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Abstract:  This master thesis deals with computer game classics and a possible computer
game canon.
It looks closer at four computer game genres – adventure, RPG, action and
strategy - in order to discern which games are considered classics and what
characterizes them. To answer the first question a quantitative research method
was used. 675 computer game reviews from 5 Internetsites were examined in
order to see which games are mentioned most often in this context and therefore
might be considered classics. To answer the second question a qualitative
research method was used. Computer game reviews were once again the source
of information, but this time they were used to see what special characteristics
were inherent in the aforementioned classic games. Combining the results from
the study with a further discussion about computer games gave 6 criteria for a
classic computer game: 1) It should be based on an original concept; 2) It should
be characterized by detail and realism; 3) It should form the basis for a series of
two or more games; 4) It should be released several times, in original or new
form; 5) It should be cloned by other game developers; 6) It should be
mentioned often in computer game reviews.
Furthermore, borrowing theories from the literary field, the thesis takes a closer
look at canon formation in the computer game field. It asks whether or not it is
possible to speak of canon formation when it comes to computer games, and if it
is indeed possible - what shape does that canon take? Are there any differences
from or similarities to the literary canon? Supported by Virgil Nemoianus canon
theory, the thesis states that there is indeed a canon formation within the
computer game field, but that it differs in many aspects from the literary canon.
Finally, an eye is cast at the future and the possibilities that awaits the computer
canon there.

Nyckelord: Dataspel, Kanonbildning, Klassiker, Litteratur, Äventyrsspel, Rollspel,
Actionspel, Strategispel.
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Kapitel 1: Inledning

1.1. Inledning

Utgångspunkten för denna uppsats var en artikel ur Göteborgs-Posten1 där Jonas Ingvarsson
intervjuade den norske informatikprofessorn Espen Aarseth om dennes forskning kring
dataspel och berättelseformer2. I denna artikel skriver Ingvarsson: ”Om 10-20 år, förutspår
han [Aarseth, min anm.], kommer vi att ha verk inom datorspelskulturen i nivå med de
klassiska verken i estetiska genrer som film och roman”3. Detta citat ledde till att jag började
fundera kring dataspelskulturen, och huruvida det inte redan finns klassiker inom denna
kultur. Dessa klassiker kanske inte går att jämföra med dem inom andra områden, såsom film
och litteratur, men de har inte desto mindre en viktig funktion inom sitt fält. Spel med
klassikerstatus blir t.ex. ofta normbildande inom sin genre, och påverkar därigenom den
framtida utformningen av spel.

Mitt mål med denna uppsats är att undersöka huruvida det finns klassiker bland dataspelen
samt att i förlängningen undersöka vad som kännetecknar dessa. Jag kommer även att
diskutera ifall något som påminner om en kanon eventuellt håller på att skapas inom fältet.
Ämnet känns både aktuellt och angeläget, genom dataspelens allt större utbredning och den
minimala forskning som finns inom området.

För att besvara mina frågor kommer jag att göra en kvantitativ undersökning av korsreferenser
i dataspelsrecensioner. Målet med detta är att genom en bred undersökning ta reda på vilka
spel som omnämns oftast i recensionssammanhang, och därmed skulle kunna vara klassiker.
Jag kommer sedan, med hjälp av ett analysverktyg baserat på Christopher Clausens förklaring
av vad som kännetecknar litterära klassiker, att göra en kvalitativ undersökning av recensioner
av de mest omnämnda spelen för att se vad det är som kännetecknar och utmärker dem.
Slutligen kommer jag att applicera mina resultat på en kanondiskussion för att se om det finns
något som liknar en kanon inom fältet. Genom denna kombination av metoder hoppas jag
kunna besvara de frågor jag ställt på ett adekvat sätt samt skapa en helhetsbild av en eventuell
dataspelskanon.

Eftersom den teoretiska litteraturen kring dataspel är i stort sett obefintlig kommer jag att ta
en utgångspunkt i forskningen kring den litterära kanon. Denna forskning är, till skillnad från
dataspelsforskningen, extensiv, och jag kommer därför att begränsa mig till de delar av denna
forskning som direkt berör mitt ämne. Jag tittar därför närmare på vad kanon är, hur den
fungerar och vad som kännetecknar de litterära verk som införlivas i den. Jag knyter
framförallt an min undersökning till två speciella kanonteorier. Virgil Nemoianus uppdelning
av kanon i tre delar kommer att tjäna som förklaring till den typ av kanon som man här kan
tala om, och Christopher Clausens teori om vad som kännetecknar kanoniserade verk kommer
att utvecklas i enlighet med recensionskriterierna för dataspel för att sedan fungera som ett
analysverktyg

                                                          
1 Ingvarsson, Jonas (2000). ”Datorspel – ett nytt sätt att förstå världen”. Ingår i Göteborgs-Posten: 2000-07-31,
Avdelning: Kultur, s. 21.
2 Se främst: Aarseth, Espen J. (1997). Cybertext – Perspectives on Ergodic Literature. London & Baltimore: The
Johns Hopkins University Press.
3 Ingvarsson.
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1.2. Syfte och frågeställningar

Syftet med min uppsats är att undersöka dataspelskulturen för att ta reda på om det inom
denna kultur finns vissa spel som räknas som klassiker av dem som är aktiva inom fältet och
om man här kan tala om en slags kanonbildning. Jag vill påpeka redan här att det inte är mitt
mål att bevisa att en fullfjädrad kanon redan existerar inom fältet – fenomenet är alltför ungt
för detta – utan att titta på om en sådan funktion eventuellt håller på att skapas, hur den ser ut
idag och vad som kan komma att känneteckna den i framtiden. I förlängning till detta vill jag
ta reda på vad som kännetecknar ett spel som är/blir en klassiker. Jag vill också titta på hur en
eventuell dataspelskanon liknar/skiljer sig från den mer etablerade litterära kanon. Jag
kommer att utgå från följande frågeställningar:

• Vilka spel kan räknas som klassiker?
• Vad kännetecknar spel som är/blir klassiker? Har dessa spel några gemensamma drag,

och vad är de i så fall?
• Skiljer sig de undersökta genrerna från varandra vad gäller kriterier för vilka spel som

blir klassiker? På vilket sätt?
• Kan man säga att det finns något liknande en dataspelskanon? Hur ser denna iså fall

ut?
• Vilka likheter/skillnader kan man se mellan den litterära kanon och en eventuell

dataspelskanon?

Den första frågan kommer att besvaras genom en kvantitativ undersökning av
dataspelsrecensioner. Jag kommer då att titta på vilka spel, förutom det recenserade spelet,
som omnämns i recensionen och föra statistik på hur många gånger olika titlar omnämns för
att därigenom kunna dra preliminära slutsatser om vilka spel som räknas som klassiker.

De två följande frågorna kommer att besvaras genom en kvalitativ undersökning av
dataspelsrecensioner, och berör de spel som omnämns oftast. I dessa recensioner tittar jag
speciellt på vissa funktioner hos spelet och hur stor relevans de har för spelets framgång. Jag
kommer också att titta på hur olika genrer skiljer sig från varandra då det gäller dessa
funktioner.

Slutligen kommer jag att analysera mina resultat i ljuset av den diskussion om den litterära
kanon som jag tar upp i kapitel 2, för att därigenom kunna se om man kan tala om en
dataspelskanon, samt hur denna liknar/skiljer sig från den litterära kanon.

1.3. Ämnets relevans

Dataspelen betraktas ofta som ett relativt nytt fenomen, men sanningen är att de har funnits
med i sin simplaste form sedan 1960-talet. Då var det endast stora forskningslaboratorier som
hade tillgång till datorer, men på 1970-talet spred sig spelen även i viss del till privata miljöer.
Det handlade dock även då om extremt enkla spel, och det skulle dröja ytterligare 5-10 år
innan de mer avancerade spelen dök upp.

Poängen jag vill komma med här är dock att dataspel som fenomen har funnits i över 40 år.
De har utvecklats från att vara en syssla för ett fåtal utvalda, och väl insatta datafantaster, till
att bli en relativt spridd och mycket uppskattad sysselsättning. I dagens samhälle finns det få
dataspelsfria zoner. Datorer och dataspel står att finna i hemmet, på jobbet, i skolan och till
och med på biblioteket. Varje år säljs dataspel för stora summor. Erik Fjellman och Jan
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Sjögren, författare av TELDOK-rapporten Interaktiv underhållning för framtiden4 skriver: ”i
Sverige uppgick 1998 omsättningen i konsumentled för dataspelsbranschen till 1,3 miljarder
kronor /…/ en ökning med 40 procent från 1997. 1999 beräknas omsättningen öka med
ytterligare 25-30 procent”5.

En stor mängd människor använder dataspel i någon form, om det så är enklare spel som till
exempel en datorstyrd patiens, eller mer komplicerade spel som Myst och Baldur’s Gate. De
gamla fördomarna att det bara är finniga tonårspojkar som spelar gäller inte heller längre.
Henrik Arnstad skriver i sin bok En liten bok om spel: ”Dataspel är något som enligt myten
främst sysselsätter tonårspojkar /…/ Tro fan att det främst är 30-40-åringar som spelar. Ett
dataspel kostar runt 500 kronor. Det har få tonåringar råd med”6. Men det är inte bara 30-40-
åringar som spelar. Och det är framför allt inte bara män som spelar, även om de kanske
överväger. Dataspelare står dock att finna i alla miljöer och åldrar och hos båda könen.

Tråkigt nog är dock dataspelen ännu inte helt accepterade hos de breda lagren av
befolkningen. Fördomarna är hos många djupt rotade. En del som själva kan ägna timmar åt
att lägga patiens på datorn fnyser hånfullt när de hör namn som Quake eller Myst nämnas. I
många fall beror detta troligen på okunskap. Man vet helt enkelt inte vad det innebär att spela
dataspel. På många håll får man dessutom en känsla av att dataspel inte är ”riktigt fint”, vilket
är sorgligt, inte minst för de mängder av människor som blir dömda för att de använder detta
medium. Fjellman och Sjögren tar också upp detta problem: ”Att använda och uppleva
interaktiv underhållning är egentligen samma sak som att spela dataspel, en term som (tyvärr)
ibland fortfarande associeras med något barnsligt eller oseriöst”7. Att detta är en av
anledningarna till att det finns så lite forskning inom området är ganska klart.

Det man kan läsa i anslutning till dataspel berör oftast barn och ungdomar, eller litteratur. Det
första ämnet brukar behandla dataspelens påverkan på barn och ungdomar. Ett exempel på en
sådan undersökning är Barbro Johanssons Kom och ät! Jag ska bara dö först-8. Det andra
ämnet behandlar dataspel i anknytning till litteratur. Man talar då ofta om dataspelen som
”interaktiva berättelser”, och behandlar dem som en slags textform eller berättelseform där
läsaren/användaren, liksom är fallet med hypertext, är med och påverkar berättelsens form.
Man tittar även på hur mediet, genom vilket berättelsen presenteras, påverkar utbytet mellan
läsare och text. Exempel på detta är den ovan nämnde Espen Aarseths forskning eller Janet H.
Murrays bok Hamlet on the Holodeck9. Att båda dessa ämnen är viktiga att ta upp är förstås
självklart, men de handlar ofta mer om dataspel i förhållande till andra faktorer än om
dataspel som ett separat och komplext fenomen. Det är dock det senare som är mitt intresse.

Det råder alltså brist på litteratur kring dataspelsfenomenet självt, oberoende av andra
faktorer. Det är svårt att hitta litteratur som beskriver hur fenomenet uppstod och utvecklades,
vad som styr det idag, och vart det är på väg. Till och med ett enkelt standardverk i ämnet är
svårfunnet. Istället får man förlita sig på Internetkällor och dylikt, vilket kan vara
problematiskt då dessa källor kanske inte alltid är helt tillförlitliga, och dessutom svåra att
kontrollera. Med andra ord är behovet av forskning, och framförallt grundforskning, inom
                                                          
4 Fjellman, Erik & Sjögren, Jan (2000). Interaktiv underhållning för framtiden. (Telematik 2004, KFB-Rapport
2000:10, TELDOK Rapport 133). Stockholm:  TELDOK & KFB.
5 Fjellman & Sjögren, s. 84.

6 Arnstad, Henrik (1999). En liten bok om spel. Stockholm: Bonnier Icon, s. 8f.
7 Fjellman & Sjögren, s. 15.
8 Johansson, Barbro (2000). Kom och ät! Jag ska bara dö först-. Göteborg: Etnologiska fören. i Västsverige.
9 Murray, Janet H. (1997). Hamlet on the Holodeck. New York: The Free Press.
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området stort. Den enda ingående svenska undersökning jag har funnit, som behandlar
interaktiv underhållning som ett separat och oberoende fenomen är den tidigare nämnda
rapporten Interaktiv underhållning för framtiden av Erik Fjellman och Jan Sjögren. De tar
dock även upp kringliggande diskussioner, exempelvis den ovannämnda diskussionen om
barn och ungdomars användning av dataspel. Jag har funnit denna rapport mycket användbar.
Men medan Fjellman och Sjögren diskuterar den interaktiva underhållningen och dess
praktiska funktioner i sin helhet och i mer allmänna ordalag har jag tagit en mer teoretisk och
specifik utgångspunkt och tittat närmare på abstrakta fenomen som dataspelsklassiker och
dataspelskanon och vad som kännetecknar dessa.

På grund av dataspelens allt större utbredning i samhället – och inom biblioteksvärlden - samt
den bristande forskningen vad gäller dataspel, bör föreliggande uppsats vara mycket relevant,
både för samhället i stort och för ämnet biblioteks- och informationsvetenskap.

1.4. Avgränsningar

Jag har sett mig tvungen att begränsa mitt arbete på ett flertal punkter:

• Det finns flera olika plattformar som är lämpade för interaktiv underhållning. I denna
uppsats kommer jag dock endast att diskutera dataspel. Jag kommer alltså inte att ta
upp TV-spel, arkadspel eller handhållna plattformar.Undantaget från detta är den
förklaring av dataspelens historia som står att finna under rubrik 2.1.1. Här ansåg jag
det nödvändigt att ta upp även de andra plattformarna, eftersom de påverkat
dataspelens historia i hög grad.

• Då det skulle bli alltför tidsödande att undersöka alla de olika spelgenrer som finns
(antalet varierar beroende på vem man frågar, men brukar bestå av action, adventure,
arcade, puzzle solving, racing/simulation, RPG, sims, sport och strategy) kommer jag
att koncentrera mig på fyra av dessa: action, adventure (äventyr), strategy (strategi)
samt RPG (Role-Playing Game/rollspel). Anledningen till att jag valde just dessa
genrer var att de är mer komplexa och mer berättelsedrivna än de övriga genrerna.
Detta gjorde det möjligt för mig att se på likheter och skillnader mellan dataspel och
litteratur.

• Jag hade från början en önskan att förankra undersökningen i verkligheten genom att
utföra kvalitativa intervjuer med olika människor inom branschen. Detta föll dock
igenom på grund av tidsbrist. En sådan undersökning hade dock varit både intressant
och önskvärd.

• I den del av uppsatsen som behandlar den litterära kanon kommer jag inte att ta upp
alla de teorier, diskussioner och debatter som omfattar detta ämne. Jag har istället
endast tagit med idéer och teorier som varit väsentliga för att jag skulle kunna besvara
mina frågeställningar.

1.5. Förklaringar

Vid den här punkten i uppsatsen vill jag även passa på att kommentera min stavning av ordet
dataspel. Svenska Akademiens ordlista för svenska språket10 anger att man kan stava ordet
antingen datorspel eller dataspel. Det är dock min uppfattning, efter att ha gått igenom en
mängd dokument inom ämnet, att den allmänt vedertagna stavningen är dataspel. Jag kommer
därför att använda mig av denna.

                                                          
10 Svenska Akademiens ordlista för svenska språket (1998). Stockholm: Norstedts Förlag, s. 125 & 126.
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Jag vill också redan här säga att jag, på grund av den stora mängd dataspelstitlar som
förekommer i denna uppsats, har valt att inte ange källa för dessa i notsystemet. Eftersom
antalet angivna spel är väldigt högt på vissa sidor skulle detta ha tagit upp alltför stor plats.
Jag har istället samlat alla dataspelskällor i slutet av uppsatsen i form av bilaga 1. Detta gäller
alltså enbart dataspelen. Alla andra dokument anges som vanligt i notsystemet.

1.6. Uppsatsens disposition

I kapitel 2 kommer jag att gå närmare in på de begrepp som är viktiga för undersökningen
samt deras bakgrund. Jag kommer att beskriva dataspelens historia, för att skapa en kontext
för den senare kanondiskussionen, samt beskriva de undersökta genrerna för att öka
förståelsen för själva undersökningen. Jag kommer också att förklara kanonbegreppet och i
vilken form jag använder det här, samt peka på vilka aspekter av kanonteorin som är
intressanta för min undersökning.

I kapitel 3 kommer jag att förklara vald metod på ett ingående sätt, samt presentera resultaten
från den kvantitativa och den kvalitativa undersökningen.

I kapitel 4 kommer jag att analysera resultaten från kapitel 3 i relation till kanondiskussionen i
kapitel 2 för att komma fram till svar på frågeställningarna nämnda under rubrik 1.2.

Slutligen kommer jag att i kapitel 5 göra en kort sammanfattning av uppsatsens innehåll samt
de resultat som jag har kommit fram till.
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Kapitel 2: Bakgrund, begrepp och teori

I detta kapitel kommer jag att närmare förklara de två centrala delarna av denna uppsats:
dataspelen och kanon. Först kommer jag att göra en tillbakablick på dataspelens historia för
att skapa en kontext för den senare kanondiskussionen. Efter det kommer jag att ge en kortare
förklaring av de genrer som jag har valt att undersöka eftersom en förståelse av vad som
kännetecknar dessa är väsentlig för förståelse av undersökningen som helhet. Jag kommer
sedan att förklara kanonbegreppet och hur jag använder mig av detta i denna uppsats, vad
kanonen har för betydelse för de verk som där införlivas samt vad som kännetecknar dessa
verk. Sist kommer jag att slå samman de centrala delarna av detta kapitel och diskutera kanon
och dataspel tillsammans.

2.1. Dataspelen

För att placera diskussionen om en eventuell dataspelskanon i en kontext är det viktigt att veta
hur dataspelen har uppstått och utvecklats. Därför kommer jag under denna rubrik gå närmare
in på dataspelens historia. Jag kommer även att ge en kortare förklaring till de genrer som är
aktuella för denna uppsats – äventyr, RPG, action och strategi.

2.1.1. Dataspelens historia

Trots att jag i min undersökning endast behandlar dataspel kommer jag under denna rubrik
även att ta upp TV-spel och arkadspel, detta på grund av den stora påverkan som dessa har
haft på dataspelens utveckling. Jag vill även tillägga att mycket av den information som
återfinns nedan berör den amerikanska marknaden. Detta beror delvis på att den information
som står att finna i ämnet till stor del är skriven av amerikanska aktörer, samt att USA från
början har varit, och fortfarande är, ledande inom dataspelsindustrin.

2.1.1.1. De första dataspelen

Det råder skilda meningar om när dataspelens barndom egentligen inföll. Vissa anser att
mitten av 70-talet eller början av 80-talet är en lämplig tidpunkt att börja vid då det gäller en
diskussion om dataspel, medan andra går längre tillbaka. Var man väljer att börja beror i
princip på hur man definierar dataspel. Om man menar dataspel i den form vi är vana vid idag
så får man börja ganska långt fram, ungefär vid mitten av 80-talet. Men om man vill ge en
helhetsbild får man gå längre tillbaka än så och även beröra spel som i strikt mening inte kan
kallas dataspel. Erik Fjellman och Jan Sjögren anger spelet Tennis for Two som det allra
första dataspelet. Detta spel, som utkom 1958, skapades vid ett kärnkraftforsknings-
laboratorium i USA som ett försök att göra laboratoriet mer underhållande för besökare. Men
som Fjellman och Sjögren skriver hade man vid denna tid ingen tanke på att denna enkla idé
som gick ut på att ”studsa en boll med hjälp av små fyrkanter”11 så småningom skulle
utvecklas till en gigantisk industri. Henrik Arnstad skriver: ”Datorn var från början den mest
nyttofascistiska av uppfinningar. Konstruerad på 1940-talet för att räkna ut granaters
projektilbanor. Visst är det en triumf för mänskligheten att vi konverterat den till ett verktyg
för vår själsliga glädje!”12.
                                                          
11 Fjellman & Sjögren, s. 22.
12 Arnstad, s. 10.
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Detta blev alltså början för de moderna dataspelen. Under 60-talet var dock utvecklingen
mycket långsam och de spel som skapades var, likt Tennis for Two, enklare fritidsexperiment
utförda av de studenter och forskare som hade tillgång till dåtidens både stora och kostsamma
datorer: ”They were really more like cute little demonstrations of what the computer could do,
or programming exercises for the beginner”13.

2.1.1.2. 1970-talet

Det skulle dröja fram till 70-talets början innan dessa spel kommersialiserades, och då först i
form av så kallade arkadspel, eller som de kallas på engelska: coin-ops (= coin operated, ung.
myntmaskin). Det första riktigt framgångsrika arkadspelet hette Pong.

Samtidigt började TV-spelsmarknaden att växa. 1972 släpptes den första TV-spelskonsolen,
och detta var bara början på TV-spelens gyllene decennium och på det som har kallas ”the era
of home entertainment”14. Företaget Atari dominerade från början marknaden, både då det
gällde arkadspel och då det gällde TV-spel. De fick en jättehit med en konvertering av ett
gammalt japanskt arkadspel – Space Invaders, vilket ledde till att hela industrin insåg det
ekonomiskt riktiga i att konvertera redan populära arkadspel till TV-spelskonsoler, och många
mer eller mindre bra spel slängdes ut på marknaden. Chris Crawford, veteran i branschen, och
skapare av bland annat spelet Tanktics, skriver:

It’s difficult to realize just how much the coin-op mentality dominated game design. Coin-op
games were all designed to last for three minutes, for perfectly sound economic reasons. This was
carried over into both cartridge games and disk-based games, even though the value of a three-
minute termination on these platforms was nil. Designers just couldn’t conceive of a game as
anything other than a coin-op game that you played at home15.

Trots att man nu kunde spela många av de tidigare arkadspelen som TV-spel hemma, levde
arkadspelen kvar i form av nya titlar, som exempelvis Pac-man och Donkey Kong, fram till
mitten av 80-talet då intresset avtog till fördel för dataspelen.

Hemdatorerna hade funnits med sedan mitten av 70-talet, men de var från början inte alls
menade eller lämpade för att spela på, då de hade alltför dåliga grafik- och ljudmöjligheter.
Detta hindrade dock inte folk från att skapa spel till hemdatorerna, men på grund av ljud- och
grafikbegränsningarna var dessa spel från början helt textbaserade: ”graphics and sound
weren’t much to write home about /…/ You did graphics by writing characters to the
screen”16. Hur svårt det faktiskt var att skapa något på dessa datorer förstår man också då man
betänker att de allra tidigaste hemdatorerna, som dök upp vid ca. 1976, hade ett RAM-minne
på 1K (det vill säga 1024 bytes) medan dagens datorer har ett RAM-minne på cirka 128
megabytes. Fjellman och Sjögren skriver om de textbaserade spelen: ”Denna tradition hade
egentligen börjat flera år tidigare, men varit förbehållen forskningscentra och liknande
eftersom dessa platser varit de enda som både haft tillgång till kraftfulla datorer och
datorintresserade studenter som utvecklat sina egna spel på fritiden. Det visade sig dock snart

                                                          
13 Crawford, Chris (1990). Ten Years Ago.
 http://www.erasmatazz.com/library/JCGD_Volume_3/Ten_Years_Ago.html [2001-05-06]
14 Smith, J.C. (1998-04-19). The History of Computer Gamez.
http://gameznet.com/tech/historycomputergames.html [2001-05-06]
15 Crawford, Chris (1992). The Atari Years.
http://www.erasmatazz.com/library/JCGD_Volume_5/The_Atari_Years.html [2001-05-06]
16 Crawford. Ten Years Ago.
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att det fanns pengar att tjäna även på dessa spel. Varhelst det fanns datorkraft att tillgå
uppstod ett sug efter nöjesinriktade program”17.

Den industri som existerade vid denna tidpunkt kan dock på intet sätt jämföras med den vi har
idag. Chris Crawford skriver: ”I spose you younguns would think these games were pretty
dumb, but we thought we were pretty smart cooking them up. I mean, just getting anything
working at all was quite a challenge back in those days”18. Under 80-talet skulle dock
branschen ta fart på allvar.

2.1.1.3. 1980-talet

1980 sköt TV-spelsmarknaden i höjden och där skulle den stanna under de närmaste tre åren.
Trots att dataspelen ännu befann sig i underläge vid denna tid så kunde man redan se de
tendenser som skulle leda till deras framtida popularitet: ”computer games were already
showing greater creative diversity and a more mature form of game”19. Snart insåg branschen
att här fanns det en möjlighet att tjäna pengar, vilket ledde till att ett flertal företag skapade
egna hemdatormärken. Till dessa utvecklades det sedan spel. Fjellman & Sjögren kallar den
utveckling som nu skedde för ”Från sovrummet till styrelserummet” och vill med detta
illustrera processen då ”små källarföretag under loppet av något år blev storföretag”20. Först
nu kunde man börja tala om en riktig marknad för dataspel: ”the computer gaming market,
can really be traced back to 1980. Computer games before that were shareware, or hacker
based games. There was not an actual market until the eighties”21. Vid denna tid var dagens
ledande dator, PC:n inte ett namn det talades om då det gällde spel, tvärtom menade IBM och
Microsoft att deras datorer var nyttomaskiner, som inte var menade att användas till spel. De
ledande märkena var istället Commodore och Atari samt tills viss del även Apple, även om
många ansåg att deras Macintosh-datorer var alltför dyra.

I takt med att datorerna blev kraftigare och bättre så utvecklades även ljud- och
grafikmöjligheterna, och därmed blev även spelen bättre. Spelen var dock fortfarande
primitiva och marknaden var, enligt dagens standard, amatörmässig och liten. Ett vanligt spel
såldes i kanske 1000 exemplar (jämfört med idag då ett framgångsrikt spel kan sälja i
hundratusentals – kanske till och med miljontals – exemplar). Dataspelsprodukter i den
formen som vi är vana vid hörde till ovanligheterna, och det gjorde också speciella utgivare.
Några exempel på sådana utgivare fanns dock även vid denna tid, bland annat Electronic Arts
(EA) som ännu idag är ett av de ledande företagen på marknaden. De presenterade sina spel i
vackra förpackningar med färgglada manualer. De försökte också att driva upp sin status
genom att presentera sina utvecklare som superstjärnor. Henrik Arnstad skriver om detta:
”1982 startade företaget Electronic Arts (EA). De är fortfarande en av branschens stora
aktörer. EA experimenterade fram modeller för hur dataspel kan produceras och säljas. Dessa
modeller har idag blivit standard /…/ Kort sagt – EA var spelbranschens första företag vars
mål var att tjäna pengar”22. Denna typ av distribution hörde dock till ovanligheterna vid denna
tid. Det vanligaste var att spelen skapades och såldes av amatörer. Om man hade viljan och
förmågan så gjorde man helt enkelt sitt spel själv: ”If you wrote a program, you duplicated
some cassettes, typed up and photocopied a manual, and stuffed the whole thing into a ziplock

                                                          
17 Fjellman & Sjögren, s. 23.
18 Crawford. Ten Years Ago.
19 Crawford. The Atari Years.
20 Fjellman & Sjögren, s. 24.
21 Smith, J.C.
22 Arnstad, s. 140.
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bag, and sold them to whomever would take it”23. Marknadsföring av spel skedde genom
tidningar och nyhetsbrev och försäljning skedde ofta per post eller direkt från tillverkare till
kund. I de få affärer (”They were more like hobby shops run by enthusiasts”24) som fanns
kunde man, om man hade tur, hitta några spel uppsatta på affärens anslagstavla. Vad som kan
verka förvånande i dag är de enorma summor som vanliga high-school elever kunde tjäna på
spel som det endast tagit några månader att skapa. Chris Crawford ger bland annat ett
exempel på en ung man, Greg Christensen, som tjänade ca. $ 80 000 på sitt spel Caverns of
Mars.

1981 fick dataspelsindustrin ett uppsving. Detta berodde mycket på att antalet kompetenta
människor inom branschen hade ökat. Det fanns helt enkelt fler människor som visste hur
man skulle bära sig åt för att skapa och sälja spel. Den första dataspelstidningen, Computer
Gaming World, dök också upp under detta år, vilket ytterligare etablerade branschen.

1982 var ett mycket bra år för såväl dataspel som TV-spel och arkadspel. Chris Crawford
skriver: ”It’s difficult to convey the wild goldrush feeling that pervaded the industry that year
/…/ the public bought whatever was on the shelves. Companies that had gotten in early made
sensational profits”25. 1982 var året då Commodore släppte sin C-64 dator – ”världens till
dags dato bäst säljande dator”26. Trots detta var TV-spelen under 1982 fortfarande ledande
inom fältet, ett faktum som dock snart skulle förändras. 1983 präglades nämligen av kraftigt
sjunkande försäljningssiffror för TV-spelsbranschen vilket snart ledde till att panik utbröt: ”In
any other industry, it would have been a simple matter to retrench slightly, cut costs, and
weather the lean times. But the videogame industry had a boomtown mentality; when the
word got out that the boom was over, everybody started looking for lifeboats”27. Många av de
företag som hade fötts under boomen året tidigare försvann lika fort igen. För dataspelen gick
det bättre och julen 1983 kunde man uppvisa de bästa försäljningssiffrorna dittills.

Trots detta blev 1984 ett mycket dåligt år för dataspelsbranschen. Den interaktiva
underhållningen som helhet hade fått dåligt rykte på grund av TV-spelens djupa nedgång.
Många ansåg att de elektroniska spelen endast hade varit en modefluga som nu hade dött ut.
De dataspelsföretag som lyckades överleva denna kris var de vars produkter var mycket olika
de klassiska TV-spelen (och därför inte liknades vid dessa), samt de företag som kunde dra
ner på sina kostnader. Många gick dock under. Chris Crawford skriver: ”A great many good
people lost their jobs and their careers in the collapse. A few /…/ lost their lives shortly
afterwards /…/ an entire generation of game people was blown away in 1983-84. Only a
fraction of that generation hung on, largely by fierce determination. There certainly wasn’t
any money”28. De som överlevde denna krasch lade sedan grunden för den nya industri som
växte fram. Denna industri präglades av sans och försiktighet, och den vilda guldrushkänsla
som tidigare hade kännetecknat branschen var nu ett minne blott.

1985 kom TV-spelen tillbaka, fast i en helt ny form. Den tidigare ledande amerikanska
marknaden var fortfarande utslagen, och de som tog över ledningen var istället det japanska
företaget Nintendo. De var också ansvariga för lanseringen av den handhållna spelplattformen
GameBoy (1988). De skulle dock snart få konkurrens av landsmännen Sega (samma år) samt

                                                          
23 Crawford. Ten Years Ago.
24 Crawford. Ten Years Ago.
25 Crawford. The Atari Years.
26 Fjellman & Sjögren, s. 23.
27 Crawford. The Atari Years.
28 Crawford. The Atari Years.
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längre fram av Sony Playstation (1994), även det japanskt. Intressant att observera är att trots
Japans dominans och den hårda konkurrensen på TV-spelsmarknaden kommer det
amerikanska företaget Microsoft att släppa en ny TV-spelskonsol kallad Xbox under hösten
2001. Hur marknaden för TV-spel kommer att se ut i framtiden är alltså svårt att säga.

TV-spelskonsolerna lyckades dock inte få tillbaka sin tidigare ställning som bästsäljande
plattform. Denna innehades nu av hemdatorerna. En av anledningarna till att hemdatorn
konkurrerade ut TV-spelet var att datorn erbjöd flera olika funktioner, medan TV-spelen
endast var för spel: ”Persondatorns främsta fördel är att den har flera olika
användningsområden och att den är väldigt anpassningsbar. Detta är några av de största
skälen till dess stora spridning. Man kan ordbehandla, surfa på Internet, e-maila och mycket
annat, förutom att spela dataspel29”. Många frågade sig, liksom Fjellman och Sjögren: ”Varför
skulle man köpa ett dyrt TV-spel när man kunde få en hel dator för nästan samma pris?”30.

Nya förbättringar gjorde datorn ännu mer attraktiv. Bland annat förbättrades lagrings-
möjligheterna för spel. Från början hade man lagrat spel på kassetter, som sedan spelades i en
speciell kassettbandspelare som var kopplad till datorn. J.C. Smith skriver: ”Data Cassettes
drives were slow . . . users grew accustomed to five to ten minutes load times for games, we
accepted this as a fact of life”31. Idag är det svårt att föreställa sig att någon kunde ha ett
sådant tålamod. Detta ändrades dock i och med att priset på diskettenheter sjönk så pass lågt
(ca. $ 250) att vanliga konsumenter hade råd med dem. Disketterna var mycket snabbare än
kassetterna och kunde bära mer information.

2.1.1.4. Från 1990-talet till nutid

Med 90-talets intåg kom de förändringar som skulle forma branschen till det den är idag. De
tendenser som präglade dataspelsbranschen under 90-talet är i mångt och mycket de samma
som i nutid. Det hela startade med att PC:n började ta över marknaden. Att den kunde göra
detta berodde i hög grad på denna dators stora spridning på både arbetsplatser och i hem.
Många speltillverkare såg denna spridning som en potentiell guldgruva och gick därför över
till att skapa spel för PC:n. Av dem som valde att fortsätta arbeta med de andra plattformarna
gick många i konkurs. Fjellman och Sjögren skriver: ”PC:ns stora fördelar är att den befinner
sig i en ständig teknologisk utveckling samt att den är bakåtkompatibel, det vill säga att man
kan använda de gamla spelen och programmen även om man uppgraderar delar av eller hela
datorn”32. På grund av PC:ns öppna arkitektur behövde man inte köpa en helt ny dator när
grafik- eller ljudkortet blev för gammalt eller minnet för litet, utan man kunde välja att byta ut
endast vissa delar – förstås under förutsättning att man hade kunskapen för att göra det.

Något som skulle komma att göra PC:n ännu mer attraktiv för dataspelare var
operativsystemet Windows 95 från Microsoft. Detta operativsystem gjorde det möjligt för
vanliga (mindre datorkunniga) spelare att själva installera sina spel på datorn. Tidigare hade
spelen körts under MS-DOS, och den krångliga procedur som det då innebar att få ett spel att
fungera gjorde att många människor förhöll sig tveksamma till PC:n. Detta ändrades dock
genom Windows 95. Andra faktorer som spelade in var bland annat den stora
lagringskapaciteten hos CD-ROM, något som tidigt blev standardutrustning hos PC:n, samt
grafikkortens kraftiga utveckling under andra delen av 90-talet.
                                                          
29 Fjellman & Sjögren, s. 68.
30 Fjellman & Sjögren, s. 24.
31 Smith, J.C.
32 Fjellman & Sjögren, s. 25.
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Microsofts monopolställning har ifrågasatts kraftigt under senare år, men fördelen med PC:ns
genomslag var att marknaden blev mer koncentrerad. Med endast en datortyp att anpassa sig
till kunde spelutvecklarna koncentrera sig på att göra bättre och mer optimerade spel för
denna plattform. Den enda konkurrens PC:n har på dataspelsmarknaden idag kommer ifrån
Apple Macintosh, men på grund av PC:ns stora utbredning och dominerande ställning har
denna konkurrent haft svårt att hävda sig, och de flesta spel som släpps för denna plattform är
konverteringar av tidigare släppta PC-spel.

Samtidigt som försäljningen inom branschen har ökat har konkurrensen hårdnat. Marknaden
består nu till stor del av ett fåtal större aktörer. Trots att aktörerna är färre är produktionerna
större och antalet personer som är inblandade i produktionen av ett dataspel blir bara fler och
fler. Som nämnts tidigare så skapades dataspelen länge av en enda person som gjorde allt:
grafik, ljud och programmering. Idag kan ett helt team sitta och arbeta med bara en av dessa
aspekter. Chris Crawford går så långt som att säga: ”There are a lot of people out there who
nurse dreams of creating their own games at home /…/ It’s time to say it loud and clear: you
at-home amateurs don’t stand a snowball’s chance in hell of getting a game published. You
might as well be using your videocamera to make a movie to sell to Hollywood”33. Huruvida
Chris Crawford har rätt i detta uttalande eller inte skall jag inte ta ställning till här, men med
tanke på hur mycket tid och pengar som krävs för att göra ett konkurrenskraftigt spel idag så
är sannolikheten att en person kan skapa ett sådant spel inte så stor.

En annan förändring står att finna i distributionsledet. Förr marknadsfördes och såldes spelen
av tillverkaren. Idag finns det stora distributörer som endast arbetar med att sälja spel. Dessa
distributörer vill (naturligtvis) endast ha stora hits att sälja. Ett bra spel räcker inte så långt
idag som det gjorde förr. För att få en distributör att bli intresserad så måste man ha en hit. I
jakten på det perfekta spelet satsar man därför allt högre summor. Nackdelen med detta är att
de höga kostnaderna gör att tillverkare och producenter är mindre benägna att satsa på
originalitet. Man satsar istället på redan etablerade koncept och drar sig för att föra in
nytänkande i spelen, vilket är förståeligt om man betänker att en hit kan rädda ett företag,
medan ett misslyckande kan sänka det. Erik Fjellman & Jan Sjögren illustrerar detta på
problem på ett bra sätt:

Dataspelsbranschen är riskfylld och det står stora summor på spel. Ett av de största problemen är
att det idag är mycket kostsamt att skapa ett dataspel, och det blir hela tiden allt dyrare /…/
samtidigt genereras nästan inga pengar alls förrän spelet finns i handeln, och då endast under
förutsättningen att det säljer bra, vilket är mycket svårt att veta på förhand /…/ förutom de stora
kostnaderna för att utveckla och marknadsföra den interaktiva underhållningen är det även så att
dataspelsbranschen, liksom skivindustrin, är en ’hit-driven’ bransch. Ett litet fåtal av spelen som
släpps blir stora succéer /…/ medan de flesta inte ens säljer tillräckligt mycket för att täcka
utvecklings- och marknadsföringskostnaderna34.

Problemet med detta är förstås att dataspelen riskerar att stagnera, vilket aldrig är bra i en
kreativ bransch. Detta problem pekar även Chris Crawford på: ”The most insidious effect of
rising development budgets will be an increased reluctance of publishers to take chances on
unconventional games /…/ the dilemma we’re in is that such prudence guarantees our doom.
We are in the entertainment industry; creativity is our lifeblood”35. Lyckligtvis pekar den

                                                          
33 Crawford, Chris (1991). Modern Times.
http://www.erasmatazz.com/library/JCGD_Volume_4/Modern_Times.html [2001-05-06]
34 Fjellman & Sjögren, s. 8.
35 Crawford. Modern Times.
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undersökning jag genomfört på att det alltid kommer att finnas någon som har visioner och
inte är rädd för att genomföra dem.

2.1.2. Genreförklaring

För att undersökningen skall vara lätt att följa, även för den som inte är så insatt i ämnet,
kommer jag under denna rubrik att ge en kortare förklaring av de dataspelsgenrer jag här
undersöker, det vill säga äventyr, RPG, action och strategi.  Jag kommer att gå in på vad som
mest typiskt kännetecknar de olika genrerna, samt vad som skiljer dem från varandra.

2.1.2.1. Äventyr

Äventyrsgenren kännetecknas i högre grad än de andra genrerna av ett beroende av
bakgrundshistoria. På sätt och vis kan man säga att historien är spelet. Spelaren sätter sig i
huvudpersonens (i första eller tredje person) plats och kan sedan inte avvika från den
förutbestämda handlingen utan endast föra den framåt. Detta sker genom lösandet av olika
pussel, integrerade i handlingen. Henrik Arnstad skriver: ”Nyckeln till framgång är hårt
arbete. Ett bra äventyrsspel kräver mycket jobb. Kraven är högre på bra dramaturgi, jämfört
med andra dataspel. En historia skall berättas”36.

Mer än någon annanstans i dataspelsvärlden kan man tala om interaktiva berättelser eller
filmer där spelarens enda funktion är att föra berättelsen framåt. Detta är dock mer
involverande än vad man kan tro – och krävande: ”Ett äventyrsspel går ut på att lista ut vad
man måste göra för att ta sig vidare. Ofta frustrerande. Man tycker man har provat allt, bara
för att läsa på fusksidan på www att man skall stoppa korven i rörposten. Eller nåt”37.
Äventyrsspelen ställer stora krav på fantasi och ofta även på logiskt tänkande hos sina
användare. Som framgår här kan detta ofta vara frustrerande, men också väldigt
tillfredsställande för spelaren som lyckas lösa vad som verkar vara ett obegripligt pussel.

Det finns två olika varianter av pussel. Dels finns det mekaniska pussel, det vill säga pussel
som skall lösas genom att man funderar ut hur en viss anordning fungerar (Myst). Dels finns
det pussel som går ut på att spelaren samlar på sig saker runt om i spelvärlden som sedan skall
användas på andra ställen i spelet (Grim Fandango). I vissa spel använder man pussel av båda
varianterna.

Äventyrsspel kan av naturen inte spelas i multiplayerform (det vill säga att flera spelare spelar
mot varandra). Anledningen till detta är förstås att det inte är möjligt för mer än en person att
ta huvudpersonens plats i handlingen.

2.1.2.2. RPG

RPG (förkortning av eng. Role Playing Game), eller rollspel, bygger på de klassiska ”papper-
och-penna”-rollspelen som sysselsatte mängder av folk under 1980-talet. Dessa spel är en
slags blandning av tre andra genrer: äventyr, action och strategi. I bakgrunden finns alltid en
historia, men den är aldrig så uttalad eller så styrd som den är hos äventyrsspelen, tvärtom kan
spelaren ofta själv ändra berättelsens utveckling genom sina handlingar. Inte heller är
berättelsen lika linjär som hos äventyrsspelen, utan spelaren har större frihet att utforska som
han/hon vill. De problem som spelaren skall lösa består oftast av olika uppdrag eller av rent

                                                          
36 Arnstad, s. 114
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actioninriktade inslag, där det gäller att besegra en fiende. Dessa actioninslag är dock mer
strategiinriktade än de som man kan hitta hos actionspelen. Man måste planera ett slag och
utnyttja alla tillgängliga resurser för att vinna. Kameran är oftast placerad så att spelaren ser
spelet och dess karaktärer snett uppifrån.

En viktig del av RPG spelen består av att skapa en spelkaraktär. I namnet rollspel ligger just
implikationen att man spelar en roll. Oftast utspelas dessa spel i någon slags fantasivärld, och
man har då ett flertal raser att välja på, exempelvis människa, alv eller troll. Dessa olika raser
har sedan specifika färdigheter som spelaren också får välja mellan, exempelvis magi,
vapenfärdighet, etc. Man brukar också välja huruvida man vill att ens karaktär skall vara
stark, intelligent, karismatisk eller liknande samt om man vill vara god, neutral eller ond. Till
sist väljer man hur karaktären skall se ut, vilket ökar ens förmåga att identifiera sig med sin
rollfigur.

En av de viktigaste ingredienserna i ett RPG-spel är sedan att utveckla denna karaktär. För
varje handling som man utför (oftast genom slagsmål) får man erfarenhetspoäng. När man har
uppnått en viss poängsumma kommer ens rollfigur upp på en ny nivå, som kännetecknas av
ökade färdigheter. Henrik Arnstad skriver: ”Det är barnsligt vilken njutning det är när figuren
man spelar når högre nivåer. Blir kraftfullare. Klarar nya häftiga trollformler /…/ man får ett
mycket personligt förhållande till sina virtuella alter egon”38.

I vissa spel, exempelvis Diablo, är man en ensam krigare som kämpar mot monster och
orättvisor, men i de flesta RPG-spel samlar man under spelets gång på sig en grupp med
medresenärer som med sina skilda erfarenheter kan hjälpa en att vinna spelet. Baldur’s Gate
är ett exempel på ett sådant spel.

RPG-spel är även populära att spela i multiplayer och/eller online. En mindre grupp
människor kan spela över ett lokalt nätverk (LAN = Local Area Network), eller över Internet.
Man kan också välja ett MMORPG (Massively Multiplayer Online Role Playing Game).
Dessa är gigantiska online-världar där mängder av människor från hela kontinenter träffas och
spelar.

2.1.2.3. Action

Ett smeknamn för actionspel är ”kuta-och-skjuta”, vilket ganska bra förklarar vad dessa spel
går ut på. Man ikläder sig helt enkelt rollen av en hjälte som skall försöka döda så många
fiender som möjligt så snabbt som möjligt. Man ser vanligtvis spelet i förstapersonsperspektiv
(exempelvis Quake), men även tredjepersonsperspektiv förekommer (exempelvis Tomb
Raider). Ofta hänvisar man också till dessa spel som FPS (First Person Shooter) eller TPS
(Third Person Shooter).

Ofta har dessa spel inte så mycket bakgrundshistoria utan snarare ett övergripande mål, som
exempelvis kan vara att befria en viss byggnad från angripande monster. Problem löses med
hjälp av knytnävarna, eller ännu hellre, ett effektivt vapen. Dessa spel är inte för folk som
önskar eftertanke i sin underhållning. De kräver inte samma analytiska förmåga som
äventyrsspelen, men däremot snabb reaktionsförmåga och ständig uppmärksamhet. Detta är
fart- och actionfyllda spel som kanske snarare påverkar spelarens adrenalinnivå än
hans/hennes grå celler.

                                                          
38 Arnstad, s. 121f.
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Spelaren kan under spelets gång ofta förbättra sin situation genom att leta efter bättre vapen
och medicinlådor i de olika spelmiljöerna.

Actionspelen har kanske den mest utvecklade multiplayer-kulturen av alla genrerna. Spelare
bildar klaner och tävlar sedan mot andra klaner över nätet. Det finns olika grenar att tävla i, av
vilka de vanligaste är Deathmatch och Capture the Flag.

2.1.2.4. Strategi

Erik Fjellman och Jan Sjögren skriver om strategispel: ”Strategispelen kan ta många olika
former. Gemensamt för dem alla är att de betonar långsiktig planering, tänkande och taktik”39.
De flesta strategispelen innehåller resurssamlande och/eller krigföring. Henrik Arnstad menar
att det första fenomenet – resurssamlandet – är strategi medan det andra fenomenet –
krigföring – är taktik. Man kan därigenom dela in genren i tre delar: Strategi (exempelvis Sim
City), Strategi/Taktik (exempelvis Starcraft) och Taktik (exempelvis Ground Control).

Strategi går ut på att man samlar resurser av den typ som är aktuell för det spel man spelar.
Dessa resurser kan sedan omvandlas till olika saker, exempelvis byggnader eller kanske
trupper om det är ett krigsspel man spelar.

Taktik är det som används i krigssituationerna i spelen. Det kan handla om att välja rätt sorts
trupp för att möta en motståndare, om huruvida man skall göra en stor attack eller många små,
eller om att inta en taktiskt betydelsefull kulle.

När det gäller taktikspel finns det två spelvarianter – Turn Based Strategy (TBS) och Real
Time Strategy (RTS). TBS innebär att de spelande turas om att göra sina drag, ungefär som i
schack. När den ena spelaren gör sitt drag får den andra vänta. Efter en viss tid byter man
plats. RTS innebär att man spelar i realtid. Med detta menas att alla spelare kan göra sina drag
samtidigt, och att om en spelare väljer att koncentrera sig på en del av spelet så kan han/hon
samtidigt missa en annan del.

I singleplayerspel är motståndaren spelets AI (alltså spelets artificiella intelligens i form av
exempelvis en armé), men även multiplayer över lokala nätverk eller Internet är populärt.

2.2. Kanon och kanonteori

Det finns kanoner inom en mängd fält, såsom konst, musik och litteratur. Om det även står att
finna en sådan kanon inom dataspelsfältet är ämnet för denna uppsats. Som framgått tidigare
är forskningen inom dataspelsfältet i det närmaste obefintlig och jag har därför valt att grunda
min uppsats i den teori och forskning som berör den litterära kanon. Detta är inte helt
oproblematiskt. Espen Aarseth skriver: ”Theories of literature have a powerful ability to co-
opt new fields and fill theoretical vacuums, and in such a process of colonization, where the
’virgin territory’ lacks theoretical defense, important perspectives and insights might be lost
or at least overlooked”40. Genom att i hög grad anpassa de här använda teorierna efter mitt
ämne har jag dock försökt undvika denna fälla. Som nämnts under rubrik 1.3. är ämnet för
denna uppsats dataspel som ett separat och komplext begrepp – och jag har därför inte haft
något intresse av att försöka passa in ämnet i ett litterärt sammanhang.

                                                          
39 Fjellman & Sjögren, s. 36.
40 Aarseth, s. 18 f.
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Det finns mycket skrivet om den litterära kanon och det mesta är färgat av en eller annan
åsikt. Trots att jag har försökt att ge en så ofärgad bild som möjligt har det ibland varit svårt
att förhålla sig objektiv till ämnet. Jag har dock koncentrerat mig på, för denna uppsats,
lämpliga artiklar och böcker. Deras lämplighet består i att de kan skapa en helhetsbild av
fenomenet samt att de anknyter till mitt ämne på ett adekvat sätt. Jag kommer under denna
rubrik att börja med en definition av kanonbegreppet samt en kort historisk tillbakablick för
att förklara hur fenomenet uppstod, för att sedan gå närmare in på den dynamik som
kännetecknar det. Slutligen kommer jag att anknyta denna diskussion till dataspelskulturen.

2.2.1. En definition av kanonbegreppet

Svenska Akademiens ordlista över svenska språket ger flera förklaringar till ordet kanon, men
de som är intressanta för denna uppsats lyder: ”rättesnöre, fastställd norm, bibelns erkända
böcker”41. Man kan också uttrycka det som Staffan Bergsten gör:

…ordet betyder bokstavligen norm eller rättesnöre. En norm som kommer till uttryck i en kanon
återspeglar alltid en kollektiv åsikt med giltighet under en längre tid. Från bibelvetenskapen har
termen överförts till andra religiösa och sekulariserade sammanhang och innebär i sin vidare
mening en samling texter som bildar den allmänt accepterade stommen i en viss skrifttradition.
Den litteraturhistoriska kanon består av de diktverk vilka oberoende av enskilda personers tycke
och smak anses utgöra det omistliga arv som varje ny generation av bildningssökande har att
tillägna sig och föra vidare42.

Många lägger dock andra, mer subjektiva, meningar i ordet. Den kontroversielle
litteraturvetaren Harold Bloom talar om ”det estetiskt värdefulla”43. Detta estetiskt värdefulla
är ingalunda möjligt för var och en att hitta. Det krävs speciella kunskaper för upptäckter av
denna sort. Bloom skriver: ”Vi måste /…/ försöka leta oss fram till det lilla fåtal som skulle
kunna utvecklas till särpräglade läsare och diktare /…/ det är praktiskt möjligt att känna igen
eller uppleva det estetiskt värdefulla, men det är inte möjligt att vidarebefordra det till dem
som inte har förmågan att uppfatta sådant som andra människor förnimmer eller inser just
genom det estetiska”44. Bloom ser alltså den litterära kanon som en gåva till, och ett redskap
för, de få utvalda, den invigda eliten. Kanon är dock enligt min mening mycket mer komplex
än vad Bloom försöker göra gällande. Han talar om ’det estetiskt värdefulla’, men även sånt
som kanske inte kan kallas estetiskt värdefullt finns med i kanon. Bergsten skriver: ”Ingen har
någonsin kommit på idén att kalla Alexandre Dumas en stor diktare, men hans historiska
äventyrsroman Les Trois mousquetaires /…/ har lika stor hemortsrätt i 1800-talets kanon som
Flauberts nydanande Madame Bovary. Man får räkna med skilda klasser inom kanon, och en
av dem är alltså populärlitteraturen”45. Bloom försöker också skänka kanons makt till ett litet
fåtal. Även detta rimmar illa med kanons premisser. Som man kan se ovan är kanon baserad
på en kollektiv åsikt som har följt med under en längre tid. Det handlar alltså inte om vad vi i
vårt årtionde tycker om en viss författare, utan om vad decennier och sekler av människor
tycker om en författare. Först när ett verk har överlevt tidsperioder utanför sin egen samtid
kan de sägas vara kanoniska. En av de egenskaper som kännetecknar ett kanoniserat verk är
just att verkets viktiga teman är lika gällande i framtida samhällen som de var då verket
skrevs. Det som Bloom vill kalla för kanon är vad Virgil Nemoianu kallar för curriculum,
                                                          
41 Svenska Akademiens Ordlista för Svenska Språket (1986). Stockholm: Norstedts Förlag, s. 259.
42 Bergsten, Staffan (1990). Litteraturhistoriens grundbegrepp. Lund: Studentlitteratur, s. 24.
43 Bloom, Harold (2000). Den västerländska kanon. Övers. Staffan Holmgren. Stockholm/Stehag: Brutus
Östlings Bokförlag Symposion, s. 11.
44 Bloom, s. 29.
45 Bergsten., s. 28f.
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vilket direkt översatt betyder undervisnings- eller studieplan. I artikeln ”Literary Canons and
Social Value Options”46 delar Nemoianu upp det som normalt kallas kanon i tre delar. De kan
kort beskrivas såhär:

• Den första delen berör ”symbolic battles and manipulation in which transferred values
are pitted against each other, and the literary is merely a vehicle for conflicts of an
entirely different nature”47. Som exempel på detta kan det tidigare nämnda urvalet av
bibliska texter nämnas. Bakom bildandet av den bibliska kanon ligger ett flertal
religiösa strider som baserades på olika läror. Här kan också nämnas dagens
stridigheter mellan de grupper som vill ’öppna upp’ kanon, exempelvis feminister och
etniska minoriteter, och de som vill bevara den intakt. För dessa aktörer blir
litteraturen ett vapen eller ett verktyg som används för att förmedla en åsikt eller ett
budskap.

• Den andra delen är det som Nemoianu kallar curriculum. Med detta menar han den
samling av texter som ingår i skolundervisningen och som införlivas i olika antologier.
Nemoianu menar att de författare som ingår här har blivit utvalda av en anledning:
”Curricular authors of the past are chosen for utilitarian reasons, to satisfy some needs
– political, ethical, practical – and to create bridges of compatibility between
essentially recalcitrant phenomenon and the needs or preferences of structured society
with their ideological expressions”48. Han skriver också: “Finally a most important
cause of curricular formation is the forma mentis of a given age: the prevailing
prejudices and sensibilities, writing styles and aesthetic taste /…/ attract some writers
of the past into curricula /…/ while others are diminished, barred from general
recognition, and misunderstood”49. Med andra ord är det nutiden som avgör vad som
skall få leva kvar och vad som skall falla i glömska, baserat på ett slags nyttoideal. Det
som passar in i dagens ideologi anammas, allt annat förpassas till en växande hög av
gömda och glömda verk. Denna del av kanon kännetecknas också av att den måste
hållas inom en viss mängd. Tanken bakom detta är att i princip skall en enskild person
kunna ta sig igenom hela curriculum-kanonen inom sin livstid.

• Den tredje delen berör det som Nemoianu menar är den äkta kanonen. Den är mycket
mindre påtaglig än curriculum och samtidigt både större och mindre. Den innehåller
”…values, questionings, intentionalities, plots, and constants of human nature”50.
Denna kanon står alltså inte att finna i någon bok, och ingen enskild människa kan
säga vilka verk som ingår i den. Om något är kanon en tanke, en idé, ett slags
mänskligt kollektivt vetande. Urvalsprocessen för denna kanon är en naturlig och
kaotisk process som är i stort sett oförutsägbar. Dock, menar Nemoianu, finns det
några saker som tydligare påverkar formandet av kanon. De verk som upptas i kanon
är de som: 1) läses av flest läsare över längst tid; 2) bär en mängd av möjliga meningar
och tolkningar; 3) berör många olika fält och värderingar utan att helt gå upp i dem; 4)
lyckas förena ett estetiskt värde med en förmåga att samtidigt sätta sig över detta

                                                          
46 Nemoianu, Virgil (1991). ”Literary Canons and Social Value Options”. Ingår i Virgil Nemoianu & Robert
Royal, ed. The Hospitable Canon. Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, s. 215.
47 Nemoianu, s. 219.
48 Nemoianu, s. 219.
49 Nemoianu, s. 219f.
50 Nemoianu, s. 220.
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värde, som blandar det lekfulla med det allvarliga; 5) fungerar som medlare mellan
finkultur och populärkultur, eller mellan curriculum och kommersiell litteratur. 51

De flesta som talar om kanon menar alla de tre delar som Nemoianu tar upp, men Nemoianus
uppdelning visar på viktiga skillnader. Den andra delen, curriculum, är den som oftast
diskuteras idag. Det är denna del som feminister, etniska minoriteter och andra menar måste
öppnas upp eftersom den är alltför inskränkt och visar mänskligheten utifrån ett vitt, manligt,
europeiskt perspektiv. De menar att man även skall undervisa i kvinnolitteratur och
postkolonial litteratur m.m. De önskar med andra ord att förändra studieplaner och antologier
så att de visar en mera nyanserad, mer demokratiskt bild av verkligheten. Att detta är praktiskt
genomförbart, liksom önskvärt, råder det i min mening ingen tvekan om. Däremot är det så
gott som omöjligt att medvetet påverka det Nemoianu kallar den äkta kanon på samma sätt.
Han menar att det snarare är tvärtom: ”It is not the case that canonical authors are imposed by
oppressive elites. On the contrary, it is exactly when and if canonical authors come to be
maintained by curricular elites and become their exclusive possession, that they are in danger
of losing their canonical status”52. Svaret på huruvida man kan påverka eller har påverkat den
verkliga kanon får man först långt fram i tiden, och då inte i någon antologi eller kursplan,
utan endast i det faktum att vissa böcker har överlevt och läses av den nya generationen.

2.2.2. Kanons makt

Det är intressant att undersöka vad det innebär för ett verk att ingå i kanon. Som exempel på
detta kan man ta en titt på Bibeln. Som tidigare har nämnts har kanonbegreppet sitt ursprung i
den kristna litteraturen. Våra dagars bibel innehåller endast ett axplock av de religiösa texter
som cirkulerade under det första århundradet efter Kristi födelse. Bergsten skriver: ”Genom
prövning av bland annat renlärigheten sållades de ’oäkta’ bort och kvar fanns till slut de som
uppfyllde skrifttolkarnas och kyrkomötenas kanon”53. Bibeln är ett intressant exempel på ett
verk som passar i alla Nemoianus tre kategorier. De kristna texterna fungerade som verktyg i
händerna på dåtidens religiösa män. Vissa av dessa verktyg (eller deras ägare) visade sig
effektivare än andra, och dessa införlivades i den antologi som Bibeln kan sägas vara. I våra
dagar är vissa av Bibelns böcker medtagna i skolböcker och antologier. Exempelvis
förekommer ofta Höga Visan i diktantologier. Sist men inte minst måste Bibeln också räknas
till den osynliga kanon. Alla känner till den och många har läst något ur den. Den har haft en
enormt stor inverkan på den västerländska världen. Den är också ett lysande exempel på
kanons makt, vilket Nemoianu visar i sin artikel. Han tar upp en man vid namn Marcion av
Sinope som levde på 100-talet efter Kristus. Denne ansåg, samt föreslog för den kristna
församlingen i Rom, att man skulle utesluta den hebreiska bibeln helt och hållet ur kanon och
endast godkänna de fyra evangelierna (Lukas, Markus, Matteus och Johannes) och ett urval av
Paulus brev som grund för sina läror. Hans idé vilade på en grundtanke att man borde bryta
med det Gamla Testamentets judiske gud som han ansåg vara både bristfällig och tyrannisk,
och endast anamma det Nya Testamentets Messias som var välvillig och god. Förslaget ledde
till en kort men intensiv konflikt i Rom som tog sin ände i ett, för Marcion, negativt beslut
och han blev senare landsförvisad på grund av sina läror. Vad som är intressant i denna
berättelse är tänk-om-frågan som ligger i bakgrunden. Tänk om Marcions förslag hade gått
igenom, hur hade världen sett ut då? Nemoianu skriver:
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It is easy to imagine what incalculable historical differences would have ensued from a victorious
Christianity with Marcionite coloring and with radically curtailed Marcionite canons. Certainly the
fate of the Jewish people would have been deeply affected, but it is equally likely that accelerated,
“unencumbered” Marcionite Christianity would have shaped historical mentalities and attitudes in
ways that would have made subsequent evolution almost incommensurable with events as we
know them54.

Sett ur detta perspektiv är kanons makt skrämmande. Men då måste man också komma ihåg
att få – om ens några – litterära verk har haft, och har, en sådan genomslagskraft som Bibeln.
Dock har även andra kanoniska verk en viss makt och de åtnjuter också vissa privilegier. En
plats i kanon garanterar en viss status, en viss kvalitetsstämpel. George P. Landow, som är
professor i engelska och konsthistoria vid Brown University skriver:

Belonging to the canon confers status, social, political, economic, aesthetic, none of which can
easily be extricated from the others. Belonging to the canon is a guarantee of quality /…/ that
announces to the viewer: ‘Here is something to be enjoyed as an aesthetic object /…/ it will repay
your attention. You will receive pleasure; at least you’re supposed to, and if you don’t, well,
perhaps there's something off with your apparatus55.

Landows citat visar att kanon inte bara har makt, den ger också makt. Landow skriver också
om det privilegium som det innebär att läsa kanoniserade verk. Han menar att man genom att
läsa denna litteratur själv blir kanoniserad. Man blir införlivad i den inre cirkel av människor
som tagit del av den litterära kanon och som därigenom är kapabla att bedöma vad som är god
och vad som är dålig litteratur.

En plats i kanon är dock långt ifrån definitiv. Ett av kanons mer kännetecknande drag är att
den är i ständig rörelse. Ingen människa kan, vid någon punkt i tiden, sätta sig ner och skriva
en komplett lista över kanoniserade verk. Förändringarna inom kanon beror på olika faktorer.
När det gäller curriculum-kanon så påverkas ofta förändringar av mer påtagliga faktorer,
såsom politik eller ideologi. Denna kanon bör ju heller inte övergå en viss mängd, vilket
innebär att när man önskar införliva ett nytt verk i kanon så måste ett annat verk tas bort.
Vissa verk kan också ha tjänat ut, det vill säga de idéer och tankar som de förmedlar är inte
längre applicerbara på omvärlden. Bergsten nämner som exempel på detta gamla tiders
patriotiska diktning, som idag upplevs som så starkt nationalistisk att den blir anstötlig.

När det gäller den ’äkta’ kanon (Nemoianus tredje del) så är förändringens mönster svårare att
urskilja. Kanonen påverkas till liten del av yttre faktorer och till större del av inre faktorer.
Länken mellan kanonens yttre och inre värld består av akademiker men också av nya
författare och verk: ”They are the ones who both collect outside influences /…/ and process
them or adapt them into the kind of patterns of sensibility and imagery, value and cognition
/…/ that have the chance to penetrate the canonical world and set in motion series of indirect
effects that in turn may or may not modify canonical structures”56.

Det faktum att vissa verk förlorar sin kanoniska status verkar dock inte ha någon effekt på
själva kanon. Dess makt framstår som orubblig fastän dess delar byts ut. Landow skriver:
”emphasizing that authors enter and leave the canon or shift their relative position in it take
away little from its power” 57. Verken i sig kan alltså påverkas men kanon som ett fenomen
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förblir oberört. Landow fortsätter: ”one can look at this power of the canonized work in two
ways. Gaining entrance clearly allows a work to be enjoyed; failing to do so thrusts it into the
limbo of the unnoticed, unread, unenjoyed, unexisting”58. Det är med andra ord det icke
påtagliga fenomenet benämnt kanon som besitter makten och inte det enskilda verket.

Kanske ligger dock kanons makt i de få verk som skapar dess kärna. Det är nämligen så att
kanonen - trots den ständiga förändring som kännetecknar den -  verkar innehålla en ‘hård
kärna’ av författare som enligt de flesta bedömare verkar ha sin plats säkrad – i alla fall inom
en överskådlig framtid. Bland dessa författare brukar nämnas bland andra Shakespeare,
Homeros och Dante. Det är troligt att det är dessa få, utvalda verk som skänker kanonen ett
visst intryck av tidlöshet och stabilitet, vilket ju är det alla verk eftertraktar. Att få en plats i
kanon kastar en viss strålglans även på de verk som bara är där för en kortare tid.

2.2.3. Vad kännetecknar kanoniserade verk?

Om vad som kännetecknar kanoniserade verk råder det skilda meningar, och vissa är mer
svårbegripliga än andra. Att som Bloom tala om ett slags estetiskt värde, en originalitet, som
endast ett fåtal kan uppfatta, känns både högdraget och otydligt. Men det finns andra, bättre
tankar om vad som kännetecknar ett kanoniserat verk. Jag har tidigare nämnt några av de
kriterier som Virgil Nemoianu anger för kanoniserade verk. Här skall jag titta närmare på
Christopher Clausen, som har skrivit en intressant artikel om ämnet: ”’Canon,’ Theme, and
Code.” Han ställer sig frågan: ”’What intrinsic qualities – aesthetic, intellectual, moral, or
otherwise – help a literary work outlast the historical and cultural circumstances in which it
was created?’”59. Som svar på denna fråga ger han tre olika förklaringar: ideologisk
förklaring, institutionell förklaring samt temaförklaring.

Enligt den ideologiska förklaringsmodellen står svaret på frågan att finna i ideologiska
värderingar. De verk som införlivas i kanon är då de verk som formats av och uttrycker sin
tids ledande ideologi och därför tilltalar den styrande klassen. Som exempel på detta talar man
om Homeros och menar att hans ideal skapades av och tilltalade antikens ledande män, och att
det är därför som hans verk överlevde till nästa tidsålder.

Men den ideologiska förklaringen har många luckor, och Clausen avfärdar den snabbt. Han
skriver: ”The emphasis on ideology carries with it the assumption that to explain a work’s
appeal, we should once again conceptualize it – that is, consider not so much what the
individual author thought he was doing or saying, but rather the social circumstances and
institutions that influenced a book’s composition and then led to its being widely read, taught,
and admired”60. Den sortens undersökning kan dock lätt bli subjektiv. Om man till exempel
läser en bok skriven i Ryssland vid tiden för den ryska revolutionen är det förstås lätt att leta
efter tecken på kommunism i denna bok, och är det detta man vill finna så kan man med all
säkerhet finna det. Det finns många exempel på tolkningar som snarare avslöjar kritikerns
ideologiska åsikter än bokens.

Härnäst tar Clausen upp den institutionella förklaringen. Anhängare av denna förklaring
menar att man kan hitta förklaringen till ett verks popularitet genom att göra en mer ’objektiv’
undersökning av historiska faktorer. Istället för att leta i verket självt efter tecken på vad som
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påverkade det, och därigenom förklara varför det blev så populärt, som man gör med den
ideologiska förklaringen, tittar man istället på samhällets olika ledande institutioner och
varför dessa gynnade vissa verk medan andra tilläts falla i glömska, eller rent av raderades ur
det kollektiva medvetandet. Clausen ser dock även problem med denna förklaringsmodell.
Han menar att den är ett inte vidare lyckat försök att undvika subjektiviteten hos den
ideologiska förklaringen: ”If Homer survived in ancient Greece for institutional reasons –
because he pleased the most powerful people – then we have to explore in some detail why
his epics pleased them more than other epics /…/ we seem to be back to ideology again, with
the additional burden of explaining why these two poems served a particular set of ideological
purposes better than any potential competitors”61.

Likt den ideologiska förklaringen ger den institutionella förklaringen också bara svar på
varför ett verk är populärt vid en viss tidpunkt. Den ger svar på vad som orsakar förändring i
det som Nemoianu kallar för curriculum, men den duger inte som svar på varför ett verk
överlever i århundrade efter århundrade. Om man exempelvis tar Homeros, som nämndes här
ovan, så kan den ideologiska eller den institutionella förklaringen kanske säga oss varför han
först kanoniserades, men de säger ingenting om varför Homeros verk har överlevt i mer än
tvåtusen år, och säkert nästan lika många olika ideologier. Dessa två förklaringar duger inte
heller som svar på frågan varför så många olika ideologier är presenterade i skolundervisning
och antologier. Som Clausen påpekar så kan man bara ta en titt på de böcker som finns med i
undervisningen för att se att mer än en ideologi presenteras där: Jane Austen – konservativ,
George Eliot – liberal, George Bernard Shaw – radikal. Han skriver: “The question we are
exploring is not why a given book is initially successful in its own time and culture, but why
some books continue to be read and admired in a time or culture that is drastically
different”62. Vi behöver alltså en bättre förklaring.

Clausen menar att det är svårt att hitta en sådan förklaring. Litteraturen är alltför
mångfacetterad, för komplex, för att låta sig sammanfattas med en enkel mening. Men, som
han skriver: ”The probability that there is no master key, however, does not mean there is no
way into the garden”63. Denna väg kallar han tema, och med detta menar han ”the central idea
that gives cohesion to a work, its guiding concept”64. Detta tema kan i sin tur delas in i två
delar (Clausen använder sig här av filosofen Stein Haugom Olsens två kategorier): ”topical
thematic concepts”, det vill säga teman som berör problem och beteenden hos en specifik
grupp av människor, vid en specifik tidpunkt; och ”perennial thematic concepts”, eller
”mortal questions”, teman som berör de djupt mänskliga frågorna, de eviga frågorna, som
kvarstår hur världen runt omkring än förändras. Det är verk med teman av den senare sorten
som överlever tidens tand och blir en del av kanon. Man skall dock ha klart för sig att det
existerar en skala mellan dessa två ytterligheter och att det ibland kan vara svårt att placera ett
verk i den ena eller andra änden av skalan. Man kan hävda att den här sortens förklaring är
minst sagt subjektiv, men, menar Clausen, tolkningen i sig är inte det intressanta:

The major theme of a long-enduring work may be framed differently by different readers at
different times: in that sense any formulation of it is relative. But provided it meets these tests, it is
not wholly subjective: it rests on the evidence of the text and avoids treating the work as a cross-
cultural Rorschach test. A theme boldly stated omits a great deal – all the subtlety, specificity, and
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gravity of its own working out – but what it includes is essential and distinctive65 [kursivering i
originalet].

Ett tidlöst tema är en “permanently plausible interpretation of mortal questions”66. Clausen
kritiserar istället den grupp av kritiker som tror sig kunna finna den ’sanna tolkningen’,
genom att ’avkoda’ verket. Han menar att den bästa litteraturen är den som ger flest olika
tolkningar utan att därmed förlora sin klarhet, sin kärna.

Man kan se tydliga paralleller mellan Clausens och Nemoianus argument. Båda förkastar idén
att den äkta kanon kan styras eller skapas av människors politiska eller ideologiska behov och
menar istället att den skapas av hos verket inneboende egenskaper.

Jag tycker att det ligger något i Clausens förklaring, även om jag – likt Clausen själv – inser
att förklaringen till varför ett verk blir kanoniserat är än mycket mer komplicerad än så. Detta
gäller i ännu högre grad för dataspel. Jag återkommer till detta lite längre fram.

2.2.4. Kanon och dataspel

Diskussionen här ovan har berört den litterära kanon. Jag har beskrivit detta fenomen på ett
relativt ingående vis, av två anledningar: dels för att visa hur en kanon ser ut och fungerar och
dels för att längre fram i uppsatsen kunna se på likheter och skillnader mellan litteratur och
dataspel.

Redan här kan det dock vara intressant att ta upp vissa frågor kring en eventuell
dataspelskanon. Man kan bland annat fråga sig om man egentligen kan tala om en
dataspelskanon eftersom dataspel är ett relativt nytt fenomen. Som nämnts tidigare i kapitlet
dök det första dataspelet upp 1958, vilket i sig redan är ganska sent sett ur ett
kanonperspektiv. Om man sedan betänker att det dröjde nästan två decennier till innan dessa
spel nådde allmänheten så inser man att fenomenet är mycket nytt. För att ytterligare
komplicera situationen bör man inse att de spel som existerade vid mitten av 1970-talet var de
allra simplaste spel man kan tänka sig. Chris Crawford ger som exempel spelet Farmer Bob:

Farmer Bob was what you might call a skill & action game, if you were charitably inclined. There
were six little patterns representing an ant, a bird, a cow, a dog, an elephant and a fox. The
program would try to run one of these patterns across the LED display. You had to recognize
which one it was and call out its name (by pressing the appropriate key from the keypad) to scare it
away before it made it to the opposite side of the display67.

Det skulle dröja en bra bit inpå 1980-talet innan de mer komplexa spelen dök upp på scenen.

Svaret på frågan om man kan tala om en dataspelskanon är därför strängt taget nej. Inte om
man menar kanon i den bemärkelsen som man ger den litterära kanon. Dataspelsfenomenet är
för ungt för att man skall kunna tala om en riktig kanon. Däremot är det tydligt att det redan
nu finns en kanon i vardande. Det finns klassiker inom dataspelsvärlden, precis som det finns
klassiker inom den litterära världen, även om dataspelen ännu inte har utsatts för den press
som hundratals av år, samhällen och ideologier har utsatt litteraturen för. Mitt mål med denna
uppsats är dock, som nämnts tidigare,  inte att bevisa att en fullt utvecklad dataspelskanon
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existerar, utan istället att en sådan kanske håller på att skapas, samt att peka på hur denna
dataspelskanon kanske kommer att se ut och fungera.

Dataspelskanon går som sagt inte att exakt jämföra med den litterära kanon. Som Nemoianu
visat består den litterära kanon av tre skilda delar: symboliska slag, curriculum och kanon.
Detta gäller inte för dataspelskanon. Dataspelen åtnjuter inte på långt när så hög status som
litteraturen gör, och detta leder naturligtvis till att de knappast används varken i symboliska
kamper, eller som undervisningsmaterial. Ännu har vi inte sett dagen då någon utkämpar ett
viktigt slag med ett dataspel som vapen, eller dagen då vi ger oss av till skolan för att ha en
timmes lektion i dataspelsvetenskap. Därmed inte sagt att detta inte kommer att ske, men i
nutiden så får vi nöja oss med att titta på det som Nemoianu kallar den äkta kanon.

Det finns också andra faktorer som gör att dataspel inte går att jämföra med litteratur. En
viktig faktor är dataspelens föränderlighet. Till skillnad från litteraturen, som har haft samma
format i hundratals år, och som endast kräver läskunskaper av användaren, så byter dataspelen
konstant format, och de kräver mer och mer avancerade datorer för att fungera. I vissa fall kan
det vara så illa att de spel man kan köpa idag inte går att spel på en dator som är fem år
gammal. Visserligen är PC:n i många fall uppgraderingsbar, men de flesta har inte kunskap
nog för att kunna göra detta själva. Detta stör inte nödvändigtvis användandet av äldre spel,
eftersom de gamla spelen oftast går att spela på de nya datorerna. Däremot gör utvecklingen
att de gamla spelen kanske inte är lika intressanta. Trots fängslande handling, intressanta
problem och bra ljud, kan dålig grafik göra att ett spel faller i glömska. Vem vill spela ett spel
där man knappt kan urskilja hjälten när det finns spel där den artificiella världen är lika vacker
som den verklighet vi ser omkring oss? Detta kan tyckas vara ett problem då det gäller
kanonbildning. Om gårdagens spel slängs i papperskorgen så fort ett snyggare (men inte
nödvändigtvis bättre!) spel dyker upp, kan man då tala om spelklassiker? Ett gäng
dataentusiaster i 30-40-års åldern kanske sitter och drömmer om hur de brukade spela Kung
Fu Master på sin Commodore C-64, men annars?

Nu är det inte riktigt så illa. Det finns flera faktorer som pekar på att gamla spel lever kvar,
om än inte i samma former som de först utkom i. Jag kommer här att ta upp några exempel på
hur dataspel lever kvar, för att längre fram i undersökningen gå närmare in på vilka de
specifika spelen är och vad som kännetecknar dem.

• Seriefenomenet: Ett spel som blir populärt och framgångsrikt får nästan garanterat en
eller flera uppföljare. Det här är naturligtvis ett försök från producentens sida att
mjölka mer pengar ur ett vinnande koncept, men inte desto mindre visar det på vilka
spel som varit så populära att de förärats med efterföljare. Exempel på spel som passar
i denna kategori är Quake, Age of Empires, The Secret of Monkey Island och Myst.

• Nyutgivningsfenomenet: Ett spel som lanseras på nytt, för en ny generation spelare.
Det kan handla om exakt samma spel som utkom första gången, men det handlar allt
mer om uppfräschade versioner av gamla spel. Ett exempel på detta är RealMyst, som
är i stort sett identiskt med sin föregångare Myst, fast det har anpassats till dagens
datorteknik med allt vad det innebär av 360-graders vridningsmöjligheter, 3D-grafik
etc. Ett annat exempel är Robin Hood, ett nytt spel som utkommer under våren 2002.
Detta är en modern variant av spelet Defender of the Crown från 1986.

• Skolbildnings- eller kloningsfenomenet: Ett spel som räknas som skolbildande inom en
viss genre, genom att det vid sin utgivning kom med ett nytt koncept. Dessa spel får
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dock snart mängder av så kallade kloner, det vill säga spel där man har försökt
anamma det vinnande konceptet (oftast utan att lyckas). Skolbildande spel omnämns
ofta i recensioner. Nya spel jämförs med dessa klassiker, ibland till de nya spelens
fördel och ibland till deras nackdel. Skolbildande spel är spel som man bör känna till, i
alla fall om man skall kunna förstå och ta till sig dataspelsrecensioner. Exempel på
skolbildare är Quake, Myst och Baldur’s Gate.

Det är framför allt det tredje fenomenet som är målet för uppsatsens undersökning, men jag
kommer även att gå närmare in på de andra fenomenen i kapitel 4.

Vad gäller Christopher Clausens argument om de tidlösa teman som kännetecknar de litterära
klassikerna så är det intressant att fundera över om det existerar några sådana bland
dataspelen. Man kan fråga sig om ett kuta-och-skjuta-spel som Quake kan sägas uttrycka ett
tidlöst tema? Troligtvis inte i Clausens mening. Något som är intressant här är dock att ta en
titt på Clausens beskrivning av hur den litterära figuren bär upp ett tidlöst tema. Det han säger
skulle nämligen kunna appliceras på en mängd dataspel: ”…the literary bearer of such themes
is often a hero: a man, occasionally a woman, who is stronger, braver, more determined than
the average person. The hero can accomplish deeds that seem marvellous to his audience. He
extends the limits of human possibility, but unless he is explicitly supernatural he cannot
abolish them”68. Kanske finns det på ett märkligt sätt något tidlöst i den kamp som spel av
typen Quake uttrycker? Det är dock lättare att hitta sådana teman i de mer komplexa genrerna
som äventyr och RPG.

Oavsett vilken genre det gäller så måste man dock hålla i minnet att dataspelen arbetar med
många fler presentationsnivåer än vad litteraturen gör, vilket också leder till att det blir
svårare att jämföra de två fenomenen. Det går inte att direkt använda en teori skapad för
litteratur på dataspel, för mycket skiljer dem åt. En bok kan endast presentera sitt tema genom
det skrivna språket, medan ett dataspel har bild, ljud, musik och mänsklig interaktion till sitt
förfogande. Det sista är inte minst viktigt. Chris Crawford menar att det är just interaktiviteten
som gör dataspelen speciella: ”the computer can do graphics and animation and sound, but
these capabilities are not the primary strength of the computer. Interactivity is the real strength
of the computer”69. Han menar att det finns maskiner som är bättre lämpade att hantera bilder
(TV) eller ljud (stereo), men ingen annan maskin kan ge den interaktivitet som datorn kan ge.
Kriterierna för vad som kännetecknar ett klassiskt dataspel kan alltså inte bli de samma som
de för litteraturen.

I den kvalitativa delen av min undersökning, då jag analyserar de mest omnämnda dataspelen
för att se vad som kännetecknar dem kommer jag att använda mig av ett analysverktyg som är
baserat på Christopher Clausens tankar om ett övergripande tema och som bygger på de
kriterier som används vid dataspelsrecensioner. För att urskilja vilka de senare är har jag
undersökt de sajter jag använder för att se vad de tittar på när de recenserar spel. Deras
kriterier skiljer sig i mångt och mycket från varandra, men några aspekter är de samma, och
det är dessa aspekter som kommer att ligga som grund för den slutgiltiga analysen.

Som jag tidigare konstaterat är det svårt att applicera en litteraturteori på dataspel, och jag har
därför valt att göra en egen variant av Clausens temaidé, med tanken att, liksom Clausen, hitta
en ’bakdörr’ till svaret på frågan varför vissa spel blir klassiker. När Clausen talar om tema
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menar han djupt mänskliga frågor, och eviga teman. Sådana är ännu så länge relativt
svårfunna i dataspel. De flesta dataspel har inte en bakomliggande historia som är tillräckligt
komplex för att kunna analyseras, varför man också bör undvika en jakt efter sådana aspekter:
”…a search for traditional literary values in texts that are neither intended nor structured as
literature will only obscure the unique aspects of these texts”70.

Dataspel består av flera olika aspekter som alla påverkar och/eller styr spelets handling och
som därför inte kan ignoreras. Därför har jag, istället för att leta efter litterära kvaliteter där
sådana är svårfunna, försökt hitta det övergripande tema som kännetecknar dataspelens
klassiker. Vad jag kommer att titta på är:

• Grafik:  Präglas de undersökta spelen av god grafik? Hur viktigt är det att ett spel har
god grafik? Kan olika delar av grafiken ha olika betydelse?

• Ljud: Hur viktigt är ljudet för den totala spelupplevelsen? Vilken betydelse har de
olika ljudkomponenterna: musik, ljudeffekter och röstanimationer?

• Gameplay/Kontroll: Under denna kategori infaller många smådetaljer som inte hör
hemma någon annanstans: hur spelets kontroller och gränssnitt ser ut och fungerar, hur
lätt eller svårt spelet är att lära sig, hur lätt/svårt det är att styra sin karaktär,
multiplayeraspekter m.m. I recensionssammanhang brukar man även ta upp hur roligt
ett visst spel är att spela under denna rubrik, men i detta sammanhang faller denna
aspekt snarare under följande kategori.

• Tema: Tema är en sammanfattande rubrik, den har med helheten att göra. Är ett spel
bra som helhet, och ännu viktigare: varför? Vad är nyckeln till ett klassiskt spel?

Olika recensenter använder, som nämnts ovan, olika kriterier vid sina recensioner, men de
som jag här har valt ut är de viktigaste, själva kärnan. De förekommer i någon form (dock inte
nödvändigtvis under dessa namn) på alla de undersökta sajterna. Tillkommer gör, som sagt,
Clausens temaidé, här i modifierad form.

2.3. Slutkommentar

I detta kapitel har jag, genom att förklara de viktigaste begreppen i min uppsats, försökt skapa
en bra grund för både resultatredovisning och senare diskussion.

Dataspelens historia och den litterära kanons form och funktion är båda viktiga för att skapa
en kontext för kanondiskussionen i kapitel 4. Likaså är den kanonteori som här har beskrivits
essentiell för att avgränsa och definiera området, samt för att ge insikt i vad det är som gör att
vissa verk överlever då andra går under. Genreförklaringen är viktig för att öka chansen till
förståelse av den kvalitativa undersökningens resultat.

I nästa kapitel kommer jag att gå närmare in på val av metod, samt presentera resultatet från
min undersökning.
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Kapitel 3: Metod och resultat

I detta kapitel kommer jag att ge en närmare förklaring till metodval, visa hur själva
undersökningen har gått till rent praktiskt samt presentera resultatet av min undersökning.
Jag har valt att ta upp metod och resultat i ett gemensamt kapitel eftersom jag upplever att de
är olika delar av samma arbetsprocedur och därför hänger samman. Genom denna
kombination blir texten mer flytande och lättfattlig.

Jag vill här påminna om att källförteckning för samtliga dataspelstitlar återfinns i slutet av
uppsatsen i bilaga 1.

3.1. Metod

För att besvara de två frågorna ”Vilka spel kan räknas som klassiker?” och ”Vad
kännetecknar spel som är/blir klassiker?” fann jag det fruktbart att använda två olika metoder,
en kvantitativ metod för att besvara den första frågan och en kvalitativ metod för att besvara
den andra frågan. Anledningen till detta metodval var att jag ville att den första delen av
undersökningen skulle grunda sig på en så bred bas som möjligt. Som sagts tidigare om kanon
så varken kan eller ska den grunda sig på en enskild människas åsikter. En kvalitativ
undersökning var därmed inte lämplig. För att besvara den andra frågan var dock den
kvalitativa metoden essentiell, eftersom det här handlar om de inneboende egenskaper som ett
verk besitter. Inte heller här får det dock handla om en persons tycke och smak så även denna
del av undersökningen var relativt omfattande. Jag kommer att gå närmare in på dessa skilda
metoder nedan. Vad som är gemensamt för dem är dock att jag för båda dessa undersökningar
har valt att använda mig av engelskspråkiga dataspelsrecensioner tillgängliga på Internet.
Anledningen till detta följer här nedan.

Jag valde ett internationellt perspektiv på dataspelen därför att dataspel, i mycket högre grad
än till exempel böcker eller filmer, är ett internationellt fenomen. Ett dataspel skapas sällan
enbart för den inhemska marknaden, utan lanseras över hela världen. Erik Fjellman och Jan
Sjögren bekräftar också detta: ”den interaktiva underhållningen är idag en internationell
företeelse. Det både säljs och utvecklas dataspel i de allra flesta världsdelar. Marknaden
domineras dock fortfarande av USA och Japan, men Europa är på frammarsch”71. Som bevis
på detta kan man även se spelet Ground Control, som ligger på fjärde plats över mest
omnämnda strategispel. Det är utvecklat av de svenska dataspelsutvecklarna Massive
Entertainment.

Anledningen till att jag valde att titta på just dataspelsrecensioner berodde främst på den stora
makt som recensenter har på dataspelsmarknaden. Med tanke på att ett genomsnittligt spel
kostar mellan 450 och 500 kr är det inte så konstigt att konsumenten vill veta mer om ett spel
innan han/hon köper det. Det är här recensionerna spelar en viktig roll. Detta bekräftas även
av Chris Crawford som skriver: ”Reviews play a crucial role in the success or failure of a
game. Customers pay attention to reviews; a good review can significantly boost sales, while
a bad review can seriously hurt sales”72. Dataspelsrecensionerna hade också den fördelen att
de möjliggjorde en kvantitativ undersökning på ett sätt som exempelvis intervjuer inte hade
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kunnat göra, då detta hade blivit alltför tidskrävande. Resultaten vilar nu på ett relativt brett
underlag. Jag hade dock från början önskat göra några kvalitativa intervjuer med branschfolk,
för att förankra undersökningen i verkligheten, men detta föll tyvärr bort på grund av tidsbrist.
Jag anser dock fortfarande att en sådan undersökning skulle vara av intresse.

Man kan fråga sig varför jag har valt att titta på dataspelsrecensioner över Internet istället för
på någon av de andra källor som tillhandahåller sådana, som till exempel dataspelstidningar
och annan press. Anledningarna till att jag valde Internet som bas var dels det internationella
perspektiv som jag valt att anlägga, samt att jag ville ha en garanti för att dessa recensioner
faktiskt nådde ut till folk. Urvalet av dataspelssajter och förklaringen till detta står att finna
under rubrik 3.2. nedan. Dataspel och dataspelssajter hör ofta också samman med varandra,
eftersom många spelare använder sig av Internet för multiplay, nedladdning av uppdateringar,
spellösningar och liknande.

Naturligtvis kan man se andra möjliga sätt att genomföra en liknande undersökning. En
kvalitativ undersökning där man intervjuar spelare om vilka spel de anser vara klassiker och
varför, skulle vara mycket intressant, men även mycket tidskrävande. Om jag hade valt denna
metod hade jag – inom det tidsperspektiv som kännetecknar detta magisterarbete - inte kunnat
få ett lika brett underlag för analys och diskussion som jag nu har fått genom den här använda
metoden.

3.2. Den kvantitativa undersökningen

Som nämnts ovan har jag använt mig av en kvantitativ metod för att besvara frågan: ”Vilka
dataspel kan räknas som klassiker?”. Undersökningen grundar sig på ett antagande att om ett
dataspel omnämns ofta i recensionssammanhang, så är det troligtvis ett spel som man bör
känna till, därmed en slags klassiker. Jag har också jobbat med antagandet att recensenter är
lämpliga bedömare av detta på grund av sin stora och breda erfarenhet av och kunnighet om
dataspel. Jag kommer nu att gå närmare in på själva undersökningen.

3.2.1. Material

Materialet för undersökningen har bestått av Internetbaserade dataspelsrecensioner. Jag har
valt ut fem olika sajter och har på dessa undersökt alla recensioner för spel utkomna under år
2000, inom genrerna äventyr, RPG, action samt strategi. På två av sajterna, The Adrenaline
Vault och Gamespy angavs inte utgivningsdatum och jag utgick då istället från
recensionsdatum. Trots att det onekligen skulle ha varit intressant, och gett ännu säkrare
resultat, att undersöka alla de recensioner som fanns att tillgå på dessa sajter, inom de olika
genrerna, såg jag mig tvungen att begränsa mig till recensioner av spel som utkom eller
recenserades under år 2000. Det samma gäller för antalet använda sajter. Ett större antal sajter
hade förstås också kunnat ge säkrare resultat, men de tidsbegränsningar som kännetecknar ett
magisteruppsatsarbete tillät inte detta.

De använda sajterna valdes ut genom en procedur som i princip kan replikeras, dock
möjligtvis med annat resultat. Som nämnts ovan ville jag vara säker på att de sajter jag
använde mig av faktiskt besöktes av spelare runt om i världen. Som hjälp använde jag mig
därför av sökmotorn 100hot73 som listar de mest besökta sajterna inom olika områden, varje

                                                          
73 100hot (2001-03-02). (Webbansv. ej tillgänglig). http://www.100hot.com/directory/gaming/games.html [2001-
05-06]
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vecka. Jag undersökte de mest besökta spelsajterna under vecka 7 (år 2001) och valde där ut
fem sajter där man recenserar dataspel. Denna lista finns med i slutet av uppsatsen i form av
bilaga 2. Många av sajterna på denna lista föll bort därför att man på dessa sajter inte
recenserade spel. På grund av de avgränsningar jag valt att göra vad gäller genrer och
utgivningsdatum, var jag även tvungen att begränsa mig till de sajter som sorterar sina
recensioner efter genre och datum. De sajter som på detta sätt valdes ut var74:

• Gamespot
• IGNPC
• The Adrenaline Vault
• Games Domain
• Gamespy

3.2.2. Procedur

Som nämnts ovan läste jag alla recensioner för spel utkomna eller recenserade under år 2000
inom genrerna äventyr, RPG, action och strategi. På sajten Gamespy fanns ingen speciell
recensionssida för äventyrsgenren. Jag valde därför att följa Gamespys allmänna
recensionslista och har där tittat på de spel som gavs följande genreindelning: adventure,
edutainment, RPG, MMORPG, action, FPS, shooter, strategy, RTS samt kombinationer av
dessa.

De spel som recenserades på de fem sajterna var i sig ointressanta för undersökningen. Vad
jag istället tittade på var de övriga speltitlar som omnämndes i recensionen. Under
undersökningens gång förde jag anteckningar över hur ofta varje spel omnämndes. Alla
omnämnanden var naturligtvis inte positiva. I vissa fall nämns kanske ett spel i avskräckande
syfte. Jag tog därför anteckningar på huruvida omnämnandet var positivt, värdeneutralt eller
negativt. Dessa anteckningar finns inte presenterade i denna uppsats, utan var endast ett sätt
för mig att veta vilka spel som omnämndes ofta, men för den sakens skull inte kan kallas
klassiker. Några av dessa spel är med i presentationen, men jag kommer att peka ut vilka de är
längre fram (se 3.2.3.). Ett exempel på den mall jag använde vid den kvantitativa
undersökningen finns i slutet av uppsatsen i form av Bilaga 3.

Då många spel är baserade på samma historia eller använder samma spelmotor som ett
tidigare spel, så fanns risken att fördelningen av omnämnanden skulle kunna bli snedvriden.
För att undvika detta valde jag därför att endast räkna varje omnämnd speltitel en gång per
recension, även om spelet ifråga omnämndes ett flertal gånger.

I några fall har recensenten talat om en spelserie snarare än om en specifik speltitel. Jag har i
de fallen placerat omnämnandet under den första speltiteln i serien. Detta gäller främst spelen
The Secret of Monkey Island och Might & Magic 1.
                                                          
74 Gamespot (2001-05-06). (Greg Kasavin webbansv.)
http://gamespot.com/gamespot/filters/0,10850,6013054,00.html [2001-05-06]
   IGNPC (2001-05-06). (Talmadge Blevins webbansv.)
http://pc.ign.com/reviews.html [2001-05-06]
   The Adrenaline Vault (2001-05-06). (David Laprad webbansv.)
http://www.avault.com/reviews [2001-05-06]
   Games Domain (2001-05-06). (Richard Greenhill webbans.)
http://www.gamesdomain.com/gdreview/ [2001-05-06]
   Gamespy (2001-05-06). (Webbansv. ej tillgängligt)
http://www.gamespy.com/reviews [2001-05-06]
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Sammanlagt omfattade undersökningen 675 dataspelrecensioner (varav 24 stycken tillhör mer
än en genre) och 2371 omnämnanden fördelade på följande sätt:

• Äventyr: 85 recensioner, 256 omnämnanden fördelat på 117 spel.
• RPG: 83 recensioner, 278 omnämnanden fördelat på 114 spel.
• Action: 251 recensioner, 912 omnämnanden fördelat på 307 spel.
• Strategi: 256 recensioner, 925 omnämnanden fördelat på 323 spel.

Man kan här konstatera att action- och strategigenrerna är tre gånger så stora som äventyrs-
och RPG-genrerna.

Tilläggas bör också att resultaten för den kvalitativa undersökningen baserar sig på 112
stycken recensenters åsikter.

3.2.3. Resultat

Som man förstår av siffrorna under rubriken ovan är det insamlade materialet omfattande. För
att göra det översiktligt i denna uppsats har jag valt att bara visa de mest omnämnda spelen,
genom en tabell samt ett lätt överskådligt diagram. För de mindre genrerna äventyr och RPG
visas de spel som hade de 10 högsta antalen omnämnanden. För action och strategi visas de
spel som hade de 15 högsta antalen omnämnanden. Om man tittar på siffrorna nämnda under
rubrik 3.2.2. förstår man att detta endast är en liten del av de omnämnda spelen. Att presentera
dem alla här hade dock tagit alltför stor plats. Dessutom omnämnes de flesta av de utlämnade
spelen kanske endast en eller ett par gånger och är därför inte intressanta för undersökningen
som helhet.

Som nämnts tidigare har vissa av de här presenterade spelen fått många negativa omdömen.
Jag har ändå valt att behålla dem på listorna, eftersom jag ville att resultatet skulle vara så
sanningsenligt som möjligt. Dock anser jag det lämpligt att här peka ut dessa spel. De aktuella
spelen är:

• Äventyr: Ring (4 av 6 omdömen negativa), King’s Quest (2 av 3 omdömen negativa).
• RPG: Revenant (2 av 3 omdömen negativa).
• Action: Daikatana (5 av 11 omdömen negativa).
• Strategi: -

De övriga spelen har extremt få, om några, negativa omnämnanden.
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3.2.3.1. Äventyr

Diagram över de mest omnämnda äventyrsspelen
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Spel Antal omnämnanden
1 Myst 26
2 Grim Fandango 18
3 Resident Evil 12
4 Nocturne 11
5 Riven 9
6 Alone in the Dark 7
7 Quake 7
8 Ring 6
9 The Longest Journey 6

10 The Secret of Monkey Island 5
11 Beyond Atlantis 4
12 Escape From Monkey Island 4
13 Thief: The Dark Project 4
14 Tomb Raider 4
15 7th Guest 3
16 Blair Witch Vol 1. Rustin Parr 3
17 Half-Life 3
18 Heavy Metal F.A.K.K. 2 3
19 King's Quest 3
20 The Curse of Monkey Island 3
21 Obsidian 3
22 The New Adventures of the Time Machine 3
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3.2.3.2. RPG

Spel Antal omnämnanden
1 Baldur's Gate 19
2 Diablo 16
3 Planescape: Torment 15
4 Everquest 12
5 Ultima Online 8
6 Icewind Dale 7
7 Might & Magic 1 7
8 Daggerfall 6
9 Diablo 2 6

10 Fallout 5
11 Quake 5
12 Thief: The Dark Project 5
13 Ultima 5
14 Ultima Underworld 5
15 Quake 3: Arena 5
16 Asheron's Call 4
17 Command & Conquer 4
18 Darkstone 4
19 Final Fantasy 7 4
20 Pirates! 4
21 System Shock 4
22 Unreal 4
23 Wizardry 7 4
24 Bard's Tale 3
25 Final Fantasy 8 3
26 Meridian 59 3
27 Might & Magic 8 3
28 Revenant 3
29 Secret of Mana 3

Diagram över de mest omnämnda RPG-spelen
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3.2.3.3. Action

Spel Antal omnämnanden
1 Quake 3: Arena 54
2 Unreal Tournament 48
3 Half-Life 41
4 Tomb Raider 35
5 Quake 30
6 Thief: The Dark Project 28
7 Doom 22
8 Quake 2 16
9 Rainbow Six 16

10 Rainbow Six: Rogue Spear 13
11 Unreal 13
12 Soldier of Fortune 12
13 Daikatana 11
14 Deus Ex 9
15 Rayman 2 9
16 Resident Evil 9
17 Sacrifice 9
18 Tribes 9
19 MDK 8
20 Wing Commander 8
21 American McGee's Alice 7
22 Descent 7
23 Diablo 7
24 Freespace 2 7
25 Heavy Metal F.A.K.K. 2 7
26 Star Trek Voyager: Elite Force 7
27 Drakan 6
28 Elite 6
29 Frogger 6
30 Half-Life: Counterstrike 6
31 Nocturne 6

Diagram över de mest omnämnda act ionspelen
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3.2.3.4. Strategi

Diagram över de mest omnämnda strategispelen
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Spel Antal omnämnanden
1 Starcraft 36
2 Total Annihilation 27
3 Command & Conquer 24
4 Ground Control 21
5 Homeworld 21
6 Age of Empires 2: Age of Kings 20
7 Age of Empires 19
8 Myth: The Fallen Lords 18
9 Sim City 16

10 Command & Conquer:Tiberian Sun 15
11 Heroes of Might & Magic 3 14
12 X-COM 13
13 Roller Coaster Tycoon 12
14 Heroes of Might & Magic 11
15 Alpha Centauri 10
16 Civilization 10
17 Earth 2150 10
18 Warcraft 10
19 Warcraft 2 10
20 Dark Reign 2 9
21 Master of Orion 9
22 Pharaoh 9
23 Total Annihilation: Kingdoms 9
24 Warzone 2100 9
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3.3. Den kvalitativa undersökningen

För besvara frågan ”Vad kännetecknar spel som är/blir klassiker?” har jag gjort en kvalitativ
undersökning, en dokumentanalys, av dataspelsrecensioner där jag har försökt finna vad det är
för faktorer som gör att ett spel fortlever i minnet på dem som spelar. En närmare förklaring
till denna process återfinns nedan.

3.3.1. Material

Även för denna del av undersökningen har jag använt mig av en Internetsajt utvald från
100hot-listan över mest besökta spelsajterna under vecka 7 (år 2001). Sajten jag valde heter
Gamers.com75 och anledningen till att jag valde just denna sajt är att den är en så kallad
”games portal”, det vill säga, den är en samlingsplats för spelinformation på nätet. Enligt egen
utsago har de information om över 25 000 spel samlat på sin sajt. Det som var av intresse för
mig var dock det faktum att de på denna sajt samlar länkar ”…to all of the editorial game
reviews on the web /…/ in one single location”76. Detta gav två fördelar, dels att det i hög
grad underlättade och påskyndade mitt arbete, samt att det kan öka korrektheten hos en
eventuell replikation, då de använda recensionerna är mycket lätta att återfinna på denna sajt.

Jag använde denna sajt för att titta närmare på recensioner av de fem mest omnämnda spelen i
varje genre. Dessa spel är:

Äventyr:
• Myst
• Grim Fandango
• Resident Evil
• Nocturne
• Riven

RPG:
• Baldur’s Gate
• Diablo
• Planescape: Torment
• Everquest
• Ultima Online

Action:
• Quake 3: Arena
• Unreal Tournament
• Half-Life
• Tomb Raider
• Thief: The Dark Project

Strategi:
• Starcraft
• Total Annihilation
• Command & Conquer
• Ground Control

                                                          
75 Gamers.com (2001-05-06). (Webbansv. ej tillgänglig)
http://www.gamers.com/platform/1359 [2001-05-06]
76 Gamers.com.Our Story (Senaste uppdatering ej tillgänglig). (Webbansv. ej tillgänglig)
http://www.gamers.com/s/about_us/story?m=1 [2001-05-06]
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• Homeworld

Den observante kan konstatera att det faktiskt är Quake som innehar den femte platsen på
actionspellistan och inte Thief: The Dark Project. Att jag valde att inte titta på Quake beror på
att jag redan hade tittat på det snarlika Quake 3: Arena, och jag kände att det skulle ge mer att
titta på Thief: The Dark Project, som är helt olikt Quake-spelen.

Äventyrsspelen är unika i den mening att några av de spel som här tas upp kanske inte kan
kallas äventyrsspel i strikt mening, jag talar då om Resident Evil och Nocturne. En korrektare
etikett kanske vore action/äventyr. Jag valde ändå att titta närmare på dessa spel eftersom de
till stor del präglas av samma karakteristika som andra äventyrsspel, och på grund av att de
uppenbarligen av många recensenter räknas som äventyrsspel.

3.3.2. Procedur

För vart och ett av de ovannämnda spelen har jag läst de första tio av de samlade
recensionerna (med undantag, naturligtvis, för döda länkar och liknande). I några fall har de
tillgängliga recensionerna varit färre än tio till antalet, och då har jag fått hålla till godo med
de recensioner som fanns. Anledningen till att jag valt att titta på så pass många recensioner är
att jag ville öka trovärdigheten hos mina resultat: ”det bästa rådet när man skall bestämma en
källas trovärdighet är att försöka finna inbördes oberoende dokument om samma ämne och
kontrollera vad som sägs i dem”77. På detta sätt undviker jag alltså att fastna för någons
subjektiva åsikt och försöker istället hitta en mer objektiv, allmängiltig uppfattning.

I recensionerna har jag tittat närmare på de faktorer som jag nämnde i samband med
Christopher Clausen i kapitel 2, det vill säga:

• Grafik:  Präglas de undersökta spelen av god grafik? Hur viktigt är det att ett spel har
god grafik? Kan olika delar av grafiken ha olika betydelse?

• Ljud: Hur viktigt är ljudet för den totala spelupplevelsen? Vilken betydelse har de
olika ljudkomponenterna: musik, ljudeffekter och röstanimationer?

• Gameplay/Kontroll: Under denna kategori infaller mycket smådetaljer som inte hör
hemma någon annanstans: hur spelets kontroller och gränssnitt ser ut och fungerar, hur
lätt eller svårt spelet är att lära sig, hur lätt/svårt det är att styra sin karaktär,
multiplayeraspekter m.m. I recensionssammanhang brukar man även ta upp hur roligt
ett visst spel är att spela under denna rubrik, men i detta sammanhang faller denna
aspekt snarare under följande kategori.

• Tema: Tema är en sammanfattande rubrik, den har med helheten att göra. Är ett spel
bra som helhet, och ännu viktigare: varför? Vad är nyckeln till ett klassiskt spel?

3.3.3. Resultat

Hos de fyra undersökta genrerna finns det vissa saker som är gemensamma, det vill säga
önskvärda. Detta gäller mer övergripande aspekter av grafik, ljud och kontroll/gameplay samt
framförallt tema. På grund av detta kommer jag först att ta upp dessa övergripande aspekter
under en allmän rubrik för att sedan gå närmare in på de saker som specifikt kännetecknar
varje genre. Jag vill påpeka att de åsikter som här uttrycks är en sammanfattning av de

                                                          
77 Repstad, Pål (1997). Närhet och distans: Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. Övers. Björn Nilsson. Oslo:
Universitetsförlaget, s. 90f.
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undersökta recensionerna – och alltså inte mina personliga åsikter. Jag kommer dock på vissa
ställen att dra slutsatser - i mer resonerande ordalag  - utifrån det erhållna resultatet.

3.3.3.1. Allmän översikt

Att grafik är en viktig ingrediens i ett lyckat spel kommer väl inte direkt som en överraskning.
Grafik och utseende är förmodligen det man först skapar bekantskap med när det gäller ett
nytt spel. Redan innan man inhandlat spelet är så kallade screenshots en viktig del i
tillverkarnas försök att snärja konsumenter. Men trots detta är grafiken endast en del av det
recept som gör ett lyckat spel. Flera recensenter menar att medan dålig grafik kan förstöra ett
spel så kan god grafik inte rädda ett spel. Det spelar ingen roll hur snyggt ett spel ser ut om
det brister i alla andra hänseenden. Snygg grafik skadar förstås aldrig, och hög kvalité
kännetecknar grafiken hos alla de undersökta spelen. Något som blir alltmer vanligt är 3D-
grafiken som ursprungligen kom från actionspelsgenren, men som nu har spritt sig till de
övriga här undersökta genrerna. Den kännetecknas av hög realism: ”just tredimensionaliteten
möjliggör en hög inlevelse i spelen, eftersom den efterliknar det mänskliga sättet att uppfatta
och interagera med omgivningen”78. Det finns dock dispyter om huruvida 3D-grafik hör
hemma i genrer som RPG och strategi, eller om man skall hålla sig till klassiskt 2D-
presentation, men det troligaste är att 3D-grafiken i framtiden kommer att konkurrera ut sin
äldre släkting.

En annan viktig del av presentationen är de så kallade cut-scenes som kännetecknar många
spel. Detta är alltså kortare filmsekvenser som läggs in i spelen för att föra handlingen framåt
eller visa nyckelscener i handlingen. Här är det väldigt viktigt att kvaliteten på filmen inte
skiljer sig från spelet i övrigt. Man skall i princip uppleva att spelet fortsätter som tidigare,
utan avbrott.

Ljud är sällan den viktigaste ingrediensen i ett spel, men kan ändå vara den avgörande faktorn
som gör ett spel klassiskt. Precis som med grafik kan ljudet sänka eller höja ett spels
anseende. Många speltillverkare använder sig av dåliga skådespelare för att spela in rösterna,
vilket gör att spelet ger ett slarvigt, billigt intryck. LucasArts, som har skapat spelet Grim
Fandango, får däremot mycket beröm för sina utmärkta röstanimationer. Men det finns fler
ljud som är av vikt. Framförallt har ljudeffekter en viktig roll i dataspel. Om det är ett
actionspel vill man kanske höra rejäla smällar när en handgranat sprängs, om det är ett
äventyrsspel vill man kanske höra väder och vind och vågskvalp, om det är strategi vill man
kanske höra sina trupper kontakta varandra via radio. De rätta ljuden ökar spelets realism och
för därför spelaren djupare in i spelvärlden.

Musik är ett mer kontroversiellt ämne. Vissa önskar mycket musik medan andra önskar
mindre. Vissa spel, exempelvis Myst och Riven, har helt valt bort musik till fördel för andra
ljudeffekter. Thief: The Dark Project kan inte ha musik eftersom spelet till stor del går ut på
att lyssna på sin omgivning. En del menar också att de musikteman som upprepas om och om
igen i ett spel kan bli mycket irriterande. Trots detta får många spel beröm för sin musik. Man
menar att ett väl anpassat musikstycke kan skapa den rätta stämningen, och till och med öka
spänningen hos spelaren, ifall musiken används i vissa nyckelsituationer. Detta gäller bland
annat spelet Nocturne, där musiken indikerar när det finns fiender i närheten.

Själva hanteringen av spelen, det vill säga kontroller och gränssnitt, är kanske den minst
viktiga delen hos ett lyckat spel, men även här måste man påpeka att ett väl utvecklat
                                                          
78 Fjellman & Sjögren, s. 67.
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gränssnitt, eller andra funktioner som underlättar för spelaren, är av godo. Det man till varje
pris bör undvika är att tekniken kommer i vägen för spelandet, det vill säga att någon del av
spelets funktioner är så dåligt utformade att de helt bryter spelarens koncentration och förstör
dennes nöje. En del av de mer actioninriktade spelen får bland annat kritik för att de inte har
någon in-game save funktion, det vill säga, de tillåter inte spelaren att spara sitt spel under ett
pågående uppdrag. Detta skapar lätt frustration hos en spelare som blir tvungen att spela om
samma sak flera gånger.

En teknisk sak som är mycket viktig i alla genrer, utom möjligtvis äventyr, är AI, det vill säga
den artificiella intelligens som styr de datorprogrammerade fienderna. AI:n avgör ofta hur
utmanande ett spel är. Om motståndarna i ett actionspel har hög AI är de mycket svårare att
döda, de är listigare och snabbare. Det samma gäller för RPG och strategi. Men även den egna
rollfiguren eller de egna trupperna bör ha god AI. Något som många klagar på då det gäller
RPG och strategi är dålig pathfinding (ung. stigfinnarförmåga). Med detta menas att
personen/truppen hittar den lämpligaste vägen för att ta sig från punkt A till punkt B. Alltför
ofta fastnar en karaktär eller en trupp vid en flod eller ett berg, därför att de inte inser att de
kan gå runt det. Dock skapas bättre och bättre AI hela tiden, och hög AI kommer med all
säkerhet bli ett krav hos framtida spel.

När det gäller tema är det lätt att tänka på bakgrundshistoria, men är det verkligen den som
gör om ett spel slår eller inte? Både ja och nej. En bra bakgrundshistoria är väldigt viktig, och
som regel kan man säga att de spel som har en stark historia gör att spelaren känner sig mer
engagerad i spelet. Detta gäller även för actiongenren som annars är den genre som är minst
beroende av handling. Trots det är det inte enbart en god historia som gör att ett visst spel
känns magiskt. Som nämnts ovan är det inte heller bra grafik, bra ljud eller bra gameplay
allena som bestämmer om ett spel blir en klassiker eller inte. Man kan naturligtvis säga att det
är en slags övergripande kvalitet som kännetecknar dessa spel och sedan sluta diskussionen
där, vilket många recensenter gör. De nöjer sig med att säga att ett spel var kul, gripande eller
engagerande, men kommer aldrig fram till svaret på frågan: varför?

Många recensenter talar om replayability, alltså omspelbarhet, som den viktigaste
ingrediensen för ett spels överlevnad, och visst är detta en bra egenskap hos ett spel. Men
enligt min uppfattning är det inte denna faktor som är avgörande. I så fall skulle
äventyrsspelen, med sin låga omspelbarhetsfaktor, aldrig kunna överleva tidens tand, och det
gör de ju faktiskt. Alltså måste finnas ett bättre svar på frågan.

Svaret kan sammanfattas i två ord: detalj och realism. Enligt min uppfattning handlar tema,
när det gäller dataspel, om en bra historia som förstärks av bra grafik och bra ljud. Spelare vill
känna att de sugs upp i historien. Många spel presenteras med hjälp av god grafik och bra ljud
utan att för den sakens skull sätta några spår i tidens sand. Det behövs något extra för att
förhöja ett spel till en upplevelse som folk kommer att minnas. Detta extra ligger i detaljerna
som i sin tur skapar realism. Det är inte de stora sakerna som imponerar på folk, nuförtiden tar
man nästan god grafik och bra ljud för givet, nej, det är de små detaljerna – ett surrande bi, en
fladdrande rock, en speciell musik, som gör att ett spel utmärker sig i ett hav av konkurrens.
Spelaren måste övertygas om att han/hon befinner sig i en annan värld och därför måste denna
värld vara trovärdig. Trovärdighet skapas av de små detaljerna och det går i princip ut på att
lura spelaren till att tro att han/hon befinner sig i den virtuella världen. Lika viktig är dock att
gameplay inte offras på realismens altare, vilket ett av spelen visar (se 3.3.3.5.). Viktigt är
också att ingenting utmärker sig alltför mycket. Som nämnts ovan kan ett upprepat
musikstycke störa och irritera spelare. Ett dåligt gränssnitt kan förstöra mycket av spelglädjen,
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till exempel om huvudpersonen i spelet fastnar i ett hörn, eller måste fumla igenom ett flertal
knappar innan han/hon hittar vad som behövs. I princip kan man tala om tre nivåer då det
gäller spelets olika funktioner: grafik, ljud, och gameplay:

1) Funktionen förstör det allmänna intrycket av spelet, på grund av dåligt utförande.
2) Funktionen varken stör eller förhöjer det allmänna intrycket av spelet.
3) Funktionen förhöjer det allmänna intrycket av spelet, på grund av utmärkt utförande

och känsla för detaljer.

Naturligtvis är den tredje nivån den mest önskvärda, men i vissa spel kan det också vara bra
att ibland använda sig av den andra nivån, om man inte speciellt önskar framhäva den delen
av spelet, eller om man väljer bort en del för att framhäva en annan. Om bakgrundshistoria
kan sägas att den sällan kan störa ett spel, endast förhöja det.

Nedan kommer jag nu att gå in i detalj på de aspekter som kännetecknar de enskilda genrerna.

3.3.3.2. Äventyr

Den grafiska presentationen av de undersökta äventyrsspelen är av två olika sorter. Den ena
sorten är den stillbildsliknande presentationen i Myst och Riven, där spelaren ser spelet ur ett
förstapersonsperspektiv, och sedan klickar sig fram med musen. Spelaren kan inte röra sig
fritt i spelet, det vill säga han/hon kan inte titta upp eller ner eller snurra runt, utan följer klart
utmärkta stigar. För varje rörelse som spelaren gör presenteras en ny bild, olik den förra.
Denna typ av presentation är kontroversiell och har anklagats av många för att enbart vara en
tråkig stillbildspresentation och inte ett riktigt spel. Åsikterna om detta skiftar dock. Fördelen
med denna typ av presentation är att då varje bild är separat och fixerad så kan man göra
denna bild desto vackrare. En stor del av Mysts attraktionskraft då det kom ut låg i dess
vackra grafik. Det samma gäller för Riven, vars grafik många av recensenterna menar är den
vackraste vi någonsin kommer att få se i ett spel. Den andra sortens presentation är den
tredimensionella grafik som vi ser i de övriga tre äventyrsspelen. Denna grafik kan
presenteras i förstapersonsperspektiv eller i tredjepersonsperspektiv. För de här aktuella
spelen gäller det senare. Här rör sig spelaren i en mer realistisk värld, i den mening att man
här kan vända sig runt hur som helst, därför att bilden framför en är utan sömmar, det är alltså
inte många bilder som sätts ihop till en som i Myst och Riven, utan en enda gigantisk värld.
Idag är det svårt att hitta ett spel som inte tillämpar denna typ av presentation. Exempelvis kan
man konstatera att den snart utkommande tredje delen i Myst-serien använder sig av denna
metod. Man kan helt klart konstatera att det inte skadade Myst att använda sig av en annan typ
av presentation, men samtidigt måste man också konstatera att Riven (som är uppföljaren till
Myst) har fått utstå ganska mycket kritik för att det använder samma typ av presentation. 3D-
spel ligger helt enkelt i tiden och är något som speltillverkarna kommer att bli tvungna att
använda sig av, vare sig de vill eller inte.

Gränssnitt är relativt omdiskuterat när det gäller äventyrsspel. Det klassiska förfarandet
representeras främst av Myst. Här sköts spelet med hjälp av musen. Man klickar helt enkelt dit
man vill gå eller på det man vill använda. Men det börjar bli allt vanligare att man istället
använder tangentbordet för att styra och agera, så som man gör i Grim Fandango. Många
gamla spelare föredrar den gamla ”point-and-click” metoden som musen innebär, men det
lutar ändå åt att tangentbordet kommer att bli rådande i framtiden, eftersom det ger spelaren
större frihet och fler valmöjligheter.
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När det gäller äventyrsspel är pussel en viktig del av helheten. Olika spelare gillar olika
pussel, och det är omöjligt att säga vilken sorts pussel som är bäst, men vad som dock är
oerhört viktigt är att spelaren får en känsla av att pusslen har med spelet i övrigt att göra. Ett
pussel måste på något sätt smälta in i världen, föra historien vidare. Alltför många
äventyrsspel har snygg grafik och bra ljud men totalt obegripliga pussel.

Något som talar emot ett äventyrsspels överlevnad är det ovannämnda faktum att dessa spel
har så pass låg omspelbarhet. Detta beror på den fasta handlingen i äventyrsspelen, och det
tydliga beroendet av bakgrundshistoria. När man väl har spelat klart ett äventyrsspel är det
som om man har läst ut en bok – man kan handlingen, man vet hur det slutar, och nästa gång
man spelar detta spel kommer det att se exakt likadant ut. Detta problem är mindre i genrer
med mer öppen handling.

3.3.3.3. RPG

De fem spel som här har undersökts kan delas in i två grupper: vanliga RPG-spel (Baldur’s
Gate, Diablo och Planescape: Torment) samt MMORPG-spel (Everquest och Ultima Online).
Dessa skiljer sig ganska mycket från varandra och kännetecknas av olika saker.

Vad som dock gäller samtliga spel är att skapandet av en karaktär är oerhört viktigt. I princip
vill spelaren ha stor variationsmöjlighet. Med detta menas att det helst skall finnas så många
raser, färdigheter och utseenden som möjligt att välja bland. Diablo får kritik på grund av att
de endast ger spelaren tre möjligheter. En bonus är om man kan se dessa olikheter i själva
spelet. Framförallt gäller detta för online-spelen, där det ofta är svårt att se skillnad på olika
karaktärer. Något som också uppskattas är om man kan exportera en karaktär från ett
singleplayerspel för att importera till ett multiplayerspel. Detta är möjligt i Baldur’s Gate,
men inte i Diablo, vilket har kritiserats.

När det gäller vanliga RPG-spel är det viktigt med balans mellan actioninslag och
äventyrsinslag. Det är lätt hänt att ett spel hemfaller till att bli endast så kallad ”Dungeon
Hack n’ Slash”. Med detta menas att spelet enbart går ut på att man går omkring i olika
miljöer och hackar ner fiender för att skaffa sig mer erfarenhet. Planescape: Torment får
beröm för sitt alternativa sätt att hantera erfarenhetspoäng på. Här får man nämligen sina
flesta erfarenhetspoäng genom icke actioninriktade handlingar.

Något som gäller RPG, men även andra genrer med multiplayermöjligheter är att
multiplayerspelet helst skall skilja sig från singleplayerspelet åtminstone på några punkter.
Baldur’s Gate får kritik från flera recensenter därför att multiplayerfunktionen är så lik
singleplayerfunktionen. Däremot får flera singleplayerspel beröm för att de är olika även om
man spelar dem flera gånger. Händelseförloppet ändras beroende på vilken karaktär man har
valt och hur denna agerar. Diablo får beröm för att varje nivå på spelet genereras slumpvis i
det ögonblick som spelaren träder in där. Allt detta ökar naturligtvis den eftertraktade
omspelbarheten.

I ett RPG-spel är det viktigt att svårighetsgraden är någorlunda jämn, så att man inte från
början slängs in i en grotta med dussintals övermäktiga fiender. Svårigheten bör ökas i takt
med karaktärens utveckling. I många spel kan man ge sig ut på sidospår i handlingen för att
skaffa sig erfarenhet innan man ger sig på den ofta mycket svårare huvudhandlingen, detta
gäller bland annat Baldur’s Gate.
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Bra NPC:s (Non Player Characters) är viktiga. NPC:s är datorstyrda karaktärer som i princip
inte påverkas av spelaren. Dessa är av betydelse eftersom de ofta är de som skickar ut
spelaren på olika uppdrag och som för handlingen framåt genom att ge information eller
föremål.

När det gäller MMORPG är villkoren lite annorlunda. Det är lätt att se attraktionen hos dessa
spel. De tillåter spelaren att gå in i en gigantisk, datorskapad värld för att där anta en roll som
till exempel drakdödare eller krigare. Samtidigt kan man interagera med mängder av
människor från samma kontinent. Men dessa spels lockelse är också deras förbannelse. På
grund av det stora antal människor som besöker dessa världar online, är spelen svårt drabbade
av lag (ung. eftersläpning). Detta innebär att spelet, på grund av alla krav som sätts på
systemet när många spelar vid samma tidpunkt, blir extremt långsamt. Några recensenter
menar att det inte är ovanligt att spelet blir så långsamt att spelaren endast kan utför en
handling i minuten. Att detta tar bort en stor del av den spontana spelglädjen är inte svårt att
förstå. Speltillverkarna menar att de inte insåg hur många människor som skulle vara
uppkopplade samtidigt. Troligtvis kommer spelservrarna att bli snabbare i framtiden.
Onlinespel är i vilket fall som helst en stor del av den framtiden.

Något som många onlinespel, inte enbart i denna genre, lider av är player-killing. Det är när
spelare av någon anledning väljer att döda andra spelare istället för de monster och fiender
som är inbyggda i spelet. Detta förstör förstås nöjet för dem som inte tillhör denna fraktion
utan endast är där för att spela. Everquest har löst detta på ett föredömligt sätt. De har satt
player-killing som ett val. Varje spelare får i början av spelet avgöra om han vill spela som
player-killer eller inte. Om han väljer att göra det kan han endast döda andra player-killers.

Vad som dock gäller både Everquest och Ultima Online (liksom alltför många andra spel i
dag) är att de är ”under arbete”. Med detta menas att spelen är långt ifrån perfekta då de
släpps på marknaden, och att de sedan istället uppdateras medelst olika patchar och liknande.
När man kopplar upp till Ultima Online laddar man automatiskt ner alla uppdateringar som de
har gjort sedan man senast var inne. När det gäller onlinespel kan det dock vara nödvändigt att
göra på detta sätt. Tillverkarna vet helt enkelt inte hur spelet kommer att fungera när mängder
av människor loggar på och använder det samtidigt. Tyvärr är dock fenomenet mera spritt än
så.

3.3.3.4. Action

När man läser recensioner av actionspel ser man ofta kommentarer som ”bakgrundshistorien
är i stort sett icke existerande, men det är ju ett actionspel, så vem bryr sig?”. Till stor del är
detta sant. Många vill ha adrenalinruschen, inget annat. Men man kan samtidigt konstatera att
i samtliga undersökta recensioner av spelet Half-Life har recensenterna varit betagna av just
historien. Det faktum att Half-Life bygger på en historia gör att spelaren känner sig mer
engagerad. Tyvärr, menar recensenterna, struntar speltillverkarna i detta. De snygga,
högprofilerade spel som saknar historia vinner försäljningskriget och är dessutom billigare
och lättare att tillverka, så varför skulle någon anstränga sig? Förhoppningsvis kommer dock
även actiongenren så småningom inse att en bakgrundshistoria endast kan göra spelet bättre.

Actiongenren har länge varit ett föredöme då det gäller grafik, och ingen grafik är så krävande
för datorsystemet som den man hittar här. Ständigt kommer man med nya lösningar för att
göra dataspelsvärldarna mer realistiska, och faktum är att få spel är så grafiskt realistiska som
actionspelen. Detta gäller i högre grad för FPS än för TPS.
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I en genre där själva problemlösningstaktiken – skjut på allt som rör sig – är så likartad genom
hela spelet, är det viktigt med variation på banor och fiender. Ju större variation, desto bättre.
Det samma vore önskvärt för genren som helhet, eftersom actiongenren, liksom alla andra
genrer, lider av kloningsfenomenet. Med detta menas att så fort ett spel kommer med något
nytt och blir en storsäljare så skapas mängder av snarlika kopior av detta spel. I vissa fall är
det samma tillverkare som försöker mjölka den sista droppen ur sin guldko. Quake 3: Arena
får kritik för detta. Det är ett snyggt och bra spel, men man har sett det förut, i Quake 1 och 2.
Unreal Tournament får däremot mycket beröm för sitt försök att variera multiplayerspelet. De
har 6 olika typer av multiplayerspel, varav två är helt nya (jämfört med Quake 3: Arena som
bara har två). Dessutom har de så kallade ”mutators” inne i spelet som man kan använda för
att förvränga spelreglerna. Ytterligare ett sätt att skapa variation alltså.

Ett intressant fenomen då det gäller actiongenren (men även strategi) är att speltillverkarna
numera ofta skickar med en så kallad ”map editor” med spelet. Med hjälp av detta verktyg
kan spelarna sedan själv skapa nya banor och scenarion till spelet. En recensent menade att ett
spels framtida öde rent av avgjordes av hur spelarna utvecklade spelet. Huruvida det är så
eller inte är svårt att säga, men det är ett intressant exempel på hur ett spel kan överleva,
frodas – och utvecklas.

Förstapersonsperspektivet är vanligast bland actionspel, men som nämnts tidigare
förekommer även tredjepersonsperspektiv. Det mest kända av dessa spel är Tomb Raider och
dess hjältinna Lara Croft, en av världens mest kända, dataanimerade, människor. Fördelen
med TPS är enligt många recensenter, att spelet blir mer personligt. Eftersom man hela tiden
ser sin huvudperson framför sig, är man mer mån om att denne/denna skall klara sig. Oavsett
om det är ett FPS-spel eller ett TPS-spel är dock huvudpersonen en intressant figur. Har man
lite bakgrundshistoria på denna/denna är det mycket lättare att engagera sig i dennes kamp.

Som nämnts tidigare uppskattas alltid realism. Därför får flera spel, bland annat Tomb Raider
kritik för sin orealistiska placering av vapen och medicinlådor. Varför, menar man, skulle det
ligga vapen i en tillsluten, uråldrig kungagrav i mitten av en djungel? Ja, det kan man
verkligen undra. I spelet Half-Life har man löst detta genom att på ett lämpligt sätt integrera
dessa saker i själva handlingen. Här hittar man vapen i speciella vapenskåp, och får medicinsk
behandling av NPC:s eller i speciella alkover. Dock bör man komma ihåg att Half-Life
utspelar sig i en forskningsbyggnad, varför det är lättare att integrera vapen och medicin på ett
mer realistiskt sätt här än vad det är i exempelvis Tomb Raider.

Thief: The Dark Project är i princip ett fenomen för sig. Till skillnad från sina actionladdade
kusiner, går Thief: The Dark Project ut på att undvika bråk i största utsträckning. Tillverkarna
kallar spelet för en ”First Person Sneaker”, och det är också vad spelet går ut på, att smyga.
Samt stjäla och lönnmörda. Att tillverkarna gjorde ett bra beslut då de valde denna nya
angreppsvinkel har visat sig av den mängd med spel som sedan har anammat detta koncept i
större eller mindre utsträckning.

Två av de här undersökta spelen, Tomb Raider och Thief: The Dark Project, har inte
multiplayer, vilket kritiseras av några recensenter. Det är troligt att fler och fler av de utgivna
spelen inom genren kommer att ha multiplayerkapacitet. Att kunna gå online med ett spel är
nästintill ett måste i dagens spelkultur, och troligtvis kommer denna trend bara att öka.
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3.3.3.5. Strategi

Av de fem spel som har undersökts här är alla taktikspel, det vill säga historien bygger på
någon slags konfliktsituation där två eller fler sidor möts och slåss. Alla utom Ground Control
är dessutom strategispel i den mening att man skall samla in resurser och sedan omvandla
dem till viktiga enheter.

När det gäller taktikspel är det viktigt att de olika sidor som porträtteras i spelet är annorlunda,
och inte enbart till utseende, utan även då det gäller trupper, vapen och beteende. På så sätt får
spelaren olika spelupplevelser beroende på vilken sida han/hon väljer. Precis som med
actionspel gäller att större variation är bättre och ger högre omspelningsvärde. Det är också
viktigt att de olika sidorna i konflikten är jämnstarka, framförallt i multiplayerspel, så att en
sida inte helt dominerar.

Den terräng som spelet utspelas i kan ha en viktig inverkan, något som man har tagit fasta på
bland annat i Total Annihilation. Här kan en strategiskt viktig kulle avgöra ett helt slag, eller
en skog kan skydda dina trupper från fiendens eld. Allt detta ökar naturligtvis den önskade
realismen. Till denna realism hör också så kallad ”Line of Sight” och ”Friendly Fire”. Det
första innebär att man har ett visst avstånd som man kan se på och inom detta avstånd ser man
allt som inte skyms av naturliga hinder. Det andra innebär att ens soldater kan bli dödade av
eldgivning från sina truppkamrater.

I krigs- eller slagsmålsituationer, som dem man hittar i strategi- eller RPG-spel, kan det ofta
vara tekniska detaljer som avgör utgången. Ground Control får mycket kritik för att de inte
ger spelaren någon möjlighet att spara spelet under pågående kampanj, för att de inte har
någon hastighetssättning och för att de inte tillåter spelaren att pausa spelet medan denne
utdelar order. Här menar man att realismen har gått till överdrift. Realismen får inte bli så
viktig att den värderas högre än gameplay.

3.4. Slutkommentar

I detta kapitel har jag nu redovisat resultatet av min undersökning, först det mer översiktliga
resultatet av den kvantitativa undersökningen och sedan det mer ingående resultatet av den
kvalitativa undersökningen.

Som sett här ovan är många av de faktorer som skapar en klassiker de samma oavsett vilken
genre man tittar på. Ljud och grafik är till exempel lika viktigt i ett äventyrsspel som i ett
actionspel, även om man använder dem på olika sätt. I den allmänna översikten nämnde jag
att de två viktigaste faktorerna som ett spel behöver besitta för att kunna konkurrera om
klassikerstatus, är detalj och realism. Under de enskilda genrerubrikerna har vi dock även
kunnat se att varje genre har krav som är specifika för just den genren.

Det finns en kommentar som återkommer om och om igen när man läser recensionerna över
dessa kända spel, och det är när recensenten förklarar att spelet var så bra att han/hon inte
kunde sluta spela: ’bara en level till, bara ett kapitel till, bara en timme till…’, som sedan blir
fyra levels/kapitel/timmar. Om spelaren känner så har spelutvecklaren helt klart lyckats.

Undersökningen här har visat att vissa spel blir omnämnda oftare än andra, och att de flesta av
dem innehåller alla de önskvärda ingredienserna, men betyder detta automatiskt att de kan
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räknas som klassiker? Om inte, vad är det som är så speciellt med de spel som kan räknas som
klassiker? Mer om detta, och om själva dataspelskanonen i nästa kapitel.
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Kapitel 4: Analys och diskussion

I inledningen till denna uppsats ställde jag ett flertal frågor om dataspelsklassiker och en
eventuell dataspelskanon. Dessa frågor var:

• Vilka spel kan räknas som klassiker?
• Vad kännetecknar spel som är/blir klassiker? Har dessa spel några gemensamma

drag, och vad är de i så fall?
• Skiljer sig de undersökta genrerna från varandra vad gäller kriterier för vilka spel

som blir klassiker? På vilket sätt?
• Kan man säga att det finns något liknande en dataspelskanon? Hur ser denna i så fall

ut?
• Vilka likheter/skillnader kan man se mellan den litterära kanon och en eventuell

dataspelskanon?

Jag kommer nedan att gå närmare in på dessa frågor. Jag har delat upp analysen i två delar:
dataspelsklassikerna och dataspelskanon. Allra sist kommer jag att ta en titt på vad som väntar
i framtiden.

4.1. Dataspelsklassikerna

De första tre av de ovanställda frågorna har jag delvis besvarat genom undersökningen som är
presenterad i föregående kapitel. Där visade jag vilka spel som omnämns oftast i
dataspelrecensioner samt vad som kännetecknar dessa spel, alltså själva ingredienserna för ett
lyckat spel. Men jag ställde även en fråga i slutet av kapitel 3, nämligen om huruvida ett spel
automatiskt är en klassiker bara för att det omnämns ofta i recensioner och för att det
innehåller många av de rätta ingredienserna. Svaret är att så är det nödvändigtvis inte. Vissa
spel nämns ofta på grund av att de är nya och snygga, inte för att de har någon speciell
överlevnadspotential. Däremot kan man när det gäller dataspel inte säga att ett spel inte kan
kallas för en klassiker bara för att det är relativt nytt. Så vad är det då som gör en klassiker? I
kapitel 2 tog jag upp tre sätt på vilka ett spel kan lyckas överleva tidens tand. Dessa sätt var:
seriefenomenet, nyutgivningsfenomenet samt skolbildnings- eller kloningsfenomenet. Jag
kommer att gå närmare in på dessa nedan.

4.1.1. Seriefenomenet

Som nämnts i kapitel 2 kännetecknas seriefenomenet av spel som blivit så populära att de fått
flera efterföljare. I många fall är dessa efterföljare kanske både snyggare och bättre än
originalet, men trots detta är det originalspelet som blir en klassiker. Som exempel på kan
man ta Riven och Quake 3: Arena, båda bland de fem bästa inom respektive genre (äventyr
och action), båda snyggare och mer avancerade än sina föregångare (Myst och Quake). Trots
detta kommer dessa spel troligtvis ändå bara att bli två titlar i raden av uppföljare, beroende
på att deras koncept i så mångt och mycket bygger på de ursprungliga koncepten att de
egentligen inte blir egna spel, utan snarare förlängningar eller förbättringar av de ursprungliga
spelen. Folk som talar om något som är specifikt för serien nämner därför oftast det första
spelet, i det här fallet Myst eller Quake, därför att det var dessa spel som kom med något nytt,
som omdefinierade genren. Mer om detta under rubrik 4.1.3.
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4.1.2. Nyutgivningsfenomenet

När ett spel blir populärt är det vanligt att man skapar uppföljare eller kopior av detta spel.
Ibland blir ett spel dock så populärt att man faktiskt kan släppa det flera gånger. Många
gånger sker detta i så kallade ”bounty packs”, det vill säga paket där man samlar ihop flera av
spelen i serien och släpper dem till priset av ett spel. Det gäller bland annat Monkey Island-
serien och Tomb Raider-serien. Vissa spel är dock så stora att de släpps separat eller i ny
form. Myst passar i båda dessa kategorier. Många menar att Myst är det bäst säljande
dataspelet någonsin (även om antalet sålda exemplar varierar från 1,5 till 3,5 miljoner
exemplar). Det har både släppts åtskilliga gånger i originalversionen och släpptes nyligen i
3D-format under namnet RealMyst.

4.1.3. Skolbildnings- eller kloningsfenomenet

Den absolut viktigaste aspekten hos ett lyckat spel, och den faktor som avgör om ett spel
passar in under serie- eller nyutgivningsrubrikerna ovan är: originalitet. Spelet ifråga måste
erbjuda något som inte har setts förut. Om spel som hör till denna kategori sägs det ofta att de
har omdefinierat genren, vilket förstås betyder att spelet har lyckats få folk att se på genren på
ett nytt sätt, genom att komma med något som man inte förut har skådat. Ofta kan det handla
om ganska små saker, som till exempel införlivandet av en bakgrundshistoria i ett actionspel
(Half-Life) eller ny 3D-grafik (Total Annihilation). Ibland är det dock fråga om mer
omfattande förnyelse som i förlängning leder till att en ny subgenre föds. Ett exempel på detta
är spelet Thief: The Dark Project, som genom sin innovativa idé skapade ”First Person
Sneaker”-genren, en subgenre till actiongenren FPS.

Spel i den här kategorin blir genom sin originalitet skolbildande inom genren och blir upphov
till mängder av så kallade kloner. Deras grundläggande idéer kopieras och införlivas i andra
spel, dock ofta med halvdant resultat. Trots allt är en klon enligt definition aldrig innovativ
hur bra utformad den än är. Den är snabbt glömd i ett hav av liknande kloner, just därför att
den aldrig utmärker sig. Däremot finns exempel på spel som på ett skickligt sätt sammanför
idéer från olika håll som aldrig förut sammanförts och som därmed lyckas skapa en utmärkt
och framförallt fräsch blandning av tidigare idéer (Starcraft).

Således kan man alltså dela in de mest omnämnda spelen i två kategorier: De innovativa
klassikerna och deras – välutförda och välutformade men inte så originella - kloner.

4.1.4. Klassikern

Slutligen kan man alltså fråga: vad är en klassiker och vad kännetecknar den? Om man slår
samman resultaten från undersökningen i kapitel 3 med diskussionen ovan kommer man fram
till flera kriterier för en dataspelsklassiker.

En dataspelsklassiker kännetecknas av:

1) Originalitet och innovation. Den tillför något nytt till genren.
2) Detalj och realism. Den tar tag i spelaren och drar in henne/honom i spelet. Den

präglas av trovärdighet.
3) Den får efterföljare, det vill säga serier som bygger på detta original.
4) Den släpps upprepade gånger i gammalt eller nytt format.
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5) Den ’klonas’ av andra speltillverkare.
6) Den omnämns och diskuteras ofta i recensionssammanhang.

Det är så klart svårt att sätta en gräns för vad som är och vad som inte är en klassiker. Det kan
vara svårt att hitta spel som lever upp till alla de ovan nämnda kriterierna. I princip kan man
kanske säga att ju fler kriterier ett spel uppfyller, desto större klassikerpotential har det. Om
man, för att ansluta till uppsatsens undersökning, tar en titt på de fem spel som omnämns
oftast i varje genre skulle man kunna peka ut följande som klassiker (siffrorna efter titel anger
vilka av de ovan nämnda kriterierna som spelet uppfyller):

• Myst (Samtliga kategorier)
• Grim Fandango (1, 2, 5, 6)
• Baldur’s Gate (1, 2, 3, 5, 6)
• Diablo ( Samtliga kategorier)
• Ultima Online (1, 2, 5, 6)
• Half-Life (1, 2, 3, 6)
• Tomb Raider (Samtliga kategorier)
• Quake (Samtliga kategorier)
• Thief: The Dark Project (1, 2, 3, 5, 6)
• Command & Conquer (1, 2, 3, 5, 6)
• Total Annihilation (1, 2, 3, 5, 6)
• Homeworld (1, 2, 3, 5, 6)

Denna lista gäller alltså endast de fem mest omnämnda spelen i varje genre (i action-genren
de sex mest omnämnda spelen, beroende på att Thief: The Dark Project undersöktes istället
för Quake). Det är mycket möjligt att det finns fler klassiker bland de övriga listade spelen,
men då jag inte undersökt dessa vill jag inte uttala mig om detta här.

Jag vill också påpeka min medvetenhet om det tveksamma i att över huvud taget klassificera
spel på detta sätt. Denna lista är endast baserad på min uppfattning av recensenters åsikter om
dessa spel, och alltså inte på några som helst fakta. Många anser säkert att listan borde se ut
på något annat sätt. Hur som helst kan detta diskuteras. Anledningen till att jag här införlivade
denna lista var att ge en konkret (om än inte fastställd) bild av vilka dataspelsklassikerna är.

Om man tittar på källförteckningen för dessa spel (se bilaga 1) ser man att inget av dem är
speciellt gammalt. Det äldsta spelet är Myst, som utkom 1993, och det yngsta är Homeworld
som utkom 1999. Om dessa spel kommer att leva kvar i originalform i framtiden kan endast
tiden utvisa. Med all säkerhet kommer de dock att leva kvar i form av uppföljare eller kloner.
Mer om detta nedan.

4.2. Dataspelskanon

Jag har ovan visat att det finns dataspel som kan betraktas som klassiska, som lever upp till
alla de önskvärda kriterierna, men kan man för den sakens skull tala om en dataspelskanon?
Jag har redan till viss del besvarat denna fråga i kapitel 2, men kommer nu att ta en närmare
titt på vad som kännetecknar kanonbegreppet för att därefter dra slutsatser om hur detta
stämmer in på dataspelen. Jag kommer även att titta på hur och var dataspelskanon passar in i
Virgil Nemoianus teori om den tredelade kanon.
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4.2.1. Den kollektiva åsikten

Det första kriteriet som en kanon måste uppfylla är att den är baserad på en kollektiv åsikt.
Min undersökning baserar sig på en kollektiv åsikt – hos spelrecensenter. Jag valde dessa för
att de är mycket kunniga inom sitt fält, och därför att jag ansåg dem vara mest kvalificerade
att bedöma dataspel. Det är också min tro att de resultat som visats i denna uppsats är
representativa för fältet i stort. Dock måste man konstatera att detta fält ännu inte är så stort
som skulle vara önskvärt. Det är fortfarande en minoritet som ägnar tillräckligt mycket tid åt
dataspel för att kunna ha någon egentlig åsikt. Vad som kan bli väldigt intressant i framtiden
är hur dataspelskanonen kommer att utveckla sig när den interaktiva underhållningen sprids
till större lager av befolkningen, när dataspelen blir alle mans egendom, precis som böckerna
är idag. Troligtvis kommer diskussionen kring dataspel att se annorlunda ut då. De kriterier
för ett lyckat dataspel som angivits ovan kommer dock säkert att gälla även i framtiden – den
realistiska upplevelsen kommer inte att tappa sin tjusning, men om möjligt kommer nog
kraven på lättillgängliga (och då menar jag hur spelet fungerar, inte var det köps) och
lättfattliga spel att öka då antalet ströspelare (till skillnad från de seriösa spelarna) ökar. För
att denna framtid skall kunna bli verklighet krävs dock att den interaktiva underhållningen blir
accepterad hos de breda lagren av befolkningen.

4.2.2. Tidsperspektivet

I princip skall en kanon baseras på kollektiva åsikter som varit giltiga under en längre tid. Jag
har redan tidigare i denna uppsats konstaterat att så är inte fallet när det gäller dataspelen, av
den enkla anledning att de inte funnits med oss någon längre tid. Men det är endast en del av
sanningen. Dataspelen kan aldrig bedömas efter samma tidsperspektiv som litteraturen gör,
eftersom de tekniska förutsättningarna som gör att spelen går att använda fortfarande är under
förändring. En bok är lika läslig fem hundra år efter sin utgivning som den var när den var
färsk från tryckpressen. Det gäller inte för ett dataspel. Inom bara några år kan ett spel bli
omöjligt att spela på grund av datorns snabba utveckling. Detta kan dock i princip förhindras
med hjälp av så kallade emulatorer som man kan ladda ner. Dessa emulatorer härmar den
ursprungliga datorn som spelet spelades på, vilket gör gamla spel spelbara. Men det finns fler
problem: de äldre spelen lever helt enkelt inte upp till dagens standard. Spelarna blir hela
tiden bortskämda med snyggare och bättre spel – varför skulle man vilja spela de gamla
spelen? Det senare problemet kan dock komma att förändras i framtiden, när man har uppnått
en maximal presentation av dataspel. När man nått denna punkt kommer även kvaliteten på
spelen att bli jämnare. Idag går spelutvecklingen fortfarande fort, men ju längre tid som går,
desto långsammare kommer denna utveckling att bli, vilket i förlängningen kommer leda till
att spelens livslängd blir längre. Mer om detta nedan.

4.2.3. Det omistliga arvet

I kanonbegreppsförklaringen i kapitel 2 talar Staffan Bergsten om ”det omistliga arv som
varje ny generation av bildningssökande har att tillägna sig och föra vidare”79.
Kan man när det gäller dataspel tala om ett omistligt arv? Är titlarna under rubrik 4.1.4. ovan
del av detta omistliga arv? Absolut. Men även här är omständigheterna lite annorlunda mot de
som gäller för den litterära kanon. Som nämnts tidigare undervisas det ännu inte i
dataspelsvetenskap eller -historia (även om detta absolut inte är en omöjlig utveckling i

                                                          
79 Bergsten, s. 24.
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framtiden). Därför kan det vara svårt att tala om ett arv som de ’bildningssökande’ skall
tillägna sig. De som istället tillägnar sig arvet och för det vidare är spelutvecklarna. Varje
generation av dataspelsutvecklare bygger på den tidigare generationens triumfer och
misslyckanden vilket gör att spelen hela tiden utvecklas och blir bättre.

4.2.4. Den äkta kanon

Enligt Virgil Nemoianus kanonteori kan man dela in kanon i tre delar: symboliska slag,
curriculum och den äkta kanon. Om man ansluter diskussionen i detta kapitel till Nemoianus
teorier, kan man då tala om en dataspelskanon? När man har med ett kreativt fält att göra är
det nästan omöjligt att undvika en slags kanonbildning, men frågan är hur denna ser ut. Jag
har tidigare vid ett flertal tillfällen sagt att man inte kan tala om en kanon i den bemärkelse
som man ger den litterära kanon, men kan man säga att det finns en annorlunda kanonbildning
inom dataspelsfältet? Det hela är beroende av om man kan acceptera två förutsättningar för
denna kanon: 1) Dataspelen existerar i ett annat tidsperspektiv än vad till exempel böcker och
konst gör, det vill säga, de har på grund av olika omständigheter inte lika lång livslängd; 2)
Dataspelskanon existerar än så länge bara inom själva dataspelsfältet.

En kanonbildning existerar för dem som är aktiva inom fältet, och framför allt för dem som
varit aktiva sedan dataspelens barndom. Vissa spel lever helt klart kvar i denna grupps minne
medan andra för länge sedan glömts bort. Det finns inom denna grupp en kollektiv åsikt om
vad som kännetecknar ett bra spel, och i viss utsträckning vilka de klassiska spelen är. Dessa
spel fungerar – precis som kanoniska verk skall – som normer eller rättesnören för hur bra
spel skall se ut. De har alltså stor makt inom fältet, precis som kanoniserad litteratur har stor
makt inom sitt fält. Men till skillnad från hur det är med litteraturen – som har ett vidare
socialt spridningsområde, manifesterat bland annat genom bildningstraditionen - är
dataspelens makt begränsad till själva dataspelsfältet.

Det finns dessutom helt klart en debatt kring de klassiska dataspelen inom fältet. Ett exempel
på detta är den intensiva debatten kring spelet Myst. I stort sett är dataspelsvärlden uppdelad i
två läger: de som älskar spelet och den värld som där presenteras, och de som hatar spelet och
allt det representerar. Vem som har rätt är här ganska ointressant. Vad som däremot är
intressant är att man debatterar kvaliteter och funktioner inom dataspelsfältet, precis som man
gör inom andra kreativa fält.

Vad gäller de fem kriterier som Nemoianu sätter upp för kanoniserade verk måste man,
återigen, konstatera att dessa kriterier framförallt gäller för litteratur. Men tre av dem stämmer
bra även på dataspel. Utan att ta stöd i försäljningssiffror, kan man konstatera att när det gäller
dataspel går försäljning och rykte hand i hand. Man kan därför dra slutsatsen att de spel som
omnämns mest också spelas av flest spelare. Därmed lever de klassiska dataspelen delvis upp
till Nemoianus första kriterium.

Många dataspel har inte enbart flera möjliga tolkningar, utan även flera möjliga handlingar. I
många av de ovan utpekade klassikerna kan man välja mellan flera olika händelseförlopp.
Alltså lever dataspelen, med råge, upp till Nemoianus andra kriterium.

Dataspelen kombinerar i högsta grad det estetiska med det lekfulla. De klassiska spelens
vackra presentationer och den i många fall allvarsamma handlingen blandas med den
spontana lekglädjen i att spela ett bra dataspel. Troligen talar Nemoianu om ett annat – mer
abstrakt – estetiskt värde än vad jag menar här, men som nämnts ovan är det ibland svårt att
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överföra teorier skapade för litteratur på dataspel. Man kan därför säga att dataspelen, på sitt
sätt, lever upp till Nemoianus fjärde kriterium.

När det gäller de övriga två kriterierna – att verket skall beröra många olika fält och
värderingar utan att gå upp i dem, samt att verket skall fungera som en medlare mellan fin-
och populärkultur, så är det inget som är aktuellt idag. Men när dataspelen får mer utvecklade
bakgrundshistorier och dataspelskanon blir mer etablerad kan nog även dessa kriterier mötas.

Argumenten ovan visar på att man faktiskt kan tala om en äkta kanon (om än olik den äkta
kanon som existerar inom det litterära fältet) när det gäller dataspel. Däremot kan man inte
inbegripa de övriga två delarna av kanon (symboliska slag och curriculum) i diskussionen,
beroende på två faktorer:

1) Dataspelen har ännu inte någon större social betydelse. Att spela dataspel är
fortfarande en i relativt marginell sysselsättning. Innan dataspelens rykte förbättras
kommer man troligtvis varken att vilja eller att kunna använda dem som
vapen/verktyg i symboliska slag.

2) Dataspelandet är ännu inte tillräckligt utspritt eller accepterat. Inte förrän fenomenet
har spritt sig till och accepterats av större delar av befolkningen kan man börja tala om
en verkligt kollektiv åsikt. Först då kan man också börja tala om dataspel inom
utbildningar och dylikt.

Man kan alltså säga att en äkta kanon håller på att utvecklas inom fältet. Däremot kan man
ännu inte tala om en kanon som består av alla tre delarna av Nemoianus kanonteori. Det är
dock min tro att man i framtiden kommer att kunna göra det. Det finns redan nu, inom fältet,
debatter kring dataspelen, dess kvaliteter, vilka spel som förtjänar att kallas klassiker och så
vidare. Dessa debatter kommer att sprida sig samtidigt som dataspelandet självt sprider sig, så
i framtiden kommer vi troligen att kunna få uppleva mer omfattande diskussioner kring
dataspelen. De största hindren för en fullständig dataspelskanon idag, det vill säga,
dataspelens livslängd, deras dåliga rykte hos samhället i stort, samt den begränsade
spridningen, kommer i framtiden att övervinnas, och vi kan då börja tala om en mer specifik
kanon. Här nedan kommer jag att ge några exempel på vad som verkar vara en trolig
utveckling av dagens dataspelsfält.

4.3. Dataspelens framtid

Jag har redan innan pekat på några av de saker som troligtvis kommer att känneteckna
dataspelsvärlden i framtiden. Här kommer jag att mer detaljerat se på dessa förändringar och
hur de kommer att påverka kanonutvecklingen.

Fjellman & Sjögren skriver: ”I princip kan man säga att nästan all den tekniska utvecklingen
på dataspelsområdet idag går ut på att göra spelupplevelserna mer verklighetstrogna och
skapa en större inlevelse. Det utvecklas ständigt ny teknologi som förstärker dessa
spelupplevelser genom att stimulera våra sinnesorgan”80. Som nämnts i kapitel 3 är de
viktigaste egenskaperna hos ett spel detalj och realism. Detta kommer med all säkerhet även
att vara fallet i framtiden. Den som spelar dataspel är inte annorlunda mot den som läser
skönlitteratur eller ser på fiktion på TV:n. Alla har samma önskan: att för en stund försvinna
från omvärlden och gå in i en alternativ verklighet. Skillnaden med dataspelen är att spelaren

                                                          
80 Fjellman & Sjögren, s. 77.
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själv är en del av handlingen, vilket gör denna typ av underhållning ännu mer realistisk.
Därför krävs också en realistisk sättning för de historier som där spelas upp. Spelutvecklarnas
jobb är att förmedla upplevelser till spelarna, och dessa upplevelser måste vara så trovärdiga
som möjligt.

Fram till idag har dataspelsbranschen ständigt förändrat de förutsättningar som gäller för att
skapa ett bra spel. Men någon gång i framtiden kommer vi troligen nå en punkt när det inte
längre är möjligt att göra dataspelen mer realistiska. Man kommer att uppnå en punkt där
tekniken för spel är så optimal som den kan bli. Framförallt gäller detta grafiken, som idag är
den mest kost- och arbetsamma faktorn i ett spels utveckling. När denna utveckling mattas av
kommer alla spel till stor del att ha samma tekniska förutsättningar, vilket gör jämförelsen
dem emellan mycket enklare. Dessutom kan man börja koncentrera sig på andra faktorer hos
spelet, som till exempel en komplex bakgrundshistoria, vilket ytterligare kommer att öka
likheterna mellan dataspel och litteratur. Fjellman och Sjögren bekräftar detta:

I och med att tekniken blir mindre viktig kommer spelens innehåll att få större betydelse. Idag går
stora delar av utvecklingsbudgeten för ett dataspel åt till rent programtekniska ändamål, eftersom
den ständiga hårdvarumässiga utvecklingen gör att speltillverkarna måste uppfinna hjulet på nytt
varje gång de ska skapa ett bättre och mer verklighetstroget spel än konkurrenten. I framtiden
kommer man istället att kunna ägna mer energi åt att utveckla spelens idé, story och design.
Tendensen går alltså åt mer innehåll och mindre yta81.

När spelen får mer innehåll, det vill säga mer komplexa bakgrundshistorier, kan man börja
diskutera dem på ett sätt som inte är möjligt idag, eftersom de tekniska aspekterna hos ett spel
alltför ofta får överhanden, både i produktionsledet och i diskussionerna kring själva spelet.
Fjellman och Sjögren drar här paralleller med filmen, och menar att sedan färgfilmen kom har
vi faktiskt inte sett annat än marginella skillnader i själva presentationen. Troligen kommer
detta i framtiden även att gälla för dataspelen.

Det var troligen också detta Espen Aarseth menade när han talade om de klassiker som skulle
finnas om tio till tjugo år (se 1.1.). Trots att vi redan idag kan se att det finns klassiker inom
detta fält, samt en början till en kanonbildning, kan vi ännu inte placera dataspelen på samma
nivå som litteratur eller film. Fenomenet är för splittrat, och för outforskat. Här behövs
stabilitet. Även Fjellman och Sjögren instämmer i detta:

Om kanske tio år kommer den interaktiva underhållningen att börja analyseras och diskuteras på
samma nivå som film, TV eller böcker idag. Utbildningar med inriktning på konstruktion och
förståelse av dataspel kommer att existera sida vid sida med film- och litteraturvetenskapen,
blygsamt till en början men efter hand som en fullt accepterad akademisk gren.82

Som nämnts ovan kommer dock de här utpekade klassikerna inte att glömmas bort. De
kommer troligen istället att bli viktiga delar i det pussel som bildar den interaktiva
underhållningens utveckling.

Vad som är viktigt för att man skall kunna få en riktig diskussion kring dataspelen är dock att
de vinner allmän acceptans. Idag är användandet av interaktiv underhållning fortfarande en till
stor del marginell sysselsättning. Fördomen säger att det endast är tonårspojkar som spelar,
även om fakta visar annorlunda. Detta håller dock troligen också på att ändras i det allmänt
datorvänliga klimatet. Datorn tar över mer och mer av vår tid och våra liv, och därmed blir

                                                          
81 Fjellman & Sjögren, s. 114.
82 Fjellman & Sjögren, s. 111.



53

också acceptansen för datordriven underhållning större. Samtidigt har den första
dataspelsgenerationen nu vuxit upp, och den kan därmed bana väg för dataspelen bland de
äldre åldersgrupperna.

Vad som i framtiden kommer att bli intressant är se är hur omvärlden kommer att ställa sig till
dataspelens ökade makt och inflytande. Inte minst för den som är aktiv inom biblioteksfältet
är detta en viktig fråga. För biblioteksvärlden är också frågan om kvalitet hos dataspelen en
viktig aspekt. Idag diskuterar man urvalet av litteratur vid bibliotek och brottas med frågor om
huruvida man skall köpa in så kallad kvalitetslitteratur eller populärlitteratur. Samma frågor
kommer man i framtiden att behöva ställa då det gäller dataspelen – skall man satsa på det
som man inom biblioteksvärlden anser vara kvalitet eller skall man köpa in det som
biblioteksanvändarna vill ha?

Något som är intressant att spekulera över är också hur förhållandet mellan litteraturen och
den interaktiva underhållningen kommer att se ut i framtiden. Min personliga uppfattning är
att dataspelen kommer att vinna alltmer mark, men att de inte kommer att vara något seriöst
hot mot litteraturen inom en överskådlig framtid – framförallt inte inom biblioteksvärlden.
Däremot kan dataspelen få en viktig roll att fylla hos en viss målgrupp - det vill säga de
människor som inte tycker om att läsa litteratur men ändå uppskattar en god berättelse.
Dataspelen kan på så vis bli ett komplement eller ett alternativ till litteraturen.

Sammanfattningsvis kan man säga att framtiden ser ljus ut för dataspelen och dataspelskanon.
Om ett eller ett par decennier kommer dataspelen vara en verklig kraft att räkna med. Till dess
vi kan börja diskutera dataspelen på en mer abstrakt nivå behövs dock mer forskning kring
dataspelens grundläggande aspekter. Jag hoppas att jag har lyckats presentera några sådana
här.
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Kapitel 5: Sammanfattning

Jag började detta uppsatsarbete med en önskan att undersöka huruvida det finns klassiker
inom dataspelsfältet, vad som kännetecknar dessa samt om man kan tala om en kanonbildning
inom fältet.

Eftersom jag ville titta på en eventuell kanonbildning inom fältet, och eftersom den teoretiska
litteraturen om dataspel är i stort sett obefintlig tog jag min utgångspunkt i den mer etablerade
litterära kanon och dess teorier. Jag har främst använt mig av två kanonteorier: Virgil
Nemoianus teori om den tredelade kanon som består av: symboliska slag, curriculum och den
äkta kanon; samt Christopher Clausens idé att kanoniska verk kännetecknas av ett
övergripande tema. Clausen har jag främst haft användning av under själva undersökningen
samt presentationen av resultatet, medan Nemoianu har varit mycket användbar i
diskussionen kring dataspelskanon.

För att besvara de första frågorna, rörande de klassiska spelen och vad som kännetecknar
dem, gjorde jag en undersökning i två delar. Den första delen bestod av en kvantitativ
undersökning vars mål var att visa vilka dataspel som omnämns oftast i dataspelsrecensioner
och därmed skulle kunna vara klassiker. Jag tittade därför närmare på 675 recensioner av
dataspel utkomna eller recenserade under år 2000 inom genrerna äventyr, RPG, action och
strategi. I dessa recensioner letade jag efter namn på speltitlar (det recenserade spelet ej
inräknat). Jag förde statistik över dessa titlar för att se hur ofta varje titel förekom. Dessa finns
presenterade i tabell- och diagramform i kapitel 3.

När jag hade fått svar på vilka spel som omnämns oftast gjorde jag en kvalitativ undersökning
av recensioner av dessa spel för att se vad som kännetecknade dem, och om de hade några
gemensamma drag som kunde anses vara viktiga för ett spels framgång. Jag kom fram till att
den viktigaste aspekten hos ett spel är en hög detaljeringsnivå. Detta leder i förlängningen till
att ge spelaren en ökad känsla av realism. Spelet bör i så hög grad som möjligt absorbera
spelaren och dra in denne i spelvärlden. Förutom dessa övergripande kriterier har jag även
presenterat en mängd genrespecifika kriterier för ett lyckat dataspel.

För att sätta undersökningen i en kontext började jag i kapitel 4 med att ställa frågan om ett
spel kan räknas som en klassiker bara för att det omnämns ofta och har de rätta
ingredienserna. Slutsatsen jag drog är att det nödvändigtvis inte är så. För att ett spel skall
kunna kallas för en klassiker bör det dessutom uppfylla följande kriterier: 1) Det är originellt
och innovativt; 2) Det får efterföljare, det vill säga serier som bygger på detta original; 3) Det
ges ut flera gånger, i originalformat eller i nytt format; 4) Det klonas av andra speltillverkare.

Den andra stora frågan i uppsatsen berörde huruvida man kan tala om en dataspelskanon.
Enligt de kanonteorier och begreppsförklaringar som jag här har använt mig av har jag dragit
slutsatsen att man kan tala om vad Virgil Nemoianu kallar en ’äkta kanon’ om man accepterar
att denna kanon ännu bara existerar för dem som är engagerade i fältet, samt att dataspel inte
existerar i samma tidsperspektiv som andra estetiska föremål, med andra ord, de har inte lika
lång livslängd. Däremot finns det mycket inom fältet som talar för en kanon: definitionen av
vissa spel som klassiska, dessa klassikers funktion som norm för nya spel samt den debatt
som förs kring dessa klassiska spel.
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Vad gäller de två övriga delarna av kanon som Nemoianu nämner – symboliska slag och
curriculum – kan man inte säga att något sådant existerar inom dataspelsfältet idag, framför
allt beroende av att fenomenet varken är tillräckligt accepterat eller tillräckligt utspritt samt på
grund av att dataspelen ännu håller på att utvecklas. Man kan därför inte idag jämföra
dataspelskanon med den etablerade litterära kanon.

Däremot är det troligt att man i framtiden kommer att kunna göra det. När dataspelen har
blivit accepterade och spridda bland befolkningen i stort kommer de också bli viktiga
ingredienser i såväl utbildning som samhället i stort. Ännu lättare blir det att diskutera
fenomenet när dataspelen så småningom bli mer fixerade till sin form och funktion. Detta
kommer enligt mig (och två övriga, av varandra oberoende, källor) att ske inom de närmaste
två decennierna. Då dataspelen får ett mera fixerat utseende och mer standardiserad teknik
kommer det bli lättare att jämföra dem sinsemellan, och vi kommer då troligtvis att få en mer
uttalad dataspelskanon. Vi kommer troligen också se en utveckling mot mer innehåll och
mindre yta när det gäller dataspelen, vilket ytterligare kommer att öka likheten mellan
dataspelskanon och den litterära kanon.

När dataspelen sprider sig i samhället och deras påverkan ökar kommer man inom
biblioteksvärlden, men också i samhället i stort, att bli tvungen att ta ställning till detta
medium och dess kvalitetskriterier på samma sätt som man idag gör med litteraturen.
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Bilaga 1: Källförteckning över dataspel.

Speltitel Utgivare Utvecklare Utgivningsår

7th Guest Virgin Interactive Trilobyte 1993

Age of Empires Microsoft Ensemble Studios 1997

Age of Empires 2: Age of Kings Microsoft Ensemble Studios 1999

Alone in the Dark I-Motion Infogrames 1993

Alpha Centauri Electronic Arts Firaxis Games 1999

American McGee's Alice Electronic Arts Rogue Entertainment 2000

Asheron's Call Microsoft Turbine 1999

Baldur's Gate Interplay Black Isle Studios/Bioware 1998

Bard's Tale Electronic Arts Interplay 1987

Beyond Atlantis DreamCatcher Interactive Cryo Interactive 2000

Blair Witch Vol. 1: Rustin Parr Gathering of Developers Terminal Reality 2000

Caverns of mars Atari Greg Christensen 1982

Civilization Microprose Microprose 1991

Command & Conquer Virgin Interactive Ent./Westwood Studios Westwood Studios 1995

Command & Conquer: Tiberian Sun Westwood Studios Westwood Studios 1999

Daggerfall Bethesda Softworks Bethesda Softworks 1996

Daikatana Eidos Interactive ION Storm 2000

Dark Reign 2 Activision Pandemic Studios 2000

Darkstone God Games Delphine Software International 1999

Defender of the Crown Cinemaware Ej tillgängligt 1986

Descent Interplay Parallax Software 1994

Deus Ex Eidos Interactive ION Storm 2000

Diablo Blizzard Entertainment/ Freeware Blizzard Entertainment/Freeware 1997

Diablo 2 Blizzard Entertainment Blizzard Entertainment 2000

Donkey Kong Nintendo Nintendo 1981

Doom id Software id Software 1993

Drakan Psygnosis Surreal Software 1999

Earth 2150 SSI Topware 2000

Elite Microprose Microprose 1987

Escape from Monkey Island LucasArts LucasArts Entertainment 2000

Everquest Sony Interactive Studios Verant Interactive 1999

Fallout Interplay Black Isle Studios 1997

Final Fantasy 7 Eidos Interactive Square 1998

Final Fantasy 8 Square Electronic Arts Square 2000

Freespace 2 Interplay Volition Inc. 1999

Frogger Hasbro Interactive SCEE Cambridge 1997

Grim Fandango LucasArts LucasArts 1998

Ground Control Sierra Studios Massive Entertainment 2000

Half-Life Sierra Valve Software 1998

Half-Life: Counterstrike Sierra Studios Valve Software 2000

Heavy Metal F.A.K.K. 2 Gathering of Developers Ritual Entertainment 2000

Heroes of Might & Magic New World Computing New World Computing 1995

Heroes of Might & Magic 3 New World Computing 3DO 2000

Homeworld Sierrra Studios Relic 1999

Icewind Dale Interplay Black Isle Studios 2000

King's Quest Sierra Sierra 1984

Kung Fu Master Imagine Dave Collier/Steve Wahid 1985

Master of Orion Microprose Simtex 1992

MDK Interplay Shiny 1997

Meridian 59 Studio 3DO Studio 3DO 1996

Might & Magic 1 New World Computing Ej tillgängligt 1987
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Bilaga 1, forts.

Speltitel Utgivare Utvecklare Utgivningsår

Myst Broderbund Cyan 1993

Myth: The Fallen Lords Bungie Software Bungie Software 1997

Nocturne Gathering of Developers Terminal Reality 1999

Obsidian Sega Soft Rocket Science 1996

Pac-Man Bally/Midway Namco 1980

Pharaoh Sierra Impressions Games 1999

Pirates! Microprose N/A 1987

Planescape: Torment Interplay Black Isle Studios 2000

Pong Atari Nolan Bushnell 1972

Quake Activision id Software 1996

Quake 2 Activision id Software 1997

Quake 3: Arena Activision id Software 1999

Rainbow Six Red Storm Entertainment Red Storm Entertainment 1998

Rainbow Six: Rogue Spear Red Storm Entertainment Red Storm Entertainment 1999

Rayman 2: The Great Escape Ubi Soft Entertainment Ubi Soft Entertainment 1999

RealMyst Mattel Interactive Cyan Interactive 2000

Resident Evil Virgin Interactive Entertainment Capcom Entertainment 1997

Revenant Eidos Interactive Cinematix Studios 1999

Ring Red Orb Entertainment Cryo/Arxel Tribe 1999

Riven Red Orb Entertainment Cyan 1998

Robin Hood: Defender of the Crown N/A Cinemaware 2002

Roller Coaster Tycoon Microprose Chris Sawyer/Microprose 1999

Sacrifice Interplay Shiny Entertainment 2000

Secret of Mana SquareSoft SquareSoft 1993

Sim City Interplay Maxis 1989

Soldier of Fortune Activision Raven Software 2000

Space Invaders Atari Toshihiro Nishikado 1980

Star Trek Voyager: Elite Force Activision Raven Software 2000

Starcraft Blizzard Entertainment Blizzard Entertainment 1998

System Shock Origin Systems Looking Glass Studios 1994

Tanktics Egen utgivning Chris Crawford 1978 & 1981

Tennis for Two N/A N/A 1958

The Curse of Monkey Island LucasArts LucasArts 1997

The Longest Journey Funcom Funcom 2000

The New Adventures of the Time Machine DreamCatcher Interactive Cryo Interactive 2000

The Secret of Monkey Island LucasArts LucasArts 1990

Thief: The Dark Project Eidos Interactive Looking Glass Studios 1998

Tomb Raider Eidos Interactive Core Design Ltd. 1996

Total Annihilation Cavedog Entertainment Cavedog Entertainment 1997

Total Annihilation: Kingdoms GT Interactive Cavedog Entertainment 1999

Tribes Sierra Dynamix 1999

Ultima Origin Systems Origin Systems 1987

Ultima Online Origin Systems Origin Systems 1997

Ultima Underworld Origin Systems Looking Glass Studios 1992

Unreal GT Interactive Epic Mega Games 1998

Unreal Tournament GT Interactive Epic Mega Games 1999

Warcraft Blizzard Blizzard 1994

Warcraft 2 Blizzard Entertainment Blizzard Entertainment 1996

Warzone 2100 Eidos Interactive Pumpkin Studios 1999

Wing Commander Origin Systems Origin Systems 1990

Wizardry 7 Sir-Tech Sir-Tech 1992

X-COM Microprose Microprose/Mythos Games 1994
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Bilaga 2: Urvalslista för recensionssajter.
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Bilaga 2, forts.
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Bilaga 2, forts.
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Bilaga 3: Undersökningsmall för den kvantitativa
undersökningen.

Recensionssajt & Recensent:

Recenserat
Spel:

Genre: Betyg:

Releasedatum/Recensionsdatum:

Utvecklare & Utgivare:

Spel som omnämnes i recensionen (P = Positivt omnämnande; V = Värdeneutralt
omnämnande; N = Negativt omnämnande):


