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Abstract 
This report is written in Swedish. 

 

This study will attempt to clear up areas of conflict between business and consumers 

when it comes to copy protection of computer games. In today's society, there is much 

debate about illegal file sharing and its importance to the economy. We thought that there 

must be a better solution than to develop better and better copy so we thought, try to find 

protection that creates a balance between the advantages and disadvantages for 

businesses and consumers so that both sides benefit about as much. We do this through a 

series of interviews with industry and then a series of interviews with consumers, we will 

then draw up the advantages and disadvantages to both parties for each copy that we have 

selected to test. Our main focus is on balance and we have used the Grounded Theory to 

derive our theory from the interviews we have had. The study then ends in a review of the 

results we have reached. The results of the study are that we came to the conclusion that a 

good balanced copyprotection should have the same amount of advantages and 

disadvantages for both sides and prefer as many advantages as possible. One of those 

protections that we looked at that we found is the type of protection that are presented as 

a service to the users like Steam.  
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II 

Sammanfattning 
Den här studien ämnar försöka reda ut delar av konflikten mellan näringsliv och 

konsument när det kommer till kopieringsskydd av datorspel. I dagens samhälle så finns 

det stor debatt om olaglig fildelning och dess betydelse för näringslivet. Vi har tänkt oss 

att det måste finnas en bättre lösning på problemet än att utveckla bättre och bättre 

kopieringsskydd så vi tänkte försöka hitta skydd som skapar en balans mellan fördelar 

och nackdelar för näringsliv och konsument så att båda sidor gynnas ungefär lika mycket. 

Detta gör vi genom ett antal intervjuer med näringslivet och sedan ett antal intervjuer 

med konsumenter, vi kommer sedan att dra fram fördelar och nackdelar för båda parter 

för varje kopieringsskydd som vi har valt ut att testa. Vår huvudfokus ligger på balans 

och vi har använt oss av Grundad Teori för att få fram vår teori utifrån de intervjuer vi 

har haft. Studien slutar sedan i en genomgång för resultatet vi har kommit fram till. 

Resultatet för studien är att vi drog vissa slutsatser om olika kopieringsskydd och vi kom 

även fram till att det bra balanserat kopieringsskydd bör ha samma mängd fördelar och 

nackdelar för både konsumenter och utvecklare samtidigt som fördelarna ska vara så 

många som möjligt. Ett av de skydd som vi tittat på och vi sett att det passar bra in på 

detta är de skydd som presenteras som en tjänst för användaren som Steam. 
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III 

 

 

Förord 

 
Detta är en Magisteruppsats som färdigställdes vintern 2010 på Institutionen för Data och 

Affärsvetenskap vid Högskolan i Borås. 

 

Vi vill rikta ett stort tack till våra respondenter som har hjälpt oss att färdigställa 

uppsatsen genom att svara på våra frågor. Vi vill även tacka vår handledare och 

examinator för de råd och idéer som de bidragit med för att hjälpa oss slutföra vår 

uppsats. 

 

Vi tycker att hela studien har varit spännande att genomföra och vi är nöjda över 

resultatet vi hoppas att detta kommer till nytta för utvecklare och näringsliv och det är vår 

förhoppning att vi en dag ska se ett slut på kriget mellan näringsliv och kunder inom 

datorspelsbranschen. 

 

 

Andreas Andersson & Niclas Smedberg  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Detta arbete handlar om att värdera olika DRM-lösningar och kopieringsskydd för 

datorspel. Vi vet att det finns flera spel idag där dessa skydd varierar i form och 

omfattning. I och med att det just finns så många alternativ måste det betyda att 

näringslivet inte är säkra på vad som gynnar deras intressen bäst. Vi antar att det finns en 

relation mellan näringsliv och konsument där vissa saker som gynnar konsumenten också 

gynnar näringslivet. Det finns också saker som inte gynnar näringslivet men som gynnar 

konsumenten. Det finns alltså skäl att tro att det finns en obalans mellan näringslivets 

intressen då vissa konsumenter väljer att piratkopiera och andra köper. Detta är en osund 

användning av IT då vi under studien fick veta att det är ovanligt med arbeten inom 

spelföretaget som syftar till att kvantitativt uppskatta effekterna av piratkopiering 

beroende på DRM lösningar. I nuläget har man alltså inte någon koll på de exakta 

konsekvenserna. Vi har olika anledningar att tro att valet av DRM görs mycket 

oinformerat. Vi vet att ägandeformen bakom ett spelproducerande företag kan leda till 

påtryckningar i hur man väljer skydd och vilket man väljer. Efter vår kandidatuppsats kan 

vi också säga att det är osäkert på vilka grunder förläggaren väljer skydd då det oftast inte 

är det spelproducerande företaget i sig som väljer DRM. 

 

Vid Högskolan i Borås syftar arbetet dels till att stärka användningen av IT men även 

utvecklingen. Man studerar både utvecklarens praktik samt användarens. Det är också så 

att effekter av IT studeras. Ett annat utdrag är ”… Användarens praktik skapar både 

förutsättningar för, styr och ställer krav på insatser som görs i utvecklarens praktik Det 

bör därför råda ett dialektiskt förhållande mellan användarens och utvecklarens 

praktiker.…”,(Högskolan i Borås, 2010). Vi kan hålla med om att användaren har krav på 

spelproducenterna men samtidigt måste man beakta näringslivets intressen där 

motprestationen består i att användaren betalar för sig. Vi ser oss själva som en form av 

länk mellan näringsliv och användarna och vi avser att skapa förutsättningar för att god 

IT ska kunna äga rum. I nuläget finns det en viss mängd litteratur som är i närheten av 

vårt ämne. Vi anser att det är vanligast med studier som belyser effekter av IPRED- 

lagarna. Andra är utredningar i de juridiska aspekterna kring fildelning och de sociala 

aspekterna. Det finns visserligen vissa initiativ om de direkta effekterna men dessa 

hamnar inom musik området och utvärderar saker som om det kanske är så att artisten 

tjänar på fildelningen eller inte. Det finns initiativ som handlar om relationen mellan 

näringsliv och producent. Denna heter ”…Fildelning - hur skall upphovsrättsinnehavaren 

kompenseras?...”, (Uppsatser.se, 2010). Vi anser att detta är en av få uppsatser som 

värderar situationen och bedömer hur upphovsrättsinnehavare kan göra för att hamna i en 

bättre situation. På spelfronten är det vanligare att man har studerat spelen i sig. 

Det är osund IT användning om man godtyckligt väljer DRM. Då är det bättre att 

använda forskning på ämnet om man vill göra informerade val.   
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1.2 Syfte 

 

Idag råder fullt krig mellan många användare och företag och båda sidor verkar ha en 

ovilja att kompromissa vi har tänkt ta fram förslag på ett balanserade skydd som gynnar 

båda lika mycket hoppas vi att de kommer att komma ett steg närmare ett samarbete och 

på så sätt komma bättre överens. 

 

Alltså syftet med arbetet är att ta fram förslag på hur ett kopieringsskydd som gynnar 

både utvecklare och användare. Vi får genom att höra med lika många användare som 

utvecklare vilket kommer att ge oss ett förslag på ett balanserat skydd. 

 

1.3 Problemformulering 

Här kommer vi att gå igenom de problem som vi har hittat och kommer att titta på, vi 

kommer även här att presentera våra forskningsfrågor som vi baserar hela studien på. 

1.3.1 Forskningsfrågor 

Detta är vår huvudfråga, det är detta som vi kommer att försöka hitta svaret på under 

studiens gång. 

 

Hur bör ett välbalanserat kopieringsskydd vara utformat? 

 

Här tänker vi oss att en balans innebär att det finns ungefär lika många fördelar för 

konsument som hos utvecklarna. 

1.3.2 Stödfrågor 

Detta är frågor som vi kommer att svara på eftersom dessa ligger inom ramen för vår 

huvudfråga och vi under studiens gång kommer använda oss av dessa delfrågor för att 

kunna svara på vår forskningsfråga. 

 

På vilka grunder väljer spelproducenterna kopieringsskydd? 

På vilka grunder väljer konsumenten att köpa eller piratkopiera? 

Hur stor verifieringsinsatts accepterar konsumenten? 

 

Vilka motiv finns för att hacka datorspel för att kringgå kopieringsskydd? 

Vilket skydd ger befintliga lösningar mot oaktoriserad användning? 

 

Något som vi även kommer att ha i åtanke under hela vår studie är frågan 

Är dagens användning av DRM god IT-användning? 
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1.3.3 Problematiseringsgraf 

 

 

Hur bör ett välbalanserat 

kopieringsskydd vara utformat?

På vilka grunder väljer 

spelproducenterna 

kopieringsskydd?

På vilka grunder väljer 

konsumenten att köpa eller 

piratkopiera ?

Hur stor verifieringsinsatts accepterar 

konsumenten?

Vilka motiv finns för att hacka datorspel 

för att kringgå kopieringsskydd?

Problematiseringsgraf

Forskningsfrågor

Kunskapsbehov Vilket skydd ger befintliga lösningar 

mot oaktoriserad användning?

 
 
Figur 1 Problemgraf 

 
 

1.4 Kunskapskaraktärisering 

 

Enligt Goldkuhl (1998) innebär kunskapskaraktärisering att man anger den typ av kunskap 

som skall utvecklas i ett kunskapsarbete. Man behöver göra detta för att kunna veta vad den 

utvecklade kunskapen är värd. T.ex. är det motstridigt att utveckla en kunskap på ett visst sätt 

och sedan påstå att man ska använda den på ett helt motstridigt sätt. 

 

 

Fråga  Syfte  Förväntat 
resultat  

Kunskapskaraktär 

Hur bör ett 

välbalanserat 

kopieringsskydd 

vara utformat? 

Detta är vår 

huvudfråga och 

syftar främst till 

hur man uppnår 

god IT-

användning. 

Ett förslag på en 

befintlig eller ny 

lösning som 

tillgodoser 

konsument och 

producentens 

olika intressen.  

Deskriptiv 

Karaktäriserande 

På vilka grunder 

väljer 

spelproducenterna 

kopieringsskydd? 

Det är viktigt att 

känna till på vilka 

grunder man väljer 

kopieringsskydd  

Insikt i vilka 

mekanismer det 

ligger bakom 

beslutsprocessen 

Deskriptiv 

Kritisk 
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På vilka grunder 

väljer 

konsumenten att 

köpa eller 

piratkopiera? 

Det är väsentligt 

för vår studie att 

hitta 

orsakssambanden 

som gör att någon 

köper eller 

piratkopierar 

En serie av olika 

orsakssamband. 

Vi avser att hitta 

dessa i den axiala 

kodningen. 

Deskriptiv  

 

Hur stor 

verifieringsinsatts 

accepterar 

konsumenten? 

Vi vill ha insikt i 

vart gränsen går 

bland olika 

konsumenter om 

hur mycket 

ansträngning de 

kan tänkas lägga 

på att verifiera att 

de har köpt en 

produkt 

Vi hoppar att vi 

får beskrivningar 

om hur 

konsumenten 

värderar sin insats 

för att validera sitt 

ägande. 

Deskriptiv  

 

 

 

 

Fråga  Syfte  Förväntat 
resultat  

Kunskapskaraktär 

Vilka motiv finns 

för att hacka 

datorspel för att 

kringgå 

kopieringsskydd? 

 

Detta är vår 

huvudfråga och 

syftar främst till 

hur man uppnår 

god IT-

användning. 

Ett förslag på en 

befintlig eller ny 

lösning som 

tillgodoser 

konsument och 

producentens olika 

intressen.  

Deskriptiv 

Karaktäriserande 

Vilket skydd ger 

befintliga 

lösningar mot 

oaktoriserad 

användning? 

 

Det är viktigt att 

känna till på vilka 

grunder man väljer 

kopieringsskydd  

Insikt i vilka 

mekanismer det 

ligger bakom 

beslutsprocessen 

Deskriptiv 

Kritisk 

Tabell 1 Kunskapskaraktärisering 

 

1.4.1 Kategoriell kunskap 

I all kunskapskategorisering så har man med kategoriell kunskap detta ger stöd till alla 

andra kategorier. Att klargöra och definiera begrepp är 

ett nödvändigt medel för annan kunskapsutveckling men kan som sagt ibland vara ett 

kunskapsmässigt egenvärde. (Goldkuhl 1998) 
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1.4.2 Deskriptiv kunskap 

Detta innebär kunskap som beskriver någon egenskap hos en kategoriserad och studerad 

företeelse. Ibland är sådan kunskap kvantitativ och ibland kvalitativ; beroende av 

egenskapens slag. Ett exempel: Antal användare till en viss systemutvecklingsmetod på 

ett företag. Detta är exempel på kvantitativ deskriptiv kunskap. (Goldkuhl 1998) 

 

1.4.3 Karaktäriserande kunskap 

Karaktäriserande även förståelseinriktad kunskap försöker beskriva vad ett fenomen är, och 

tilldela innebörder till ett fenomen. Denna typ av kunskap är en förutsättning för förklarande 

kunskap: För att kunna förklara varför något är som det är, behöver man först veta 

vad något är. (Goldkuhl 1998) Vi vill försöka ge en förståelse för varför vissa DRM inte går 

hem hos konsumenterna och därigenom försöka få läsaren att förstå vad vi vill uppnå. 

 

 

1.5 Förväntat resultat 

Vi har tänkt oss att denna studie ska sluta i kriterier och goda råd till utvecklare angående 

deras val och implementation av kopieringsskydd. 

 

Lägga fram kriterier på vad som gör ett kopieringsskydd balanserat och sen en 

utvärdering på vad som är bra och dåligt med dessa kriterier 

 

1.6 Avgränsning 

Inte kolla på någon annan form än kopieringsskydd till datorspel. 

 

Vi kommer inte att ta fram några tekniska lösningar utan resultatet kommer att vara i 

beskrivande form om hur det borde fungera utan några tekniska förslag. 

Vi kommer heller inte att titta på alla kopieringsskydd som finns idag utan vi kommer att 

välja ut dem som vi anser är bäst lämpade för att studien ska hållas inom rimliga gränser. 

 

Kommer inte kollar på vad lagen säger. 
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1.7 Intressenter 

Vi ser målgruppen i uppsatsen främst personer som fattar beslut om kopieringsskydd och 

utvecklare som blandas in i processen. Detta för att resultatet kommer kunna vara av 

störst nytta för dessa. Dem kan titta på vår studie och få idéer och förslag på hur de kan 

göra för att förhoppningsvis få relationen till användare bättre med hjälp av sina 

kopieringsskydd. 
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2 Metod 

2.1 Val av Grundad Teori 

Den främsta anledningen till att vi har valt grundad teori är att den kan gynna arbetet då 

den ger en struktur till tankearbetet som enligt oss i annat fall kan vara svårt särskilt om 

man jobbar kvalitativt. Metoden stödjer särskilt analyskapitlet då analysen i många fall är 

en av uppsatsens större kapitel. Vi anser att analyskapitlet är en enklare del då man jobbar 

kvantitativt då det kan vara tydligare vilka analysverktyg man bör använda diverse 

statistiska mått o.s.v. Det kvalitativa arbetet har andra utmaningar när det gäller analysen. 

Här är metoderna enligt oss inte lika konkreta då analysmetoden kräver helt andra 

insatser vad gäller hur man förädlar det empiriska materialet och hur man argumenterar 

för sina slutsatser. Vi anser att den kvalitativa forskningen har helt andra förutsättningar 

då det kan vara svårt att visa på transparens i fram analyserade slutsatser och hur man 

presenterar sin teori.  Den grundade teorin innehåller moment som alla på sätt och vis har 

en analyserande innebörd. Vi anser att det kan vara lite svårt att dra en gräns mellan dessa 

moment då det finns likheter med en analys då man gör en öppen kodning då man måste 

ta fram lagom generella entiteter och egenskaper. Det är ännu mer tydligt att man 

analyserar då man genomför axialkodningen då den hjälper till att visa hur man ser på 

orsakssamband och i och med den öppna kodningen är slutsatserna genomskinliga. Att 

arbeta kvalitativt på andra sätt kan naturligtvis vara användbart. Men vi anser att de flesta 

sätt att arbeta kvalitativt kretsar kring hermeneutiken som visserligen inte är en 

enhetsvetenskap men innehåller olika sätt att tolka empiriskt material. Inom dessa 

metoder anser vi att analysmetoderna dock är mindre handfasta och vi tror på grundad 

teori då den syftar till teoribildning vilket är lämpligt beroende på forskningsfrågan då vi 

tar fram rimliga teorier snarare än normativa slutsatser om en population. 

Vi anser att grundad teori är användbar oavsett ämnesområde. På Wikipedia skriver man 

exempelvis. ”… GT är enligt sökning i olika databaser världens mest citerade 

forskningsmetod för att analysera kvalitativa data från marknadsföring till 

omvårdnad…”,(2010b). Så valet berodde dels på att den har ett brett användningsområde 

men också verkar vida accepterad som en metod för kvalitativ forskning. 

 

2.2 Om grundad teori 

Inom grundad teori så finns det några forskningstekniska viktiga begrepp som vi vill 

koppla till svenska översättningar. Dessa synonymer kommer vi att använda. 

 

Property Egenskap 

Category Kategori 

Dimensional range Dimension/variabel typ 

Theoretical saturation Teoretisk mättnad 

Causal condition Orsakssamband 

Theoretic sampling Teoretisk provtagning 

Coding Att analysera data 

 (Strauss & Corbin, 1990, s.61) 

Corecategory Kärnkategori 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Marknadsf%C3%B6ring
http://sv.wikipedia.org/wiki/Omv%C3%A5rdnad
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Arbetet i denna uppsats kommer att baseras på grundad teori. Grundad teori är en metod 

som har sitt ursprung inom social science (Wikipedia, 2010a). Grundat teori syftar till att 

ta fram teorier om verkligheten på kvalitativ basis. Uppsatsen syftar till att ta fram ett 

välbalanserat kopieringsskydd och det är därför intressant att studera olika beteenden hos 

både spelkonsument och näringsliv. Därför kommer studien delvis handla om 

beteendevetenskap i IT sammanhang. Strauss och Corbin definierar sammanfattat 

grundad teori på följande sätt 

"...The grounded theory approach is a qualitative research method that uses a systematic 

set of procedures to develop an inductively derived grounded theory about phenomenon. 

The research findings constitute a theoretical formulation of the reality..."(Strauss & 

Corbin, 1990, s24). Detta arbetssätt passar oss bra då vi dels är intresserade av hur man 

använder kopieringsskydd som ett fenomen och dels hur konsumenterna ser på dessa 

kopieringsskydd. Det är också så att vi inte på förhand har en teori vi vill försöka 

falsifiera utan vi vill inducera fram ny teori genom teoribyggande som är en central del 

inom grundad teori.   

 

Grundad teori uppstod från början genom att två sociologer slog sig samman och skrev 

boken Awareness of Dying och sedan forskningsmetodikboken The Discovery of 

Grounded Theory (Wikipedia, 2010). Från början jobbade dessa som sociologer men 

senare med forskningsmetodik. Från början var författarna inne på samma spår men efter 

meningsskiljaktigheter avbröt man samarbetet runt 1987 (Wikipedia, 2010). Där efter 

gick de skilda vägar och Anselm Strauss Började samarbeta med Juliet Corbin runt 1990, 

(Wikipedia, 2010). Vi det laget kan man säga att två paradigmen uppstod en s.k. 

Glaserian och en s.k. Straussian, (Wikipedia, 2010). Detta då Glaser skapade ett eget verk 

där man kan anta att han försöker kritisera Strauss verk, på Wikipedia finner vi denna 

beskrivning ”… There was a clash of ideas between the discoverers and Glaser in 1992 

wrote a book arguing against the Strauss & Corbin book chapter by chapter.…”,(2010). 

Vi anser att det är viktigt att välja en genre av grundad teori när man inleder arbetet, man 

skulle kunna tänka sig att man själv gör en syntes eller sammanslagning som forskare 

inom grenarna men vi anser oss varken ha tid eller förmågan ta oss an en sådan uppgift I 

nuläget. Vi behöver därför göra ett val. 

 

2.3 Val av genre inom grundad teori 

En definition av den väsentliga skillnaden mellan Glaser och Strauss är ”… the 

controversy between Glaser and Strauss boils down to the question of whether the 

researcher uses a well defined 'coding paradigm' and always looks systematically for 

'causal conditions,' 'phenomena/context, intervening conditions, action strategies' and 

'consequences' in the data, or whether theoretical codes are employed as they emerge in 

the same way as substantive codes emerge, but drawing on a huge fund of 'coding 

families…”,(Wikipedia, 2010a).   

 

Vi anser att det hade varit enklast om man enbart använder den grundande teorin. Vi har 

svårt att se hur vi skulle använda den som ett verktyg i mängden bland andra. Det är 

också så att Glaser skriver “… This was followed by a rebuke by Glaser (1992) who set 

http://en.wikipedia.org/wiki/Awareness_of_Dying
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Discovery_of_Grounded_Theory
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Discovery_of_Grounded_Theory
http://en.wikipedia.org/wiki/Grounded_theory_%28Glaser%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Grounded_theory_%28Strauss%29
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out, chapter by chapter, to highlight the differences in what he argued was original 

grounded theory and why, according to Glaser, what Strauss had written was not 

grounded theory in its intended form...”,(Wikipedia, 2010a). Vi känner att det kan vara 

svårt att ta till sig ett verk som vi anser syftar till att kritisera Strauss verk trotts att denna 

genre av grundad teori säkert också är en rimlig kandidat. 
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2.4 Vår syn på processen att jobba med Straussisk grundad 
teori 

 

 
Figur 2 Metodgraf 

 

2.4.1 Metoder för teoretisk känslighet 

Detta är metoder för att öka inhämtningsförmågan från empirigivande tillfällen. Ju större 

förmåga man har att uppfatta innebörden i empirin desto mer upplöst blir de senare 

kodningsmomenten.    

  

Öppen kodning

Metoder för 

teoretisk känslighet

Användning av 

litteratur

Axial kodning

The flip-flop 

Technique

Systematic 

comparison

Waving the red flag

Selektiv kodning

Teoretisk 

provtagning

Metod inom 

Metod inom 

Metod inom 

stödjer

Möjliggör

Krävs för

Krävs för

Detta görs sist
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The flip-flop Technique 

“…Staring at the data, your mind goes blank. Nothing seems to strike you. When this 

happens, you might break through your mental paralysis by using the flip flop technique. 

That is, by turning the concept of demination upside down and imagine the very 

opposite…”,(Strauss & Corbin, 1990, s.84) . I detta fall är demination ett koncept och vi 

ser denna metod som ett sätt att bli mer öppensinnig. Ju bättre upplösning man har på 

kodningen desto enklare är det att nå teoretiskt mättnad och vi anser att risken för att 

hamna i en situation där två fenomen skiljer sig åt trotts att de är lika i sin form i den 

öppna kodningen.  

Systematic comparison 

 Detta handlar om hur man kan skapa insikter genom att undersöka hur olika instanser av 

samma kategori påverkas av sin omgivning eller i olika sammanhang. Strauss och Corbin 

beskriver att om man studerar två kvinnor som går ned längst samma gata så kan man få 

olika reaktioner som beror på de attribut som till hör kvinnan,(1990, s.88). Att jämföra 

dessa reaktioner är en systematisk jämförelse.  

Waving the red flag 

”…This technique has to to with helping the analyst to see beyond the obvious in 

data…”,(Strauss & Corbin, 1990, s.92). “…The analytic issue here is never to take 

anything for granted. The minute you do, you foreclose on many possibilities…”, (Strauss 

& Corbin, 1990, s.92). Vi anser att detta ger extra anledning att lyssna på folk om de 

använder ord som alltid och aldrig då bör man gräva djupare I fenomenologin. Man får se 

upp för kulturell likriktelse. 

2.4.2 Öppen kodning 

 “…Two analytic procedures are basic to the coding process, though their nature 

changes with each type of coding. The first pertain to the making of comparison, the 

other to the asking of questions. In fact, grounded theory is often referred to in the 

literature as “the constant comparative method of analysis”…”, “… These two 

procedures help to give the concepts in grounded theory their precision and 

specificity…”, (Strauss & Corbin, 1990, s.62). Denna beskrivning är inte särkilt handfast 

utan visar på en mer konceptuell version av den öppna kodningen. Den går dels ut på att 

analysera empirisk data och att ifrågasätta den. Här ska man påvbörja arbetet med att 

identifiera kategorier att arbeta mot. Dessa kategorier får då inte blandas ihop med 

egenskaper och s.k. dimensional ranges, man kan därför säga att öppen kodning syftar till 

att identifiera kategorier som är lagom generella. 

Följande moment är delar av den öppna kodningen: 

 Labeling phenomena: (Strauss & Corbin, 1990, s.63). Detta handlar om att starta en 

begreppsapparat som gör att man kan börja arbeta Strauss och Corbin skriver ”… 
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conceptualizing our data becomes the first step in analysis…”,(1990, s.63). Detta har 

vi varit inne på tidigare men utöver detta så handlar det om att bryta isär 

observationer och ge dessa diskreta betydelser, (Strauss & Corbin, 1990, s.63). Om 

man har observerat en person som står och läser en tidtabell så kan man tolka detta 

som att personen inhämtar information istället för att studera tidtabellen. På så vis blir 

en händelse diskret och mer generell och får en etikett. 

 Discovering categories: (Strauss & Corbin, 1990, s.63). “…Once we have identified 

particular phenomena in data, we can begin to group our concepts around them. This 

is done to reduce the number of units with which we have to work…”, (Strauss & 

Corbin, 1990, s.63).  

 Naming a category: (Strauss & Corbin, 1990, s.63). “… The name you choose is 

usually the one that seems most logically related to the data it represents…”,(Strauss 

& Corbin, 1990, s.67). Vi tror att man redan tidigare hittar bra namn men det kan 

finnas en poäng om man kan tilldela ett som man kopplar lätt.  

 Developing categories in terms of their properties and dimensions: (Strauss & Corbin, 

1990, s.69). Detta betyder att man konstruerar kategorierna och dess innehåll vad 

gäller egenskaper och datatyper. 

 

Överlag så anser vi att den grundade teorin på flera sätt liknar objektorienterad 

programmering där klasserna liknar kategorier som gemensamt med klasserna innehåller 

andra kategorier och datatyper som har olika värden.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

2.4.3 Axial kodning: 

Axel definieras som ”… belägen på en axel; verkande i en axels riktning…” 

(Nationalencyklopedin, 2010c). Vi anser att detta är det första steget i att just rikta in 

forskningen mot forskningsfrågan. Strauss och Corbin definierar den axiala kodningen 

som ”…A set of procedures whereby data are put back togeather in new ways after open 

coding, by making connections between categories. This is done by utilizing a coding 

paradigm involving conditions, context, action/ interactional strategies and 

consequenses…”,(1990, s.96). Åter igen vill vi knyta an till objektorienterad 

programmering då objekten I objektorienterade program innehåller element som liknar 

dessa man kan säga att man inom den axiala kodningen ska hitta de saker som kan liknas 

vid metoder inom objektorienterad programmering. En metod tar diverse argument som 

är variabeltyper från en property. Fenomenet i sig kan ses som själva metoden. Vi anser 

att det kan gå att hitta många fenomen men man ska sikta på att identifiera de som hjälper 

till att svara på forskningsfrågan. 
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Vi anser att grundad teori på flera sätt är iterativt och ibland kan man från detta stadium 

behöva gå tillbaks till den öppna kodningen för att justera efter ny empiri. 

 

 

 

2.4.4 Selektiv kodning:  

Inom den selektiva kodningen finns det en mängd delmoment som vi beskriver: 

 Story: ”… A descriptive narrative about the central phenomenon of the 

study…”(Strauss & Corbin, 1990, s.116). Detta handlar om att i berättande form 

skriva om det som är mest väsentligt eller intressant för studien och i detta stadium 

börjar man närma sig huvudproblemet som växer fram ur kärnkategorin 

 Moving from description to conceptualization, The storyline: Detta momentet syftar 

till att identifier den s.k. kärnkategorin. Den ska ges ett namn och relateras till 

befintliga kategorier, (Strauss & Corbin, 1990, s.116).  Man skriver också ”… The 

only requirement is that the conceptual label fit the story it represents…”,(Strauss & 

Corbin, 1990, s.116). 

 Making a Choice between two or more silent phenomena: Ibland uppstår situationer 

då fenomen inom forskningen verkar lika viktiga, (Strauss & Corbin, 1990, s.121), 

författarna menar också att ”…It is essential, however, to make a choice between them 

in order to achieve the tight integration and the dense development of categories…”. 

 Man har också ett kapitel som heter, “… What if I cannot define the story line?…”, 

(Strauss & Corbin, 1990, s.123). Lösningen på detta problem består i att man tittar på 

de fenomen man reflektera upprepade gånger över. Eller om man summerar sina 

upptäckter och frågar sig själv vilket är det väsentliga innehållet man vill föra vidare.  

 

Det finns också fler kapitel inom den selektiva kodningen men vi anser att de viktigaste 

delarna är att ta fram en berättande story linje och att identifiera kärnkategorin. Inom den 

Straussiska grundade teorin så talar man en kärnkategori som om den är en ensam entitet. 

Men vi ser inga svårigheter i att den skulle kunna vara sammansatt om den har relationer 

där en av dess egenskaper är en inneboende kategori.  

 

Den sista delen i grundad teori är att validera din teori mot data färdigställer grundningen 

(Strauss & Corbin, 1990, s.133). Detta görs via grafer, berättande text eller via egna 

anteckningar. Även i detta moment kan det finnas en poäng att gå till den axiala eller 

öppna kodningen vid behov 
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2.4.5 Teoretisk provtagning: 

Strauss och Corbin ger en kort och konkret förklaring ”… Theoretical sampling on the 

basis of concepts that have proven theoretical relevance to the evolving 

theory…”,(Strauss & Corbin, 1990, s.176). Detta betyder att man numera skjuter in sig 

mot forskningsfrågorna och tar hänsyn till de koncept som verkar viktigare och styrker 

detta. Strauss och Corbin skriver också ”… The therm proven theoretical relevance 

indicates that certain consepts are deemed significant because (1)they are repeatedly 

present or notably absent when comparing incident, and (2) through the 

codingprocedures they earn the status of categories…”,”… The aim of theoretical 

sampling is to sample events, incidents, and so forth, that are indicative of categories, 

their properties, and dimensions, so that you can develop and con-ceptually relate 

them…”,(1990, s.177). Vi tolkar detta som om att det är här man syr ihop säcken vid 

detta tillfälle är det också viktigt att man går tillbaks till tidigare kodningsmoment om 

sam saknar teoretisk mättnad eller theoretical saturation.    

2.4.6 Användning av litteratur: 

Inom grundad teori så skapar man sin egen teoretiska bas och tanken är att man inte ska 

ta med befintlig teori innan man har gjort sin egen utredning där man själv letar och 

definierar begrepp. Tanken är att man i efterhand kan använda känd teori på ämnet för att 

exempelvis stämma av sina teorier eller stärka validiteten i uppsatsen. Man kan även 

använda färdig teori för att sedan väva in det i teorin för att få en mer komplett teori. 

2.5 Reliabilitet inom Straussisk Grundad teori 

Reliabilitet handlar om hur gilltiga resultat man har, vilken uppbackning empirin ger. 

Man kan säga att det förklarar i vilken grad generaliseringar är gilltiga och där med i 

vilken grad de kan antas gälla i förhållande till populationen man arbetar mot. Vi anser att 

man traditionellt ser reliabilitet som ett mått på hur stor del av populationen man har nått 

fram till och som ligger till grund för generaliseringar. Dessa stickprov är en delmängd 

och dessa stickprov kan tas fram på olika sätt. Några sätt är slumpmässiga urval och 

systematiska urval. På nationalencyklopedin beskriver man sytematiskt urval som ”… 

systematiskt urval, urvalsmetod där man har en lista över enheterna i en population som 

skall undersökas, startar på ett slumpmässigt valt ställe i listan och därefter väljer 

enheter systematiskt, t.ex. var tionde…”,(2010a). Det finns alltså olika metoder att 

generalisera utan att nå hela populationen. Inom Straussisk grundad teori så har man en 

annan syn på hur man uppnår generaliserbarhet. Här beror tillförlitlighetsgraden på något 

som man kallar teoretisk mättnad eller som Strauss och Corbin skriver ”… The general 

rule in grounded theory research is to sample until theoretical saturation of each 

category is reached…”,(Strauss & Corbin, 1990, s.188). Då handlar det mindre om att ha 

en representativ delmängd av empiri utan snarare om att den teorin man har tagit fram är 

så pass nyanserad och omfattande att man kan förklara nya händelser och inkommande 

empiri med rådande konstruktioner av kategorier, egenskaper, variabeltyper, 
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orsakssamband och fenomenbeskrivningar. Vi anser att denna syn också kan visa på 

generaliserbarhet. 

2.6 Validitet inom Straussisk Grundad teori 

På nationalencyklopedin hittar vi en kort och konkret beskrivning om validitet ”… den 

utsträckning i vilken ett mätinstrument mäter det som man avser att mäta.…”,(2010b). I 

vetenskapliga sammanhang handlar det om hur bra forskningsmetoden svarar på den 

forskningsfråga man undersöker. Det handlar alltså om att kritiskt utvärdera kvalitén i de 

slutsatser man drar ur empirin så att dessa är följdriktiga. Inom olika metoder 

kvalitetssäkrar man validitet på olika vis. Inom den straussiska läran så finns det olika 

validerande omständigheter som man beskriver: 

 Inom denna genre av grundad teori så bör man vänta med befintlig litteratur och 

teori tills efter att man har tagit fram sin teori, (Strauss & Corbin, 1990, s.52). Där 

efter kan man validera sina upptäckter och ställa dessa mot befintliga källor för att 

visa på likheter och olikheter. Strauss och Corbin ger följande förklaring ”…When 

you have finished developing your theory and are writing up your findings, you 

can reference the literature in appropriate places to give validation of the 

accuracy of your findings…”,(1990, s.52). 

 Inom grundad teori så stärker man validiteten under den selektiva kodningen. Ett 

exempel på hur validitet hanteras kommer ur ett utdrag från Strauss och Corbin, 

”…Under conditions of a pregnancy complicated by chronic illness, women take 

protective action to manage perceived risksby means of assessing the risk level, 

balancing their treatment options, and using a joint management process-termed 

controlling- so that they might contain the risk and have a healthy baby. Armed 

with such a statement one can go back to the data or to the field to validate it. 

Does the statement hold in the data hold in a broad sense for each of the persons 

in the study …”(1990, s.130). Det är med andra ord ett kvalitetsmått I hur väl 

modellerna man har tagit fram passar all empiri. Är det så att teorin inte kan 

förklara alla observerade fall så bör man se om man måste nyansera 

modelleringen ännu mera. I detta fall är beskrivningen ”… assessing the risk level 

…” lite abstrakt men kan tyda på att man inte har utvecklat kategorin tillräckligt. 

Överlag så är det svårt att som författare granska validiteten hos sitt eget verk. Vi tror att 

en kritiker utanför forskar gruppen lättare kan identifiera när metoden inte mäter vad man 

forskar i.  

Corbin och Strauss har ett liknande resonemang då de har ett kapitel som ”…Criteria for 

judging a grounded theory study…”,(1990, s.249).  Här beskriver man en rad kriterier 

som säkrar kan säkra validitet. 
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1. “…How was the original sample selected? What grounds?...”, (Strauss & Corbin, 

1990, s.253). 

2. “…What major categories emerged? ...” , (Strauss & Corbin, 1990, s.253). 

3. “…What were some of the events, incidents, actions and so on (as indicators) that 

pointed to some of these major categories...” , (Strauss & Corbin, 1990, s.253). 

4. “…On the basis of what categories did theoretical formulations guide some of the 

data collection? After the theoretical sampling was done, how representative did 

these categories proved to be? ...” , (Strauss & Corbin, 1990, s.253). 

5. “…What were some of the hypotheses pertaining to conceptual relations (that is, 

among categories), and on what grounds were they formulated and tested? ...” , 

(Strauss & Corbin, 1990, s.253). 

6. “…Where there instances when hypotheses did not hold up against what was 

actually seen? How were these discrepancies accounted for? How did they affect 

the hypotheses? ...” , (Strauss & Corbin, 1990, s.253). 

7. “…How and why was the core category selected? Was this collection sudden or 

gradual, difficult or easy? On what grounds were the final analytic decisions 

made?   ...” , (Strauss & Corbin, 1990, s.253). 

För att påvisa validitet måste vi ta hänsyn till alla dessa kriterier under arbetets gång då 

det är svårt att utvärdera validiteten på annat vis. 

2.7 Vår forskningsstrategi 

Vår strategi är upplagd efter kvalitativa intervjuer där vi samlar in data och analyserar för 

att sedan vid behov återgå till fler intervjuer, detta kommer att genomföras fram till dess 

att vi nått en teoretisk mättnad. Vi har vid starten valt ett huvudämne som vi sedan jobbat 

efter och därigenom haft sonderande undersökande öppna intervjuer med både användare 

och utvecklare. Intervjuerna kommer vara öppna och riktade. Dessa har en mängd 

frågeområden definierade.  Detta ger öppna svar med viss fördjupning, 

 (Lantz, 2007, s.62) 

 

Analysen härstammar i Grundad Teori och det kommer att följas fram till att resultatet 

presenteras, vi kommer även i slutet utvärdera våra metoder och resultat. 

Nedan följer en bild som beskriver vårt arbetssätt. 
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Figur 3 Forskningsstrategi 

 

1. Identifiera och definiera tänkbara intervjuobjekt inom näringslivet: Ta fram 

kandidater inom populationen. 

2. Identifiera och definiera tänkbara intervjuobjekt för frågor om 

konsumentens syn på fildelning av datorspel: Ta fram kandidater inom 

målgruppen 

3. Initiera kontakt med näringsliv: Säkerställa att de intervjuobjekt vi har kan 

kontaktas flera gånger för iterativa intervjuer. 

4. Initiera kontakt med konsumenter: Hitta konsument som kan hjälpa till vid 

upprepade tillfällen. 

5. Skapa frågor för intervjutillfälle1 med näringsliv: Främst sonderande frågor 

för att veta hur man borde rikta senare intervjuer. 

6. Identifiera balans i hur många konsumenter det går på en representant från 

näringslivet: Vi vill hitta en balans i arbetet där både konsumenter och näringsliv 

får en chans att ge sin syn på fildelningen. 

7. Skapa intervjufrågor åt näringsliv baserat på brist av teoretisk mättnad: 

Skapa de frågor som behövs för att kunna förklara kausala skillnader mellan 

element som liknar varandra. 

2. Identifiera och definiera 

tänkbara intervjuobjekt för frågor 

om konsumentens syn på 

fildelning av datorspel

1. Identifiera och definiera 

tänkbara intervjuobjekt inom 

näringslivet

3. Initiera kontakt 

med näringsliv

4. Initiera kontakt 

med konsumenter

5. Skapa frågor för 

intervjutillfälle1 med 

näringsliv

6. Identifiera balans i hur många

 konsumenter det går på en 

representant från näringslivet

7. Skapa intervjufrågor åt näringsliv 

baserat på brist av teoretisk mättnad

8. Genomför intervju med näringsliv

9. Genomför öppen kodning på 

befintligt material och justera gammalt

10. Genomför axial kodning på 

befintligt material och justera gammalt

11. Genomför selektiv kodning på 

befintligt material och justera gammalt

12. Skapa intervjufrågor åt konsument 

baserat på brist av teoretisk mättnad

13. Genomför intervju 

med konsumenter

14. Genomför öppen kodning på 

befintligt material och justera gammalt

15. Genomför axial kodning på 

befintligt material och justera gammalt

16. Genomför selektiv kodning på 

befintligt material och justera gammalt
17. Skapa 

teoribeskrivning

Teoretisk 

mättnad ej nådd

Teoretisk 

mättnad nådd
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8. Genomför intervju med näringsliv: Genomför intervju som en öppen 

halvstrukturerad intervju för största mängd ny empiri. 

9. Genomför öppen kodning på befintligt material och justera gammalt: Vi 

undersöker vilka nya förändringar som vi kan behöva göra på vår kategoriska 

utredning. 

10. Genomför axial kodning på befintligt material och justera gammalt: Här 

undersöker vilka kausala samband vi måste se över. 

11. Genomför selektiv kodning på befintligt material och justera gammalt: 

Omvärdera rådande bild vid behov. 

12. Skapa intervjufrågor åt konsument baserat på brist av teoretisk mättnad: 

Baserat på insikt i vad vi måste fördjupa oss i så skapas nya frågor. 

13. Genomför intervju med konsumenter: 

Genomför intervju som en öppen halvstrukturerad intervju för största mängd ny 

empiri. 

14. Genomför öppen kodning på befintligt material och justera gammalt: 

Vi undersöker vilka nya förändringar som vi kan behöva göra på vår kategoriska 

utredning. 

15. Genomför axial kodning på befintligt material och justera gammalt: Här 

undersöker vilka kausala samband vi måste se över. 

16. Genomför selektiv kodning på befintligt material och justera gammalt: 

Omvärdera rådande bild vid behov. 

17. Skapa teoribeskrivning: 

Skriv ihop arbetet och dokumentera teoribildning. 

 

Man kan se att detta arbete är tydligt iterativt då vi inte vet när vi ska avsluta 

empiriinhämtningen. Detta då vi måste utvärdera kodningen efter varje session med 

spelkonsument och branschen.  
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2.8 Insamlingsmetod 

 

Insamlingen av data kommer gå till genom kvalitativa intervjuer där vi kommer att ställa 

ett antal frågor som är relevanta för vår studie. Forskningsstrategin är grundad teori och 

vi måste därför få in mycket information så att vi har en mättad teori sen när den skapas. 

Målet med intervjuerna är att vi ska gå ner på djupet snarare än bredden och vi kommer 

därför att hålla oss till få respondenter med längre och öppna intervjuer. 

 

Målet kommer vara att ta fram ett balanserat kopieringsskydd därför kommer vi att prata 

med lika många utvecklare som användare för att få balanserade åsikter hos båda sidor. 

 

En intervju kommer heller inte att räcka när vi ska ner på djupet utan vi kommer få göra 

flera intervjuer och fördjupa oss i insamlingen efter varje intervju. 

 

Översiktliga strategin är att först prata med utvecklare och sen prata med användare och 

sedan kommer vi återgå till utvecklaren med ny data och få feedback på detta tills vi har 

nått en viss mättnad av information. 

 

Första intervjun med företag skickas ut via mail där företaget får ett antal frågor att svara 

på. Därefter så har vi haft intervju med företaget via Skype där vi har gått vidare på de 

svar som vi fått sen tidigare, vi har även vid det här laget några teorier och idéer från en 

intervju vi haft med en användare. 

 

2.9 Population och urval 

Vi har valt ut vår population från större svenska spelföretag. Av dessa har vi gjort ett 

urval på fem som vi tycker är större och extra kända. Av dessa fem så har två svarat där 1 

har tackat ja och en har tackat nej. Resterande tre skickade vi ut en påminnelse till ca två 

veckor efter att första mailet har gått igenom. Dessa ledde dock inte till något svar så vi 

fick nöja oss med de svar vi fått. 

 

Vi har även genom en bekant fått till en mailintervju med ett mindre företag som befinner 

sig utomlands, detta företag gör lite mindre spel men är ändå intressant att prata med då 

även de drabbas av vårt forskningsområde. 

 

På användarfronten så har vi bestämt oss att titta på personer i vår omgivning och 

bekantskapskrets där vi frågat runt lite och hittat en person som är lämplig baserat på att 

han är väl insatt i piratkopiering och kopieringsskydd. Den andra personen består av en 

slumpviss utvald person på skolan, han var slumpviss utvald eftersom han råkade sitta 

bakom oss när vi bestämde oss för att välja en, han går Systemarkitektlinjen på högskolan 

i Borås och har därför en viss teknisk kompetents. 
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2.10  Utvärderingsmetod 

Utvärderingsmetoden syftar främst till att man som författare ska visa på trovärdighet i 

studien och att arbetet är genuint. Vi har valt att använda begrepp som ligger under 

samlingsbegreppen validitet och reliabilitet.  

Följande kriterier kommer vi använda för att utvärdera vår studie.   

 

Validitet 
 

Giltighet 
”… den utsträckning i vilken ett mätinstrument mäter det som man avser att 

mäta.…”,(2010b). Helt enkelt om vi har valt att ställa rätt frågor i studien. 

Kumulativitet 
”… De tolkningar som forskaren presenterar bör byggas under så att läsaren av 

forskningsrapporten kan bilda sig en egen uppfattning av dessas trovärdighet…” (Patel 

& Davidson, 2003, s.105) 

Relevans 
Vi anser att det finns två perspektiv inom relevansen. Dels så ska studien i sig vara 

relevant. ”… De fakta man tar med i beskrivningen skall inte bara vara riktiga utan även 

relevanta…” (Ejvegård, 1996,s.30) 

Generaliserbarhet 
Detta har också likheter med Pålitligheten i huruvida man kan använda studien på nya 

populationer 

Originalitet 
Vi ser detta som i vilken grad studien tar fram ny kunskap och vilken relation den har till 

tidigare forskning 

Kommunicerbarhet 
Kommunikativ validitet kan innebära att såväl andra forskare som de personer som ingått 

i studien kan ta del av resultaten. Ett sätt att arbeta med kommunikativ validitet är att låta 

respondenterna ta del av resultatet och ge återkoppling till forskaren om dennes 

tolkningar och slutsatser är rimliga,(Davidson & Patel, 2003, s.105). Inom den grundade 

teorin så blir det automatiskt så att man stämmer av sina tolkningar med respondenten 

och med andra respondenter då arbetet är iterativt. 

Reliabilitet 

 
Pålitlighet 
Gäller resultaten för andra individer än de som förekom i undersökningen(Davidson & 

Patel, 2003, s.54). Detta handlar dels om hur användbar forskningen är men också hur 

generella resultaten är. 

Kongruens 
Om det finns en röd tråd genomgående i uppsatsen. 

Detta sammanfattar det man som författaren kan göra för att styrka resultatets äkthet. I 

senare kapitel svarar vi för varför dessa begrepp är tillgodosedda och denna del av arbetet 

syftar till att läsaren lättare ska kunna skapa sig en uppfattning om studien med handfasta 

begrepp och i vilken grad denne håller med oss.   
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2.11 Analysmetod 

För analysmetod måste vi skilja på vad som är analys från grundad teori och vad som 

presenteras som analys i vårt arbete. Vi anser den grundade teorin i sig ger en metod för 

hur man ska analysera. Den har råd för hur man i den öppna kodningen ska arbeta fram 

lagom abstrakta kategorier och ge dessa egenskaper. Den innehåller också riktlinjer för 

hur man hanterar de s.k. axiala sambanden då dessa har en standard mall man på sätt och 

vis fyller i då det är ett omså förhållande som har en semantik på premissens och utfallets 

utformning. Den grundade teorin är ett arbetssätt som ska stödja teoribildning som i sin 

tur har råd på hur detta arbete borde fortgå.  

Detta har hittills handlat om vilka analyserande mönster som finns inom grundad teori. Vi 

anser dock att det kan vara intressant att mer konkret titta på hur vi har använt grundad 

teori som ett verktyg. 

Analysen inleddes med att vi skapade en s.k. öppen kodning där vi kartlade vår empiri 

senare tog vi fram en tabell som innehöll saker som gynnade näringslivet, saker som 

gynnar användare, saker som missgynnar användaren och saker som missgynnar 

näringslivet. Vi har gjort en sådan utvärdering per kopieringsskyddstyp och innehållet 

som finns under dessa rubriker är något som vi kallar atomära för eller nackdelar. Det är 

alltså axiala samband och inte mer sammansatta strukturer. Analysen består senare i att vi 

tittar på dessa utredningar och värderar balansfaktorerna inom olika skyddstyper. Dessa 

värderingar ligger till grund för varför vi anser att vissa lösningar är mer eller mindre 

balanserade. Efter att vi har identifierat mer balanserade skydd dokumenterade vi dom 

dels med artefakter från grundad teori men även i textform från våra egna värderingar. 

 

2.12  Presentationsmetod 

Detta kapitel förklarar hur vi presenterar studiens resultat.  

Inom grundad teori så finns det ett särskilt element som ligger till grund för 

teoribildningen. Detta element är den s.k. kärnvariabeln. Vi kommer att presentera dess 

utformning i enlighet med vårt resultat där den på sätt och vis har samma utformning som 

resultatet.  

Vårt resultat kommer också beskrivas med konkreta exempel på balanserade 

kopieringsskydd där vi går steget längre än att bara beskriva vad som karaktäriserar ett 

balanserat kopieringsskydd. Vi har konkreta förslag som vi dels argumenterar för men 

även kopplar till ytterligare faktorer som påverkar skyddet som ger en skyddande 

respektive inte skyddande effekt på datorspelet. Målet har på flera sätt har varit att visa på 

transparens. Detta behov är extra stort i vårt fall då vi konkreta rekommendationer. Vi har 

egentligen två konkreta exempel som visar på balanserade skydd och till dessa medföljer 

lite mer formaliserade förklaringar om hur vi tänker oss att dessa skydd är utformade då 

vi tar med artefakter som är en del av arbetsmönstret inom grundad teori. Vi visar på hur 

den öppna kodningen hade sett ut om den var utformade efter våra rekommendationer.  

Vi har exempelvis ett underkapitel som heter definition av kärnvariabel instansiering 

steam form samt ett som heter definition av kärnvariabel inget DRM.  

Resultatet innehåller också argumentation om vissa slutsatser och vi kommenterar 

skydden steam form och inget DRM. 

Resultatet innehåller också generella balansfaktorer för kopieringsskydd som inte står i 

direkt relation till de utvalda skydden. Vi har fyra rubriker som heter: 
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 Faktum som gynnar användaren 

 Faktum som gynnar spelproducenterna 

 Faktum som missgynnar användaren 

 Faktum som missgynnar spelproducenterna 
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3 Teori 
Detta är teori som enbart härstammar från vårt empiriska material och den öppna 

kodningen. Detta är även ett resultat från den öppna kodningen i vår studie. Ibland så 

kombinerar vi med extern teori för att validera visst innehåll. 

3.1 Begreppsgraf 

3.1.1 Syntax 

Detta är de syntaxer vi använder inom våra begreppsgrafer. 

 

3.1.1.1 Stereotyp för hur en kategori är utformad: 

 
 

3.1.1.2 Datatyps förklaring 

Denna beskriver hur de olika datatyperna vi använder är betingade. 

 

Datatyp Förklaring 

Set Ett set representera dimensionerna i en egenskap där enbart ett av värdena kan 

gälla samtidigt. Detta är exempelvis användbart om värdet varierar mellan 

sant och falskt. 

Mängd En egenskap som kan bestå av flera olika värden inom dimensionen. Vi 

noterar mängder med {}-syntaxen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kategorinamn

Egenskap1<Datatyp>: dimensionsförklaring

Egenskap2<Datatyp>: dimensionsförklaring

.

.

.
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3.1.1.3 Förklarande bild över hur våra grafer är konstruerade 

 

1 0..*

a

Egenskap: dimension
b

Egenskap: dimension

Sammansättningsmarkör

Beståndsdelsantal:

1..3 : Mellan ett och tre

 0..* : Noll till flera

    3 : Exakt tre

 3,5 : Tre eller fem

Detta betyder att kategorin a består av 

eller nyttjar noll till flera av kategorin b 

 
Figur 4 Grafförklaring 
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3.2 Begrepps grafer 

Dessa grafer visar på vilka relationer det finns mellan våra begrepp och är en av 

produkterna av vår öppna kodning. Vissa begrepp förekommer i flera grafer men det är 

av praktiska skäl men de motsvarar samma entitet. 

Slutanvändare

Internettillgänglighet<Set>: ingen, viss , kraftfull, 3g kass

Användar attityd<Set>: okänd

Piratkopieringsargument<Mängd>: Visa att man kan besegra skyddet, man slipper cd-checker, vill enbart ha piratkopierad version köper ej,

 inte köpa spel för att företaget redan är stort, man piratkopierar för att spela till sammans, spelet är för dyrt, tidigare spel har varit ofärdiga med 

patcher osv, provspela

Försäljningsargument<Mängd>: känsla av att ha en produkt via cd-key,kunna spela online, stödja företag för att de gjort bra titlar, man köper när 

man får råd men piratar för tillfället, fördelar med speciellt forum och forumsstatus, stödköpa spel

Produktsysn<set>: den unika nyckeln gör att man äger spelet, cd-skivan/dvd gör att man äger spelet

Verifieringinsats

Internettillgänglighet: ingen, viss , kraftfull, 3g klass

Avkrävd input<Set>: ingen, mata in cd-key, mata in lösenord

Känsla vid insats<Set>: ingen speciell kännsla, vill spela nu

Skyddet är sunkigt<Set>: sant, falskt

Komma ihåg lösenord<set>: sant, falskt

Insats för att kringgå drm

Crackningsmetod<Set>: okänd

Svårighetsgrad<Set>: lätt, medel, svårt

Instruktion med<Set>: sant, falskt

Spel

Samarbetetsvillkor om drm<Mängd>: producenten bestämmer, 

processägaren bestämmer

Försäljningsargument<Mängd>: känsla av att ha en produkt via cd-

key,kunna spela online, stödja företag för att de gjort bra titlar 

Pris <set>: Jätte billigt(150:-/3 spel), billigt(150), nytt paradox spel(29 

euro),dyrt 500:-+

Prisstatus<Set>: Innehar det ursprungliga topp priset, har rabatt i samband 

med expansion, finns i bonus paket, spelet är äldre 

Enskild nyckel för multiplayerspel<Set>: sant, falskt

Färdighetsgrad vid spelsläpp<set>: måste patchas, små utrymen att 

förändra

Är en expansion<Set>: sant, falskt

Respons på drm

Vill inte köpa för att visa att drm är dåligt<Set>: sant, falskt

 köper spel<Set>: sant, falskt

drm

Drm typ<Mängd>: cd-key/securom, onlineverifiering, fix antal installationer, steam 

form

Verifierar vid singleplayer<Set>: sant, falskt

Verifierar vid multiplayer<Set>: sant falskt

Etablering bland företag idag<Set>: svagställning, stark ställning, i princip alltid

Knäckbarhet<Set>: lättknäckt, medel lätt knäckt, svårknäckt

Merkostnader<Mängd>: Royalty

Användningsform

Spelande typ<set>: testande, seriöst 

spelande, inget spelande

0..1

0..*

Det är en användare

Som reagerar på vetskapen om Ett drm

Det är en användare som genomför

verifieringsinsatsen

0..*

0..1

Det är en användare som 

Har en användningsform

1..1

1..1

Det är en användare som 

Genomför insatsen

1..*

0..1

Man använder olika spel 

På olika sätt och nivå

1..*

1..*

Man verifierar sitt ägande 

för att spela ett spel

1..*

1..1

Ett spel har en 

Drm lösning

1..1 0..*

Ett drm kräver en 

verifieringsinsats

1..1

0..*
En användare 

Reagerar på ett

Speciellt sätt i förhållande

Till en drm lösning

1..1

0..*

Insatsen beror på 

Vilken drm typ man 

Pratar om 

1..1

0..*

 
Figur 5 Begreppsgraf 1 
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Tekniska begränsningar av drm

Orsak<Set>: motor kan inte fungera med skyddet

Effet<Set>: inget skydd, skydd

Drm policy

Användningsform av dram<Set>: inget, cd-key, så bra som möjligt

Vi tror att skyddet kan käckas<Set>: lätt, medel, svårt

Åsikt om drm nyttan vad gäller att optimera betalande kund antal<Set>: drm minskar antalet kunder, drm ökar antalet kunder

Man anser att drmet skadar relationen med användare<Set>: inte, lite, medel, mycket

Försöker stämma fildelare<Set>: sant, falskt

Uppfatning om ekonomisk nytta av drm<Set>: negativ, positiv

DRM Programeringsuppgift

Svårighetsgrad<Set>: låg, hög, medel

Engagemang hos kodare<Set>: låg, medel, hög

Uppfattning om drm<Mängd>: gillar drm för det tar vara på utvecklarens intressen, gillar det inte då det inte ses som riktig programering

Spelproducerandeföretag

Samarbetetsvillkor om drm<Mängd>: processägaren bestämmer,processägaren bestämmer inte

Kundrelationsstrategi<Set>: belöna istället för straffa, tillämpa drm/kopieringsskydd

Förläggarform<Set>: är sin egen förläggare, lägger ut ansvaret på andra förlag

Spel

Samarbetetsvillkor om drm<Mängd>: producenten bestämmer, processägaren bestämmer

Försäljningsargument<Mängd>: känsla av att ha en produkt via cd-key,kunna spela online, stödja företag för att de gjort bra titlar 

Pris <set>: Jätte billigt(150:-/3 spel), billigt(150), nytt paradox spel(29 euro),dyrt 500:-+

Prisstatus<Set>: Innehar det ursprungliga topp priset, har rabatt i samband med expansion, finns i bonus paket, spelet är äldre 

Enskild nyckel för multiplayerspel<Set>: sant, falskt

Färdighetsgrad vid spelsläpp<set>: måste patchas, små utrymen att förändra

Är en expansion<Set>: sant, falskt

drm

Drm typ<Mängd>: cd-key/securom, onlineverifiering, fix antal installationer, 

steam form

Verifierar vid singleplayer<Set>: sant, falskt

Verifierar vid multiplayer<Set>: sant falskt

Etablering bland företag idag<Set>: svagställning, stark ställning, i princip alltid

Knäckbarhet<Set>: lättknäckt, medel lätt knäckt, svårknäckt

Merkostnader<Mängd>: Royalty

Företag har en syn på drm

En drm policy gäller för en drm lösning

Spelproducerande företag tillverkar datorspel

Ett spel är tillverkat med noll till flera inprogrammerade drm lösningar

Ett spel har en drm lösnign

En drm lösning kan leda till 

Tekniska begrännsningar

1..*

1..1

0..*

1..1

0..*

1..1

0..*

1..1

0..*

1..1
1..1

0..*

 
 
Figur 6 Begreppsgraf 2 
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Figur 7 Begreppsgraf 3 

  

Påverkan av piratkopiering

Piratkopieringsnivå<Set>: kopieras rätt friskt/ingen fråga om 

Kopieringsmetoder<Set>: torrent 

Informationsinhämtning av piratkopieringseffekt

Åsikt om piratkopieringen<Set>: laglig,olaglig

Spontan feedback från avnändaren<Set>: sant, falskt

Underrättelsemetod

Sökmetoder<Mängd>: breda sökningar på produktnamn, kolla seed/leachers, 

google, kolla efter sajter som delar spelen, undersöka relation mellan personer på 

spelforum och försäljning

Vetenskaplig metod<set>: sant, falskt

Raport om nytta av drm 

Hindrande grad<Set>: hjälper inte, drm ger mindre nytta, drm gör nytta

Kundrelation

Företagetsstorlek<Set>: indieföretag, vanligt företag, megaföretag

Potentiell användare<Set>: otroligt, mindre troligt, möjligen, troligt

Trolighet att köpa spel<Set>: Piratkopierare, Köpare

Man vill visa att man är på kundens sida<Set>: sant, falskt

Vill inte använda digital nedladdning<set>: sant, falskt

Vägrar steamliknande lösningar<set>: sant, falskt

Utvecklaren släpper ofärdiga produkter<set>: sant, falskt

Spelproducerandeföretag

Samarbetetsvillkor om drm<Mängd>: processägaren bestämmer,processägaren bestämmer inte

Kundrelationsstrategi<Set>: belöna istället för straffa, tillämpa drm/kopieringsskydd

Förläggarform<Set>: är sin egen förläggare, lägger ut ansvaret på andra förlag

drm

Drm typ<Mängd>: cd-key/securom, onlineverifiering, fix antal 

installationer, steam form

Verifierar vid singleplayer<Set>: sant, falskt

Verifierar vid multiplayer<Set>: sant falskt

Etablering bland företag idag<Set>: ute, stark ställning, i princip alltid

Knäckbarhet<Set>: lättknäckt, medel lätt knäckt, svårknäckt

Merkostnader<Mängd>: Royalty

Kund korespondens

Feedback från konsumen<Set>: korrespondens om att 

man har köpt för att drm saknas, vill inte köpa för att ni har 

drm som är tunga 

Frekvens<Set>: sällan ibland ofta 

Drm definition

Skyddar från kopiering oavsett<Set>: sant falskt

Skyddar från oaktoriseradanvändning<Set>: sant, falskt

Ägandeinverkan

Ägande form<Set>: aktiebolag, företag startat av en liten mängd 

personer där uniform företagskultur finns

Syn på inteckter<Set>: skrika sig blå över kopieringsskydd, för 

spelare av spelare

Alla kunder har en relation

Till de företag vars

Spel dom använde
Kunder vänder sig ibland

Till företaget
Olika företag definierar drm olika

Ett företag påverkas av sina ägare

Företag vill ha insikt

I effekter av och om piratkopiering

För att ta fram en metod krävs ett insamlingsarbete

Denna metod är del av

en större inhämtnings plan 

Man får insikt i hur man påverkas av piratkopiering om man har en Underrättelse metod

Invrkan av piratkopiering gäller för en drm lösning

1..1

0..*

0..*

0..*

0..*0..*

1..*

1..1

0..*

1..1

1..1

0..*

1..1

0..* 1..1

1..1

1..1

1..1
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Figur 8 Begreppsgraf 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mervärde

Spelet har drm<Set>: sant,falskt

Extra godis<Mängd>: multiplayer på server, preorder bonusar, kontakt där utvecklare och 

spelare träffas online på forum, support med utvecklaren, gratis spel, tävlingar, statussymbol på 

forum, spelöverskridande bonus, chans att vinna resa till events.

Mervärden kund inte ser som mervärde<set>:

multiplayer på server, preorder bonusar, kontakt där utvecklare och spelare träffas online på 

forum, support med utvecklaren, gratis spel, tävlingar, statussymbol på forum, 

spelöverskridande bonus, chans att vinna resa till events. 

Slutanvändare

Internettillgänglighet<Set>: ingen, viss , kraftfull, 3g kass

Användar attityd<Set>: okänd

Piratkopieringsargument<Mängd>: Visa att man kan besegra skyddet, man slipper cd-checker, vill enbart ha piratkopierad version köper ej,

 inte köpa spel för att företaget redan är stort, man piratkopierar för att spela till sammans, spelet är för dyrt, tidigare spel har varit ofärdiga med patcher osv, provspela

Försäljningsargument<Mängd>: känsla av att ha en produkt via cd-key,kunna spela online, stödja företag för att de gjort bra titlar, man köper när man får råd men piratar för tillfället, 

fördelar med speciellt forum och forumsstatus, stödköpa spel

Produktsysn<set>: den unika nyckeln gör att man äger spelet, cd-skivan/dvd gör att man äger spelet

Kundrelation

Företagetsstorlek<Set>: indieföretag, vanligt företag, megaföretag

Potentiell användare<Set>: otroligt, mindre troligt, möjligen, troligt

Trolighet att köpa spel<Set>: Piratkopierare, Köpare

Man vill visa att man är på kundens sida<Set>: sant, falskt

Utvecklaren släpper ofärdiga produkter<set>: sant, falskt

Spel

Samarbetetsvillkor om drm<Mängd>: producenten bestämmer, processägaren bestämmer

Försäljningsargument<Mängd>: känsla av att ha en produkt via cd-key,kunna spela online, stödja företag för att de gjort bra titlar 

Pris <set>: Jätte billigt(150:-/3 spel), billigt(150), nytt paradox spel(29 euro),dyrt 500:-+

Prisstatus<Set>: Innehar det ursprungliga topp priset, har rabatt i samband med expansion, finns i bonus paket, spelet är äldre 

Enskild nyckel för multiplayerspel<Set>: sant, falskt

Färdighetsgrad vid spelsläpp<set>: måste patchas, små utrymen att förändra

Är en expansion<Set>: sant, falskt

Konsekvens av otillbörligt användande

Spelar fusk<Set>: sant, falskt

Uppskatas<Set>: gillas inte

Server mesta dels full av pirater , enbart betalande på server skapar 

sund miljö för utvecklaren

Kund korespondens

Feedback från konsumen<Set>: korrespondens om att man har 

köpt för att drm saknas, vill inte köpa för att ni har drm som är tunga 

Frekvens<Set>: sällan ibland ofta 

Kontinuerliga belastningar av drm

Belastningstyp<Mängd>: Det blir svårare att använda över lag, kommaihåg lösenord, bevara cd-key, 

internetuppkoppling krävs

Konsument typ<Set>: betalande, pirat

Belastningsgrad<Set>: mild, medel, hög

Betalningsmodell

Betalar för spel version1<set>:sant,falskt

Betala för tjänster in game<set>: sant, falskt

Betala periodsvis<Set>: sant, falskt

Betala per tidsenhet<Set>: sant falskt

Betala för online på företags server<set>: sant,falskt

Betala för att pasera level<set>: falskt, sant

0..*

Ett spel har en 

betalningsmodell

Ett spel utsätter den betalande användaren för 

kontinuerliga belastningar för att validera ägandeskapet 

Ett spel har ett mervärde Inom ett spel uppstår konsekvenser av att

Piratkopior används

En användare upplever mervärden
Slutanvändaren upplever och bidrar ibland till

Otillbörligt användande

En slutanvändare har relationer till företag
En kund kan respondera till olika företag

0..*

0..*

0..*

1..1

0..* 0..*

0..*

0..*

0..*
0..*

0..*

0..*

1..1 1..1

0..*
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3.3 Begreppsförklaringar 

3.3.1 Begrepp som härstammar från öppen kodning 

DRM 

DRM står för digital right management och är ursprungligen till för att kontrollera hur 

digitala verk ska hanteras. Detta görs med funktionalitet på den digitala produkten. Det 

finns en stor mängd DRM men de vi har stött på under studien och modellerat med är:  

 Cd-key som är en kod som måste matas in vid installation denna är unik per 

exemplar av spelet. 

 Det finns en lösning där man får med en fix mängd installationer där man kopplar 

upp sig mot nätet vid installationen. 

 Securom är en lösning som kräver att cd-skivan finns i datorn när man ska spela 

och att cd-nyckeln motsvarar skivan. 

  Steamform 

Ett DRM definierar vi som en uppsättning/mängd utav olika av de ovanliggande 

lösningarna. Denna typ av uppsättning kan också ha olika valideringsfunktion där den 

dels kan validera mot singleplayerläge och dels vid multiplayerläge. 

Ett DRM har en ställning i näringslivet där det övervägs att användas och går från ute, 

starkställning och i princip alltid.  

 

Vi har också identifierat en ganska trubbig skala på hur lätt kopiering är att kringgå 

lättknäckt, medel lätt knäckt och svår svårknäckt. Ett DRM kan också ställa olika krav på 

de som implementerar om man inte äger då ägaren till DRM licensen vill ha royalty i 

förhållande till antal sålda spel istället för en fast kostnad. Vi avser DRM som står på ett 

datorspel. 

Verifieringsinsats 

Vi definierar verifieringsinsatsen som det arbete en legitim kund gör för att autentisera 

sitt ägande av ett datorspel. Vi har identifierat en rad intressanta insatser: 

 Vissa datorspel kräver att man har en internetuppkoppling av olika nivå. De 

nivåer vi har hittat är ingen, viss, kraftfullt eller 3g klass. 

 Ibland krävs en manuell insats för att mata in en cd-nyckel. 

 En del användare uppfattar skyddet som lite sämre eller sunkigt i hur det beter 

sig. Detta är en belastning vid verifieringstillfället. 

 För användare som snabbt vill komma igång känns skyddet hindrande. 

 Vissa användare anser att det är svårt att komma ihåg lösenord till sitt spel för att 

spela. 

Alla spel har sin egen verifieringsinsats och denna kan uppfattas olika av olika 

användare. 
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Insats för att kringgå DRM 

Detta är den insats en piratkopierare måste göra för att kunna spela att spel utan att ha 

köpt det. Detta brukar innebära diverse rutiner för att spela ett spel. Vi definierar denna 

insats utifrån några attribut. Dessa är: 

 Crackningsmetoder eller den aktuella tekniken som ligger bakom hur man har 

tillgängliggjort spelet på piratkopierat vis. För oss är dessa metoder okända och 

egentligen så spelar inte tekniken någon större roll i vår studie 

 För användaren så finns också en viss svårighets grad i hur man använder en 

piratkopia. Vi har identifierat nivåerna lätt, medel och svårt. 

 Förutsättningarna för användaren beror till stor del om det medföljer instruktioner 

om hur man använder den piratkopierade versionen. Dessa kommer från det 

initiativ som har crackat spelet. 

Respons på DRM 

Detta är en av de reaktioner potentiella användare upplever när det kommer i kontakt med 

ett spel och dess DRM första gången. Vi har identifierat några reaktioner som kan dyka 

upp då. För vissa DRM lösningar kan den potentiella konsumenten känna att han eller 

hon inte vill köpa som en protest för att visa att denna lösning är dålig. Denna respons 

slutar alltid i att den potentiella konsumenten väljer att inte vilja köpa eller vilja köpa. 

Slutanvändare 

Anledningen till att vi kallar datorspelsanvändaren för slutanvändaren är att vi inte skiljer 

på om spelet används legitimt eller inte legitimt. Det finns olika vägar till en 

användningsform. Slutanvändare är man enbart till ett spel men en individ och andra 

sidan kan ha flera spel. Vi vet att ordet konsument normalt syftar på betalande individer 

men vi väljer att inte göra den distinktionen. 

  

En slutanvändare innehar en mängd egenskaper som vi har definierat: 

 En slutanvändare har en huvudsaklig internetuppkoppling där vi har hittat 

varianserna ingen, viss, kraftfull och 3g klass.  

 En användare har också en s.k. användarattityd. 

 En slutanvändare kan uppleva en mängd piratkopieringsargument när denna har 

valt att den ska skaffa spelet, dessa är:  

o Man vill visa att man kan besegra skyddet på något sätt 

o Har man en piratkopia slipper man Securom lösningar 

o Man vill helt enkelt bara ha den piratkopierade versionen  

o Vissa individer väljer att piratkopiera för att de redan anser att företaget är 

för stort med för stort inflytande och därför inte vill stödja det. 

o Vissa konsumenter väljer att piratkopiera för att kunna spela multiplayer 

tillsammans om man upplever att man som grupp inte har råd att köpa 

tillräckligt många upplagor av spelet.  

o Vissa anser att spelet är för dyrt för att köpas 
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o Ett argument är att för säkerhets skull piratkopiera innan man köper om 

man har kännedom om att spelets tillverkare tidigare har släppt titlar som 

inte har varit kompletta där man har behövt patcha spelet mycket. Då vill 

konsumenten inte betala för något som kan vara ofärdigt. 

o En del konsumenter piratkopierar så att de kan provspela innan de 

bestämmer sig för att köpa eller inte. 

 En slutanvändare kan också uppleva en mängd argument att köpa spelet när 

denna har valt att den ska skaffa spelet: 

o Vissa spelare upplever att det är en speciell känsla att ha en unik produkt 

eller en unik version exempelvis då cd-nyckeln är unik.  

o Konsumenten kan också uppleva att möjligheten att kunna spela online är 

viktig. 

o En användare kan också känna att han eller hon vill köpa spelet för att 

stödja tillverkarna av olika skäl exempelvis att de har gjort bra titlar innan. 

o Man köper spelet om man känner att man har råd men man kör 

piratkopierat under tiden 

o Man uppskattar fördelar som följer med i form av forumstillhörighet och 

statusen på forum i att äga spelet om det finns möjlighet att validera 

ägandeskapet. Vi vet att denna syn på forumstillhörighet som ett mervärde 

är etablerat bland konsumenter och vi hänvisar till en tidigare studie vi har 

gjord som visar på att runt 5 % av alla konsumenter ser detta som ett 

starkt argument eller att man gärna köper spelet (Andersson & Smedberg, 

2010, s.125) 

o Vissa konsumenter väljer att köpa spelen enbart för att stödja företaget 

bakom spelet eller spelserien. 

 Spelkonsumenter har olika syn på vad det är som gör att man äger spelet. Detta 

varierar mellan att man anser att det är en unikt serienummer som gör att man 

äger spelet respektive att det är cd-skivan eller dvd skivan som avgör. 

 En konsument befinner sig i ett läge där man har olika inställning till hur man 

använder spelet. Vissa spelar det testande andra spelar det seriöst genom att 

antingen försöka bli bra på det eller på något sätt få ut mesta möjliga ur 

spelupplevelsen andra har det men spelar det inte. 
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Spel 

Detta är vår konceptuella syn på dator spel. Ett spel har naturligtvis fler attribut och 

tillhörande egenskaper men de vi har tagit med har framkommit under öppen kodning 

och har relevans för hur vårt teoriskapande har hanterats. Ett spel tilldelas ett DRM 

beroende på vilka samarbetsvillkor som utvecklarna har. Detta kan leda till att 

processägaren bestämmer vilka krav man ställe på DRM funktionalitet och där med sätter 

detta skydd. Ett spel kan tillgodose några försäljningsargument dessa är om spelet: 

 Ger en känsla av att äga produkten via Cd-key. 

 Att det finns ett multiplayer lägen online. 

 Att spelet är ett företag som är kända för att göra bra spel inom en krets. 

Ett spel kan vara olika dyrt att köpa och vi har några nivåer som visar sig extra 

intressanta för studien. Dessa är Jätte billigt 150 kronor totalt om man köper tre spel, 

billigt för 150 kronor, och dyrt om det kostar mer än 500 kronor. 

DRM policy 

En DRM policy är något som ett spelproducerande företag har relativt ett till flera spel. 

Denna består av en uppfattning om vilken användningsform man vill ha. Här finns det 

några alternativ där man inte vill ha något DRM, ett alternativ där man enbart vill ha Cd-

key eller alternativet att ha en så kraftig lösning som möjligt. Man har också en åsikt i hur 

stabilt en DRM lösning är att gå runt. Detta varierar mellan lätt, medel och svårt. Man har 

också en syn på hur DRM fungerar för att optimera antalet betalande användare det finns 

främst två åsikter om detta som är att DRM minskar antalet betalande kunder respektive 

att kundkretsen ökar. Man har också en policy om hur DRM skadar relationen med den 

betalande användaren. Här har vi identifierat värdena inget, lite, medel och mycket. 

Policyn avgör också om man försöker stämma fildelare som använder spelen på otillåtet 

sätt eller inte. Vi vet att det kan vara svårt att mäta de ekonomiska effekterna av att vilken 

ekonomisk nytta man har av DRM: er det är vanligare att man inom näringslivet har 

bestämt sig för en linje om det gynnar eller missgynnar ekonomin. 

Spelproducerande företag 

Detta är en entitet vi har identifierat som delvis motsvarar de datorspels producerande 

företagen. Ett spelproducerande företag har en DRM policy, flera kundrelationer, 

upplever kund respons, man har också en definition av vad ett DRM är.  Ett 

spelproducerande företag har också en inverkan från ägarna som varierar. Det är också 

vanligt att dessa företag genomför undersökningar för att utvärdera hur de påverkas av 

piratkopiering. Ett spelproducerande företag kan vara konstruerat lite olika det kan finnas 

olika ägande strukturer och ibland är det så att andra har sista ordet om DRM om man 

exempelvis använder en extern förläggare eller agerar på uppdrag av någon annan. Vi har 

upptäckt att det finna skillnader i om företaget förlägger sina egna spel eller inte. 

Skillnader som påverkar val av DRM exempelvis. Vi ser också en kundrelationsstrategi 

där man antingen satsar på att tillämpa DRM/kopieringsskydd eller en där man vill 

belöna kunden istället för att straffa den med krångligheter.     
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Tekniska begränsningar av DRM 

Det finns vissa krav på spelets tekniska utformning som gör det mer eller mindre 

hanterbart när det gäller att implementera skydd. Ett är att den s.k. spelmotorn man 

använder måste ge stöd åt de skydd man avser. Detta får effekten av att man inte alltid 

kan skydda produkten med en tänkt lösning. 

DRM Programmeringsuppgift 

Detta avser de uppgifter man lägger på utvecklarna för att koppla ihop spel med skydd. 

Denna uppgift kan ha en svårighetsgrad som varierar mellan låg, medel och hög. Denna 

uppgift väcker också olika engagemang hos utvecklarna som varierar mellan låg, medel 

och hög. Vi vet också att utvecklarna ser på skyddet olika. En del gillar DRM för att det 

tar vara på deras intressen och andra tycker inte om uppgiften som sådan och anser att det 

inte är riktig programmering. 

Rapport om nytta av DRM  

Detta är slutprodukten av en informationsinhämtning av piratkopieringseffekt och slutar i 

en uppfattning om vilken effekt DRM lösningen på ett spel ger. Detta varierar mellan att 

DRM inte hjälper, att det gör en mindre nytta och att det gör en nytta. Denna rapport står 

enbart på ett spel. 

Informationsinhämtning av piratkopieringseffekt 

Detta resulterar i en uppfattning om konsumenterna legala respektive illegala anser att det 

är olagligt respektive olagligt att kringgå DRM lösningen. Under dessa arbeten upplever 

vissa spelproducenter feedback främst i e-post form från olika användare.    

Underrättelsemetod 

Under informationsinhämtningen så tillämpar man en till flera underrättelsemetoder som 

man senare utvärderar. En sådan metod innehåller en mängd strategier för hur man lär sig 

saker om hur konsumenterna hanterar spelen. Det man tillämpar är breda sökningar på 

produktens namn, man kollar seed/leachers relationen där emellan, man gör också 

undersökningar på google för information, man kollar efter sajter som delar spelen och på 

dessa undersöker man också relationen mellan personer med spelnyckel på spelforum och 

försäljning.. 

Denna underrättelse metod kan variera mellan att vara ovetenskaplig för att få en 

överblick och att vara vetenskaplig där man har en mer strikt syn på arbetet och tillämpa 

statistiska mått. 

Påverkan av piratkopiering 

Om man har genomfört en undersökning om påverkan av piratkopierings så får man en 

insikt om piratkopieringseffektsnivån. Några ganska kvalitativa eller godtyckliga nivåer 

vi har hittat är att spelen kopieras rätt friskt och att det inte är en fråga om att spelen 

piratkopieras. Inom verksamheterna håller man också koll på genom vilka metoder 

kopieringen sker och det som dominerar är torrenttjänster. 
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Ägandeinverkan 

Detta är den påverkan som ägarna utövar över spelproducerande företag. Detta är 

riktlinjer som producenten måste följa och beror på olika faktorer. Ägandeformen 

varierar från aktiebolag och företag som har startats och ägs av en liten krets där ett 

likformigt företags kultur finns. Det finns också en syn på hur man ska ställa sig till 

säkring av intäkterna. Vi har identifierat några sådana kulturer där man antingen skriker 

sig blåa över kopieringsskyddet eller om man har filosofin av spelare för spelare.  

DRM definition 

Synen på DRM varierar från verksamhet till verksamhet. Vissa anser att skyddet ska 

skydda mot kopiering eller inte. Det skiljer sig också åt om man anser att det är till för att 

skydda mot oaktoriserad användning av produkten. 

Kund korrespondens 

Vi har tidigare tagit upp att företag får respons från konsumenter. Men i och med att den 

kommer spontant har vi valt att skriva med den i ett annat sammanhang. Vissa företag får 

feedback där konsumenter köper spel enbart för att DRM saknas, andra företag upplever 

motsatsen där man får in klagomål på DRM lösningar om man har implementerat någon 

lösning. Frekvensen på denna feedback varierar mellan sällan, ibland och ofta. 

Kundrelation 

Detta är den relation kunden har till ett företag. Här är det kundens åsikter och 

värderingar som är det väsentliga. Kundrelationen beror på vilken företagsstorlek den 

syftar till. Storleken varierar mellan indieföretag, ett vanligt företag och ett megaföretag. 

Storleken mellan företagen har stor inverkan på hur konsumenten känner inför spel och 

dess tillverkare. En kundrelation kan göra att man som användare inte är trolig, mindre 

trolig, möjligen trolig eller trolig. Om denna kund har bestämt sig för att införskaffa ett 

spel hos producenten så påverkar kundrelationen om konsumenten köper eller 

piratkopierar. En kundrelation består utav två aktörer både näringsliv och kund. 

Näringslivet kan vilja visa att man är på kundens sida när det gäller relationen men det 

ligger på kundens sida att uppfatta det. Beroende på hur kunden känner inför digital 

nedladdning så påverkar detta också relationen vissa vägrar att använda digital 

nedladdning medans andra kan tänka sig det. Lite samma mönster finns när det gäller 

Steam. Det finns kunder som vägrar att befatta sig med sådana lösningar för de vill ha 

bättre kontroll över sin produkt. 

 

En annan parameter som skadar relationen är om användaren upplever att företaget 

tidigare enligt användaren har släppt ofärdiga produkter. Detta beror antingen på första 

eller andrahandsinformation. Man kan exempelvis säga att ett spel är ofärdigt om det har 

patchats dvs. reparerats mycket i efterhand. Material som man som konsument inte får 

från affären man köpte spelet i utan detta kräver oftast en nedladdad ny lösning.   
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Betalningsmodell 

Det finns olika sätt man betalar för sin produkt. Dessa modeller kan vara viktiga för 

kunden beteende. Följande lösningar kan kombineras med varandra. En viktig parameter 

är om man betalar för den första upplagan man köper. Antingen en fysisk produkt eller en 

nedladdad. Detta är då en engångssumma. Det finns en del mervärden där man kan 

diskutera om man betalar för dem eller om de är reda bonusar. Ibland finns det saker som 

man betalar för i spelet där spelupplevelsen varierar mellan olika versioner beroende på 

vad man har köpt in. Dessa modeller kan också kombineras med att man måste betala 

periodvis. Ett alternativ är att man betalar per tidsenhet istället när man exempelvis köper 

loss 20 timmar åt gången. I vissa fall betalar man också för att spela på ett företags server 

men det är vanligare att man bakar in detta i att betala tidsberoende. Vissa spel är gratis 

till en viss gräns där man måste betala för att kunna passera en nivå av något slag i spelet.      

 

 

3.3.2 Kontinuerliga belastningar av DRM 

Med detta begrepp så avser vi de krav DRM lösningen ställer på användaren varje gång 

spelet används. Det finns en mängd belastningar som man utsätter användaren för. Dessa 

är att produkten blir svårare att använda över lag, ibland måste man komma ihåg 

lösenordet, man kan tvingas bevara cd-nyckeln och ibland krävs internetuppkoppling. 

Dessa belastningar beror också på om man är piratkopierare eller om man har en legitim 

version av spelet. Arbetet har resulterat i att belastningsgraden varierar mellan mild, 

medel och hög. 

 

Mervärde 

Vi har förstått att det är svårt att prata om datorspel som en produkt. Det finns flera olika 

uppfattningar om vad som är produkten och vad som är mervärden runt om kring och vad 

som ingår när man köper ett spel men vi har valt att lyfta ut några saker som vi har stött 

på under studien. 

 

Vissa anser att det är ett mervärde att slippa DRM när man köper ett spel. Vi har också 

identifierat en mängd saker som kan följa med ett spel som är möjlighet till multiplayer 

på server som producenten står för, preorderbonusar för den som förhandsbokar, kontakt 

där utvecklare och spelare träffas online på forum, support med direkt med utvecklaren, 

gratis spel, tävlingar, statussymbol på forum, spelöverskridande bonus som betyder att 

man berikar andra produkter från samma tillverkare exempel på detta kan vara nya banor 

eller dyl. en annan möjligen ovanligt mervärde är en chans för spelare att vinna resor till 

spelföretagets events där spelaren kan ge sitt inflytande över nya produkter och 

befintliga. Det är också så att vi definierar en annan mängd av mervärden som motsvarar 

vad en enskild kund ser som mervärde. Detta gör att ett och samma mervärde enbart kan 

representeras i en mängd åt gången. 

 

En instans av ett mervärde är något som gäller en kund i förhållande till ett spel. 



 

- 36 - 

Konsekvens av otillbörligt användande 

När spelare använder versioner av ett spel som producenten inte kontrollerar och en 

annan aktör har modifierat spelet så att man kan kringgå DRM så uppstår en situation där 

man i viss utsträckning kan ha kringgått andra funktioner. Om detta sker så kan 

konsekvenserna bli att någon fuskar i spelen. Detta beteende kan uppskattas olika av 

olika spelare, de legitima kan uppleva problem med fuskare eller så består servern till stor 

del av fuskare vilket ger ett likformigt klimat eller så är det bara betalande på servrarna.  

Kund korrespondens 

Detta är något som kunden ger spelutvecklarna oftast via e-mail eller via forumskontakt. 

Vi har sett två huvudtyper av respons som är korrespondens om att man har köpt för att 

DRM saknas och att man inte vill köpa för att företaget har DRM som är tunga. Detta 

sker sällan, ibland eller ofta. 
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3.3.3 Mer begrepp som kommit fram under studien 

Kopieringsskydd 

Kopieringsskydd har en ganska så stark etablering hos de flesta verksamheter och 

definieras som något som förhindrar kopiering, vi vill dock slå fast att det går att tolka på 

många sätt. Under vår kandidatuppsats så skrev vi följande. 

”… Man kan definiera kopieringsskydd på många sätt ett sätt är: Skydd som ligger på en 

mjukvaras ursprungsformat som gör det svårare att kopiera mjukvaran. Finns i olika 

form beroende på mjukvarans typ och vilket format som används. Exempel på 

kopieringsskydd är cd-nycklar som man måste ange för att installera datorspel, oftast går 

det enbart en unik nyckel per kopia av spelet.”(Andersson & Smedberg 2010 S9) 

Man skulle även kunna tillägga att kopieringsskydd är något som ska förhindra att 

mjukvaran kopieras, eller gör att mjukvaran betalas för istället. Vi syftar på andra 

faktorer. Om vi säger att kopieringsskydd är ett sätt att få produkter att säljas så kan man 

blanda i metoder för att både motverka pirater och att locka till sig nya kunder till 

kopieringsskydden, detta gör att man kan blanda i begrepp som mervärde och andra 

förmåner som man får för att köpa en produkt till kategorin kopieringsskydd. Det är alltså 

hela produkten som utgör skydd mot kopiering och o auktoriserad användning. 

 

Steamlösning 

“…Steam is a digital distribution, digital rights management, multiplayer and 

communications platform developed by Valve Corporation. It is used to distribute a large 

number of games and related media entirely over the Internet, from small independent 

efforts to larger, more popular games. Steam is set apart from similar services primarily 

by its community features, completely automated game update process, and its use of in-

game functionality.”(Wikipedia. 2010-05-19. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Steam_(content_delivery)) 

Steam kan man enkelt säga är ett program för spel. Den håller automatiskt koll på 

uppdateringar och du kan köpa spel online direkt genom Steam. Nackdelen med system 

är att alla spel som du köper är bundna till ditt Steamkonto och du behöver Steam för att 

kunna starta dem. Detta system ger dock ett par fördelar för konsumenten vilket gör att de 

flesta inte ser det som en DRM-lösning. 

 

Hacker 
 
En hacker är en person som inom datorspelsscenen jobbar med att ta sig förbi de 

kopieringsskydd som finns, detta sker oftast genom att titta på koden och göra små 

förändringar som gör att spelet blir körbart. 
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4 Empiri 
Här kommer vi att ta upp hur vi har genomfört empirin i studien och även lägga in 

sammanfattning från insamlad data. 

 

Empirin har vi samlat in genom kvalitativa intervjuer med två företag och två användare. 

Till företagen så skickade vi först ut frågor som vi fick skriftligt svar på och sedan så 

hade vi intervju via Skype med samma företag för att få en djupare insikt i vad dem 

menar. Vi försöker med detta att skaffa oss en djupare förståelse om ämnet. 

 

Denna graf visar på vad som ligger till grund för vår empiri: 

 

Empiribas

Intervju med 

datorspelsutvecklare

Intervju med 

konsument #1

Fördjupande intervju 

med konsument #2

Intervju med 

konsument #2

Fördjupande intervju 

med konsument #1

Intervju med 

spelföretag #1

Fördjupad intervju 

med spelföretag #1

Intervju med 

spelföretag #2

Fördjupad intervju 

med spelföretag #2

Intervju med 

hackare

 
 
Figur 9 Empirigraf 
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4.1 Intervju företag 

Dessa beskrivningar är sammanfattningar av samtliga intervjutillfällen med de båda 

företagen. Den information som vi fått in här är den som vi har grundat vår teori på. 

4.1.1 Företag1 

Det första företaget vi haft kontakt med är ett lite större företag med sitt huvudkontor i 

Stockholm i Sverige. Detta företag var väldigt intressanta att prata med då dem hade en 

syn på kopieringsskydd som vi inte hade väntat oss. Detta företag använder sig inte av 

DRM alls så länge de kan undvika detta. Oftast så följer det med någon form av cd-

nyckel till deras spel men dessa behövs oftast inte för att kunna använda spelen utan de är 

mer till för dem som vill registrera sina spel. Detta företag är även unikt i den form att de 

är sina egna utgivare och har därför inte så stora krav på sig därifrån som många andra 

företag har. Samtalet med detta företag var mycket givande för vår studie vi fick många 

insikter i vad dem gör för att skapa en god kundrelation och utveckla bra produkter 

istället för DRM. Dem vill ge ett intryck av att vara på spelarnas sida och vad vi kan se så 

har dem lyckats väldigt bra med detta. Detta har gett oss väldigt bra insikter på vad man 

kan göra för att vinna över kunder utan DRM vi fick fram en stor rad med fördelar och 

insikter och vi tycker att intervjuerna var väldigt givande. 

 

 

4.1.2 Företag2 

Vi har även haft mailkontakt med ett lite mindre spelföretag som gör mindre vanliga spel. 

Detta företag drabbas också det av olaglig kopiering men precis som tidigare företag så 

använder det sig inte av något DRM för att skydda sina produkter. Detta är på grund av 

att de DRM som finns inte är tekniskt kompatibla med den spelmotor som dem använder 

sig av. Vår kontakt här ger också sin syn på DRM och säger bland annat att DRM inte 

hjälper mot olaglig kopiering då de som vill ha spelet utan att betala för det kommer att få 

tag på det ändå och tiden som då lagts på skyddet är slöseri med tid. 
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4.2 Intervju användare 

Detta är sammanslagningar från både den sonderande och den fördjupande intervjun med 

båda användarna 

4.2.1 Konsument 1 

Vår första muntliga intervju var med en som läser SA programmet andra året. Här 

genomförde vi en öppen sonderande intervju där vi hade ett antal kategorier och utgick 

från dem i våra frågor för att sedan komma på fler frågor.  

 

Här pratade respondenten väldigt mycket om att han inte har något emot DRM så länge 

dem inte begränsar den som har köpt spelet. Han pratar också om att hans attityd till att 

köpa eller piratkopiera är annorlunda beroende på företag. Superstora företag gör det inte 

så mycket om man piratkopierar medan ett lite mindre indieföretag som gör ett bra spel 

vill han gärna stödja och köper deras spel.  

 

En annan intressant sak han kom in på var att själva produkten och känsla av ägandeskap 

för honom inte ligger i själva cd-skivan i sig utan i cd-nyckeln som man får med 

produkten.  

 

En annan åsikt om DRM är att han inte tycker om tanken på att behöva vara online för att 

spela singleplayer i ett spel. Han beskriver även att anledning till att han piratkopierar i 

många fall är för att DRM gör att det är krångligt att använda produkten som en 

användare och man får ”en bättre produkt” när den är crackad och klar att använda. Oftast 

när man laddar ner en produkt så kommer den färdigförpackad med tydliga instruktioner 

på hur man gör för att få det att fungera, denna insats är oftast väldigt enklare än den 

verifieringsprocess som utvecklarna lagt in i vissa fall menar han. 

 

4.2.2 Konsument 2 

 

Denna intervju är gjord efter alla andra med utvecklarna så här försöker vi leda in 

användaren på frågor som vi behandlade tidigare med utvecklarna och bekräfta om det 

som de sagt stämmer. Till en början blev det lite grundläggande frågor om DRM och 

piratkopiering i allmänhet. 

 

Denna användare tycker att utvecklare måste göra sig förtjänta av pengarna, är spelet bra 

så köper han det vare sig det finns tillgängligt att piratkopiera eller inte. Han går också in 

på att i vissa fall så ville han köpa ett visst spel men i och med att det hade ett DRM som 

begränsade hans antal installationer av spelet så valde han att ladda ner det istället där 

den begränsningen inte finns och han fick en bättre produkt enligt honom, samtidigt som 

utvecklarna tappade en kund. Andra orsaker till att piratkopiera är att ha tappat tillförliten 

till utvecklarna. T.ex. om dem släpper ”ofärdiga” spel, alltså där spelen inte fungerar så 

bra när de släpps och blir tvungen att uppdatera spelet med patcher flera gånger efter 

släpp för att få ordningen med den. Här säger användaren att han då hellre laddar ner och 

testar spelet för att se att det är okay och om det är det så går han och köper det.  Han 
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använder även den här metoden för att testa spel han är osäker på, tycker han att spelet är 

bra så köper han det. Han nämner här att han brukar testa ungefär 30 % av spelet innan 

han bestämmer sig. Vi tog även upp och pratade lite om mervärde som man kunde få 

ibland när man köper produkterna. Han påpekade att när det kommer till DLC så kan det 

oftast upplevas negativt eftersom man måste betala för något som man tror att de tog ut ur 

spelet och borde varit med från början. Rätt använt däremot så kan mervärden i form av 

bättre forum access, extrasaker i spelet online och liknande uppmuntra till köp. 

4.3 Intervju hacker 

Detta var en intervju med en person som har varit insatt i hackingkulturen och tydligt 

kunde visa på att han var inflytelserik då han visade på sina egna insatser och verkade ha 

stor insikt i kulturen och kringområden. Vi väljer att anonymisera denna person. 

Denna intervju var inte planerad från första början men vi behövde lite mer fördjupning 

och förstå hackerns perspektiv.   

4.4 Intervju individuell spelutvecklare 

Vi har intervjuat en frilandsprogrammerare för att få hans syn på DRM lösningar och så 

vidare. Detta har visat sig vara ett bra beslut då han med djupare insikt i 

utvecklingsprocessen kunde svara på frågor av mer teknisk natur och kunde förklara 

utvecklarens relation till DRM lösningar.    

Denna intervju var inte heller planerad från första början men vi behövde lite mer 

fördjupning och förstå hackerns perspektiv.   
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5 Analys 
Detta är resultatet efter vår öppna kodning. Graferna visar på vilka relationer de 

kategorier vi har identifierat har. Detta är en del av arbetsflödet inom grundad teori och 

dessa grafer ligger till grund för senare moment inom grundad teori. 

 

Vi har genomfört koncept letning på allt empirirskt material som vi har samlat in. Detta 

material består av: 

 

 Sonderande intervju från en person som både köper och piratkopierar spel 

 Sonderande intervju med ett större datorspelsföretag 

 Intervju med ett mindre datorspelsföretag 

 Intervju med en frilands-datorspelsprogrammerare 

 

Vi anser att det inom grundad teori är viktigt att allt empiriskt material resulterar i en och 

samma begreppsutredning. Skulle man ha separerade kategoriutredningar skulle det vara 

svårt att uppnå teoretisk mättnad och tillräcklig nyansering i den axiala kodningen och 

vad gäller egenskaper hos kategorierna. 

 

För att man ska kunna analysera kopieringsskyddet eller DRM så måste vi använda en 

definition av DRM. Vi vet att man inom olika verksamheter har olika definitioner men vi 

måste dock välja en för vårt arbete. Ett DRM har visat sig definierbart efter följande 

modell: 

drm

Drm typ<Mängd>: cd-key/securom, onlineverifiering, fix antal installationer, 

steam form

Verifierar vid singleplayer<Set>: sant, falskt

Verifierar vid multiplayer<Set>: sant falskt

Etablering bland företag idag<Set>: svagställning, stark ställning, i princip alltid

Knäckbarhet<Set>: lättknäckt, medel lätt knäckt, svårknäckt

Merkostnader<Mängd>: Royalty
 

 

Vi anser att ett DRM både skyddar från kopiering och oaktoriserad användning i denna 

studie. 

 

För att hitta ett balanserat kopieringsskydd tänker vi analysera de olika versionerna 

genom att testa hur balansen mellan näringsliv och konsument ser ut beroende på 

utformning. 
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5.1 Axialkodning 

Vi har analyserat vår empiri för att identifiera de axiala samband som finns i vårt 

material. Detta är en resumé och visar på några samband vi har arbetat fram och visar 

också på vår syn på axiala samband i Straussisk teori.  

Kategorinamn

Egenskap1<Datatyp>: dimensionsförklaring

Egenskap2<Datatyp>: dimensionsförklaring

Egenskap3<Datatyp>:-

.

.

 
 

5.1.1 Axialkodning exempel1 

Denna modell visar på ett samband vi har identifierat. I detta fall visar den på vad som 

händer med användaren om man har DRM-lösning med onlineverifiering. 

Verifieringinsats

Internettillgänglighet: viss eller kraftfull eller 3g kass

Avkrävd input<Set>:-

Känsla vid insats<Set>:-

Skyddet är sunkigt<Set>:-

Komma ihåg lösenord<set>:-

drm

Drm typ<Mängd>: onlineverifiering

Verifierar vid singleplayer<Set>:-

Verifierar vid multiplayer<Set>:-

Etablering bland företag idag<Set>:-

Knäckbarhet<Set>:-

Merkostnader<Mängd>:-

Denna lösning får följande 

inverkan på verifieringsinsatsen

Kundrelation

Företagetsstorlek<Set>:-

Potentiell användare<Set>: otroligt eller mindre troligt

Trolighet att köpa spel<Set>: Piratkopierare

Man vill visa att man är på kundens sida<Set>: falskt

Utvecklaren släpper ofärdiga produkter<set>:-

En slutanvändare 

har relationer till företag

Slutanvändare

Internettillgänglighet<Set>: ingen möjligen 3g kass

Användar attityd<Set>:-

Piratkopieringsargument<Mängd>:-

Försäljningsargument<Mängd>:-

Produktsysn<set>:-

Detta skapare ett segment användare som ser ut på följande vis

 
 
Figur 10 Axialkodningsex 1 

 

Ser man till modellen så kan man säga att detta skapar en verifieringsinsats där man 

måste ha viss anslutning, kraftfull eller 3g klass. 
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5.1.2 Axialkodning exempel2 

Spelproducerandeföretag

Samarbetetsvillkor om drm<Mängd>:-

Kundrelationsstrategi<Set>: belöna istället för straffa

Förläggarform<Set>: är sin egen förläggare
Kund korespondens

Feedback från konsumen<Set>: korrespondens om att 

man har köpt för att drm saknas

Frekvens<Set>: ofta 

Om dessa faktum har inträffat

 så uppstår kund respondens 

som ser ut på följande sätt

Spel

Samarbetetsvillkor om drm<Mängd>:-

Försäljningsargument<Mängd>:- 

Pris <set>:-

Prisstatus<Set>:- 

Enskild nyckel för multiplayerspel<Set>:-

Färdighetsgrad vid spelsläpp<set>:-

Är en expansion<Set>:-

Spelproducerande företag

 tillverkar datorspel

drm

Drm typ<Mängd>:{}

Verifierar vid singleplayer<Set>:-

Verifierar vid multiplayer<Set>:-

tablering bland företag idag<Set>: svagställning

Knäckbarhet<Set>: lättknäckt

Merkostnader<Mängd>:-

Ett spel har en 

Drm lösning

 
Figur 11 Axialkodningsex 2 

 

Detta visar vad som händer om man inte har en DRM lösning på ett spel. Då skapas en 

situation där kund respondens uppstår på exempelvis e-post enligt intervjuerna där 

konsumenter ofta meddelar att de köpt spelen bara för att de inte har en DRM-lösning.   

 

5.1.3 Axialkodning exempel3 

Slutanvändare

Internettillgänglighet<Set>:-

Användar attityd<Set>:-

Piratkopieringsargument<Mängd>: Visa att man kan besegra skyddet, man slipper cd-checker, vill enbart ha piratkopierad version köper ej

 inte köpa spel för att företaget redan är stort

Försäljningsargument<Mängd>:-

Produktsysn<set>:-

Kundrelation

Företagetsstorlek<Set>: megaföretag

Potentiell användare<Set>: otroligt, mindre troligt

Trolighet att köpa spel<Set>: Piratkopierare

Man vill visa att man är på kundens sida<Set>:  falskt

Utvecklaren släpper ofärdiga produkter<set>:-

Skapar en relation där

Kundrelation

Företagetsstorlek<Set>: megaföretag

Potentiell användare<Set>:-

Trolighet att köpa spel<Set>:-

Man vill visa att man är på kundens sida<Set>:-

Utvecklaren släpper ofärdiga produkter<set>:-

En slutanvändare har relationer till företag

 
Figur 12 Axialkodningsex 3 

 

 

Detta visar exempelvis på vilken relation vissa användare har till de s.k. megaföretagen. 

Storleken på ett företaget i kombination med slutanvändarens attityd kan göra vissa 

användare till mindre troliga användare och påverka köplusten. 
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5.2 Ett balanserat kopieringsskydd 

 

En sak som vi vill lägga fokus på under denna studie är att resultatet ska vara balanserat 

detta hade vi tänkt åstadkomma genom att ta hänsyn till värderingar hos både 

konsumenter och näringsliv. 

 

Vi kommer att ta samband från båda sidor och visserligen inte sätta en skala på hur 

inflytelserika dem är men däremot värdera dem som en grupp. Vi anser inte att man kan 

värdera förhållanden mellan näringsliv och konsument kvantitativt i enlighet med någon 

enhet så däri består förklaringen till arbetsmönstret.  

 

På förhand så vet vi att åsikterna mellan konsumenterna skiljer sig åt. Vi kan också i detta 

stadium skilja på i vad som ger upphov till skillnaden då vår öppna kodning är så pass 

nyanserad. Vi kan inte säga vilka proportioner dessa segment har då vi inte jobbar 

kvantitativ men vi kan visa på orsakerna som avgör inställning.   

 

 

5.3 Balanserade samband 

Arbetet syftar till att hitta ett balanserat kopieringsskydd och vi måste därför reda ut hur 

man avgör detta. En lösning hade varit att vi tog fram alla kombinationer av 

kopieringsskydd och argumenterade för dessa var för sig. Detta har vi inte gjort för 

antalet kombinationer om man ser till vår entitet DRM från den öppna kodningen är för 

allt för stort. Det hade resulterat i mer än 100 utredningar och vi har varken tid eller skäl 

att göra detta. Vi tänker därför ta varje DRM lösning separat och utvärdera balansfaktorer 

kvalitativt. 

 

På följande sätt har vi arbetat: 

Först reder vi ut de axiala orsaker som vi har identifierat för saker som gynnar båda 

parter. 

 

Saker som gynnar användarens 

intressen 

Saker som gynnar spelproducenternas 

intressen 

 

 Ett atomärt samband som är 

gynnsamt 

 Ett till atomärt samband som är 

gynnsamt 

 Ett atomärt samband som är 

gynnsamt 

 Ett till atomärt samband som är 

gynnsamt 

 

Vi definierar ett atomärt samband som ett enskilt implicit/(om så samband) förutsatt att 

man syftar på valt DRM. Det är där med bara en implikation och inte sammansatt. Finns 

det inneboende samband visas dem under en ny punkt. 

Sedan reder vi ut hur balanserad lösningen är vad gäller gynnsamma samband. 
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Saker som missgynnar användarens 

intressen 

Saker som missgynnar 

spelproducenternas intressen 

 

 Ett atomärt samband som är 

gynnsamt 

 Ett till atomärt samband som är 

gynnsamt 

 Ett atomärt samband som är 

gynnsamt 

 Ett till atomärt samband som är 

gynnsamt 

 

Samma regel gäller här men nu handlar det om missgynnande axialsamband.  

Där efter kommer en beskrivande text om vilken balans det finns mellan nackdelarna. 

 

På vissa platser finns det dubbletter där samma faktum gynnar båda parter alternativt 

missgynnar. Detta är ett medvetet val och krävs ibland för att utredningen ska bli 

tillförlitlig och rättvis. 
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DRM typ {Inget DRM} 

Saker som gynnar användarens 

intressen 

Saker som gynnar spelproducenternas 

intressen 

 

 Användaren upplever en obefintlig 

verifieringsinsats där man slipper 

att ha internetuppkoppling oavsett 

användningsform.  

 Användaren behöver inte ha 

tillgång till internetuppkoppling. 

 Ingen användarinput, man slipper 

känslan att man vill spela nu. 

 Risken att man känner att skyddet 

är sunkigt finns inte. 

 Man slipper komma ihåg ett 

lösenord. 

 Spelaren kan använda spelet oavsett 

användningsform. Spelaren slipper 

att känna en risk att köpa ett spel 

om det inte är bra. 

 Insatsen för att kringgå DRM om 

spelaren vill testa en piratkopia är 

obefintlig. 

 Inga kontinuerliga belastningar av 

användaren som gör att pirater 

skapas och spelet blir inte svårare 

att använda 

 Kunder som vägrar Steam liknande 

lösningar gynnas 

 Kunder som inte gillar digital 

nedladdning gynnas 

 Man känner att utvecklarna står på 

deras sida. 

 

 Det uppstår en mängd 

slutanvändare som köper spelet för 

att stödja företag som inte använder 

DRM bara för den sakens skull 

oavsett om de kan piratkopiera eller 

inte. 

 Företaget slipper att betala royaltyn 

per såld produkt 

 Denna form av DRM lösning är 

lämplig för de företag som hellre 

vill belöna betalande kunder än 

straffa piraterna 

 Engagemanget hos utvecklarna 

sjunker inte 

 Man behöver inte bry sig om några 

tekniska begränsningar som skulle 

kunna uppkomma i och med DRM 

 Det kan finnas mindre skäl att göra 

utredningar om hur spelet 

piratkopieras 

 Man slipper kunder som inte löper 

för att DRM lösningen är för tung 

 Detta gynnar de företag som anser 

att inga DRM skapar en större 

kundkrets 

 Det blir lättare att anlägga attityden 

att belöna istället för att straffa. 

 Skyddet uppfattas inte som sunkigt 

 Skyddet är enkelt att implementera  

 

Tabell 2 Inget DRM 

 

Ser vi till denna utredning av de axiala sambanden som ger upphov till fördelar åt 

konsument och näringsliv så kan man säga att det finns en balans i antal fördelar. 

Användarna upplever många fördelar av att skyddet inte är begränsande och företagen 

tjänar på en gynnsam kundrelation med de som köper spelen. Företagen behöver inte 
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ägna sig åt de tekniska aspekterna som uppkommer med vissa DRM lösningar. Det finns 

också ekonomiska nyttor i och med att utvecklarna kan ägna tid åt annat som att utveckla 

spelet vidare eller skapa mervärden. 

DRM typ {Inget DRM} 

Saker som missgynnar användarens 

intressen 

Saker som missgynnar spelproducentens 

intressen 

 Risk för att man spelar multiplayer 

med fuskare ökar. 

 Risken för att konsumenter 

piratkopierar ökar. Då insatsen att 

kringgå DRM-lösningingen är 

minimal.  

  Det finns en risk att denna lösning 

inte uppskattas beroende av 

ägarformen på företaget. 

 

Ser man till antalet nackdelar så är de också bra fördelade. Detta skydd har få nackdelar 

som upplevs av båda parter. Vi anser att den enda egentliga nackdel konsumenten 

upplever är att det finns en risk för fusk online. Företagen riskerar dock att 

piratkopieringen ökar då skydd saknas. Det kan också finnas en konflikt med ägarna eller 

utgivarna. 

DRM typ {Cd-key/Securom} 

Saker som gynnar användarens 

intressen 

Saker som gynnar näringslivets intressen 

 Användaren behöver inte ha 

tillgång till internetuppkoppling. 

 Kunder som inte gillar digital 

nedladdning gynnas 

 Spelaren får en känsla av unikt 

ägande skap via nyckeln  

 Inga kontinuerliga belastningar på 

kund 

 Verifieringsinsatsen är liten. 

 Kunder som vägrar Steam liknande 

lösningar gynnas 

 

 Skyddet uppfattas inte som sunkigt 

 Skyddet är enkelt att implementera  

 Utvecklarna kan lätt ha kontroll på 

vilka Cd-key som får användas 

online. 

 

 

Tabell 3 Cd-key/Securom 
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Detta skydd gynnar främst användaren och nyttan är liten för företagen. Vi anser inte att 

det är en balans i denna lösning då kunden upplever mer nytta. Ser man till 

verifieringsinsatsen exempelvis så är den mycket liten då man enbart måste mata in cd-

nyckeln en gång. Det mesta är praktiskt för användaren men näringslivets nyttor är små. 

Efter intervjuer med näringslivet vet vi att man har nyckeln till fler syften än att verifiera 

äkthet. CD-nyckeln kan användas för att göra undersökningar på produkten när man 

söker underrättelse om hur och via vilka kanaler spelet sprids.  

 

 

 

DRM typ {Cd-key/Securom} 

Saker som missgynnar användarens 

intressen  

Saker som missgynnar näringslivets 

intressen 

 Användaren måste ta vara på sin 

Cd-key 

 Risk för royaltyn.  

 Engagerar inte utvecklarna 

 Det finns en mängd användare som 

piratkopierar för att visa att DRM är 

dåligt. 

 Vissa piratkopierar för att 

produkten utan cd-checker är mer 

användbar 

 Det finns risker med kompabilitet 

för skyddet då det ska passa 

spelmotorn 

 Skyddet är lätt att gå runt 

 Det kan vara lättare att komma 

överens med ägarna om man har en 

kraftigare DRM lösning 

Här ser man att näringslivet drabbas av mycket mer nackdelar än användaren och vi anser 

därför inte att skyddet är balanserat på denna front. CD-nyckeln leder inte till så mycket 

problem för användaren men näringslivet upplever stora problem då vissa användare 

anser att produkten är bättre som piratkopierad då man slipper cd-nyckeln i de olagliga 

versionerna. Vi har också erfarit att utvecklarna inte tycker att arbetsuppgifterna kring 

DRM över lag är intressanta. Skyddet är även enkelt att gå runt då det oftast finns bra 

program som automatiskt skapar cd-nycklar till specifika program. 
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DRM typ {Onlineverifiering} 

Saker som gynnar användarens 

intressen 

Saker som gynnar spelproducenternas 

intressen 

 Spelaren slipper cd-checker vilket 

är ett försäljningsargument och en 

kontinuerlig belastning 

 Mängden fuskare på servern 

minskar vilket gynnar den betalande 

kunden 

 Kunder som vägrar Steam liknande 

lösningar gynnas 

 Skyddet är mycket kraftfullt och 

insatsen att kringgå skyddet är 

mycket stor. 

 Ingen piratkopierar för att man vill 

slippa cd-checker. 

 Om företaget själva lägger upp sin 

valideringslösning så slipper man 

tekniska begränsningar i att 

tillämpa kopieringsskyddet. 

 
Tabell 4 Onlineverifiering 

Denna lösning visar på en balans mellan användarens intressen och näringslivet. På spel 

som har onlineverifiering är miljön bättre för spelarna då kontrollen är högre och fuskare 

som vill missbruka tjänsten har svårigheter att ansluta sig.  
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DRM typ {Onlineverifiering} 

Saker som missgynnar användarens 

intressen 

Saker som missgynnar näringslivets 

intressen  

 Användaren tvingas ha en 

internetuppkoppling när han ska 

installera och spela. De 

kontinuerliga belastningarna är 

därför höga. Detta kan leda till att 

kunden inte alltid kan spela. 

 Beroende på hur spelet levereras så 

kan vissa användare som vill känna 

att dem äger produkten missgynnas 

då dem vill ha en fysisk produkt 

eller känna sig unika med en unik 

nyckel/serienummer 

 Det finns kunder som vägrar digital 

nedladdning 

 Risk för arga kunder om servrar går 

ner. Detta skadar kundrelationen 

fram över för ett kundsegment. 

 Beroende på hur spelet levereras så 

kan vissa användare som vill känna 

att dem äger produkten missgynnas 

då dem vill ha en fysisk produkt 

eller känna sig unika med en unik 

nyckel/serienummer 

 Den initiala verifieringsinsatsen är 

hög vilket kan skada kundrelationen 

 Kundrelationen kan skadas av att ha 

ett för starkt skydd vilket skapar 

negativ association med företaget. 

 Företaget riskerar att behöva betala 

royaltyn om man inte har sin egen 

verifierings tjänst 

 Det finns de som piratkopierar för 

att visa att de kan besegra skyddet. 

Det är inte alltid lätt att piratkopiera 

i dessa sammanhang då detta är 

mycket omfattande. 

 Det kan vara lättare att komma 

överens med ägarna om man har en 

kraftig DRM lösning 

 

Vi anser att företagen upplever mycket mer nackdelar än vad konsumenten gör. Detta 

skapar en dålig balans mellan parterna. Detta skydd kan skapa en dålig kundrelation om 

servrar går ner vilket resulterar att kunderna inte ens kan spela offline. Det är också inte 

alla idag som har en konstant internetuppkoppling och därför kan de inte spela dessa spel 

alls. Detta skydd är även illa omtyckt bland de flesta användare och kan bara genom att 

de vet att det används få potentiella kunder att piratkopiera bara för att visa att de inte 

accepterar denna form av kontroll. 
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DRM typ {fix antal installationer} 

Saker som gynnar användarens 

intressen 

Saker som gynnar näringslivets intressen 

 Relativt lätt att komma igång  

 Kunder som vägrar Steam liknande 

lösningar gynnas. 

 Det finns ingen kontinuerlig 

verifieringsinsats 

 Lätt att hålla koll på spridningen av 

produkten. 

 Inga royaltyn.  

 
Tabell 5 Fix antal installationer 

Denna lösning är hyfsat balanserad om man ser till näringslivet och konsumenterna. För 

näringslivet är det lätt att håll koll på sina produkter och för användaren är det mindre 

problematiskt att installera de första gångerna. 
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Saker som missgynnar användarens 

intressen 

Saker som missgynnar näringslivets 

intressen 

 Användaren vill kunna installera 

sitt exemplar fler gånger utan att 

behöva be om mer installationer. 

Detta brukar vara ett argument att 

piratkopiera då den piratkopierade 

produkten anses vara bättre. Den 

initiala verifieringsinsatsen är alltså 

ibland problematisk då man kan 

tvingas maila om en ny installation 

 Användaren kan oftast få tag i en 

bättre version utan DRM genom att 

piratkopiera 

 Många användare upplever att 

denna lösning snarare ger en känsla 

av att man hyr spelet än att man 

äger det. 

 Kan bli problem om något går fel 

vid installationen 

 Måste ha en sektion inom företaget 

som hjälper kunder med 

aktiveringsproblem. 

 Skyddet upplevs som sunkigt av 

många 

 Det finns risk för 

kompatibilitetsproblem mellan spel 

och spelmotor. 

 Det finns flera exempel på där man 

har kunnat gå runt skyddet och där 

insatsen för att använda en 

piratkopierad produkt är liten. 

 Det kan vara lättare att komma 

överens med ägarna om man har en 

kraftig DRM lösning 

 

Detta visar på att näringslivet har lite mer nackdelar än konsumenten. Det stora problemet 

i detta fall är att det finns en grupp människor som inte gillar iden där man måste gå via 

ett annat program för att spela. 
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DRM typ {Steam typ} 

Saker som gynnar användarens 

intressen 

Saker som gynnar näringslivets intressen 

 Användaren riskerar inte att tappa 

bort sitt exemplar om han blir av 

med sin fysiska produkt. 

 Ger tillgång till hela sitt 

spelbibliotek oavsett var man 

befinner sig. 

 Lätt att använda och få tillgång till 

onlinespel och hålla ordning på 

vänner. 

 Lätt att köpa nya spel online. 

 Tillgång till statistik och andra 

gynnsamma funktioner. 

 Verifieringsinsatsen begränsas 

oftast till användarnamn och 

lösenord. 

 Fungerar som en samlingsplats för 

alla sina spel. 

 Lätt att hjälpa kunden att få tillbaka 

spelet om han skulle tappa bort sitt 

fysiska installationsmedium. 

 Får bra kontroll på sina spel 

 Får bra kontroll på hur sitt spel 

används online och offline. 

 Enkelt sätt att distribuera sina spel 

online. Det krävs mindre samarbete 

med förläggaren som vi vet kan ha 

ytterligare samarbetskrav. 

 Detta är en kraftfull lösning där det 

krävs mycket av användare och 

crackers för att gå runt skyddet. 

 Det kan vara lättare att komma 

överens med ägarna om man har en 

kraftig DRM lösning 

 
Tabell 6 Steamtyp 

Denna lösning visar på viss balans där användaren har mer nytta än spelföretagen. Vi 

anser att användaren nyttoområden väger tungt samma gäller också för spelproducenten 

som har stora nyttoområden på sin sida.   
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DRM typ {Steam typ} 

Saker som missgynnar användarens 

intressen 
Saker som missgynnar näringslivets 

intressen 

 Det finns en liten distinkt grupp 

som vägrar Steamlösningar och 

digital nedladdning 

 Denna lösning kräver att man har 

internet vilken är en hög 

belastningsgrad 

 Det är mycket kritiskt att komma 

ihåg sitt lösenord.  

 Man kan tappa användare som vägrar 

att använda Steamlösningar. 

 Denna lösning kräver att man har 

internet vilken är en hög 

belastningsgrad 

 Det är mycket kritiskt att komma ihåg 

sitt lösenord.  

 Har man inte utvecklat lösningen själv 

så blir man beroende av de som 

utvecklat lösningen. 

 

Även på detta håll så finns en balans där båda sidor dras med inflytelserika nackdelar. 

Det stora problemet med denna lösning är att den kräver en kontinuerlig 

internetuppkoppling.   

 

Vi har gjort valet att bredda begreppet kopieringsskydd/DRM lite då det finns andra 

mekanismer som kan ha samma effekt som DRM som dels kan gynna användaren och 

dels gynna producenter. 

 

Faktum som gynnar användaren 

Användaren känner att han vågar köpa ett spel om det tänkta företaget är känt för att göra 

färdiga och bra spel. 

 

I vissa fall så brukar utvecklarna släppa tillägg till ett spel som kräver att man har 

originalet för att kunna använda tillägget. När en s.k. expansion kommer ut så brukar man 

kunna köpa det spel man är beroende av till ett kraftigt reducerat pris. Detta kan resultera 

i att användare som inte har köpt originalspelet köper detta och expansionen då han nu 

tycker att det är en bra deal. 

 

Det finns vissa företag som har andra filosofier angående DRM och kopieringsskydd. Ett 

av dessa har ledorden ”av spelare för spelare” och att man vill belöna betalande kunder 

istället för att straffa piraterna då dessa är potentiella kunder. Uppstår denna situation där 

kunden uppskattar relationen så kan mervärden som tillhör produkten göra att dessa 

övertygade kunder köper spelen.  

 

Vi har identifierat några mervärden som verkar fungerar extra bra: Möjlighet att spela 

multiplayer på server som producenten står för, bonusar när man förbokar spelet som 

betatestning, kontakt där utvecklare och spelare träffas online på forum, support direkt 

med utvecklaren, gratis spel, tävlingar, statussymbol på forum, spelöverskridande bonus, 

chans att vinna resa till events.  
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Detta är sådana saker som vissa användare fastnar mer eller mindre för. Detta beteende är 

vanligare bland mindre företag. I vår kandidatuppsats fann vi att de flesta konsumenter 

nöjer sig med själva spelet som produkt men det finns visst stöd för vissa mervärden som 

påverkar i valet att köpa eller piratkopiera. Exempelvis vet vi att vissa mervärden som 

medlemskap på officiella forum kan göra att vissa konsumenter gärna eller alltid köper 

spelen, (Andersson & Smedberg, 2010, s.71) 

 

Faktum som gynnar spelproducenterna 

Om företaget är känt för att tillverka spel färdiga spel utan buggar så vågar konsumenten 

köpa spelet utan överväganden som att piratkopiera först för att undersöka spelets 

färdighetsgrad. 

 

Det är bra om kunden har en relation till företaget som delvis består i att kunden betraktar 

företaget som ett indie företag eller ett vanligt företag då kan kunden vara intresserad av 

att stödköpa spel i större utsträckning. 

 

Det är vanligt att konsumenter planerar att köpa spel när de blir billigare. Det är ofta så 

att de köper spelen för att testa dem och för att sedan när de sjunkit i pris köpa den 

billigare upplagan. 

 

En stor orsak till att konsumenter köper spel trots att de kan få samma version 

piratkopierad utan större insats för att kringgå DRM är att företaget via andra kanaler som 

vänner och liknande gjort ett rykte om sig att släppa bra titlar. Detta gäller naturligt vis 

också användarens egna erfarenheter.  

 

Det händer ändå ofta att konsumenten köper spel för att företaget har gjort många bra 

tidigare titlar och vill uppmuntra till fler, användaren vill att pengar ska läggas på nya 

projekt som kan bli lika bra som tidigare. 

 

Prissänkning: det finns en stor mängd kunder som faktiskt köper när de anser sig har råd 

och piratkopierar fram tills dess. 

 

Faktum som missgynnar användaren 

Det är ovanligt att man kan spela multiplayer på en och samma version med vänner. För 

att möjliggöra sådant spel så kan priset bli så högt att man inte vill lägga tusentals kronor 

på legala versioner utan väljer att piratkopiera. 

 

Faktum som missgynnar spelproducenterna 

Om företaget är känt för att släppa spel som inte är färdiga där man har tvingats patcha 

det ofta efteråt är det vanligt att användare piratkopierar först då de inte vill ta risken att 

köpa något ofärdigt. 

 

Det är vanligt att många konsumenter väljer att piratkopiera spel som är gjorda av s.k. 

megaföretag för att attityden här är att det inte spelar någon roll då företaget redan har 

mycket pengar och kunder. 
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Rätt pris på produkten kan vara viktigt. Vi har sen tidigare studerat detta fenomen och det 

finns stöd för att detta är en faktor som kan bidra till piratkopiering. Ser man till en studie 

vi har gjort om fildelningsbeteende så frågar vi vid ett tillfälle om priset avgör om man 

piratkopierar eller inte. Då landar svaren i medel i mitten mellan att priset enbart påverkar 

och att priset inte påverkar. (Andersson & Smedberg, 2010, s.66) 

Det finns ett antal personer som av princip vägrar att köpa datorspel. Ser man till vår 

tidigare studie inom ämnet ligger denna grupps storlek på mellan 20 % och 25 % utan att 

ta hänsyn till demografiska attribut, (Andersson & Smedberg, 2010, s.66).  
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5.4 Kriterier för balanserat kopieringsskydd 

Kriterierna är att det ska vara en balans i antal atomära för och nackdelar mellan 

konsumenten och de spelproducerande verksamheterna. 

 

Vi kommer efter detta kapitel gå vidare med de skydd som vi anser är i balans. Dessa är 

DRM lösningen där man inte har DRM samt DRM versionen Steamlösning. Dessa är de 

enda skydd som vi upplever som tillräckligt balanserade. 

 

5.4.1 Fördjupning i DRM lösningen inget DRM 

Detta handlar om att man slopar DRM det finns en rad fördelar för både producent och 

konsument med denna lösning. Fördelarna består i att man slipper all form av 

verifieringsinsats och en känsla av att företaget litar på användaren. Man kan använda 

produkten på flera sätt exempelvis kan den utan internettillgång ändå använda produkten.  

Vi anser att de företag som väljer att inte ha DRM därför är trovärdiga när det gäller att 

visa användaren att man står på deras sida. Användaren slipper också kontinuerliga 

belastningar som har en högre störselfaktor än vad den enskilda insatsen medför.  

 

Spelproducenten har också många förtjänster med denna lösning. Det finns då en 

kundkrets som gärna stödköper för att visa sin uppskattning då de slipper DRM och att 

kunden slipper betala för DRM lösningen i sig då den skapar en mer kostnad. Denna 

lösning sparar också tid hos utvecklaren och man slipper ta hänsyn till tekniska 

begränsningar. Under en av intervjuerna säger respondenten när vi pratar om spel utan 

DRM lösning ”… Jag tror att det skulle laddas ner i samma utsträckning fast det skulle 

laddas ner på samma sätt som andra spel från första stund det blir tillgängligt på 

alternativa kanaler…”. Vi tror också att det kan finnas andra skäl att ladda ner än att 

använda produkten. Här uppstår triangulering då vi har flera skäl att tro detta. En av våra 

respondenter menar exempelvis att ”… Folk som laddar ner och crackar gör det för att 

dem tycker att det är kul och gör det med sin crew… ”,” … Så jag tror att företagen hade 

gått plus minus noll…”. Detta bekräftas också av resultat från vår c-uppsats där vi kan 

säga att enbart 30 % till 40 % av alla piratkopior faktiskt konsumeras/används, 

(Andersson & Smedberg, 2010, s.57) oberoende av spelgenre. Ett av de spelproducerande 

företagen hävdar också att ”… I vår erfarenhet hjälper DRM mindre ju strängare…”. En 

annan representant för näringslivet säger kort och gott ”… att det inte hjälper…”. 

 

De företag vi har pratat med är fullt medvetna om att DRM lösningar hjälper dåligt och 

att man helt enkelt accepterar risken. Ett av företagen kör inte med DRM och klarar sig 

bra då de anser sig sälja bra. Det andra företaget har kompatibilitetsproblem med sina 

produkter vilket gör att man inte kan använda DRM men man är ändå nöjd med sitt 

resultat då man accepterar risken. 

 

Precis som företagen så upplever kunden vissa nackdelar med avsaknad av DRM. På de 

spel som då per automatik inte validerar användaren vid multiplayer. Då uppstår en 

situation där den betalande användaren känner att han missgynnas av att dela rum med 

fuskare då detta dels skapar motsättningar och då det är vanligt med att piratkopior ibland 

medför fusk som påverkar spelupplevelsen.   
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En annan nackdel är att samarbetsvillkoren för detta skydd kan bli krångliga vi vet att 

förläggare och ägare kan ha andra uppfattningar om att inte använda DRM. Detta framgår 

i båda intervjuerna med näringslivet och bekräftas ytterligare i vår tidigare studie om 

fildelning då vi finner följande utdrag ”… Det största hindret är enligt honom de 

aktieägare som man måste stå till svars för då man väljer ett skydd eftersom att man måste 

säkra ägarnas inkomster. Vi anar nästan en splittring mellan spelskapare och ägare då han 

säger ”om man då släpper spel gratis då kommer många säga är du helt dum i huvet eller, 

eller det går ju inte…”,(Andersson & Smedberg, 2010).   
 

5.4.2 Fördjupning i DRM lösningen Steam typ 

Detta är ett skydd som verkar uppfattas som både en tjänst och ett DRM beroende på vem 

man frågar. Om man ser till de saker som uppfattas som en tjänst så riskerar användaren 

inte att bli av med sina spel då ägandeskapet av ett spel lagras på ditt konto och man har 

alltid möjlighet att ladda hem spelet igen till sin dator igen om det skulle försvinna. Det 

gör också tillgång till en hel Community där man kan ha alla sina vänner som man spelar 

online med på ett enda ställe. Verifieringen för detta är ganska enkel och använder sig 

enbart av ett användarnamn och lösenord. Andra intressanta funktioner är saker som 

statistik på hur man spelar och sina resultat i spelen. Lätt att köpa nya spel och titta i 

katalogen är också en av meriterna. Näringslivet upplever också en mängd nyttor. Denna 

lösning ger producenten en helt annan kontroll på sina produkter. Man kan lätt hjälpa 

konsumenter som av diverse skäl har tappat kontrollen över sin produkt genom att bli av 

med exempelvis den fysiska versionen av spelet. Näringslivet gynnas också på det är 

lättare att genomföra undersökningar om man vill ha insikt i hur spelet köps och hanteras. 

Vi vet att användare inte alltid ser Steam som ett DRM alls. Detta är mycket gynnsamt 

för näringslivet. Då slipper man vissa konsumenter som piratkopierar för att visa att de 

kan gå runt skyddet. En ytterligare fördel är att det är enklare att förlägga produkter. 

Detta uppfattas som ett problem inom vissa verksamheter. En av våra respondenter har 

exempelvis startat sitt eget förlag och blivit sina egna utgivare möjligen efter 

samarbetssvårigheter med andra förlag. 

 

Det finns också en mängd nackdelar med denna lösning det finns en distinkt mängd 

användare som vägrar Steamaktiga lösningar då det krävs ett annat program för att spela 

sina spel. Det finns vissa synorgier här till de som värderar en fysisk produkt högt. Ett 

annat argument inom denna grupp är uppfattningen att det är mycket kritiskt att komma 

ihåg sina kontouppgifter och därigenom riskerar man att inte kunna använda sina spel. 

Steamlösningen kräver också internetuppkoppling vilket missgynnar användaren.  

 

Näringslivet tappar användarna som vägrar att använda Steam lösningar då de antingen 

inte blir användare över huvud taget. Eller så försöker de gå runt skyddet. 

 

En ytterligare risk är att man som producent kan låsa fast sig vid Steam med sin produkt 

om man inte har utvecklat stödet själv. Då kan ett osunt beroende relation uppstå.  
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6 Diskussion 

6.1 Resultat 

Inom Straussisk grundad teori syftar arbetet till att bl.a. identifiera en s.k. kärnvariabel 

eller ”… Central Category…”,(Strauss & Corbin, 1998, s.147). Strauss och Corbin ger 

också ett par kriterier på hur man väljer kärnvariabel, dessa är: 

 It must be central: that is, all major categories can be related to it. 

 It must appear frequently in the data. This means that within all or almost all cases, 

there are indicators pointing to that concept. 

 The explanation that evolves by relating the categories is logical and consistent. 

There is no forcing of data. 

 The name or phrase used to describe the central category should be sufficiently 

abstract that it can be used to do research in the other substantive areas, leading to the 

development of the more general theory. 

 As the concept is refined analytically through integration with other concepts, the 

theory grows in depth and explanatory power. 

 The concept is able to explain variation as well as the main point made by the data; 

that is, when conditions vary, the explanation still holds, although the way in which a 

phenomenon is expressed might look somewhat different. One also should be able to 

explain contradictory or alternative cases in terms of the central idea. 

(1998, s.147). 

Följande argumentation har vi för att definiera DRM som vår central category eller s.k. 

corecategory.  

 Vi anser att DRM kategorin är starkt knuten till de flesta kategorier och det mesta 

cirklar kring denna entitet. Det är möjligt att kategorin i sig inte har flest ut och 

ingående relationer men vi anser att den är avgörande för mycket innehåll i de andra 

kategorierna. 

 DRM begreppet dyker upp på flera ställen och vi anser att det är deminerande. 

 Vi anser att vår öppna kodning är mycket välgjord. Vi anser att den har stora likheter 

med hur ett databasschema är utformat. Ett databasschema är i sig logiskt, konsistent 

och det finns inga påtvinganden av data utan vi anser att kategorierna är på rätt plats. 

Detta har och andra sidan resulterat i vissa små entiteter som kan verka lite tomma, 

men detta är priset för vår lösning.  

 Vi anser att namnet DRM är någorlunda abstrakt. Detta är möjligen ett problem. Vi 

tolkar fördelarna med ett abstrakt entitets namn som att man kan ha fler inneboende 

egenskaper som i sin tur kan ge skärpa och en konkret bild av en instans av ett DRM. 

Denna plastiskhet gör att DRM kan vara konkret. 



 

- 61 - 

 Vi anser att vår teoribildning har stärkts genom att koncepten har förfinats successivt. 

Ett exempel på detta är hur vi har brutit ut begreppet verifieringsinsats som vi har 

tvingats lyfta ut för att det har blivit så pass rikt att det inte längre kan definieras som 

en enskild egenskap. Denna har också koppling till DRM likt det mesta i studien. 

 Entiteten DRM kan på egenhand förklara de mesta skillnader i beteenden inom vår 

empiri. Det finns vissa undantag där exempelvis en skyddande effekt uppstår om 

konsumenten uppfattar att spelet är gjort av företag som brukar göra kompletta spel. 

Vi har därför valt att utöka definitionen av vad ett DRM är då det finns andra faktorer 

som gör DRM-jobbet. Nedan visar vi på en breddning av begreppet som vi har 

definierat. Detta är alltså vår syn på vad man borde benämna DRM. 

 

I och med att vi har tagit fram en balanserad lösning så anser vi att detta leder till god IT-

användning vilket är målet för arbete vid Högskolan i Borås. Följande förklaring ges 

exempelvis ”… Vägledande för informatik, oavsett om användarens eller utvecklarens 

praktik studeras, är att insatser behöver orientera sig mot att skapa god IT-

användning…”,(Högskolan i Borås, 2010a). Vi anser att man också menar att det ska 

finnas en balans mellan utvecklaren och användarens praktik då man dels skriver att det 

finns ett dialektiskt förhållande mellan utvecklare och användare. I många fall så finns 

det här nästan bara envägsinformation. 

 

Slopat DRM är mer god IT användning. Man måste ta vara på både användarens och 

utvecklarens praktik enligt Högskolan i Borås 
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6.1.1 Definition av kärnvariabel instansiering inget DRM 

 

Denna artefakt är vår tolkning om hur en upplaga av ett balanserat kopieringsskydd ser 

ut. Detta är fallet där man inte har någon DRM lösning i botten. Vi har tidigare nämnt att 

det finns kringfaktum som också är avgörande. Det är därför vi har med relationer som 

kundrelation, spel o.s.v. 

 

drm

Drm typ<Mängd>: {}

Verifierar vid singleplayer<Set>:-

Verifierar vid multiplayer<Set>:-

Etablering bland företag idag<Set>:-

Knäckbarhet<Set>:- 

Merkostnader<Mängd>:-

Spelproducerandeföretag

Samarbetetsvillkor om drm<Mängd>:-

Kundrelationsstrategi<Set>: belöna istället för straffa

Förläggarform<Set>:-

Spel

Samarbetetsvillkor om drm<Mängd>:-

Försäljningsargument<Mängd>: stödja företag för att de gjort bra titlar 

Pris <set>: Jätte billigt(150:-/3 spel), billigt(150), nytt paradox spel(29 euro)

Prisstatus<Set>: Har rabatt i samband med expansion, finns i bonus paket, spelet är äldre 

Enskild nyckel för multiplayerspel<Set>:-

Färdighetsgrad vid spelsläpp<set>: små utrymen att förändra

Är en expansion:-

Spelproducerande företag tillverkar datorspel

Kundrelation

Företagetsstorlek<Set>: indieföretag eller vanligt företag

Potentiell användare<Set>:-

Trolighet att köpa spel<Set>:-

Man vill visa att man är på kundens sida<Set>: sant

Vill inte använda digital nedladdning<set>:-

Vägrar steamliknande lösningar<set>:-

Utvecklaren släpper ofärdiga produkter<set>: falskt

Spelproducerande företag tillverkar datorspel

Slutanvändare

Internettillgänglighet<Set>:-

Användar attityd<Set>:-

Piratkopieringsargument<Mängd>:-

Försäljningsargument<Mängd>:-spela online, stödja företag 

för att de gjort bra titlar, man köper när man får råd men piratar 

för tillfället, fördelar med speciellt forum och forumsstatus, 

stödköpa spel

Produktsysn<set>:-

En slutanvändare har relationer till företag

Mervärde

Spelet har drm<Set>: falskt

Extra godis<Mängd>: multiplayer på server, preorder bonusar, kontakt där utvecklare och spelare träffas online på 

forum, support med utvecklaren, gratis spel, tävlingar, statussymbol på forum, spelöverskridande bonus, chans att vinna 

resa till events.

Mervärden kund inte ser som mervärde<set>:-

En användare upplever mervärden

Kontinuerliga belastningar av drm

Belastningstyp<Mängd>:-

Konsument typ<Set>: betalande

Belastningsgrad<Set>: mild

Ett spel utsätter den betalande användaren för 

kontinuerliga belastningar för att validera ägandeskapet 

Verifieringinsats

Internettillgänglighet:- 

Avkrävd input<Set>: ingen

Känsla vid insats<Set>:-

Skyddet är sunkigt<Set>: falskt

Komma ihåg lösenord<set>: falskt

Man verifierar sitt ägande 

för att spela ett spel

Ett drm kräver en 

verifieringsinsats

 

Figur 13 Kärnvariabel1 
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6.1.2 Definition av kärnvariabel instansiering Steam form 

Precis som i den tidigare bilden så är variabelkompositet det samma men det skiljer i 

utformning. Exempelvis så skiljer sig vissa egenskaper som verifierar vid singleplayer 

spel då denna inte längre är ett ej påverkande attribut och internettillgängligheten hos 

slutanvändaren måste se ut på ett annat sätt. 

 

drm

Drm typ<Mängd>: {steam form}

Verifierar vid singleplayer<Set>:sant

Verifierar vid multiplayer<Set>: sant

Etablering bland företag idag<Set>:stark 

ställning

Knäckbarhet<Set>:svårknäckt

Merkostnader<Mängd>:varierar

Spelproducerandeföretag

Samarbetetsvillkor om drm<Mängd>:-

Kundrelationsstrategi<Set>: belöna istället för straffa

Förläggarform<Set>:-

Spel

Samarbetetsvillkor om drm<Mängd>:-

Försäljningsargument<Mängd>: stödja företag för att de gjort bra titlar 

Pris <set>: Jätte billigt(150:-/3 spel), billigt(150), nytt paradox spel(29 euro)

Prisstatus<Set>: Har rabatt i samband med expansion, finns i bonus paket, 

spelet är äldre 

Enskild nyckel för multiplayerspel<Set>:-

Färdighetsgrad vid spelsläpp<set>: små utrymen att förändra

Är en expansion:-

Spelproducerande företag tillverkar datorspel

Spelproducerande företag tillverkar datorspel

En slutanvändare har relationer till företag

Mervärde

Spelet har drm<Set>: sant

Extra godis<Mängd>: multiplayer på server, preorder bonusar, kontakt där utvecklare och spelare träffas online på 

forum, support med utvecklaren, gratis spel, tävlingar, statussymbol på forum, spelöverskridande bonus, chans att 

vinna resa till events.

Mervärden kund inte ser som mervärde<set>:-

En användare upplever mervärden

Kundrelation

Företagetsstorlek<Set>: indieföretag, vanligt företag

Potentiell användare<Set>:-

Trolighet att köpa spel<Set>:-

Man vill visa att man är på kundens sida<Set>: sant

Vill inte använda digital nedladdning<set>: falskt

Vägrar steamliknande lösningar<set>: falskt

Utvecklaren släpper ofärdiga produkter<set>: falskt

Slutanvändare

Internettillgänglighet<Set>: viss eller kraftfull eller 3g kass

Användar attityd<Set>:-

Piratkopieringsargument<Mängd>:-

Försäljningsargument<Mängd>:-spela online, stödja företag för att de gjort bra titlar, man köper när 

man får råd men piratar för tillfället, fördelar med speciellt forum och forumsstatus, stödköpa spel

Produktsysn<set>:-

Kontinuerliga belastningar av drm

Belastningstyp<Mängd>: kommai håg lösenord

Konsument typ<Set>: betalande

Belastningsgrad<Set>: mild

Ett spel utsätter den betalande användaren för 

kontinuerliga belastningar för att validera ägandeskapet 

Verifieringinsats

Internettillgänglighet<Set>: viss eller kraftfull eller 3g kass

Avkrävd input<Set>: mata in lösenord

Känsla vid insats<Set>:-

Skyddet är sunkigt<Set>: falskt

Komma ihåg lösenord<set>: falskt

Man verifierar sitt ägande 

för att spela ett spel

 
Figur 14 Kärnvariabel 2 
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6.1.3 Svar på forskningsfrågor 

Hur bör ett välbalanserad kopieringskydd vara utformat? 

Ett välbalanserad skydd bör vara i en form som ger ungefär lika många fördelar och 

nackdelar till både utvecklare och användare. Inte så överraskande så blev typen ”inget 

DRM” den formen som var bäst balanserad med många fördelar för båda parter och 

ganska så få nackdelar. 

 

Man skulle kunna tro att om man slopar DRM helt så kommer försäljningen helt att gå i 

botten för att alla piratkopierar istället. Enligt våra respondenter kommer dock detta inte 

ske utan troligen kommer förhållandet pirat/köper att hålla sig på ungefär samma nivå 

som idag. Andra fördelar som detta ger är att utvecklarna kan ägna sig åt andra saker som 

att skapa en bättre produkt. Detta ger en mycket mer sund IT användning än vad många 

av dagens lösningar gör som ändå blir hackade på ganska kort tid vilket närmast skulle 

kunna beskrivas som slöseri på utvecklingstid. 

 

Det andra skyddet som gav ganska bra balans som vi valde ut var överraskande ”Steam 

tjänster”. Den starka sidan för detta skydd är att det av många inte upplevs som ett DRM 

utan som en sorts tjänst. Detta gör att även om skyddet är ganska så begränsande så kan 

användaren plocka ut ett antal fördelar ur att använda sig av skyddet. Sen finns det ju 

självklart dem som inte gillar sådana tjänster och vill inte använda sig av ett tredjeparts 

program för att starta spel som dem har köpt men vi tror att framtidens skydd kommer att 

hamna i den här kategorin. En nackdel är ju dock att det krävs internetuppkoppling för att 

man ska få full nytta av tjänsten. Hos utvecklarna ger det även här stora fördelar eftersom 

man kan ägna sig åt att utveckla saker som är till nytta för konsumenten vilket leder till 

god IT användning. 

 

För att sammanfatta kan vi säga att utvecklarna bör fokusera på skydd som ger lika 

mycket fördelar för båda parter. Den idén som verkar bäst enligt oss är att slopa skyddet 

helt och istället lägga tiden på att göra produkten bättre. Alternativt så bör det satsas på 

att ge kunden någonting samtidigt som man skyddar produkten på ett bra sätt. 

Steamliknande tjänster är något som det verkar som att flera och fler hoppar på och dem 

brukar allmänt accepteras bland användare. I slutändan så handlar kund/pirat mycket om 

att man har en bra produkt som kunden tycker att det är värt att lägga pengar på. 

 

Vi vet också att diverse mervärden uppskattas och har en skyddande effekt. Detta 

bekräftas dels av denna studie men även av vår tidigare kandidatuppsats där det finns 

användarsegment där vissa mervärden gör att användaren alltid köper spel, gärna köper 

spel och påverkar i viss grad, (Andersson & Smedberg, 2010, s.60). De mervärden som 

har figurerar i båda studierna som mervärden är medlemskap i forum, bonusmaterial och 

bonusspel. Här ökar reliabiliteten och validitetsgraden anser vi av denna studie.  
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Vilka motiv finns för att hacka datorspel för att kringgå kopieringsskydd? 

Genom våra intervjuer med olika personer med olika bakgrunder en av dessa är tveklöst 

en hackare. Vi har kommit fram till att de som ligger bakom nästan alla hack till 

datorspel gör det som en sorts tävling mellan olika grupper som tävlar om vilken grupp 

som släpper en release först. 

 

Tidigare i historien så fanns det även pengar för hackare att tjäna på att släppa spel som 

de hackat själva men i dagens internetsamhälle så har den marknaden försvunnit till 

förmån för prestige och ära då the The Piratebay exempelvis möjliggör piratkopierade 

spel där piraterna inte behöver betala hackern bakom.  

Vilket skydd ger befintliga lösningar mot oaktoriserad användning? 

Dagens mest effektiva skydd är sådana som kräver en konstant internetuppkoppling där 

användaren hela tiden måste koppla upp sig för att kunna spela både online och offline, 

detta är den typen av skydd som ger bäst skydd då det är väldigt svårt att komma runt och 

kräver väldigt stor insats från hackare att skapa någon form av egen serverlösning för att 

komma runt skyddet. 

 

De flesta andra skydd som inte är baserad på onlinecheck ger inget större skydd alls utan 

dem är relativt enkla att komma runt. Man skulle kunna säga att små skydd som cd-

nyckel och onlineaktivering. Dock så krävs det en viss kompetens för att kunna kringgå 

skydden även med bra hjälpmedel som finns på internet så man skulle kunna säga att det 

hjälper till att skydda spelet mot mindre insatta personer.  

 

 

På vilka grunder väljer spelproducenterna kopieringsskydd? 

Här så har oftast inte spelproducenterna själva så mycket att säga till om utan det brukar 

vara utgivare och ägare som bestämmer vilken form av kopieringsskydd som ska 

användas. 

 

Enligt de utvecklare vi har pratat med så sker detta oftast på högsta nivån och utvecklarna 

har sällan någon möjlighet att påverka dessa beslut alls. De högt uppsatta personerna 

brukar välja utifrån någon avancerad kalkyl som dem har räknat noga på för att tjäna så 

mycket pengar som möjligt. Här är det sällan att kundrelationer vägs in på någon större 

skala. 
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På vilka grunder väljer konsumenter att köpa eller piratkopiera? 

Vi har sett att konsumenter är ganska kräsna av sig när det kommer till att köpa eller 

piratkopiera. Viktiga faktorer som bestämmer är bland annat: 

 Hur stor tillit man har till företaget. Detta uppstår på diverse olika sätt. 

o Tillit uppstår om företaget är kända för att göra kompletta spel. 

o Tillit uppstår om konsumenten tror att företaget fortsätter att göra bra spel 

om man ger sitt ekonomiska stöd. 

 Det finns också en annan sida på hur tilliten fungerar: 

o Många konsumenter väljer att inte köpa för att företaget redan är stort 

o Konsumenten vill inte köpa spel från företag som är kända för att göra 

ofärdiga spel 

 Om spelet använder sig av ett väldigt starkt DRM eller inte. 

o Vissa användare upplever frustration och ett kraftfullt DRM kan engagera 

användarna till att försöka gå runt skyddet på ett provocerat sätt. 

o Även vissa inom näringslivet håller med på denna punkt. 

 Om man har möjlighet att testa spelet först eller inte. 

o Vi vet att vissa väljer att piratkopiera innan de köper för att undersöka om 

spelet är komplett 

o En annan insikt är att vissa köper när de har råd eller vid s.k. expansion 

väljer att köpa grundspelet. 

Det finns flera saker som avgör för konsumenten men detta är bland dem största 

anledningarna som vi har hittat. Det finns t.ex. dem som piratkopierar för att testa spelet 

och sedan efter kanske 30 % avklarat så tar de beslut om de vill fortsätta och köper då 

spelet. Sen finns det även dem som aldrig köper av vissa företag för att dem har dåliga 

erfarenheter av dessa företag. 

 

Om vi väljer att titta lite på extern teori så kan vi matcha vissa av dessa insikter med vår 

kandidat uppsats. Så finns vissa av dessa identifierade mönster med. 

 Vi vet att vissa köper spel för att stödja upphovsmän detta med ungefär 20 % 

representation på ibland, oftast och alltid när man köper spel (Andersson & 

Smedberg, 2010, s.53) 

 Det verkar också stämma att priset påverkar om man köper eller inte köper då 

mellan 7 % och 12 % av alla konsumenter enbart låter priset påverka om de köper 

lite beroende på vilken spel genre man pratar om, (Andersson & Smedberg, 2010, 

s.57). 

 Vår kandidatuppsats visar också på hur vissa vill piratkopiera just för att skyddet 

är krångligt. Denna population varierar mellan 3 % och 9 % beroende på spel 

genre, (Andersson & Smedberg, 2010, s.58). 
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Hur stor verifieringsansatts accepterar konsumenten? 

Användaren gillar inte att bli hindrad från att spela, när en konsument har köpt ett spel så 

vill han spela nu och inte hålla på med en massa krångliga verifieringar. Att skriva in en 

cd-nyckel eller att registrera sig online någonstans är oftast så långt som konsumenten 

kan tänka sig. 

 

Här kan det även bero lite på typ av spel, vissa spel är mer accepterat med att man måste 

skapa konto men hos andra så är det inte accepterat alls. 
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6.2 Utvärdering av metod och resultat 

6.2.1 Validitet 

Giltighet 

Detta handlar om hur väl forskningsmetoden mäter det man frågar om. Denna fråga är 

inte helt enkel att svara på oavsett om man jobbar kvalitativt eller kvalitativt. Inom 

kvalitativ forskning så kan det vara enklare då man jobbar mot diverse enheter. Den 

kvalitativa forskaren kan ha svårare att säkra validiteten. Detta gäller därför också för 

grundad teori. Det finns vedertagna kriterier som vi tidigare har definierat och dessa 

kretsar kring teoretisk mättnad. Vi anser att vi kan göra distinktioner mellan olika 

beteenden genom att vi har en relativt rik begreppsdefinition från den öppna kodningen 

som har fått effekter inom axialkodningen. När vi introducerade megaföretag efter en 

senare iteration kunde vi skilja på effekter av att vara ett s.k. vanligt företag från ett 

megaföretag och där med förklara skillnader i vissa beteenden. Detta är den främsta 

indikationen på giltighet inom den grundade teorin.   

 

Ett annat kriterium för validitet är att de slutsatser man drar är följdriktiga. Det är faktiskt 

så att logik definieras som följdriktighet och därmed ska de axiala sambanden vara 

logiska det säger visserligen inget om sundheten med det tar vi upp snart. Vi har tidigare 

nämnt att vi bara behandlar implikationer som är en enklare form av logiska samband. 

Dessa är också transparenta och därför lätta att värdera följdriktigheten bakom. 

 

Vi har tidigare nämnt att validitet uppnås om man kan validera sitt arbete mot befintlig 

litteratur. Detta kan vi göra i viss mån men vi har i och med rutinerna för öppen kodning 

skapat special entiteter som matchar vår empiri. Det kan exempelvis vara svårt att hitta 

begrepp som ägandeinverkan men vi kan per kategori värdera egenskaperna. Det finns 

inte jättemycket skrivet inom vårt område men vi har lyckats matcha vår teori från denna 

uppsats med begrepp och relationer från vår c-uppsats, (Andersson & Smedberg, 2010) 

exempelvis. 
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Kumulativitet 

Inom grundad teori har man en lite annorlunda syn på vidare byggning av befintlig teori 

man ska vara fri från tidigare värderingar för att få ett så genuint arbete som möjligt.   

 

Relevans 

Vi tror att studien i sig är viktig och det saknas forskning på området. Vi anser också att 

vi har ställt relevanta frågor under intervjuerna samt riktat in oss i rätt riktning. Vi anser 

också att kärnvariabelns utformning tyder på att vi har riktat in oss rätt. Vi har beskrivit 

en utökad syn på DRM som kärnvariabel och att kärnvariabeln går att koppla till 

forskningsfrågorna är en indikation på att vi har studerat rätt saker och från rätt 

perspektiv 

 

Generaliserbarhet 

Inom grundad teori beror generaliserbarheten på om man kan förklara nya fenomen med 

befintlig modell. Detta kallas teoretisk mättnad och vi anser att detta inträffade efter de 

sista djupintervjuerna då hade vi ett tillräckligt nyanserat ramverk av begreppsutredning. 

I och med att vi inte gör en kvantitativ studie kan vi dock inte yttra oss om med vilken 

sannolikhet något inträffar. Vi anser dock att teorin är så pass omfattande att den täcker 

tänkbara fall  

 

Originalitet 

Vi anser att vårt frågeområde är originellt. Det finns andra studier som behandlar 

fildelning och kringämnen. De flesta av de andra studierna handlar om andra typer av 

upphovsrättsskyddade verk exempelvis musik och film. Vi har inte heller sett några 

studier där man har tagit fram normativa förslag i den form eller omfattning vi har gjort. 

Så vi anser oss unika på denna front då vi har viss pondus i hur vi föreslår att man ska 

förhålla sig till kunskapsbidraget.  

 

Kommunicerbarhet 

Detta handlar om hur väl studiens resultat upprepas eller blir liknande om man hade gjort 

studien igen. Vi anser att vår studie är noggrann gjord och vi anser att en annan forskare 

borde komma fram till samma slutsatser som vi har tagit fram. Det finns vissa 

omständigheter inom grundad teori som gör att kommunicerbarheten kan ändras. Det är 

troligt att en annan forskare tar fram en öppen kodning där man inte alls identifierar 

samma kategorier som vi har gjort. Vi tror dock att innebörden vad gäller attribut och 

dimensionsnivåer kommer att vara lika. Det är möjligt att en annan forskare kommer på 

nya namn på entiteterna men vi tror att dessa kommer vara någorlunda synonyma med 

våra. 
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6.2.2 Reliabilitet 

Pålitlighet 

I denna studies så består pålitligheten angående resultaten i hur nyanserad eller inzoomad 

studien är. Vi Känner att de intervjuiterationer vi har haft förklarar skillnader i hur 

näringslivet ser på ämnet fildelning av datorspel och DRM. Däremot så har vi inte samma 

trygghet i representation och täckningsgrad som man kan vänta sig i mer kvantitativa 

studier. Vi kan inte säga något om med vilken säkerhet något gäller o.s.v.   

 

Kongruens 

Vi har tidigare tittat på andra uppsatser inom grundad teori. Det som verkar vara 

gemensamt för dessa är bl.a. att viss redundans verkar finnas i den information som 

presenteras. Redundans i sig är en form av kongruens då man hela tiden presenterar 

tidigare nämnd information för att argumentera för ny. Detta mönster finns i vår 

forskning. Begreppen inom vår forskning dyker upp på flera platser. Inom både 

teorikapitel, analys och resultat. Begreppen inom grundad teori är grundläggande för 

argumentationen och resultatet. 

 

6.2.3 Forskningsstrategi 

Vår gren av grundad teori har fungerat bra. Detta har antagligen berott på flera faktorer. 

Vi har tidigare gjort valet mellan en kvantitativ forskning och en kvalitativ. Det som då 

var avgörande var forskningsfrågorna. Vi utvärderade vid det tillfället vilken metod vi 

skulle använda. Vi anser att det finns en stor skillnad mellan kvantitativa och kvalitativa 

studier. Denna skillnad består i hur forskningsfrågan är formulerad. För en kvantitativ 

metod ska ”… det man studerar göras mätbart och att undersökningsresultaten ska 

presenteras numeriskt…”,( Andersen, 1994, s.70). Detta angreppsätt passar inte vår 

studie då vi är beroende av att kunna förklara fenomen och tolka saker som är svåra att 

sätta en enhet på. Andersen skriver ”… Utgångspunkten för de kvalitativa är att varje 

fenomen består av en unik kombination av kvaliteter eller egenskaper, och att man därför 

inte kan mäta och väga det…”,(1994, s.71). Vi håller med om detta och vi har därför valt 

att arbeta kvalitativt. Ett tydligt exempel på att detta var ett sunt val var under 

analyskapitlet där vi har jämfört näringslivet och konsumenternas olika för och nackdelar 

i förhållande till en DRM lösning. Här hade vi separerat för och nackdelar i tabellform 

men i och med att de olika sambanden är så pass komplexa så gick det inte samla dem 

under samma entitet eller enhet och därför kan man inte värdera eller vikta dem. Vi kan 

inte bevisa att det finns kvantitativa samband mellan de olika axiala sambanden. Detta 

trotts att de liknar varandra i omfattning och precision. Alla samband är en implikation 

men de skiljer sig åt i vad dem mäter och det är svårt att peka på gemensamma nämnare. 

Det finns vissa spår av kvantitativ forskning. Vi har exempelvis reducerat oss fram till att 

förstå olika fenomen var för sig. Reduktionism tillhör nödvändigtvis inte någon genre av 

forskningsmetodik men effekten blev att vi fick fragmentariska bilder av hur det ligger 

till med DRM lösningarna. Andersen menar exempelvis att detta är en egenskap hos 

kvantitativ forskning,(1994, s.72). Detta kan också liknas vid Komplex av partiella 
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variabel sammanhang. Man kan säga att vi har liknande situation där vi fragmenterar 

undersökningen till att kolla på varje kopieringsskydd var för sig. 

 

Metoden har visserligen gjort att vi inte har kunnat värdera olika samband mot varandra 

utan vi har tvingats låta dem ha samma inflytande. Samma gäller då vi vid flera tillfällen 

inte har kunnat säga hur stora vissa kundsegment är. Exempelvis kan vi bara säga att det 

finns ett kundsegment som vägrar Steam liknande lösningar. Vi har inte något numeriskt 

värde på en trolig representation. Detta är brister vi får acceptera med vår 

forskningsansats.  

 

Valet grundad teori mot mer traditionell kvalitativ forskning har varit svårare och vi tror 

att valet i efterhand ändå var bra. Den straussiska grundade teorin har fördelen att det ger 

stöd för hur man teoribildar. Vi tänker inte definiera vad vanlig kvalitativ forskning är. Vi 

tycker att vår typ av grundad teori är handfast då den är så väl beskriven att det har varit 

lätt att veta vad som bygger på vad och vilka steg som följer varandra. Tar man den 

öppna kodningen så ligger den till grund för resten av arbetet med axialkodning och 

teoribildning. Man blir på sätt och vis guidad till nästa steg.  

 

Inom grundad teori så finns det olika sätt att arbeta om man ser till hur iterativ man ska 

vara. Vi har sett att vissa funktioner har fungerat inom grundad teori. Vi har exempelvis 

behövt justera den öppna kodningen i efterhand där en kategori har blivit mer generellt 

etikett satt fast där innehållet har fått mer nyans.     

 

6.2.4 Insamlingsmetod intervju 

 

Vi anser att det var en väldigt bra idé att intervjua både utvecklare och användare för att 

få åsikter från båda lägren. Till företagen så började vi med att skriva ner ett antal 

grundläggande frågor i en så kallad strukturerad intervju, detta för att här har vi inte 

tillräckligt med information om ämnet för att kunna göra en mer öppen intervju. Då ett av 

företagen vi fick kontakt med inte använde sig av DRM alls gjorde att det blev bortfall på 

en del av frågorna. Detta var inget som påverkade oss för att vi genomförde senare en 

öppen intervju genom Skype där vi använde tidigare intervju som utgångspunkt till 

frågorna för att här skapa oss en djupare förståelse av varför företaget har valt att göra 

som det har. Detta visade sig vara en väldigt lyckad strategi då vi fick in väldigt mycket 

användbar information som även kunde bekräftas genom att stämma av med användare. 

 

Intervjuerna med användare var mer öppna och sonderande, vi utförde en intervju med en 

användare nästan samtidigt som vår första skriftliga intervju gick ut till utvecklarna. 

Detta gjorde att vi kunde få in åsikter på samma område utan att vi hade några kunskaper 

från användarna vid detta skede. Den sista intervjun hade vi med en användare strax efter 

att vi haft vår sista intervju med en utvecklare vilket gjorde att vi kunde använda tidigare 

kunskap till att här ha en intervju där vi bland annat försöker bekräfta tidigare kunskap 

och få in åsikter om vad denna användare tycker om det som utvecklaren har sagt. 
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Överlag kan vi säga att insamlingsmetoden har fungerat efter förväntan, den eventuella 

missen vi gjorde var att utgå ifrån att alla företag använde sig av DRM i vårt första 

utskick där vi kunde haft alternativa frågor för dem som inte använder sig av DRM alls. 

 

Kort och gott så gav den riktade och öppna intervjuformen det vi hade önskat. Svaren 

blev rikare då vi aldrig avbröt respondenten. Att få rika svar är grundläggande för arbetet 

i den öppna kodningen. Under intervjuerna så åsidosattes intervjuguiderna då 

respondenterna gled in på senare kommande intervjuområden. Detta berodde antagligen 

på att våra frågor är så tätt sammanlänkade.   

Lantz bekräftar sår syn de analytiska fördelarna med den öppna intervjun då hon skriver  

”… Analyser…”,”… Flera intervjuer på samma tema visar sig delvis olika, vilket är en 

fördel för förståelsen av fenomenets kvaliteter. Den kvalitativa analysen begränsas till 

fenomenets kvaliteter…”,(2007, s.33).  

Även detta passar våra behov och det har visat sig lämpligt i praktiken. 

 

6.2.5 Utvärdering av analysmetod 

Vi anser att valet att var för sig titta på de olika skydden är lämpligt som analysmetod. 

Det skapar bättre förutsättningar för teoribildning. Det hade varit svårt att skapa de teorier 

som vi har tagit fram utan denna analysmetod. Vi anser att vi kan grunda vår 

teoribildning i analysen som i sin tur har sin grund i den öppna kodningen. Det finns 

också en fördel i att presentera vår analys som vi har gjort i tabellform, allt blir 

transparant och översiktligt. Det var också enkelt att därefter identifiera det skydd som 

visade på bäst balansfaktor.   
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7 Slutsatser 

7.1 Slutsats 

 

En sak som vi trillade in på när vi pratade med utvecklarna var att många lägger väldigt 

mycket energi och pengar på avancerade kopieringsskydd som i slutändan hackas av 

olika grupper väldigt snabbt i samband med release av spelet. Detta är något som vi satte 

oss och funderade över enligt Högskolan i Borås så strävar vi efter att tillämpa god IT 

användning och om det läggs ner på utvecklingen och sen så är det inte till någon större 

nytta? Är det att ha god IT användning?  Vi anser inte detta. 

Bättre IT användning skulle i det här fallet kunna vara att helt slopa DRM och satsa på 

mervärden för kunden och kundrelationer. 

 

Helt enkelt så kan vi dra slutsatserna att dagens kopieringsskydd inte fungerar i praktiken 

och leder till mer eller mindre öppet krig mellan verksamheten och användare. Det större 

företaget som vi pratade med har gjort valet att inte använda sig av DRM alls på deras 

spel och skulle enligt de bolag som använder sig av starka DRM inte klara sig alls. Men 

deras spel säljer bra och de har en stor skara kunder som stödjer företaget för att de inte 

använder DRM. 

”Vi får ofta mail från användare som säger att vi har fått en ny kund nu tack vare vår 

inställning till DRM, det vet jag att en del andra företag inte kan säga att dem får 

snarare tvärtom”  

– Anställd på företaget vi intervjuat. 

 

Detta företag har valt att lägga pengar och energi på kundrelationer och mervärde för 

konsumenten, här uppkommer ju frågan om inte produkten i sig borde räcka för 

konsumenten men det avfärdas bara med att definitionen av vad som är produkten har 

ändrats och man vill jobba med att belöna kunder och konvertera pirater. 

 

Oftast så verkar det som att utvecklarna av produkten i sig inte vill använda sig av DRM 

och vill ju självklart utveckla bra produkter som säljer, men det finns krav som kommer 

ovanifrån som säger till om hur det ska vara vilket har lett till den situation som vi har 

idag. Men är det verkligen rätt att de högt uppsatta personer ska sitta och räkna med 

diagram och beräkna resultat skapar denna väldigt osunda syn på it användning som råder 

just nu? Att behandla sina kunder som fiender tycker vi är en rätt så unik syn som nästan 

bara finns i spelbranschen, desto hårdare medel man sätter mot fildelare desto hårdare 

kommer dessa att kämpa. Detta är egentligen bara enkel fysik som har funnits i många år. 

Newtons lag säger bland annat att för varje aktion finns det en lika stor motaktion. 

Fortsätter det så här så kommer vi att alltid stå kvar på ruta noll. Tyvärr är det ju så att 

makten ligger hos utvecklarna att bestämma hur skydden ska vara utformade och om de 

hade satsat på kundrelationer istället så kanske situationen skulle sett annorlunda ut idag. 

Nu säger vi inte att de ska ge bort sina produkter och arbeta gratis men de måste sluta 

behandla sina kunder som fiender och försöka jobba med sina kunder istället. Bara då 

kommer det börja finnas mer skydd som är balanserade i sin mening lika på båda sidor 

och då kommer det att vara mer god it användning. 
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7.2 Förslag på vidare forskning 

 

Det skulle vara intressant att nå ut till fler företag och även hitta företag som är för DRM 

då vi hade tur/otur att bara få kontakt med företag som motsatte sig DRM. Det skulle 

också vara kul att göra någon form av studie som visar hur försäljningen påverkas av att 

ha eller inte ha DRM detta skulle kunna göras på så sätt att man undersöker hos företag 

som inte använder sig av DRM och ser om deras försäljning är jättedålig för enligt vissa 

medier så borde det ju inte säljas alls om det inte finns något skydd?  

 

Ett lite större projekt är ju att ta fram ett bra DRM som skyddar produkterna samtidigt 

som det inte ställer till med några besvär för användaren. 

 

Vår forskning täcker inga kvantitativa aspekter. Kan man uppskatta de 

användaresegmentsstorlekar som finns för olika beteenden så kan man använda vårt 

resultat mer informerat och där med effektivare. Vi har tidigare gjort en prediktiv 

kvalitativ studie för att utvärdera beteenden i relation till datorspel och fildelning. Denna 

studie täcker inte alla de tänkbara frågor som uppkommer i och med denna studie:  

 

Det hade även varit intressant att kolla på vad det finns för åsikter bland Steamanvändare 

och se vad det är som gör att vissa totalvägrar Steam och då vad man kan göra för att få 

dessa att börja använda det igen. 
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8 Referenser 

8.1 Källkritik 

Källor kritiseras antingen i grupp om man har a, b, c referenser eller om man behöver 
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8.1.1 Publicerade källor 

 Andreas Andersson & Niclas Smedberg, (2010). En studie om 

fildelningsbeteende av datorspel. Borås, Högskolan i Borås, 
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 Anselm Strauss & Juliet Corbin, (1990). Basics of qualitative research, Grounded 

theory procedures and techniques, Newbury park, SAGE Publications, Inc.: 

 Annika Lantz, (2007), Intervju-metodik, studentlitteratur: Denna bok innehåller 

handfasta råd om hur man väljer intervjumetod och vilka fördelar olika 

angreppsätt medför. 

 Runa Patel & Bo Davidson, (2003),Forskningsmetodikens grunder – Att planera, 

genomföra och rapportera undersökning, studentlitteratur: Denna bok använder vi 
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8.1.2 Offentligt tryck (Sverige) 

8.1.3 Internetreferenser 

 Högskolan i Borås, 

 http://www.hb.se/wps/wcm/connect/?MOD=PDMProxy&TYPE=personalization

&ID=NONE&KEY=NONE&LIBRARY=%2FcontentRoot%2Ficm%3Alibraries

%5B7%5D%2FIDA%2FDokument%2FStudent%2FExamensarbete&DOC_NAM

E=%2FcontentRoot%2Ficm%3Alibraries%5B7%5D%2FIDA%2FDokument%2F
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SION_NAME=NONE&VERSION_DATE=NONE&IGNORE_CACHE=false, 

2010a 

 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/lang/axial, 2010a, b, c: Vi anser att 

denna sida är ytterst tillförlitlig då den ursprungligen var statlig fast numera ett 

aktiebolag. 

  Piratpartiet, http://www.piratpartiet.se/politik/forbud_mot_DRM, 2010a: Vi anser 

att denna källa är mycket tillförlitlig då våra referat kommer direkt från källan.  

 Uppsatser.se, http://www.uppsatser.se/om/fildelning/?startrecord=21, 2010a: 

Denna använder vi för att få mer kött på benen. 

 Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/Grounded_theory, 2010a: Detta är en 

referens till wikipedias definition av grundad teori. Vi anser att materialet är 

tillförlitligt då det stämmer bra överens med bl.a. Strauss och Corbins 

förklaringar. Vi anser att man bör titta kritiskt på Wikipedia innehåll då vem som 

helst kan redigera innehållet i detta fall verkar innehållet dock sunt.  
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9 Bilagor 

9.1 Intervjuguider 

9.1.1 Inledande intervju guide med konsument 

Hur ser ett bra kopieringsskydd ut enligt konsumenten: 

 Har du köpt ett spel som du har haft möjlighet att piratkopiera  

o Om ja 

o Hur mycket kände du till om företaget andra titlar? 

 Beskriv varför du valde att köpa ändå 

 Finns det sentimentala skäl? 

 Hur ser du på mervärden 

o Om nej 

 Hur mycket kände du till om företaget andra titlar? 

 Beskriv varför du valde att köpa ändå 

 Finns det sentimentala skäl? 

 Hur ser du på mervärden 

 Beskriv dina egna upplevelser med olika kopieringsskydd 

o Cd-key 

o Fix installation  

o Onlineverifiering 

 Hur anser du att det ultimata kopieringsskyddet hade sett ut? 

o Vilket ansvar kan man lägga på användaren att den ska verifiera sig? 

o Kan det vara så att man som betalande kund gärna ser att de andra också 

betalar för att stödja det verket/serien man har köpt spel ur? 

 Har du någon gång piratkopierat trots att du har kunnat köpa spelet ändå 

o Om ja/nej 

 Hur mycket kände du till om företagets andra titlar 

 Beskriv varför du valde att piratkopiera 

 Hur ser du som konsument på att du måste verifiera att du har köpt spelet när du 

har köpt spelet? 
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9.1.2 Fortsatt intervjuguide med konsument 

 Beskriv orsaker till att piratkopiera 

 har det med pengar att göra 

 Om ett företag visar sig ha bra kundrelation påverkar det köp?(lojalitet) 

 Vilka mervärden gör att du köper? 

 Piratprodukt mot företags produkt kan piratversionen vara bättre? 

 Din syn på kopieringsskydd vad är bra vad är dåligt 

 Fall från verkligheten beskriv 

 Från din och företagets vinkel 

o Vad anser du är ett bra kopieringsskydd? 

o Vad är ett dåligt kopieringsskydd? 

 Hur tror du att det ultimata skyddet skulle fungera? 
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9.1.3 Inledande intervju via e-post företag 

 Känner ni till hur ni påverkas av piratkopiering? 

 I så fall hur inhämtar ni information? 

 Vad består denna information av? 

 Hur hjälper DRM mot piratkopiering? 

 Vilken typ av DRM använder ni till era spel? 

 Varför valde ni detta DRM? 

 Om inga DRM, varför inte? 

 Vilka skäl har ni till att inte använda bättre/starkare DRM till spelen? 

 Vilka typer av DRM tittar ni på eller överväger när ni väljer kopieringsskydd 

 Vilka kriterier har ni för att ett kopieringsskydd ska vara tänkbart? 

 Har ni förtroende för de skydd som är kända? 

 Vilket/vilka skydd tror ni fungerar bäst? 

 Varför tror ni att detta fungerar bra? 

 Är ni nöjda med eran nuvarande DRM lösning? 

 Varför/Varför inte? 

 Har ni haft några problem med DRM? 

 Kan du beskriva? 

 Vad är er definition av ett säkert DRM? 

 Vad är er definition av ett bra DRM? 

 Vad är er målsättning med DRM? 

 Vad är era krav på ett DRM? 

 Har ni skapat något eget DRM? 

 Varför/Varför inte? 

 Har ni kunskap att utveckla DRM själva? 

 Hur mycket resurser(tid & pengar) procentuellt läggs på DRM i 

förhållande till annat? 

 Hur viktigt är skyddet för er, vilka effekter vill man uppnå finns 

det andra skäl en ekonomiska att ha kopieringsskydd isf vilka. 

 Är tidspress en faktor som avgör val av DRM? 

 När planeras DRM i utvecklingen av mjukvaran? 

 Vilken/Vilka faktorer tror du är viktigast i valet av DRM? 

 Hur tror du att det perfekta skyddet skulle vara utformat, som både 

hindrar kopiering och inte är till besvär för användaren? 
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9.1.4 Fortsättningsintervju via Skype 

 Vad har gjort att ni valt att inte syssla med DRM? 

o Har ni gjort mätningar eller är det en känsla 

 Har ni tittat mycket på de alternativen som finns idag? 

o Har det med kostnader att göra? 

 Kan det kosta mer att lägga till ett DRM än den eventuella 

förlusten man gör av att folk piratkopierar? 

 (från tidigare frågor)Hur menar ni när ni säger att starkare DRM inte leder till 

färre pirater 

 Ni som är egna utgivare är ju i en situation där ni inte har några sådana 

utomstående krav på sig, hur tror du att det fungerar hos andra utvecklare? 

o Vilka krav har ni på er från ägarna hur ser den dialogen ut 

 Ni säger bland svaren på frågorna att ni vill omvända pirater till att bli kunder, hur 

bör man göra för att göra det? 

o Hur tror ni att detta sker i dag när någon konverterar till spelköpare. Kan 

det vara så att han har en piratkopia men nu vill ha den riktiga versionen. 

o Vi vet att personer gillar att stödköpa. Ska produkten bli så bra att folk vill 

stödköpa? 

o Vad menar ni med mervärde?  

 Borde inte produkten i sig räcka? 

 Ett klagomål vi fått från en av våra användare är att om han köper ett spel och sen 

vill spela med/mot en kompis på sitt lokala nätverk så måste hans kompis också 

äga spelet, hur ser ni på att en person i många fall måste betala ett fullpris för att 

kunna utnyttja en liten del av spelet? 

o En del spel har haft typ en miniinstallation för enbart multiplayer men 

dessa har försvunnit vad vi sett. Några idéer på det? 

 Hur tror du att ett bra skydd som helt förhindrar piratkopiering samtidigt som det 

inte ställer till med så mycket besvär för kunderna ser ut? Typ tjänstbaserade 

DRM? (Steam) 

 (vi har en liten idé vi fått) I dagens samhälle finns det väldigt många personer som 

laddar ner och köper spel fast kanske aldrig spelar dem fullt ut, vad tror du om ett 

förslag där man betalar en väldigt låg summa säg 50kr för att få tillgång till spelet 

och sen får man betala ytterligare(10kr) varje gång man kommer vidare i spelet så 

att man när man varvat spelet kommit fram i kostnad av vad ett fullt pris skulle 

vart. 
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lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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