filmmediet eller med 
någon form av texter. I strikt bemärkelse är digitala spel programvara och detta har 
APA instruktioner för. Men på en direkt fråga på APA Styles officiella Facebooksida 
(http://www.facebook.com/APAStyle?fref=ts) om hur man ska citera digitala och 
analoga spel hänvisar de istället till att man själv skall konstruera sin referens utifrån de 
fyra elementen vem, när, vad och var (the four W’s: who, when, what and where). 
 

5.5.2 Endast vissa spel refereras 
 
En annan praxis för referenshantering av spel inom den spelvetenskapliga litteraturen är 
att endast referera till vissa spel men utelämna andra. Vanligast här är att författare 
refererar till digitala spel men inte till analoga spel. En strategi som tydligt ramar in 
datorspel som en egen domän med sin specifika familjelikhet. I vissa fall, när nyare och 
mer moderna bräd- och kortspel nämns kan dessa refereras samtidigt som äldre och mer 
traditionella spel (som Poker eller Schack) inte refereras. Detta är inte så märkligt med 
tanke på att dessa spels ursprung kan vara okända men strategin tillämpas även på spel 
som Yatzy (Bradley, 1956) vars designer är känd. Denna praxis kan dels tyda på att 
klassiska spel uppfattas att de har en speciell familjelikhet. Det kan också vara så att 
författaren inte ser behovet av att ge läsaren denna typ av service eftersom spelet i sig är 
så pass känt, ungefär som att en referens till Bibeln kan ses som överflödig. 
 
När det gäller icke-digitala rollspel återfanns vid ett tillfälle en säregen strategi där ett 
rollspel refererades men inte ett annat. Rollspel distribueras fysiskt i två former, dels i 
form av lådor innehållande regelhäften och andra spelkomponenter, dels i form av 
traditionella böcker där spelaren uppmanas att skaffa övriga komponenter (framförallt 
tärningar) själv. I exemplet jag fann refererades endast till det rollspel som var utgivet i 
bokform. Ett enda exempel är givetvis inte möjligt att generalisera utifrån men det 
antyder att man kan placera in rollspel i en familj av text medan spel i lådor mer ses som 
en form av objekt.  
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5.5.3 Spel refereras som något speciellt 
 
I resultatbilden märks även en referenspraxis där spel refereras på ett sätt så att de 
tydligt skiljs från övriga referenser. Dels sker detta genom användandet av separata 
ludografier. Denna strategi skapar en distans mellan spelreferenser och övriga referenser 
och antyder en stark familjelikhet där spel ramas in som något skiljer sig från andra 
typer av källor i det att de särbehandlas. En annan strategi för detta återfinns i tidskriften 
S&G vari spel separeras från övriga referenser genom att såväl i löpande text som i 
referenslistor markeras med användningen av versaler. Detta är extra intressant eftersom 
dessa referenser givet en annan inramning skulle kunna ses som väldigt olika typer av 
källor. Som nämnts består en del av de spel som används i denna tradition i princip av 
text med regler. Här ser forskare alltså en familjelikhet vilket ramar in olika källor på ett 
väldigt annorlunda sätt än bibliotekarien (se diskussion nedan). 
 

5.5.4 Spel refereras som övriga källor  
 
Det tycks även finnas en praxis där spel refereras som övriga källor. Detta avser såväl 
det faktum att spelen placeras i samma referenslista, som att deras konstruktion inte 
särskiljer sig. Något förenklat kan man säga att referenser till böcker används som 
modell för att konstruera referensen. Denna inramning ger spel likvärdig status som 
andra källor, förutom i de fall de konstrueras som under nästa rubrik, 5.5.5. 
 

5.5.5 Spel refereras med hänsyn till källans särart 
 
I både DiGRAs och Game Studies riktlinjer hanteras en del frågor som är säregna för 
spel som referensform. Genom att i hakparentes använda tilläggsinformation om vilken 
plattform som avses, det vill säga om det är ett brädspel, ett PC-spel eller ett spel till en 
konsol som Playstation 3, kommuniceras två familjelikheter samtidigt, dels att spel hör 
samman, dels att plattformen för spelet kan skilja sig åt. I tider då antalet 
spelplattformar ökar, då det ständigt släpps nya konsoler och spel, då spel spelas på ny 
teknik som till exempel smartphones, är denna information väsentlig för att hitta källan. 
Dessa riktlinjer har även ett sätt att hantera den situation där en författare vill referera 
till en hel spelserie och inte till en enskild titel. Både DiGRAs och Game Studies 
riktlinjer hanterar ytterligare en särart hos spelmediet, nämligen att spel är föränderliga 
till sin natur. Flera spel är idag levande källor i den meningen att de förändras över tid. 
Spel får nytt innehåll genom nedladdningar av nya banor, karaktärer osv. Exempelvis 
har det välkända spelet World of Warcraft (Blizzard Entertainment, 2004-) förändrats så 
mycket under sin livstid att det skiljer sig avsevärt från det spel som en gång släpptes. 
Även brädspel kan idag ändras efterhand som de spelas, som exempelvis Risk Legacy 

(Daviau & Dupuis, 2011). I DiGRAs och Game Studies riktlinjer hanteras detta genom 
att författaren uppmanas att uppge vilket datum spelet är spelat.  
 



 32

6. Diskussion 
 

Vad innebär då spelforskares referenspraktiker för bibliotekarien? En första följd är att 
eftersom praxis beträffande om och hur referenser till spel görs ser så olika ut blir 
bibliometriska studier riktade mot spel inte meningsfulla. Referenspraktiken är över lag 
alltför osystematisk och selektiv och riskerar därför att ge en alltför missvisande bild. 
Att på grundval av den befintliga spelvetenskapliga litteraturens citeringar till spel 
försöka sluta sig till trender inom spelforskning låter sig alltså inte göras. 
 
Det innebär också att för bibliotekarier som i akademiska sammanhang vill bygga upp 
en spelsamling är inte referenslistor ett användbart redskap för att få fram en 
representativ kärnsamling, bland annat eftersom att dessa inte alltid inte listar de 
klassiska spelen. 
 
För bibliotekarier med uppgifter som berör katalogisering kan det vara bra att veta att 
vissa traditioner inom spelforskning sätter likhetstecken mellan objekt som till synes 
kan vara fysiskt helt olika. Böcker, onlinesidor, telefonappar, digitala lagringsformat 
och artefakter som kanske snarare klassificeras som tredimensionella objekt ryms för 
spelforskaren i samma familj av källor. Ur en spelforskares perspektiv är detta viktigt 
för att kunna återfinna materialet på ett bra sätt. Vid en viss typ av sökningar kan det 
vara viktigt att få fram alla spel, vid en annan typ av sökningar kan det istället vara 
viktigt att få fram en viss typ av spel. Eventuellt är detta, som det ser ut i dagsläget, 
lättast att lösa med katalogiseringsrutiner i den lokala bibliotekskatalogen, då reglerna i 
KRS (Katalogiseringsregler för svenska bibliotek) inte representerar spelkultur så som 
den ser ut idag. 
 
Detta reser också den principiella frågan om bevarande av spelkultur för kommande 
generationer och framtida forskning. Emedan en institution som Kungliga Biblioteket 
har ansvar för digitalt och tryckt material är spel med komponenter i en låda en fråga 
om tredimensionella objekt som eventuellt skulle kunna höra hemma på institutioner 
som exempelvis Nordiska Museet. En fråga som kanske allra tydligast aktualiseras i 
skillnaden mellan rollspel vilka endast är böcker och rollspel vilka levereras i lådform. 
Ur en spelforskares perspektiv skulle troligtvis en och samma samling vara önskvärd.  
 
För referensbibliotekarier vid en spelvetenskaplig institution är det också centralt att ha 
kännedom om de många olika referenspraktikerna till spel, då detta underlättar referens-
samtalet. Exempelvis i en situation där en student efterfrågar ett spel från S&G kan det 
underlätta att veta att det som refereras som ett spel kan ha katalogiserats som en bok. 
Vidare kan såväl forskare som studenter få hjälp med sina egna referenser av en 
bibliotekarie som har den dubbla kunskap Rodwell (2001) efterfrågar genom att inte 
bara ha viss översikt över innehållet i spelvetenskap utan också ha en överblick över 
spelforskning som en praktikgemenskap. 
 
Min studie har även vissa implikationer för det spelvetenskapliga fältet i sig. Resultatet 
visar att den spänning mellan olika pooler som Kirkpatrick (2012) beskriver beträffande 
spelkultur delvis avspeglas i spelforskares referenspraktiker. Det vill säga man kan se 
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hur spelvetenskap söker efter en tydlig identitet kring det egna forskningsobjektet. Min 
studie är därigenom i linje med denna tidigare forskning.  
 
Slutligen vill jag föra fram vad jag ser i DiGRAs och Game Studies riktlinjer, där olika 
familjelikheter kan rymmas inom ramen för en och samma referens och därtill tillvarata 
unika aspekter av spel som föränderliga källor. Som jag ser det är detta ett steg i rätt 
riktning. Genom att tillvarata spelforskarens intressen av att se relativt olika källor som 
spel, samtidigt som information om mer specifika format återges, kan mötet mellan 
spelforskare och bibliotekarie förenklas. 
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