
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

JMK, Institutionen för mediestudier 

Kandidatuppsats i medie- och kommunikationsvetenskap 
H16MKAND 

Författare: Isabelle Åström 
Handledare: Jörgen Skågeby 

	  
 

När verkligheten är en del av spelet. 
 

En kvalitativ studie om spelet Pokemon Go’s 
framgång.	  



	   2	  

Abstract 

I juni 2016 var det svårt att undgå den trendvåg som passerade. Spelet Pokémon Go 

laddades ned så pass många gånger att det skulle kunna motsvara 1,3 procent av 

jordens befolkning. Olika åldrar tycktes intressera sig för spelet som kan beskrivas 

som ett fenomen. Till grund för denna studie ligger därför frågeställningen; Vad	  har	  

spelet	  Pokémon	  Go	  som	  tilltalar	  användarna	  i	  så	  hög	  utsträckning?	  Studien är 

genomförd med nio enskilda djupintervjuer gjorda med respondenter i åldrarna 17-60 

år där man med hjälp av teorier analyserat de svar man fått in om fenomenet. Urvalet 

har skett genom ett snöbollsurval där gemensamt för respondenterna är att alla spelar 

eller har spelat Pokémon Go. De teorier och begrepp som använts i studien är: 

Augmented reality, Immersion, A theory of Fun av Raph Koster och termen Nostalgi i 

medier. Som resultat har man kommit fram till att kombinationen gammalt möter nytt 

tycks tilltala. Spelet i sig inte är inte nytt för användarna då det påminner om andra 

Pokémonspel och även TV-serien Pokémon. Spelet blir på detta sätt lättare att ta till 

sig eftersom man vet vad det går ut på. Man där emot blir positivt överraskad av 

spelets nya och unika teknik. Spelet har hög immersion (uppslukande effekt) delvis på 

grund av att det är uppbyggt på verkligheten. I samband med att man kan spela med 

sina vänner skapar spelet tillfälle att jämföra och tävla med sina vänner. Något man 

gör även när man inte spelar, vilket talar för att man aldrig riktigt släpper spelet. 

Spelet skapar en känsla av att man gjort någonting bra genom att man rört sig och 

stöttat ett spel som är bra för stillasittande och barn.  

 

Med hjälp av tidigare forskning och spelteori kan man se att Pokémon Go är ett spel 

med noga uträknade komponenter som alla bidrar till en tämligen ultimat 

spelupplevelse hos användaren. En upplevelse som beskrivits meditativ och som blivit 

en del av vardagen hos användaren. Jag hoppas med denna studie kunna ge en större 

förståelse kring spelets enorma framgång men också kunna öppna upp för nya 

intressanta vägar att studera spelet på. 

 

 

Nyckelord: Pokémon Go, spel, Augmented Reality, immersion, nostalgi. 
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”… vi kallade det en PW – en Poké Walk…” 

 

”…på riktigt så känns det lite som att Pokémon är lite 

meditationsliknande…” 

 

” Ja, vi har gått säkert en 20-25 mil sedan vi startade det här 

alltså…” 

 

”Så stannar man till och så gymmar man lite ihop. Eller alltså 

man gymmar (skratt). Alltså gym har ju blivit ett nytt begrepp. 

’Ska vi gymma?’ (skratt).” 
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1	  Inledning	  

1.1	  Bakgrund	  –	  Pokémon	  och	  Pokémon	  Go.	  

Februari år 1996 lanserar speljätten Nintendo de första två Pokémonspelen i Game 

Boy-format, i Japan. En röd och en grön version. Då kallade man det för ”Pocket 

Monster”. 1997 lanseras Pokémon som tv-serie och världen över kan man följa Ash 

äventyr och önskan om att bli världens bästa Pokémonspelare. Med sig har han sin 

högra hand, Pokémonfiguren Pikachu. Ett år efter att serien släppts lanserar man 

Pokémon Red and Blue i USA, också dessa på Game Boy. Likt intresset i Japan blir 

intresset för Pokémon stort även i USA och det är en tidsfråga innan resten av världen 

får upp ögonen för spelet. Sedan dess har historien och framgångssagan fortsatt. 

Nästan varje år har ett nytt spel lanserats i Pokémons namn. Även om spelen i sig är 

viktiga i denna framgångssaga så bygger de till stor del på karaktären Ash uppdrag 

och mål i livet. I år, 2016, exakt 20 år senare, lanserades det senaste spelet av 

Pokémon, nämligen Pokémon Go. Många menar att detta spel, av alla som lanserats, 

är det som närmst ger en känsla av att fånga Pokémons i ”det verkliga livet”, så som 

Ash gör i serien. Man kan därför anta att en önskan om att få fånga Pokémons som 

Ash gör tycks vara något man söker eftersträva. 

 

Här följer en beskrivning av tv-serien Pokémon.  

När Ash Ketchum äntligen fyllt tio år han tillåten att starta sin resa i en värld av 

Pokémons och nå sina drömmar om att bli en Pokémonmästare. Dagen då han ska få 

sin första Pokémon vaknar Ash i ren panik efter att ha försovit sig. Han springer ned 

till professor Oak i förtvivlan, men Oak har redan gett iväg de tre Pokémons han 

anförtror till nya spelare (Bulbasur, Charmander och Squirtle). Den enda som finns 

kvar är Pikachu, vilken han ger till Ash. Pikachu litar dock inte på Ash till en början 

och deras relation är allt annat än en dans på rosor. Men så en dag räddar Ash 

Pikachu från en grupp arga Spearows och deras starka band blir ett faktum. På deras 

resa möter de tillsammans många nya vänner, både Pokémon-vänner och mänskliga 

vänner. I serien ses duon besöka city gym, träna tillsammans och fångar Pokémons 

medan en massa andra, spännande, intriger inträffar. 

 

Pokémon Go är ett spel som laddas ned till din smartphone via Pokémon Go-appen. 

Spelet är byggt på en teknik som heter Augmented Reality som fungerar som en GPS-
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funktion och följer dig vart du än går. Öppnar du upp spelet så ser du att spelet 

lokaliserar din position, och utifrån din position kommer du sedan kunna leta efter 

Pokémons, som genom tekniken upplevs befinna sig på en gata i närheten. Spelet i sig 

går sedan ut på att du ska samla dessa Pokémons för att kunna ta dig till nya nivåer i 

spelet. Genom att gå runt utomhus kommer du att kunna hitta fler och fler Pokémons. 

Spelet ger också en känsla av att veta mycket om det område du befinner dig då 

anekdoter kring gamla byggnader och eventuella turistattraktioner finns utspridda. 

Genom spelets gång kommer du mötas av olika Pokéstops och Pokégym som är 

virtuellt placerade på olika platser utomhus. Dessa är platser där du dels kan hitta 

Pokémons men också träna upp dina samlade Pokémons. Här har du stor chans att, i 

verkligheten, också träffa på andra spelare. Likheterna mellan Pokémon Go och tv-

serien är ganska slående.	  

	  

1.2	  Startskottet	  till	  denna	  uppsats 

En promenad i juli år 2016. Var och varannan jag möter tittar ned i telefonen - mer än 

vanligt bör tilläggas. Några går i grupper och tittar ned i en eller flera telefoner. En 

mamma går förbi med sin son och tittar ned i telefonen. De ser ut att leta efter något. 

Tre barn springer på andra sidan gatan, de pratar om att de ska fånga någonting. Vad 

är det de gör? I fickan plingar min egen telefon till. En notis från Facebook. Jag 

öppnar appen och ser att jag blivit inbjuden till ett event, Pokémon Go night tour, 

5000 personer har meddelat att de är intresserade av att delta i eventet. Jag tackar nej. 

Jag visste då inte vad Pokémon Go var - något jag dock skulle bli varse om ganska 

snart. Resten av sommaren, fortsättningen på juli och hela augusti, möttes jag från 

olika håll av dagliga uppdateringar, inte minst på sociala medier, om att man spelade 

Pokémon Go. Bilder på Pikachu i 3D format som satt på soffan, stod framför ett hus 

eller satt nedanför ett träd dök upp samtidigt som personer i olika åldrar pratade om 

spelet. I tidningen skrev man om personer som råkat ut för alvarliga olyckor för att de 

spelat spelet och inte varit uppmärksamma på sin omgivning. I USA varnar man för 

rånare vid Pokéstopsen (The Guardian, 2016) och jämnställhetsgrupper går ihop och 

uppmärksammar diskriminering mot människor i områden där Pokéstopsen är 

betydligt färre än i andra områden där en mer privilegierad del av befolkningen anses 

bo (BND, 2016). Det här fick mig att fundera. Vad är det med detta spel som tilltalar 
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så många människor? Framför allt, vad är det med spelet som har fått en sådan bred 

massa av människor att vilja ladda ner och spela det? 

 

Samtidigt, även detta i USA, sitter ett team från Niantic Labs och hurrar, det har visat 

sig att spelet de skapat, tillsammans med entreprenören John Hanke i spetsen, har 

laddats ner över hundra miljoner gånger på mindre än två månader. Man har lyckats 

skapa ett fenomen, Pokémon Go. Ett fenomen som i spelvärlden sägs vara ett av de 

absolut största det senaste decenniet.  

Tittar man på Gamerankings hemsida över mest spelade spel på iphone och android 

ser man ett mönster. Det tycks vara så att användare av mobilspel tycker om att spela 

mot uppsatta mål så som att rädda världen eller besegra det onda. När det kommer till 

Pokémon Go handlar dock spelet mest om att jaga, samla och träna upp Pokémons. 

Pokémon Go är där med lite annorlunda i sin karaktär om man tittar på övriga spel i 

rankinglistan. Hur kommer detta sig? En teori är att spelet är relativt utformat att 

passa både kvinnor och män. Det har nämligen enligt forskning visat sig att män drivs 

av att spela spel som innebär att man samlar på saker och där hierarkin och att vakta 

sitt territorium ligger i fokus medan kvinnor drivs av att spela spel som spelas med 

flera komponenter och där sociala situationer uppstår (Koster 2013, 107). Tittar man 

på spelet Pokémon Go’s utformning hittar man båda komponenterna. 

Utomhusaktiviteten bidrar till sociala sammanhang medan spelet i sig går ut på att 

samla Pokémons. Så, med den informationen kan man anta att en del av spelets stora 

framgång antagligen skulle kunna bero på att spelet är utformat att passa både män 

och kvinnor. Detta är en avgränsning jag vidtagit mig. Jag kommer i denna studie inte 

att undersöka huruvida män och kvinnor anser olika aspekter vara mer eller mindre 

intressanta i spel. Denna information kan du med fördel därför se mer som en anekdot 

till din fortsatta läsning. Pokémon Go är inte bara ett spel som vilket som helst. Det 

ligger, för den som är intresserad, en hel del väl genomtänkta drag bakom detta spel 

och ämnet kan studeras på många olika sätt. 

 

1.3	  Pokémon	  Go	  som	  ämne	  för	  denna	  studie 

I skrivande stund släpptes spelet för endast sex månader sedan. Det är intressant att 

studera ett så pass nytt fenomen, speciellt eftersom en sådan stor del av jordens 
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befolkning faktiskt valt att lägga ner tid på detta. Räknar man spelets antal 

nedladdningar till enskilda telefoner nås man av en siffra som skulle kunna motsvara 

hela 1,3 procent av jordens befolkning. Eftersom spelet i sig är så pass nytt finns det 

ingen forskning som motsvarar den jag genomfört. Jag hoppas med denna studie 

kunna bidra med möjliga svar till varför intresset blivit så stort men jag hoppas också 

kunna öppna upp för fler intressanta vägar att ta i vidare forskning kring detta spel. 

 

1.4	  Avgränsning 

I denna studie har jag valt att avgränsa mig från att sociala faktorer med spelet kan 

vara en del av intresset till spelet. Alltså, att spelet skapar kontakt individer emellan. 

Det finns redan en del artiklar gällande spelets positiva effekt på att barn, ungdomar 

och vuxna socialiseras med hjälp av spelet. I denna studie har jag istället valt dels att 

titta på vad som gjort att man laddat ner spelet men också vad som gjort att man velat 

spela spelet och jag tror inte att ett intresse för de sociala faktorerna skulle svara på 

min fråga. I denna studie har jag också avgränsat mig från att titta på vad vädret har 

för inverkan på spelets framgång. Spelet, som kräver utomhusaktivitet, släpptes en 

varm sommar. Man kan spekulera kring om spelet hade fått lika stor framgång om det 

släppts under hösten eller vintern. Jag har även, som nämnt ovan, avgränsat mig från 

att titta på hur olika kön förhåller sig till spelet. Detta har jag gjort då jag inte ansett 

att det har någon relevans i min studie. Oavsett om majoriteten av användarna är av 

specifikt kön eller inte så är det oerhört många som spelat spelet och det är massan 

som intresserat mig mest i denna efterforskning. Jag har också valt att avgränsa mig 

från att spelet finns i telefonen. Det här gör spelet lättillgängligt i sig och kan ha en 

inverkan på dess framgång. Jag har även valt att avgränsa mig från spelare utanför 

Sverige och där med enbart tittat på vad svenska spelare anser om spelet. Detta på 

grund av uppsatsens omfattning.  

 

1.5 Disponering 

Nedan följer uppsatsens problemställning/frågeställning. Efter detta går jag igenom 

ett antal teorier som jag valt att analysera kring. Efter teoridelen beskrivs min metod 

och hur jag gått tillväga vid insamling av data. Därefter presenteras studiens kvalitet 

och sist kommer analys och resultatdelen där den insamlade datan analyseras och 
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presenteras ihop med dem utvalda teorierna. Slutligen besvaras min forskningsfråga. 

Sist i arbetet finner du en ordlista över ord som kan vara bra att veta om.  

1.6	  Problemställning/Frågeställning 

Efter att Pokémon Go fått sitt enorma genomslag började jag, som tidigare nämnt, att 

fundera över vad genomslaget kan ha berott på. Då jag inte ansett mig nåtts av någon 

utmärkande PR kring spelet började jag istället fundera över huruvida spelets teknik, 

som för mobilspel är unik i sin karaktär, i kombination med det 90-talsnostalgiska 

fenomenet Pokémon ensamt skulle kunna vara den bidragande faktorn till den enorma 

succén. Efter att ha analyserat spelet bestämde jag mig för att fokusera på vissa 

utmärkande delar i spelet. Dessa har jag tagit fram teorier kring för att sedan applicera 

teorierna på min insamlade data. 

 

Intressant i denna efterforskning har inte varit hur spelet fått sin framgång. Det som 

legat i fokus och varit intressant har snarare legat hos användarna och vad det är som 

gör att dessa finner spelet intressant. 

 

Frågeställningen till denna studie är således: Vad har spelet Pokémon Go som tilltalar 

användarna i så hög utsträckning?  

 

2	  Teoretisk	  ram	  och	  tidigare	  forskning 

Nedan följer studiens teoretiska ramverk som förhoppningsvis kommer ta oss ett steg 

närmare svaret på studiens fråga. Som teorier till denna studie har jag tittat på de olika 

egenskaper spelet har. Spelet är ett Augmented reality spel (AR) som baseras på ett 

gammalt spel, nämligen Pokémon, som kom för 20 år sedan. Därför har jag valt att 

titta närmre på dels AR (och förklara tekniken) men också termen nostalgi och då 

speciellt nostalgi i medier. Jag har även hittat ett intressant begrepp som ofta nämns i 

litteratur kring spelstudier nämligen termen immersion, jag kommer även presentera 

den prisbelönte spelutvecklaren Raph Kosters teorier kring spel och vad som gör att 

man fastnar för vissa spel och andra inte. 
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2.1	  Augmented	  Reality	  (AR) 
Augmented reality är en teknik som spelet Pokémon Go delvis baseras på. Tekniken, 

som kan hittas i bland annat GPS-funktioner, har på senare år fått stor uppmärksamhet 

på konsumentmarknaden. Dataforskaren Ronald T. Azuma beskriver AR som ett 

system som uppfyller tre grundläggande funktioner: en kombination av verklig och 

virtuell värld, interaktion i realtid, och exakt 3D registrering av virtuella och verkliga 

objekt. AR kan sägas spela en kompletterande och förstärkande roll till verkligheten. 

Forskning kring AR har lett till att man pratat om ett reality-virtuality där man menar 

att AR är ett kontinuum mellan den verkliga och den virtuella verkligheten. (Hsin-Kai 

m.fl., 2013) AR kan till skillnad från den virtuella verkligheten antas vara mer 

verklig. AR beskrivs med andra ord för att förklara en kombination av tekniker som 

anammar verklighet mixat med dataanimering.

 
Tekniken augmented reality. Genom telefonen ser det ut som att figuren står rakt framför dig. 

 

2.2	  Nostalgi	  i	  medier 

Genom forskning har man konstaterat att människan alltid haft en fascination för vad 

vi i folkmun kallar ”de gamla goda tiderna”.  Nostalgi i medier bör därför ses som 

mer än bara en trend. Forskaren R. Boyer argumenterar för att själva uppkomsten av 

nostalgi och även återskapandet av ett gammalt medie (som exempelvis ett analogt 

kamerafilter i smartphonen), även kallat remediering, indikerar på en reaktion mot för 
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snabb teknologisk utveckling och är en önskan om att sakta ner. Sociologen Hartmut 

Rosa använder en liknande teori som Boyard och kallar nostalgi i medier för 

Entschleunigung som ungefär betyder ”sakta ned”. (Niemeyer 2014, 3:fff) Rosa 

menar att människan lider av en för snabb social, teknologisk och kulturell utveckling 

och genom denna snabba utveckling blir människan nästintill att mekaniskt längta 

efter ”the golden age”. Den retrospektiva synen blir därmed att föredra (Niemeyer 

2014, 99:ff). Tittar man på fenomenet ur ett mer strategiskt perspektiv möter man 

utbredande influenser av postmodernism - där man inte nödvändigtvis ser på nostalgi 

i medier för att skapa en känsla att vilja tillbaka i tiden men för att skapa ett 

igenkännande hos mottagaren (Böhn 2007, 145). I artikeln Nostalgia: Content, 

Triggers, Funktions (2006) där man i en kvalitativ studie analyserat nostalgi skriver 

man att nostalgi har en betydande social del där man kommit fram till att sociala 

interaktioner och personliga erfarenheter ofta är involverade i känslor av nostalgi. 

Exempel på dessa menar man är speciella händelser som skett i exmepelvis en 

hemstad.  
 

2.3	  Spel 
”The holy grail of game design is to make a game where the challenges are never 

ending, the skills required are varied, and the difficulty curve is perfect and adjusts 

itself to exactly our skill level. Someone did this already, though, and it’s not always 

fun. It’s called ”life”. Maybe you’ve played it.” – Raph Koster (2005). 

 
De processer vi går igenom när vi spelar spel skapar i många fall starka emotioner hos 

användaren. Emotioner som är baserade på adrenalin och känslor. Enligt många 

interaktiva mediedesigners är det dessa emotioner som anses vara själva 

”spelupplevelsen”. Forskare pratar om spel som läromaskiner och menar att 

allteftersom användarna lär sig spelet och interagerar med detta skapas också en 

längtan efter något nytt. Spels interaktiva egenskap ses därför vara föremål för att 

ständigt göra tekniken bättre (Dovey & Kennedy 2007, 7:ff). 

 

2.4	  Immersion 

Vid studiet av spel möter man ganska direkt ordet immersion. Ordet kan kort 
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beskrivas som den uppmärksamhet de interaktiva processerna får. Översatt till 

svenska betyder ordet ungefär ”uppslukande”. Man kan prata om immersion när det 

kommer till en bra film eller en bok också men när det kommer till dataspel får det 

teoretiska begreppet en annan mening. De utmaningar, spänningar och hot som 

användaren upplever i sitt spelande skapas genom ett intimt, mentalt, emotionellt och 

psykiskt engagemang av spelaren till spelet och dess teknologi, det är detta som är 

immersionen. Ett intensivt dataspelande beskrivs ofta som att man förlorar tid och 

rum vilket är ett tecken på stark immersion. (Dovey & Kennedy 2007, 8:ff)  

 

I ett experiment som presenteras i artikeln Measuring and defining the experience of 

immersion in games (2008) har man intervjuat ett 40 tal individer i genomsnittsåldern 

21 år, efter att ha låtit de spela dataspel. Man har genom intervjuerna lokaliserat tre 

tydliga nivåer av immersion i dataspelande. Dessa nivåer påvisar vilket stadie av 

engagemang spelaren hamnar i. Nivåerna visade att graden av immersion beror på 

kontextuella, mänskliga och teknologiska faktorer. I den lägsta och första nivån är 

spelaren medveten om sin omgivning, spelaren måste lära sig spelet som sådant och 

få kontroll över hur man spelar. Graden av immersion är här inte särskilt hög. Den 

andra nivån visar hur användaren direkt blir påverkad av spelet, spelkonsoler och 

spelets teknik som sådan suddas ut. Spelaren blir mindre medveten om sin omgivning 

och mer inne i spelet. Graden av immersion är här tämligen hög, denna nivå visade 

sig i experimentet vara vanligast att uppleva. I den absoluta högsta nivån av 

immersion beskrev en användare det som att hen blivit ”cut off from reality to such an 

extent that the game was all that mattered”. Att nå den högsta nivån av immersion 

visade sig dock vara ovanligt men det tyder på hur bra ett spel kan vara uppbyggt till 

rätt mottagare. Vad man i experimentet sedan kom fram till sätter huvudet på spiken i 

beskrivningen utav termen immersion: ”Immersion involves a lack of awareness of 

time, a loss of awareness of the real world involvement and a sense of being in the 

task environment. Most importantly, immersion is the result of a good gaming 

experience.” (Jennett, L.Cox m.fl., 2008) Vilket kort innebär att graden av immersion 

användaren får är resultatet av spelupplevelsen. 

 

2.5	  A	  Theory	  Of	  Fun 

Raph Koster är en man som har kommit att betyda mycket för spelkulturen genom 
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åren. Idag arbetar han som chief creative officer på Sony online entertainment där han 

hjälper till att utveckla spel. I hans bok A Theory Of Fun (2005) beskriver Koster vad 

som skapar viljan att spela spel. Hjärnan hos människan fungerar så att vi söker efter 

mönster. Koster tar ansiktet som ett exempel där han beskriver hur vi söker ansikten i 

träd, på gatan, uppe i molnen etc. Ansiktet är ett mönster vi känner igen, därför söker 

vi det omedvetet i olika former. Likt vi i det vardagliga livet omedvetet letar efter och 

följer mönster så gör vi även det i spel då koster menar att spel handlar om att just 

analysera olika mönster. Han beskriver även hur kopplade av rutin vi människor är. 

När rutinen försvinner och kaos och oreda uppstår orkar vi inte mer. Vi vill ge upp 

och vi vill lägga av vilket även gäller känslan när det kommer till spel. (Koster 2013, 

20:fff) Koster menar att ett bra spel, liksom vardagliga aktiviteter tillslut ingår i ett 

dagligt mönster vilket vi gör utan att vi tänker på det. Vi cyklar samma väg till 

arbetet, vi vet att på den vägen finns ett visst antal hinder som vi lärt oss ta oss förbi. 

Skulle det helt plötsligt dyka upp ett helt nytt hinder skulle vi kanske krocka eller inte 

minst bli något överrumplade av hindret.  

 

För speldesigners söker man ständigt uppnå att utveckla ett spel där det aldrig tar slut 

på utmaningar, där graden av skicklighet är varierande och där svårighetskurvan 

formar sig perfekt efter den individuelle spelarens skicklighetsnivå. Koster menar 

även att människan, trots sin möjlighet att lära sig, är lat. Vet vi att något fungerat för 

oss sedan tidigare gör vi det gärna igen. Om det kommer ett helt nytt spel kommer 

man som spelare antagligen att försöka välja samma väg genom spelet som man gjort 

i ett annat spel för att man vet att det fungerade den gången. Det här med att 

människan är lat beskriver Koster som det mest problematiska när man designar spel. 

Även om man lyckas göra ett spel som är helt nytt så kommer ändå människan 

applicera tidigare kunskap hen fått från ett annat spel vilket kommer att göra spelet 

lite tråkigare än vad det skulle vara om man skulle börja på noll. Ett enkelt bevis är att 

individer ofta väljer att vara samma typ av karaktär i olika spel de spelar. Varför? För 

att man vet att den typen av karaktär fungerar och då är man inte villig att byta. 

(Koster 2013, 130:fff) Koster menar även att spel som lyckas nå massan är vad man 

som speldesigner vill uppnå då det värsta för en speldesigner är att ett spel endast blir 

nischat till en mindre skara elitspelare.  
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3	  Metodval 
Jag övervägde många gånger en kvantitativ analysmetod till min uppsats, men 

eftersom jag inte ämnar blotta en statistisk syn eller demografiska variabler på 

spelandet eller spelarna kom jag fram till att en kvalitativ intervjumetod passar denna 

analys bättre. Problemet med den kvantitativa metoden är att det genom denna är 

svårt att förstå hur och varför individer agerar som de gör, vilket är precis det jag i 

min undersökning ämnar ta reda på. Jag söker förståelse kring individernas 

upplevelser av spelet snarare än en förklaring (Tjora 2012, 19:ff). Kvalitativ forskning 

är bland annat inriktad på att analysera människors aktiviteter i olika sammanhang. 

Jag har därför, genom intervju och samtal med enskilda individer, kunnat bilda mig en 

djupare förståelse kring individens relation till ämnet och där med också förstått varit 

intresset till spelet ligger. Kvalitativ intervju erbjuder svar ur de svarandes egna 

perspektiv, vilket också har öppnat upp för nya idéer kring vad det är som tilltalar 

användarna i så hög utsträckning (Bryman 2012, 437). 

 

Den kvalitativa intervjun lägger bland annat tyngd på attityder, åsikter och att skapa 

förståelse kring hur människor uppfattar saker i sin värld. Metoden består av 

intervjuer där forskaren kritiskt följer upp svaren (Kvale 2006, 9). Det finns många 

olika ansatser i den kvalitativa forskningen och en av dessa, vilken jag har valt att 

använda, är Hermeneutiken. Här söker man ökad förståelse kring individers 

handlande och bakomliggande strukturer (Uwe & Flick 2009, 42). Eftersom jag 

ämnar titta just på individens handlande i form av spelandet, varför denna spelar just 

detta spel samt vad individen själv uttrycker för tankar kring spelet, faller den 

hermeneutiska ansatsen sig naturlig i mitt val av metod. Jag tänkte komplettera min 

studie med en mikrovariant av en demografisk studie genom att dokumentera spelares 

tankar kring spelet när det spelar. Dock insåg jag snabbt att detta var problematiskt då 

det visade sig oerhört svårt att få tag på folk som fortfarande, idag, spelade spelet. Jag 

upplever dock att jag fått väldigt bra och ingående svar på tankar kring spelet och dess 

funktioner trots detta. 

 

3.1	  Kvalitativ	  intervju	  och	  etik 

Att tänka på etiska aspekter är viktigt i all typ av forskning. I den kvalitativa 
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forskningsintervjun bör man dock vara extra noga med att värna om individens 

anonymisering, vilket främst gäller i presentationen av insamlad data. Det är viktigt 

att inte ställa frågor som gör att informanten psykiskt kan ta skada (Tjora 2012, 123-

124). Ett godkännande på att respondenten är väl medveten om studien, dess syfte och 

dennes del i studien kan sägas vara a och o (Uwe & flick 2009, 54). I denna studie har 

varje respondent varit väl medveten om studiens syfte samt dennes plats i studien. 

Alla respondenter i studien är anonyma så till vida att deras röster finns tillgängliga 

för avlyssning om detta önskas av universitetet, lärare, elever eller andra intressenter. 

Detta är samtliga respondenter medvetna om. Samtliga respondenter i studien har 

godkänt sin medverkan.  

3.2	  Datainsamlingsmetod	  (Intervjustrategi) 

Hur man ska samla in data finns det främst tre olika sätt inom den kvalitativa 

forskningsmetoden. Det ena är enskild intervju där man ställer delvis strukturerade 

frågor som sedan besvaras. Svaren från respondenten tillåts vara öppna och man kan 

spinna vidare på nya frågor som vid tillfälle kommer upp, men man har en grundmall. 

Den andra datainsamlingsmetoden är enskild intervju där man exempelvis ber 

informanten prata öppet om en specifik händelse eller erfarenhet som man sedan 

dokumenterar. Den tredje insamlingsmetoden är fokusgrupper där man i grupp ställer 

frågor för att simulera diskussioner. Gemensamt för alla tre datainsamlingsmetoder är 

att samtliga intervjuer dokumenteras genom inspelning och där efter transkriberas - 

alltså görs om till text som sedan kan analyseras. (Uwe & Flick 2008, 43:f) 

 

Till denna studie har jag utfört nio enskilda intervjuer där jag använt mig av delvis 

strukturerade frågor. Jag har alltså följt ett speciellt intervjuschema som jag använt 

som grund vid samtliga intervjuer. Beroende på respondenternas svar har jag dock 

spunnit vidare på vissa punkter med frågor som uppkommit under intervjuns gång. 

För att effektivisera och avgränsa mitt arbete föll det sig naturligt för mig att använda 

enskilda intervjuer då jag tror att fokusgrupper lätt hade kunnat leda till samtal om 

spelet som inte nödvändigtvis gynnar min studie. De enskilda intervjuerna har gett 

mig svar på varför man valt att ladda ned spelet från första början och även varför den 

enskilde individen intresserat sig för spelet, utan grupptryck. 

 

Det har i denna studie varit av vikt att använda respondenter som samtliga kan något 
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om Pokémon Go, eftersom studien syftar till att ta reda på specifika frågor denna 

grupp kan svara på. Personerna jag intervjuat har därför valts ut då de alla har spelat 

eller spelar Pokemon Go. När det kommer till urvalet hade jag först tänkt använda 

mig av ett strategiskt urval. Detta visade sig dock vara svårt då jag, trots att jag trodde 

det, inte kände tillräckligt många spelare. Hälften av respondenterna har jag därför 

fått kontakt med genom mina första tre respondenter. Detta innebär att mina 

respondenter blivit valda genom ett så kallat snöbollsurval. Ett snöbollsurval är ett 

icke-slumpmässigt urval som innebär att man med hjälp av redan utvalda 

respondenter får kontakt med nya respondenter. (Tjora 2012, 116) 

 

3.3	  Skapandet	  av	  frågor 

I studien har stor vikt lagts på skapandet av frågor. Bryman (2012, 444) beskriver att 

man bör tänka på att formulera frågor så de stämmer överens med det område som ska 

analyseras utan att för den delen ställa för ledande frågor. I denna studie har jag därför 

arbetat för att undvika ledande frågor genom att ställa frågor som börjar med 

uttrycken ”vill du berätta om…” eller ”vill du berätta hur du känner kring…”. Att 

inleda på detta sätt skapar ett relativt fritt utrymme för öppna svar från respondentens 

sida (Bryman 2012, 446). Vid tillfällen då jag velat att respondenten ska fortsätta 

prata har jag, med tips från Bryman (2012, 446), endast instämt med ett utdraget ”ja” 

för att få ytterligare förklaring. En metod som vid intervjuerna visat sig vara väldigt 

effektiv för att få ut mer fylliga svar. Att just få fylliga svar har dock i vissa fall visat 

sig vara svårt. En del av respondenterna har varit mer pratglada än andra, vilket är helt 

naturligt. Intervjuerna jag genomfört har därför sträckt sig från till fem till 35 minuter. 

Vid varje intervju har man dock enbart pratat om Pokémon och Pokémon Go, vilket 

gör att även de kortare intervjuerna har genererat intressanta och användbara svar. Att 

några intervjuer varit kortare än andra har lyckligtvis genererat i att jag fått tid att ta in 

fler respondenter i min studie. 

 

3.4	  Plats	  för	  intervju 

För att få tillförlitliga och ärliga svar bör respondenten känna sig bekväm vid tillfälle 

för intervjun. (Tjora 2012, 82) Det är därför bra att vara på en plats där respondenten 

kan säga allt denne vill utan att känna att någon avlyssnar samtalet. Vid intervjuerna 
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har jag därför lagt vikt på att vara på platser där det varit en lugn och stillsam 

omgivning. Några av respondenterna har jag besökt på deras kontor varpå vi utfört 

intervjun i ett enskilt rum på kontoret. Andra respondenter har jag gjort hembesök hos 

medan andra har fått komma hem till mig. Jag har även utfört intervjuer på 

Stockholms universitet i enskilda grupprum. Två Intervjuer utfördes på ett nästan 

tomt Café då det inte fanns möjlighet att vara någon annan stans. Dessa intervjuer 

gick utmärkt. Att sitta i avskilda rum har, trots det relativt lätta ämnet, visat sig ge 

betydligt mer fylliga svar än att vara någonstans där det finns en risk att respondenten 

blir avlyssnad. 

 

För att få informanten att slappna av inför intervjun kan man börja med att småprata 

(Tjora 2012, 83). Att tänka på att använda ett språk som passar den kontext man 

befinner sig i kan vara fördelaktigt (Bryman 2012, 442). Samtliga intervjutillfällen har 

därför börjat med en trevlig fika där man pratat om allt möjligt, även Pokémon Go, 

för att få en avslappnad och trevlig stämning. Jag har som tack för medverkan bjudit 

på fika vilket har varit uppskattat och bidragit till en trevlig stämning. 

 

3.5	  Bearbetning	  och	  analys	  av	  kvalitativ	  data 

Som bearbetning av den insamlade data har jag först och främst utfört 

transkriberingar. Med transkribering innebär att man skriver ned hela intervjun för att 

få den på papper. Genom att ha den i ett format där man kan läsa intervjun blir det 

betydligt lättare att analysera de svar man fått. Att transkribera tar lång tid och en 

intervju på 30 minuter har tagit närmare fem timmar att transkribera. Men med hjälp 

av transkriberingen har också analysen börjat bearbetas i huvudet vilket gör 

transkriberingen både effektivt och rolig. 

 

Materialet jag skapat genom transkriberingen har sedan analyserats ad-hok. Att 

analysera insamlad data ad-hok innebär att man genom olika angreppssätt och 

tekniker söker skapa mening (Kvale 1996, 182). Till analysen av dem utförda 

intervjuerna har jag först gjort en sorteringsbaserad kodning för att bena ut och sortera 

materialet. Jag har alltså skrivit ned sammanfattande meningar ur samtliga intervjuer. 

Därefter har jag gjort en textnära kodning för att ytterligare sortera vad det är som 

förekommer i intervjun. Ur den textnära kodningen har jag plockat ut olika nyckelord. 
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Dessa nyckelord har jag sedan använt för att hitta teman i den vidare analysen (Tjora 

2012, 141:fff). Kodningen påminner om metoden meningskoncentrering som Kvale 

beskriver (1996, 175:f), där man likt sorteringsbaserad kodning och textnära kodning 

komprimerar uttalandena till mer korta och koncisa meningar. Jag har därefter använt 

mig av en meningstolkning där jag, genom de teorier jag valt ut i denna studie, tolkat 

innehållet. (Kvale 1996, 183:ff) Det jag fått fram genom min kodning är huvudsakliga 

uttryck och tankar som är gemensamma för respondenterna. Jag har delat upp dessa, 

liknande, tankar i olika teman som kommer att presenteras i analysen nedan. 

 

4	  Studiens	  kvalitet 

Tillfärlitlighet – I denna uppsats håller jag ett ganska stort avstånd till ämnet såtillvida 

att jag läst på om spelet och dess teknik. Jag är alltså objektiv i min syn på spelet då 

jag själv aldrig spelat det utan endast varit med när människor i min omgivning spelat 

spelet. Jag tycker därför varken bra eller dåligt om spelet. Det här ser jag som en 

bedrift i min studie då det har hjälp mig att, med objektiva ögon, se det stora 

sammanhanget till en viss attityd kring spelet. Hade jag varit väldigt involverad i 

spelet finns anledning att tro att respondenterna bara pratat om det positiva kring 

spelet och uteslutit det de anser negativt med spelet. Jag tror att min objektivitet till 

spelet har givit mig en mer öppen och ärlig information om vad man som respondent 

ansett om spelet. Relation mellan forskare och informant kan ha betydelse för 

tillförlitligheten (Tjora 2012, 159:ff). Till denna studie har jag använt respondenter 

som jag vet spelar spelet. Jag känner inte alla mina respondenter men enstaka känner 

jag. Hade en annan forskare ställt samma frågor till mina respondenter har jag därför 

anledning att tro att denne skulle fått liknande svar vilket ger hög tillförlitlighet. Det 

går såklart inte att undkomma att mina respondenter kan ha haft en viss känsla 

gentemot mig som forskare vilket skulle kunna generera att man svarat på ett visst 

sätt. En del respondenter har det varit svårt att få fylliga svar från vilket skulle kunna 

bero på att de känt lågt förtroende för mig. Dock har jag kunnat utröna liknande svar 

hos samtliga respondenter vilket ändå höjer tillförlitligheten i den insamlade datan 

och tyder på att en del tankeriktningar kring spelet kan finnas. De citat jag valt att 

presentera har jag valt ut då de representerar en generell bild av vad respondenterna 

svarat i de olika teman jag utrönt. Jag har också sett till att välja ut flera citat som 

liknar varandra för att du som läsare ska se att det finns stor anledning att anta att 
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åsikter kring spelet lutar åt ett visst håll (Tjora 2012, 161). Man måste såklart bejaka 

att detta är något som skulle behöva undersökas vidare i en större mer omfattande 

studie med fler respondenter. 

 

Giltighet – Jag har jobbat med att du som läsare ska känna att studien har en hög 

giltighet genom att vara så öppen jag kan med hur jag gått tillväga i min forskning 

samt att jag använt tidigare forskning förankrad i, för studien, relevanta element. 

(Tjora 2012, 162:f). 

 

Generalisering - Målet inom de flesta samhällsvetenskapliga forskningar är hög 

generalisering. Den kvantitativa metoden ger statistisk generalisering medan den 

kvalitativa kräver föreställningar av generalisering på annat sätt. Aksel Tjora 

beskriver tre sätt att generalisera i kvalitativ forskning. Det första han beskriver är 

naturalistisk generalisering där forskaren redogör så väl för detaljerna kring det som 

har studerats så läsaren själv kan avgöra om resultatet kommer ha giltighet i 

exempelvis läsarens egen forskning. Han beskriver senare en måttfull generalisering 

som han menar kan tänkas i mer kvantitativ mening där det är upp till forskaren att 

beskriva vilka situationer resultaten kan vara giltiga. Det sista han beskriver är 

begreppslig generalisering där man genom forskningen ska kunna utveckla begrepp, 

typologier och teorier som ska kunna ha relevans även för andra fall än det som 

studerats. (Tjora 2012, 163) För att kunna generalisera mina resultat skulle en djupare 

undersökning krävas. Jag hoppas dock, trots detta, att mitt resultat ska kunna öppna 

upp intressanta vägar att ta i vidare forskning kring spel i allmänhet och spelet 

Pokémon Go i synnerhet. 

 

5	  Analys	  och	  resultat 

För att disponera analysen har jag utrönt åtta stycken teman ur de intervjuer jag 

genomfört. Dessa teman kommer jag nedan att gå igenom med utvalda citat från 

respondenterna samt kopplingar till det teoretiska ramverket. Ett tema har jag döpt till 

Den rentvående effekten. Det här temat har jag ingen teori att koppla till men det 

förtjänar trots detta att vara med då mycket i materialet lutar i dess riktning. 
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5.1	  Vågen 

När respondenterna först fått höra om spelet har många av de haft tämligen låga 

tankar om det. 

 

”… nu kommer det någon sådan här dålig, ny variant som de ska tjäna pengar på.” 

”… amen men vad fan, varför ska man göra det här egentligen?” 

”… att spela Pokémon Go är hjärndött och jag förstår inte varför folk gör det.” 

 

Det finns tendenser i materialet som pekar i den riktningen att respondenterna främst 

fått reda på spelet genom antingen sociala medier, vänner eller familj. Man kan förstå 

det som att respondenterna, trots de låga tankarna, åkt med på en trendvåg där de inte 

velat vara utanför. Detta går ihop med kosters teori om människan där han menar att 

vi människor vänjer oss och söker mönster.  

 

”Det var ju de, de var rätt så liksom, i och med att alla gick ut på motorvägar och allt 

möjligt bara då var det såhär ’amen vad är det alla spelar egentligen?’. Så det var 

därför jag laddade ner det från början.”	  

	  

”… men sen så tror jag att när man ser liksom i sociala medier och så att många 

håller på med någonting så blir det ju lite såhär… man vill ju också testa. Man vill ju 

inte vara den enda som inte har testat…” 

 

”Precis som det kändes spännande första gången man loggade in på Facebook till 

exempel. Att det finns fler där ute. Alltså det är en specifik känsla … och den känsla 

är så jävla häftig för man känner ju någonstans att man tillhör något större 

sammanhang typ.” 

 

”mm… jag tror det också blir såhär en… alltså att man påverkas av andra.. alltså att 

man vill inte vara sämre än någon annan lite. Att såhär när alla, hela världen verkar 

spela, alltså man såg klipp nere i central park när såhär tusentals människor som och 

ba: nmenemene, och folk springer såhär när de får reda på att det står en Pokémon 

någonstans. Man vill liksom vara en del utav det och det blir lite som en tävling.” 
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Respondenterna har fått upp ögonen för spelet och den främsta anledning till att de 

intresserat sig för spelet tycks vara på grund av att det var Pokémon, som de kände 

igen. Detta stämmer väl överens med det Börn menar med framgången i att använda 

ett nostalgiskt medel för att skapa igenkännande i en annars ny och kanske lite 

främmande produkt. 

 

”Ehh, det började väl lite… man såg lite videos på youtube och sådära. Tyckte det 

var lite intressant såhär få gå ut och se Pokémons, man hade inte riktigt koll på vad 

det var. Alltså man är ju uppväxt med Pokémon serien.” 

 

”… innan så var jag väl nyfiken liksom, eftersom, ja eftersom det är Pokémon, alltså 

det var det man spelade när man var liten.” 

 

Många nämner också att de tycker att det är kul för att det är nytt och det pekar åt att 

respondenterna intresserar sig för dess nya teknik, men först efter att de laddat ned 

spelet. Man bestämmer sig alltså inte för att ladda ned spelet på grund av tekniken 

utan snarare för att det är Pokémon och för att så många andra spelar. Dovey & 

Kennedy nämner interaktiviteten som speldesigners största drivkraft för att komma på 

nya spel. Eftersom individer lär sig hur spel fungerar finns en längtan efter nya 

upplevelser. Att kunna utveckla ett spel som genererar en ny upplevelse är därför att 

föredra. Det här är en teori som besvaras.  

 

”Men det som fick mig att fortsätta spela, de var att det var den här twisten, tech 

twisten… Ja, men tech twisten är att det var någonting helt nytt. Jag hade inte, jag 

hade inte sett det tidigare liksom i ett spel.” 

 

”Så jag tyckte det var kul för att… det var ganska nytt. Alltså det är ju ingenting som 

jag hade gjort innan. På det sättet att man går runt mer eller mindre i verkligheten.” 

 

Det är intressant att respondenterna nämner just det här att många av dem tycker att 

spelet är kul eftersom det är nytt och inte liknar något de spelat eller sett förut. Koster 

problematiserar just det faktum att komma med nya idéer när det kommer till spel då 

han menar att människan är för lat i sin natur för att orka lära sig någonting nytt. Det 
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här besvaras på sätt och vis också för År 2012 lanserade nämligen Niantic, som också 

lanserat Pokémon Go, spelet Ingress. Ett spel som går ut på att, genom Augmented 

Reality i sin telefon, samla på något som kallas XM, utomhus och i ”verkligheten” 

(itworld.com). Det här spelet fick inte alls samma genomslag som Pokémon Go, trots 

att tekniken är tämligen identisk. Detta skulle såklart kunna tyda på dålig 

marknadsföring men framför allt att spelare inte lagt märke till spelet för att det inte 

varit något de kunnat relatera till. Något som åter för oss till Börns tankar om 

nostalgiska attribut i marknadsföringssyfte men också Kosters tankar om människan 

som lat. I och med att många av respondenterna vet vad Pokémon Go går ut på blir 

spelet också lättare att ta till sig. 

 

5.2	  Varma	  minnen	  från	  förr 

Respondenterna i denna undersökning är i åldrarna 17-60 år. Det är ett brett 

åldersspann och jag tänkte att det kanske var så att någon av dem inte skulle vetat vad 

Pokémon var sedan innan. Detta var dock inte fallet. Studien pekar åt att de som 

spelar spelet i stort vet vad Pokémon är sedan de antingen var små eller för att de har 

barn som var små när Pokémon först kom. De svar jag fått in berörande vad man har 

för relation till Pokémon skiljer sig heller inte åt allt för mycket, trots åldersspannet. 

Det tyder på att de som spelar spelet vetat vad Pokémon är sedan innan och att de har 

goda tankar om fenomenet. För att kunna bevisa en generalisering, på att de flesta 

spelare av Pokémon Go vetat vad Pokémon är sedan innan, skulle det så klart krävas 

vidare forskning i ämnet. 

 

”… sen så hade framför allt yngsta grabben Pokémonkort när han var mindre, eller 

yngre. Så att jag har ju liksom… jag känner ju till Pokémon sen innan och sådär och 

jag ser gärna tecknat också…” 

 

”Jag tänker på när man var liten, kastade Pokémonkort mot väggar.” 

 

”Då tänker man ju tillbaka till barndomen, man kollade ju på serien man spelade på 

det lilla Game Boyet där, typ innan man skulle gå och lägga sig och sånt där. Så det 

är ju såhär barndoms reminder typ.” 
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”Jag tänker väl, alltså jag tänker väl såhär till barndomen. När jag satt och kollade 

på tv:n där.”	  

	  

En respondent som inte såg sig själv som så involverad i just Pokémon men ändå haft 

det omkring sig under sin uppväxt ansåg att spelet kändes mer genuint bara för att det 

var Pokémon vilket besvarar Hartmund Rosas idé om varför nostalgiska attribut 

tilltalar oss människor. Nämligen för att de kan påminna oss om varma minnen från 

förr. R. Boyer argumenterar för att nostalgi i medier kan ses som en reaktion mot för 

snabb teknologisk utveckling och trots att mycket talar för att användarna av spelet 

tycker om att spelet är så nytt i sin stil så är majoriteten av respondenterna osäkra på 

om de ens hade spelat spelet om det var något annat än Pokémons man skulle samla. 

Det är kanske inte så att det finns en medvetenhet i att vilja stoppa teknikutvecklingen 

men det faktum att respondenterna tror att de hade ignorerat tekniken utan attributet 

Pokémon talar till viss del för R. Boyers teori. Många av respondenterna är alltså 

intresserad av spelet för att det är en ny teknik. Men de hade inte spelat spelet om det 

inte var Pokémon. De tror att de hade ignorerat spelet om det inte var Pokémon. Är 

man beredd att ignorera en ny teknik, som man egentligen tycker är häftig när man 

upplevt den, tänker jag att man inte är särskilt öppen för dess etablering. Man är, 

omedvetet. inte intresserad av att ta emot det nya. Först när det finns någonting i den 

nya tekniken, något man känner igen eller kan relatera till är man villig att ta emot 

den. 

 

”Och annars tycker jag att det var roligt att det var just Pokémon, jag hade nog 

aldrig spelat det, säg att det hade varit såhär ah monsters bro och så var det nått 

randome skit liksom, alltså randome nya djur eller vad fan som helst. Alltså då hade 

jag nog inte spelat det.” 

 

”… hade det varit så här ’gå och samla ninjagos’ då hade jag ju inte gjort det för de 

är ingenting som jag har någon sån här känsla för.” 

Många respondenter nämner också att de hade en förväntan om att Pokémon Go 

skulle vara en uppdatering av Game Boy Color som lanserades 1998. Det här tyder 

också på att de haft en förhoppning om att spelet, nostalgiskt, skulle ta dem tillbaka i 

tiden… 
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”Det fanns ju tankarna och hoppet var ju att det skulle vara liknande. Men det var 

alldeles för långt ifrån.” 

 

”… det har alltid varit ett sånt spel att man gillade enkelheten i det på game boy… 

men det kändes så o-klart på något sätt… Så, ja. Kanske en förväntan på något sätt 

att det var en upgrade av någonting gammalt typ.” 

 

… men det besvarar också Kosters idé om att vi människor tycker om att spela sådant 

vi redan kan. Så vi vet vilka vägar vi ska gå. Koster beskriver individers spelande som 

det vardagliga livet, där vi hittar mönster att följa. Samma sak menar han gäller även 

när vi spelar spel. Vet vi att ett speciellt mönster fungerat i ett spel tidigare så kommer 

vi att välja det mönstret om och om igen. En anledning till att man fann intresse för 

Pokémon Go kan därför vara för att man redan visste upplägget men framför allt – hur 

man kunde göra för att lyckas. 

 

5.3	  Hemmakänsla 

Som nämnt i temat ovan tycks respondenterna vara intresserade av spelets nya teknik 

och det lutar särskilt åt att man tycker att det är intressant att spelet vet så mycket om 

de områden man är i. Därför har jag valt att kalla det här temat hemmakänsla just för 

att det lutar åt att många respondenter spelar spelet i områden de känner till. Det är 

GPS funktionen augmented reality som står för möjligheten att kunna gå runt. Många 

tycks vara fascinerad av den. Att respondenterna pratar om detta på ett sätt som tyder 

på att de spelar i områden de känner till styrker Kosters teorier om att vi människor 

gärna gör sådant vi vet om och kan. Vi kan vår hemstad och gatorna där vi bor. Därför 

föredrar vi att hålla oss där när vi spelar. Det har också en nostalgisk koppling om 

man tittar till studien Nostalgia: Content, Triggers, Funktion. Respondenterna pratar 

om att de spelar i sin hemstad på gator de känner till vilket skulle kunna innebära att 

en betydligt starkare nostalgisk känsla uppstår då de gator i ens hemstad man spelar 

på skulle kunna vara samma gator som man spelat Game Boy på eller samma gator 

man gått på när Pokémon var som störst hos den enskilde individen. Det här pekar i 

en riktning som ytterligare tyder på vilken nostalgisk inverkan spelet tycks ha ha på 

dess användare. 
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”Men själva grejen att man måste gå runt för att få en Pokémon är ganska cool. Att 

du måste gå till ställena för att få en Pokémon.” 

 

”Alltså det är ju ganska coolt för när man tar upp telefonen och öppnar appen, det är 

liksom, man ser ju ’ja men det här är ju mitt kvarter där jag bor’. Så man ser ju 

liksom hur gatorna går exakt sådär. Det är liksom en häftig upplevelse å ba gå runt 

sen darrar det liksom till i telefonen och ba ’ja det är en Pokémon 20 meter från mitt 

hus’.”   

 

 ”… eftersom man går runt i sin… eller där man är, vilket för de flesta förmodligen 

var sin hemstad liksom.” 

 

”… hela grejen är ju att man var i sin hemstad och går runt...” 

Det talar också för att respondenterna tröttnat på spelet då de bland annat ansett att det 

är för enformigt och för svårt. Många är inte beredda att ta sig till nya platser för att 

spela spelet och där med eventuellt ha möjlighet att uppleva någonting nytt. Trots att 

det tyder på att respondenterna vet att man hittar fler olika Pokémons när man besöker 

olika platser. Det här besvarar också Kosters teori gällande spel och livet. När det 

kommer hinder som vi inte är beredda på blir det inte kul längre. Ett kaos uppstår. 

Många nämner att de tröttnade på spelet när det blev buggar i appen, något som också 

talar för det Koster menar med att oförutsedda och svåra hinder tråkar ut oss. 

”Långtråkigt, samma koncept hela tiden. Det hände inte så många ändringar eller 

någonting kändes det som.” 

 

”… för om jag skulle fortsätta skulle det inte vara så kul för att det inte var, för att det 

var för svårt. Eller, det skulle ta för mycket tid för att komma dit att det var kul 

fortfarande liksom. Jag skulle behöva jobba så mycket med det för att det skulle 

fortsätta vara kul.” 

 

”… jag tyckte att den var lite irriterande för att i början så... det var lite buggar och 

sånt. Det hängde sig, appen stängdes ned. Ehh, och sånt har jag inte riktigt tålamod 
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för. Jag tycker att saker ska fungera när jag använder dem.” 

 

”Ehh.. under en tid så fuckade min app upp så att jag inte kunde spela, för att jag inte 

kunde uppdatera och så där. Så då slutade jag.” 

 

Att tillägga är dock att en av respondenterna har svårt att se hur spelet skulle kunna 

bli tråkigt. Denna respondent berättar hur spelet vidgat hens vyer i och med att hen 

ofta besöker nya platser när hen spelar. 

 

”Ja men det gör ju ingenting eftersom jag bara går alltså. Jag är ju faktiskt uppe på 

29. Level 29. Strax på 30 (skratt). Så jag menar där, så att för mig är det ju bara 

roligt.”	  

	  

	  

5.4	  Upptäckaren,	  Ash 

När respondenterna svarar på frågan vad de skulle vilja förändra med spelet uttrycks 

en önskan om att spela mot varandra. Att kunna slå ut motståndaren vore roligare. Det 

går att koppla till tankar om nostalgi, då man i tv-serien och i de övriga tv-spelen 

spelar just mot varandra. Det lutar åt att respondenterna har en önskan om att spelet 

skulle vara lite så som tv-serien är. En känsla av att få uppleva hur det är att vara 

protagonisten Ash. Dem flesta nämner jakten, att få leta och gå runt – vilket är vad 

Ash gör i serien. En respondent sätter till och med ord på det:	  	  

	  

”… Och det var väl mer som känslan liksom, jag kommer ihåg när man spelade 

Pokémon som liten på game boy eller när man kollade på serien så var det liksom när 

man kastade bollarna, det var ju typ det man ville göra som barn. Nu var det ju 

verkligen som att man var tränaren, man skulle fånga Pokémon. Alltså du var som 

tränaren. Så det blev ju, det var de häftiga.” 

 

”Nej… jag.. ehh.. det hade varit kul om man hade kunnat spela mot varandra på ett 

bättre sätt. För det hade blivit mer interagering. Alltså det var interagering eftersom 

man gick med varandra och så, men det var ju inte någon konkurrans mot varandra. 
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Men det hade också blivit kaos på gatorna. Alltså om folk börjar möta varandra och 

döda varandra på gatorna bara sådär. Såattee, men det hade varit fetare om man 

bara såhär ’ska vi mötas, ska vi träna varandras Pokémon’, skulle man mötas. Om 

det var lite mer såhär…” 

 

”Jag hade ju kunnat göra det att man skulle kunna vahettre slåss mot varandra. De 

gubbarna alltså personerna man mötte ute alltså bara öppet på en gång. Inte gå på 

något Pokémon gym. Att man bara kunde dra...” 

 

”Men sen också att det var så spännande, amen att gå runt själv och vara lite som en 

upptäckare liksom. Men sen att, det här med att levla, få bra Pokémons, ehh… 

tur/otur, alltså.” 

 

5.5	  Det	  beroendeframkallande 

Som det sista citatet i förra temat tyder så nämner respondenterna det här med att 

levla, alltså att komma till nya nivåer i spelet, vilket tycks ha en betydande del i varför 

de väljer att ta upp spelet igen och fortsätta spela.  

 

”… nej men jag fattar ju hur… det var ju som att vinna på lotto typ. Nästan såhär 

shit, jag var liksom på landet på en ö ute på Västkusten och ba ’oh, shit här är den 

här Pokémonen, det här är helt sjukt at den här är här’. Alltså ba, det var som att 

vinna högsta vinsten på lotto liksom. Man fick en ny, en cool. Och då hade jag ju alla 

näs… väldigt många liksom så det var inte så ofta det kom nya. Men när det kom en 

ny då var det verkligen så här: YES.” 

 

”Men det är en kick, alltså, och jag kände ganska, jag kände ganska tidigt liksom att 

jag fick en belöning på riktigt. Ehh när jag så här, när jag fick en Pokémon som var 

ny att man sprang runt och liksom, ja men letade efter nya Pokémons och så då får 

man en, en kick.” 

 

”Ja det var väl mer det här egentligen med att samla. För det var ju det man ville. 

Man ville ju ha alla. Men det blev ju det här. När det var så svårt som det var. Tog 

upp så mycket tid. Man plockade upp telefonen var och varannan minut för att kolla 
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om det hade kommit något nytt i närheten.” 

 

Det tycks vara jakten som är spännande. Att leta och hitta/fånga nya saker. Kanske 

framförallt hitta/fånga. Många tycker att jämförandet med vännerna var kul. Det här 

tyder på att respondenterna snabbt blev involverad i spelet vilket talar för att spelet 

har hög immersion. Man kommer in i spelet så pass mycket att man vill spela det ofta 

för att se om man kan fånga mer och kunna jämföra med vännerna. Det blir som att 

spelet spelar en roll i det vardagliga livet. Koster beskriver hur riktigt bra spel så 

småningom blir att ingå i det vardagliga mönstret, något som till viss del kan styrkas i 

kommande citat. Spelet blir en del av verkligheten. Detta tycks vara kul men det 

tycks också kunna vara jobbigt. 

 

”Sen var det lite såhär, jag tror att de sakerna man jämför med andra var det som 

gjorde att man ville liksom spela.” 

 

”Sen blev de ju mer per automatik att man tog upp telefonen och kolla lite, runt lite. 

Ja när man var ute och cyklade, var ute och gick. Lite så.” 

 

”Det är det… det har ju så här sakta gått till att vara en kul grej till att: jag måste 

göra det. Till att bli: jag orkar inte, det är inte kul längre.” 

 

”Man plockade upp telefonen var och varannan minut för att kolla om det hade 

kommit något nytt i närheten.” 

 

”Det var ju liksom att man… ’nej, jag ska inte fastna på samma sätt’. För man 

spenderade ju liksom vanliga pengar på spelet för att liksom köpa Pokémonbollar och 

allt möjligt. Det blev liksom så här… nej…” 

 

Det här med att man kan se Pokémons i ”verkligheten” genom tekniken augmented 

reality tycks dock vara överskattad och det lutar åt att de flesta inte använder den 

funktionen då respondenterna upptäckt att den drar för mycket batterier och att det är 

svårare att fånga Pokémons med den tekniken. Detta tyder ytterligare på spelets höga 

immersion, spelet i sig är viktigare än tekniken. Det förklarar också Kosters teori om 

att människan blir uttråkad av oförutsedda hinder. Man kan se kamerafunktionen som 
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ett eventuellt hinder för att lyckas i spelet. 

 

”Ja men det. Ja men jusste, såklart! Det också, det var ju också skit kul. Ehh.. jag vet 

inte, jag tröttnade lite på det i slutet. Jag vet inte det är kanske också lite för att jag 

gillar spelet mer än det där.” 

 

”Men … och jag tyckte det var häftigt i början och lite såhär roligt men till slut så 

märkte man att det tog mycket batteri, så då tog man ju bort den effekten.” 

 

”Nej det körde inte jag med. Det fick vara för sig själv. Det gick ju att välja om man 

ville ha det så eller inte.” 

5.6	  Socialt 

Som jag nämnde i inledningen har jag valt att avgränsa mig från de sociala aspekterna 

med spelet. Men allt eftersom studien utvecklades insåg jag att detta är en viktig del 

att ta med. De sociala aspekterna kan ha andra teorier bakom sig men de går faktiskt 

att koppla till några teorier jag haft med i denna studie. En del nämner att de träffar 

nya människor när de spelar medan andra nämner att de spelar tillsammans med sina 

vänner och anhöriga. Några nämner också att de genom att ha spelat spelet får ett 

samtalsämne att använda i olika sociala situationer. Det här går att koppla till spelets 

höga immersion. Spelupplevelsen är så kraftig att många, även fast de spelat klart en 

session, fortfarande har behov eller lust att prata om det. Man är alltså så pass 

involverad i spelet att man använder det som samtalsämne. Det tyder också på 

känslan som tidigare nämnt att vara en del av något.  

 

”Det blev lite så här ’oj där borta är en sån här vi måste springa dit’. Och så pratar 

man om olika coola Pokémons som man kan få. Vad man kan göra för strategier hur 

man ska göra när man börjar spela mot gym, man berättar om olika händelser, olika 

Pokémon man fått och inte fått.” 

 

”Hon sa det till mig i efterhand att: jag hade aldrig gått fram till dig om det inte var 

för att jag såg att du spelade. Det var ganska intressant för det fick ju mig och ba: 

Shit det är verkligen något stort med det här. Ehh.. alltså att folk till och med går 

fram, för det händer ju inte så ofta i sverige, att man går och pratar med varandra.” 
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”alltså vanligtvis när man går på en promenad alltså man pratar ju inte med… man 

säger ju inget till någon.. till någon man inte känner liksom. Det är typ såhär 

”ursäkta du står i vägen” liksom. Här var det liksom alltså fem-sex personer som 

liksom ’amen där borta finns en sån’ eller ’hur går det för er’.” 

 

”Senast jag var på familjemiddag så pratade vi Pokémon och för första gången så 

hade vi så här en gemensam nämnare. Så även om jag tycker det är någonting i 

folkmassan som man kan så här göra för sig själv… ehm… så är det ju en slags 

gemenskap. Sen för mig så handlar inte gemenskapen så mycket om att man spelar 

tillsammans utan det handlar om att man har något att prata om. Och det har jag 

upplevt vid flera tillfällen när jag har träffat folk att, har man inget att prata om så 

amen ’har du spelat Pokémon Go’, så kan man prata om det typ...” 

 

Det sista citatet beskriver hur respondenten tycker det är kul att kunna prata om spelet 

med andra som också spelat, vilket går att koppla till det Koster menar med att riktigt 

bra spel ingår i det vardagliga livet. Många respondenter spelar inte bara spelet utan 

vid samtal med vänner, okända och bekanta, i det vardagliga livet, blir spelet även ett 

ämne att prata om. 

 

5.7	  Det	  verkliga	  livet 

Vid frågan om vad som är kul med spelet pratar respondenterna om att de känner att 

de blir inne i spelet vilket åter tyder på att spelet har stark immersion. Stark 

immersion får man när man glömmer tid och rum och ingenting annat än spelet spelar 

någon roll. Verkligheten blir som utesluten. Det finns anledning att tro att den höga 

immersionen spelet skapar till stor del kan bero på att spelet också spelas i 

verkligheten. För, om verkligheten är en del av spelet betyder ju det att denna inte 

behöver uteslutas helt och hållet för att man ska uppnå en ultimat spelupplevelse.  

 

”… på riktigt så känns det lite som att Pokémon är lite meditationsliknande för det 

har inte med någonting annat att göra… Pokémon är liksom helt fritt från den yttre 

världen, ’amen nu vill jag göra det här’… så jag kan känna att det är en så här 

lugnande känsla.” 
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”Jag älskar musiken i spelet jätte mycket och det är så jävla bra musik. Alltså det är 

ju samma musik hela tiden som bara går om och om igen. Och jag ba: vem fan har 

satt den här melodin för den är så sjuk, man blir så taggad (skratt). Nej men alltså 

den hypnotiserar en.” 

	  

Det lutar åt att respondenterna är så pass inne i spelet att när de möter och pratar med 

andra individer, även vänner, som spelar så pratar de enbart om spelet och de 

upplever inte att, när de står på sin gata i stan, är i ”det verkliga” livet.	  

	  

”… om jag liksom generaliserar på något sätt, jag tror inte att vi skulle prata med 

varandra i det verkliga livet…” 

	  

”… Och så pratar man om olika coola Pokémons som man kan få. Vad man kan göra 

för strategier hur man ska göra när man börjar spela mot gym, man berättar om olika 

händelser, olika Pokémon man fått och inte fått.” 

 

5.8	  Den	  rentvående	  effekten 

Som dokumenterat ovan nämner många just det här med att spela utomhus. I samband 

med detta nämner några av respondenterna hur bra det är att man får röra på sig. 

Några nämner också hur bra det är att barn får vara ute och röra på sig, trots att de 

själv inte har barn. Därför har jag valt att benämna det här temat för den avtvående 

effekten. En stor del av spelet går ut på att man måste gå för att komma så långt som 

möjligt i spelet, jag vill mena att den här promenaden och tiden utomhus också skapar 

en känsla av att ha samlat. Samlat på kilometer. Dessa samlade kilometer och 

promenader skapar i sin tur en känsla av att man gjort något bra för sig själv, vilket tar 

bort skulden av att man spelat ett spel i flera timmar. Många av de jag intervjuat har 

också varit noga med att påpeka att de inte spelar spel i vanliga fall – en del har 

påpekat det på ett sådant sätt att jag antagit att dem anser spel är onödigt tidsfördriv 

där Pokémon Go där emot är att föredra, då detta spel gör att man får röra på sig. Det 

här gör att spelet, med dess nödvändiga promenader, ger en känsla av tillfredsställelse 

hos spelaren, tillfredsställelse i att ha fått röra på sig.  
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”I alla fall om jag ska tänka på om jag får barn någon gång och de vill börja spela 

spel så känns det som att det är kanske roligare att se dom gå runt eller hoppa runt 

eller vad som helst än att se de sitta i en soffa och typ skjuta folk liksom.” 

 

”… sen så är det ju bra att det är många som såhär sitter inne hela tiden så måste 

man ju, alltså man är ju tvungen att vara ute och gå. Så folk får lite motion i livet.” 

 

”Liksom, jag tycker att det är en bra kompromiss och jag tycker då att Pokémon har 

nog säkerligen minskat en del bråk hemma där föräldrarna tycker att barnen ska gå 

ut och spela fotboll och inte sitta vid datorn, ehm… och nu kan dom liksom gå ut och 

spela.” 

 

”… det ett bra sätt för mig som fotbollsspelare att efter träning eller match att gå ut 

och gå och vahettere blöda igenom kroppen.” 

 

6	  Summering	  av	  analys	  och	  resultat 
Nu när vi gått igenom analysen och kopplat den till faktiska teorier kan vi konstatera 

att Pokémon Go tilltalar dess användare för att det är: Ett nostalgiskt attribut i ett helt 

nytt format. Man ges chansen att vara en Pokémonjägare som i TV-serien eller att få 

tillbaka känslan man hade när man såg serien, spelade Pokémon på tv-spel eller på sitt 

Gameboy. Man fascineras av det nya, vilket är tekniken augmented reality, och 

attraheras av det på grund av det gamla, fenomenet Pokémon. Det man intresserar sig 

för med augmented reality är dock främst GPS-funktionen. Man säger att man inte 

hade intresserat sig för spelet om det var något annat än Pokémon men man tycker om 

spelet för att det inte liknar något man spelat förut. Vilket i sig är motsägelsefullt 

eftersom det ändå liknar övriga Pokémonspel, bara att det är i ett nyare format. Vi kan 

också se att spelet tycks ha hög immersion. Det tycks alltså vara lätt att komma in i 

spelet. Så lätt att det blir att ingå i det vardagliga livet. Högst troligt är detta på grund 

av att så lite av omgivningen behöver uteslutas när man spelar spelet, samtidigt som 

man får en känsla av att man är i en annan värld, vilket i sin tur ger en känsla som 

beskrivits som meditativ och hypnotiserande. Viljan att komma upp i nivå och att 

samla för att jämföra med vänner blir i samband med spelets uppslukande förmåga 
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hög, det blir viktigt att lyckas i spelet. Så viktigt att det nästan blir jobbigt. Spelet 

tycks också skapa en känsla hos användaren av att ha gjort något bra mot sig själv i 

samband med att man varit ute och rört på sig. Man uttrycker att spelet är bra för barn 

och folk som sitter inne mycket. Negativt med spelet är att det tycks ha för många 

oväntade hinder, i form av buggar i appen och att det blir för svårt att hitta Pokémons. 

Det här tråkar ut användarna och det lutar åt att ett betydligt antal spelare har slutat 

spela på grund av detta. 

 

6.1	  Så,	  vad	  har	  Pokémon	  Go	  som	  tilltalar	  dess	  användare	  i	  så	  hög	  

utsträckning? 

! Det är ett nostalgiskt attribut i ett nytt format – något som tycks tilltala. Spelet 

är i sig inte är nytt för användarna. Spelet blir på detta sätt lättare att ta till sig 

eftersom man vet vad det går ut på. Man blir positivt överraskad av spelets nya 

och unika teknik.	  

! Spelet har hög immersion i och med att det är uppbyggt på verkligheten då 

denna inte behöver suddas ut eftersom den är en del av spelet.	  

!  I samband med att man kan spela med sina vänner skapar spelet tillfälle att 

även när man inte spelar jämföra och tävla med sina vänner. Det här gör att 

man – trots att man inte spelar – aldrig riktigt släpper spelet.	  

! Spelet skapar en känsla av att man gjort någonting bra genom att man rört sig 

och stöttat ett spel som är bra för stillasittande och barn.	  

	  

7	  Slutord	  och	  tankar	  kring	  vidare	  forskning 

Genom nyfikenhet och intervjuer med nio olika personer har jag kommit fram till vad 

Pokémon Go möjligen kan ha som tilltalar dess användare. Det har varit en lång men 

otroligt rolig resa som jag hoppas kommer leda till att öppna upp nya vägar att studera 

spelet på. Något jag märkt vid mina intervjuer är en viss tendens, inte hos alla men 

hos några, av att man skäms för att man spelat spelet. Det hade varit intressant att i 

vidare forskning studera om det är så att det finns en viss skäms-faktor på att man 

spelat spelet och - om det gör det - i så fall vad denna beror på. Det hade också varit 
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intressant att titta närmre på det jag kallat den rentvående effekten och om det faktiskt 

är så att utomhusaktiviteten rentvår en typ av skuldkänsla av att ha spelat i flera 

timmar och även om detta gäller för andra spel som också kräver fysisk aktivitet. Det 

hade också, nu i och med VR-glasögonens popularitet, varit intressant att jämföra hur 

nivån av immersion skiljer sig i VR spel vs. AR spel.  
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Ordlista: 

Augmented Reality (AR) – Teknik som byggs på GPS-funktion och virtuell teknik 

Virtuell – skenvärld 

Levla – att komma upp i olika nivåer i spel. Ju högre nivå desto bättre. 

Immersion – uppslukande effekt, ordet används främst inom spelteori. 

Game Boy – Bärbart litet dataspel. 
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Bilaga:	  
	  
Intervjufrågor:	  
	  
Berätta om hur ditt intresse för spelet Pokémon GO först startade? 
 
Vad kände du när du först fick höra om spelet? 
 
Kan du berätta om själva spelupplevelsen du får när du spelar spelet? 
 
Vad i spelet tror du det är som skapar den här upplevelsen? 
 
Vad är det bästa med spelet? 
 
Vad i spelet är det som gör att du vill fortsätta spela spelet? 
 
Kände du till fenomenet Pokémon innan spelet släpptes? 
 
Vad tänker du när du ser Pokémon? 
 
Vad har du haft för relation till just Pokémon sedan tidigare? 
 
Påverkar det faktum att man spelar spelet utomhus ditt intresse till spelet? 
 
Hur skulle du säga att Pokémon Go skiljer sig från andra mobilspel? 
 
Vad tycker du om det här med att man kan läsa olika anekdoter vid de olika 
Pokéstopsen? 
 
Har du spelat ensam eller med andra när du spelat? 
 
Hur viktig har den sociala aspekten varit i ditt spelande? 
 
Om man tänker på när du fångar en pokemon, hur känns det? 
 
Har du någonting du skulle vilja tillägga?	  
	  

	  


