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Berättelsen om tv-spelets utveckling är en lång uppradning av teknologiska
landvinningar – osäkert fumlande med mer eller mindre fantasifulla
interaktiva televisionsupplevelser. Det är spännande för de specialintresserade
men för de oinvigda snarare en tröttsam facktermssoppa, en pojkrumskrönika
som luktar sommarvarmt med fördragna gardiner.
Men lika angelägen och minst lika intressant är berättelsen om
berättelserna. Krönikörernas krönika.
Berättelsen om tv-spelsjournalistiken – som än i dag tycks söka efter sin
rätta form och plats.
text & illustrationer niklas larsson

mario, anno 1985

Ett medium föds

Du kanske har funderat över vad folk
sysslade med innan tv, radio, Internet,
mobiltelefoner och andra moderna underhållningsformer fanns för att uppta
människans flyktiga tillvaro. När människor inte var upptagna med att oroa
sig över ett stundande, förödande,
atom-världskrig – alltså post-HitlerTyskland – kunde (åtminstone de yngre) männen och kvinnorna hittas på diverse »lokaler« där det vickades på
höfter till ljudet av jukeboxar; där det
dracks milkshakes och pratades bilar.
Eller så är det bara min romantiska bild
av det amerikanska 1950-talet, den nya
rockmusik-kulturen – brylkrämens religion – som fattade eld i skenet av högkonjunkturens efterbrännkammare.
Oavsett vad majoriteten av ungdomarna faktiskt gjorde med sin fritid så är


det ett faktum att två uppfinningar på
underhållningsfronten – flipperspelet
och jukeboxen – fick stora genombrott
och är en slags företrädare till 1970-talets myntbaserade tv-spel, som i sin tur
är de moderna tv-spelens anfäder (eller
kanske anmödrar).
Man kan se det som olika generationer av elektroniska spel, en liknelse som
är vanligt använd i sammanhanget.
Den första generationen – typ dagens
tv-spels farfars farfars far eller nåt sådant – skulle i så fall vara de spel som
konstruerades då datorer fortfarande
upptog hela våningar med sina tusentals elektronrör, hela städer av glödande trådar bosatta i små glasbubblor.
Det är lite problematiskt att säga vilket som var det allra första datorspelet,
men jag börjar här: I början av 1960-talet skrev ett gäng science-fiction-nördar

på mit under ledning av en man vid
namn Steve Russell, som hade tillgång
till en dator på universitetet, ett spelprogram som de kallade för »Spacewar!«. Det gick ut på att två rymdskepp
skulle skjuta på varandra tills det ena
sprängdes. Inte helt olikt vissa av dagens spelidéer kan den cyniske konstatera. Men eftersom 1960-talets datorer
var för stora och inkompatibla med varandra för att någon massproduktion av
mjukvara skulle vara möjlig dröjde det
ungefär ett decennium innan spelen
nådde ut till en bredare publik än några
få teknikintresserade studenter.
1970-talet var för tv-spelet en kaotisk
tid då affärsmän sprang omkring i förvirring och försökte lista ut hur man
bäst kunde tjäna pengar på den nya leksaken. Vissa satsade på myntbaserade
apparater för publika utrymmen och

»Det är inte som att man fyller 40
och bestämmer sig för att lyssna på
dansband istället.«

andra på spelmaskiner som fungerade
med vardagsrummets moderna altare,
televisionsapparaten. När någon kom
på en ny typ av spel fanns det snart en
mängd kopior på marknaden (inte helt
olikt dagens spelbransch kan den cyniske konstatera). Mest känt från den här
eran är bordtennisspelet »Pong« från
1972 som med sin fyrkantiga boll blivit
en bit populärkulturhistoria och figurerat i till exempel tv-serien »That 70’s
Show« och popgruppen Airs musikvideo »Kelly Watch the Stars«. Det är
lockande att därefter fortsätta uppräkningen med »och resten är som ni vet
historia…«, det är nästan oundvikligt.
Ifall jag skulle räkna upp alla framsteg
som gjordes inom spelutvecklingen och
distributionen av idéer, förverkligade
med varierande ambition, skulle jag
snart tappa tråden och ramla ner i ett
hål fyllt av piratkopierade arkadspelmaskiner och ungdomar med koncentrationssvårigheter. Jag skulle somna och
drömma om Mathew Brodericks tekannevärmare-formade frisyr i dataspel-gone-crazy-filmen »War Games«
från 1983.
Företaget Nintendo tillverkade i slutet av 1800-talet en sorts japanska spelkort som numera mest används av den
japanska maffian, »Yakuza«, i spelsalonger. På 1950-talet testade företaget
att expandera i några olika branscher;
»love hotels«, en sorts hotell där man

hyr rum, ofta anonymt, per timme; de
försökte starta en taxiverksamhet; de
försökte tillverka »snabb-ris«; de började intressera sig för leksakstillverkning.
Det var inom den sistnämnda branschen som affärerna tog fart. I mitten av
1970-talet blev Nintendo officiell distributör i Japan för »Magnavox Odyssey«,
en av de allra första tv-spelskonsolerna
för hemmabruk. Allt det här är dock
kuriosa, droppar i den å som kom att bli
»Nintendo Entertainment System« (eller »nes «), Nintendos spelkonsol för
hemmabruk som började säljas i Sverige i september 1986. För de svenska 80talisterna är väl de tidiga nes -spelen,
»Super Mario Bros.«, »Ice Climber« och
»Balloon Fight« lika självklara populärkulturella milstolpar som omslaget till
The Rolling Stones »Let it Bleed« eller
slutscenen i »Casablanca« är för deras
föräldrar och deras föräldrar.
I början av 1990-talet dominerades
tv-spelsmarknaden av i huvudsak två
företag; Nintendo och Sega. De båda
tillverkade spelkonsoler och tillhörande spel och tävlade ständigt om vem
som kunde vinna – de oftast unga –
spelarnas gunst. Tv-spel såldes vanligtvis på leksaksaffärer och betraktades av
vuxenvärlden som leksaker. Utan att
generalisera alltför mycket kan jag påstå att tv-spel i dag inte längre är några
renodlade barnleksaker, även om vissa
verkar tro det. Den generation som väx

»Det var väl kanske sex andra
personer där, och det sjukaste var
att man fick sitta och provspela för
redaktören för att få jobbet !
Det säger en hel del om hur det
var på den tiden.«
Tobias Bjarneby

te upp med tv-spel på 1980- och 90-talen har nu hunnit föra vidare sitt intresse till sina barn. Att spela tv-spel är
för många lika naturligt som att se på
film eller lyssna på musik.
Tobias Bjarneby är chefredaktör för
tidningen Level som funnits i snart två
år och han har skrivit om tv-spel i omkring 16 år. Först i Nintendo-magasinet
som gavs ut av Nintendodistributören
Bergsala tillsammans med Atlantic
Förlags och senare i bland annat Super
Power och Super Play. Han driver numera ett eget förlag (Reset media) som
ger ut Level och som tillhandahåller en
av Sveriges största hemsidor om tvspel; www.loading.se.
Tv-spelsjournalistikens utveckling
är på många sätt en parallell till Tobias
Bjarnebys karriär. Han har varit aktiv
tv-spelsjournalist under större delen av
den svenska tv-spelsjournalistikens liv.
Han jämför den ökande förståelsen för
tv-spel med det sätt som till exempel
The Beatles har gått från ungdomsrevolt till något som mormor och morfar
lyssnar på.
– Det är en naturlig utveckling. De
som var unga när arkadspelen kom är i
medelåldern nu och vi som växte upp
med nes har blivit betydligt äldre men
tycker fortfarande att det är helt naturligt att hålla på med tv-spel. Du kan
jämföra med popmusik, mina föräldrar
lyssnade på popmusik som unga, det


sågs som en ungdomsgrej då men de
lyssnar fortfarande på popmusik utan
att det är något konstigt med det. Man
slutar inte vara intresserad av något
bara för att man blir äldre. Det är inte
som att man fyller 40 och bestämmer
sig för att lyssna på dansband istället.
Det började med en jobbannons

Någon gång i början av 1980-talet; Bob
Marley var nyligen avliden, Justin Timberlake knappt ett år gammal, Olof
Palmes Socialdemokraterna tog över
efter Torbjörn Fälldins Centerkoalition, en Piggelin kostade strax över en
krona och det roligaste man kunde
göra på rasterna i skolan var att spela
»Game & Watch« – åtminstone om
man hette Tobias Bjarneby. Den unge
Bjarneby ägnade otaliga timmar åt att
jaga poäng i »Mickey & Donald«, en
Disney-licens tillverkad av Nintendo
som gick ut på att släcka bränder som i
ökande takt blommade upp på den lilla lcd -skärmen.
– Spelandet då var väldigt mycket en
kul grej, en lek eller nästan som en
sport – en ren poängjakt. Jag är väldigt
mycket den typen av person som går in
för en sak väldigt hårt. Och Game &
Watch var en fascinerande grej som jag
fastnade för. Sen var det väl även coolt
med tekniken, och så är det väl alltid
när man hittar nåt som föräldrarna
inte riktigt förstår.

Spelandet förblev Bjarnebys favoritsysselsättning; under de tidiga tonåren
gjorde han sin egen tv-spelstidning, kopierade upp den på pappas kopieringsmaskin och tvingade sina syskon att
prenumerera på den.
Efter lanseringen av nes (eller »Nintendo 8-bit« som den ofta kallas) i Sverige i slutet av 1986 dröjde det inte länge
innan man kunde hyra spel på videobutiken. Den då nyblivna tonåringen Tobias Bjarneby ansträngde sig för att
uppfinna inkomstbringande sysslor
som att dra upp maskrosor ur föräldrarnas gräsmatta så att han skulle ha en
50-lapp att lägga på ett hyrspel när helgen kom.
1990 började det svenska serietidningsförlaget Atlantic ge ut klubbladet
Nintendo-magasinet till invigda fans av
den japanska tv-spelstillverkaren. Tidningen fokuserade på tecknade serier
baserade på spel med bland andra Mario och Zelda (de största Nintendospelkaraktärerna).
I varje nummer fanns också en bilaga (»Power Player«) med tester av nya
Nintendospel. Speltesterna var väldigt
olika dagens recensioner; innehöll oftast mer information om spelens funktioner än omdömen om deras för- och
nackdelar. Kortfattat kan man beskriva
Nintendo-magasinets journalistiska infallsvinkel som obefintlig, den var mer
eller mindre ett propagandablad. Det
fanns heller inga journalistiska ambitioner på redaktionen. Tv-spel var fortfarande någonting av vuxenvärlden
ofördärvat och spännande, en underhållningsjätte i valpstadiet – outvecklade sinnen men med en enorm hunger
och växtkraft. Klubbkänslan, det interna och lite hemliga var mycket påtagligt
mellan raderna på Nintendo-magasinets sidor. I alla fall om man som utomstående och vuxet oförstående gav sig
på att göra en inblick.
En som förstod mycket väl vad det
handlade om och som törstade efter information var den unge Tobias Bjarneby. En dag läste han en annons i Nintendo-magasinet som han genast visste
skulle förändra hans liv. Tidningen sökte en medarbetare.
– Jag minns det verkligen som ett de-

fining moment. Jag kände att jag hade
hittat mitt kall, även om jag inte skulle
få jobbet så var det vad jag skulle hålla
på med. Jag skickade in en ansökan där
jag gjorde en särskild version av mitt
eget magasin på 32 sidor med recensioner och så.
Medan Bjarneby gick och kontemplerade över sin framtid som professionell tv-spelsskribent publicerade Dagens Nyheter spelrecensioner av den
erfarna kulturjournalisten Ana Valdés
på sina anrikt tunga tidningssidor. Till
skillnad från Power Players motsvarigheter handlade hennes betraktelser
mindre om »power-ups« och mer om
genusperspektiv. Men även om dn :s
försök att bevaka den nya underhållningsformen var betydligt mer pretentiösa än Nintendo-magasinets så missade man mest troligt målet, det vill säga
om målet var att nå ut till allmänheten
– den oinvigda massan. Och om målet
var att nå ut till spelarna var texterna
mest troligt för tunga; ovanför deras
huvuden.
Tv-spelsjournalistiken hade vid det
här läget inte hade hittat sin form. Antingen var texterna alldeles för grunda,
knappast värda att benämnas journalistik, eller så var de för djupa för att intressera någon annan än en mycket begränsad intellektuell skara.
Tobias Bjarneby minns tiden med
Nintendo-magasinet:
– Texterna var väldigt »guide«-aktiga, men man reflekterade inte så mycket över det eftersom det inte fanns något
alternativ, det fanns inga bra före
bilder.
Du skall inga andra konsoler
hava jämte Nintendo ( eller sega )

Det fanns en annan speltidning i det tidiga 1990-talets Sverige. Sega Force profilerade sig som en tidning för Sega-älskare, men spenderade också otaliga
spaltmillimeter på att smutskasta Nintendo och andra motståndare. Man
blandade nyheter med recensioner och
spelguider och även här var klubbkänslan – vi, de invigda, grabbarna och jag –
ett genomgående tema. Pojkrumslukten trängde fram mellan bokstäverna
och den journalistiska etiken var långt


borta. Bland annat kunde man läsa i en
recension från 1992:
»Hellre skulle man bli tagen på bar
gärning av sina föräldrar och närmsta
polare med att hyra den värsta och vidrigaste porrfilmen i grannskapets pornobutik än att köpa (för sina surt förvärvade penningar) just ett sådant spel
som stinker värre än ens två veckors
strumpor.«
Ett tag efter att Tobias Bjarneby slic
kat igen kuvertet med sin ansökan och
skickat iväg det till Atlantics förlag blev
han kallad till intervju på Nintendomagasinets kontor. En nervös sjuttonåring vandrade in hos chefredaktören
Jonas Svensson med en klump av förhoppningar i halsgropen.
– Det var väl kanske sex andra personer där, och det sjukaste var att man
fick sitta och provspela för redaktören
för att få jobbet! Det säger en hel del om
hur det var på den tiden. Jag fick spela
»Super Mario World« som då bara
fanns i Japan, men jag hade precis veckan innan köpt en importerad »Super
Famicom« [»Super Nintendo« eller
»snes « i Sverige] och spelat just det
spelet konstant i en vecka så jag var då
väldigt bra på det.
Kort därefter skrev Tobias Bjarneby
sina första ord i Nintendo-magasinet.
Mario hjärta Sonic

1993 kom första numret av Super Power,


den nya Nintendo-tidningen som skulle locka de lite äldre läsarna med en seriösare produkt till skillnad från serietidningen Nintendo-magasinet. Det
dröjde inte länge förrän Nintendo-magasinet lades ned och Tobias Bjarneby
fick ta över som redaktionschef på Super Power.
– Det var väl där i början av Super
Power som jag började inse att man
kunde göra på ett annat sätt. Och det
var då jag började försöka tänka ut en
slags vinkel. Åtminstone på ledaren och
recensionerna och inte bara skriva »Här
är ett nytt nummer, de här spelen har vi
testat«.
När mitten av 1990-talet närmade sig
hade dags- och kvällspressen fortfarande inte hittat någon fruktbar form att
stöpa sin tv-spelsjournalistik i. Istället
läste Bjarneby importtidningar men
framför allt inspirerades han av den nya
svenska musiktidningen »Pop« (1992–
99) och chefredaktören Andres Lokkos
namnkunniga stall av skribenter.
– De journalisterna var visserligen
äldre och hade enorma ambitioner och
pretentioner men jag kände bara att
»det här vill jag göra, fast med spel«. Sen
var det en långsam utdragen process att
utvecklas nummer för nummer.
Sommaren 1995 tog Bjarneby med
redaktion ett avgörande steg. Från att
ha varit »100% Nintendo« deklarerade
framsidan av sommarens dubbelnum-

mer att man nu skulle skriva »allt om
ALLA format«. På bilden i bakgrunden
stod Mario och Sonic, Nintendos och
Segas virtuella affischpojkar, sida vid
sida signalerande med var sitt fredstecken i tecknade vita handskar. En italiensk/amerikansk rörmokare med röda
hängselbyxor och en snabbspringande
blå igelkott med röda gympaskor, båda
symboler som snart skulle ha spelat ut
sin roll. Det var uppenbarligen inte
coolt att tillhöra den insnöade gruppen
som bara spelade en tillverkares spel
längre.
Dörren ut från pojkrummet stod på
glänt.
Inte långt senare, innan julen 1995,
lanserade Sony sin första spelkonsol
»Playstation« i Sverige. Den var kapabel
att rendera riktig 3d -grafik och Sony
hade hittat ett hål att fylla på marknaden – spelen hade en allmänt mer vuxen ton än de gamla maskinernas. Två år
senare, i slutet av 1997, släppte Nintendo sin då försenade konsol »Nintendo
64«. När jag frågar Tobias Bjarneby vad
som varit den största händelsen under
hans karriär är det just de här åren som
kommer på tal.
– Hela den perioden… Steget in i 3d
var otroligt stort, med »Super Mario
64« som visade vad man kunde göra
med det nya formatet. Och Playstation
som visade att spel inte bara behöver
vara leksaker för barn.

De svenska spelarna
× Hälften av Sveriges befolkning spelar tv-spel.
× Hälften av de som spelar tv-spel är kvinnor.
× Medelåldern för en som spelar tv-spel är 33 år.
× 41 procent av de som spelar tv-spel har gjort det i mer än 10 år.
× 7 av 10 ungdomar spelar tv-spel på sin fritid.
Källa: tns Gallup och esa (»Entertainment Software Association«)

»Min förhoppning, och min
övertygelse, är att spelen kommer
att dela upp sig mellan ’fin’ och
’underhållning’, precis som de
andra konstarterna.«
jonas thente

Tv-spel för massorna

1997 var också det år då svensk public
service fick upp ögonen för den växande ungdomskulturen tv-spel. Internet
eller »cyberspace« var hett, namnet
»Sajber« nästan likaså, och för att tilltala målgruppen för det nya tv-programmet satte man den unga och relativt seriösa radiojournalisten Filip
Struwe som programledare tillsammans med den då oerfarna Lena Stübner (som numera driver ett »surf camp«
på franska västkusten).
När Tobias Bjarneby samma år skulle göra sin efterlängtade första intervju
med Marios legendariska skapare Shigeru Miyamoto i Tokyo var ett av villkoren från Miyamotos organisation att
Super Play, som Super Power då hade
bytt namn till (i mars 1996), delade på
de 25 minuterna med Sveriges televisions Sajber.
– Jag träffade Filip Struwe kvällen
10

innan på hotellet. Vi skulle stämma av
med varandra så att vi visste vad vi
skulle fråga och sådär. Jag minns att
han frågade mig, »Visst är det han [Shigeru Miyamoto] som har gjort Mario?«, och jag svarade, »Ja och Zelda
och en massa andra spel«, »Jaha… Zelda… Det har jag inte hört talas om«. Jag
menar de skickar en reporter till Japan
för en 25 minuters intervju och så vet
han ingenting om varken tv-spel eller
den han ska intervjua. Jag fick sitta hela
kvällen i baren och lära honom Nintendos historia.
Bjarnebys åsikter om public services
försök att göra tv om tv-spel är tydliga.
– Det märktes hur usel research de
gjorde. Det tycker jag gäller även för
»Kontroll« som gick för inte så länge
sen på svt. De kunde sitta och tjafsa i
5 minuter om nån detalj som typ vilken
färg det var på gräset i »Donkey Kong«.

Det är så tråkigt för det är den bilden
som gemene man får av tv-spel och
speljournalistiken. Det blir för generellt och ointressant för de som är intresserade av spel men samtidigt för insnöat för de oinvigda.
Bjarneby var själv gäst i Kontrolls tvsoffa i början av 2004. Då hette programledaren Alexander Hammarlöf,
men när programmet gick in på sin
tredje säsong 2006 var det Susanne
Möller, nu tv-spelsskribent i Dagens
Nyheter, som höll i trådarna. Möller representerar på flera sätt en ny sorts
speljournalistik. För det första är hon
kvinna och för det andra skriver hon på
ett sätt som språkligt likställer speljournalistiken med de andra genrerna
i den traditionella kulturbevakningen.
Vad kommer efter 3 … D ?

Det är lätt att hamna i jämförelser mellan tv-spel och film; de är båda visuella

och moderna – förhållandevis unga –
medier och har båda tampats med oförstående och konservativt kritiska mottaganden från den tyckande eliten
(exempelvis kulturjournalister). Leif
Furhammar, professor i filmvetenskap,
skriver i sin bok »Filmen i Sverige« om
en debatt som hölls 1911 i Stockholm.
Frågan som diskuterades var »Är biografdramat konst eller ej?«, svaret blev
mer eller mindre entydigt nekande. En
prominent konstkritiker vid namn Carl
Gustaf Laurin lär ha sagt att »biografdramatiken lika litet är konst som ett
anatomiskt vaxkabinett är vetenskap«.
Furhammars kommentar till den historiska debatten är; »… Det intressanta är
inte hur frågan besvarades utan att den
över huvud taget ställdes.«. Det var lite
drygt 15 år efter att filmen uppfunnits
när man började acceptera den – eller
åtminstone nära tanken om den – som
en konstform.
Tv-spel har funnits i sin nuvarande
form (från och med nes , 1986) i drygt
20 år. Även om den teknologiska utvecklingen går betydligt fortare nu än
vad den gjorde i slutet av 1800-talet så
kan man anta att det fortfarande är fullt
möjligt att revolutionera tv-spelsmediet, inte minst konstnärligt. Frågan är
bara hur.
Spelmediet kan ses som en vidareutveckling – en fördjupning – av filmmediet i och med den extra dimensionen;
interaktivitet. Dock har de olika narratologiska förutsättningar. En film kan
till exempel utnyttja åskådarens ovetskap för att skapa dramaturgiska effekter medan spelets åskådare själv måste
föra handlingen vidare och då får en
roll som mer liknar filmens protagonist
än betraktare. Ett förhållande som inte
nödvändigtvis måste vara begränsande. Ofta är det just begränsningar som
tvingar kreatörer att hitta nya vägar.
Jag föreslår med viss ironi att framtiden kanske ligger i »virtual reality-hjälmar« en trend från 1990-talet, Tobias
Bjarneby skrattar och kontrar:
– Nu på senare år är det väl Wii-kontrollen [till Nintendos senaste konsol
»Nintendo Wii«] och »Guitar Hero«
som har varit de största händelserna,
just att själva kontrollen har blivit det

viktiga att utveckla. Sen märks det också att det finns allt fler utvecklare som
har helt andra konstnärliga ambitioner
än vad man haft förut. Tv-spel är på väg
att bli, inte bara en leksak för ljusskygga prylnördar och poängjägare, utan
också en konstform.
Dagens Nyheters spelredaktör Jonas
Thente vill gärna se en sådan utveckling.
– Man brukar säga att datorspelen
inte har fått sin »Citizen Cane« än, och
det är helt korrekt. Min förhoppning,
och min övertygelse, är att spelen kommer att dela upp sig mellan »fin« och
»underhållning«, precis som de andra
konstarterna. När det väl händer så
kommer vi att få se »auteurer« även i
spelbranschen.
En ny speljournalistik

Jonas Thente har skrivit om tv-spel nästan lika länge som Tobias Bjarneby.
Han representerar den intellektuella
skaran av journalister som intresserat
sig för det nya mediet. Redan 1994, med
färskplockade akademiska pretentioner från litteraturvetenskapliga institutionen i Lund, skrev han två långa
kulturartiklar i tidningen Idag om berättartekniken i Lucasarts äventyrsspel
och om samhällsstrukturen i det tidiga
online-rollspelet »LambdaMOO«.
Hans åsikter om den tidiga specialpressen är tydlig.
– På den tiden fanns det ett par speltidskrifter, men jag minns de som extremt grabbiga och fanbaserade. Väldigt mycket »vi vill ha gratis spel« över
dem. Jag inspirerades framför allt av
Computer Gaming World som i dag
heter Games for Windows, där recensionerna var evighetslånga och djupgående. Serious shit.
Thentes önskan om att se en uppdelning mellan »fin« och »underhållning«
inom spelvärlden på samma sätt som
inom film, musik, teater och andra
konstformer, tycks kräva att även journalistiken delar upp sig i olika undergrupper. En sådan indelning finns på
sätt och vis redan. Internet och möjligheten att snabbt uppdatera läsare med
information har lett till att både magasinen och i viss mån dagstidningarna
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tvingats förändra sin spelbevakning.
Den traditionella recensionen, konsumentupplysningen – »på-en-skalamellan-ett-och-fem« – är fortfarande
den överlägset vanligaste formen av
speljournalistik.
Susanne Möller har uppgiften att
skriva dn :s recensioner. Hon hör helt
klart till en ny sorts speljournalister,
hon skriver recensioner – precis som
alla andra – men använder ett språk
som tydligt tar avstånd från uppfattningen att spel bara är för barn eller att
det hur som helst inte är riktigt på allvar. Till exempel skriver hon i en recension av spelet »Contact«, 2 februari
2007, att:
»Spelet sjuder av klurig postmodern
attityd… Balansgången slutar i ’Contacts’ fall med en frisk fläkt som med sin
intertextualitet tar spelet till en högre
nivå än det egentligen förtjänar rent
spelmekaniskt.«.
Hon tycker såhär om tv-spelsjournalistiken i dag:
– Jag kan tycka att just i branschpress
finns det fortfarande en, inte rädsla,
men osäkerhet inför att skriva annat än
man är van vid, alltså recensioner, intervjuer och »retro-love«. Jag kan tycka
att det saknas ett ifrågasättande av spel
som kultur och medium. Man problematiserar inte, och då snackar jag inte
om påhittat spelberoende eller våldsdebatter utan om själva spelen och spel
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som verk, vilket jag kan tycka är synd.
Tobias Bjarnebys nuvarande tidning
Level, en del av den branschpress som
Möller pratar om, har inte samma upplägg som Super Play hade på 1990-talet.
Bjarneby förklarar varför:
– Internet har tvingat fram en ny
sorts speljournalistik, vi har blivit
tvungna att gå mer på djupet och skriva om saker på andra sätt. Men jag gillar tidningsformatet, känslan av en helhetsupplevelse både med layout och
texter som man inte kan få på Internet.
Och jag tror inte att Internet kommer
att döda tidningarna, men visst finns
det mycket positivt med det.
Journalistik-inriktningen »new journalism« har spritt sig även till speljournalistiken. Personligare och mer anekdotiskt; texter som handlar mer om den
subjektiva upplevelsen än försök att
göra någon slags objektiva kartläggningar – köpguider – av spel.
Bjarnebys tidning Level innehåller
en mängd krönikor och reportage som
inte har något direkt nyhetsvärde. Jag
frågade Tobias Bjarneby om hans syn
på nyhetsvärdering.
– Jag försöker tänka, »vad kan vi göra
i Level?«. På vilket sätt kan man skriva
om saker så att de blir intressanta utan
att man har något direkt nyhetsvärde?
Vad vill vi se i ett spel? Mer intervjuer
och så. Jag går ganska mycket på känsla, efter att ha jobbat med det här så

länge så har jag blivit van att se vad som
passar i tidningen.
Tjejerna mot killarna

Under 2007 köpte svenska konsumenter, enligt Dataspelbranschen, tv-spel
för omkring 2,3 miljarder kronor. För
de pengarna har folket fått fler än 7,6
miljoner spel i händerna. En snabb jämförelse med musikbranschen: trots piratkopiering och digital försäljning såldes det nästan 15 miljoner fysiska skivor
(album) under 2007 enligt Grammofonleverantörernas förening. Men även
om man räknar med alla olika medier
(singlar, album, dvd och digital försäljning) så blir försäljningen inte värd mer
än cirka 840 miljoner kronor. Svenska
filminstitutet presenterar statistik över
biografbesök och under 2007 betalade
svenskarna knappt 1,2 miljarder kronor
för att se på film i allmänhetens sällskap – 14,9 miljoner besök, eller cirka
1,6 besök per svensk.
På ren svenska: spelbranschen är fet.
En så stark ekonomisk kraft borde uppmärksammas i media. En marknad med
så stor omsättning borde generera lika
mycket intresse på nyhetsredaktioner
som de numera ekonomiskt underlägsna musik- och biografnäringarna. Jag
vill påstå att den inte gör det. Dessutom
borde det – för att göra ett litet hopp –
finnas lika många kvinnor som män intresserade av att bevaka den världen.

susanne möller

»Tjejer spelar. De kanske inte
skryter om det eller skyltar med
det, men många tjejer spelar,
och det kommer fler.«

Men förutom några få undantag är alla
speljournalister män. Tobias Bjarnebys
Level har inte en enda kvinna anställd.
– Det är väl helt enkelt så att det
finns färre intresserade kvinnor och
därmed färre duktiga skribenter. Jag
har inget intresse av att kvotera in en
skribent på grund av kön, jag vill ha de
bästa skribenterna och det är väl det
bästa för alla inblandade.
En kvinna som har en viktig roll i
speljournalistikens drama är dn :s Susanne Möller.
– Kanske är vi tjejer helt enkelt för
dåliga? säger hon och skrattar. Nä, men
precis som i många mansdominerade
utrymmen blir det väl lite nepotiskt.
Någon känner någon som känner någon som kan skriva för speltidningen.
Jag kom in på det sättet när jag började
skriva för Player1. Och när jag sen följde med till Level så slutade jag skriva
där ganska omgående men trots det så
var det först för ett par nummer sen
som jag slutade vara ett kuttersmycke
på redaktionssidorna, vilket säger lite
om hur viktigt det var att ha en tjej i
samlingen fast jag inte tillförde nåt.
Hon tror att bristen på kvinnliga
skribenter påverkar journalistiken.
– Jag tror att man som tjej kan förhålla sig på ett annat sätt framförallt
till hur kvinnor visas upp i spel och jag
tror det kan ge nya perspektiv och

kanske lite nyttiga perspektiv.
Hur tror du man kan få fler kvinnor
att skriva om tv-spel?
– Det är nog inte svårare än att sluta
röra sig nervöst kring ämnet. Tjejer
spelar. De kanske inte skryter om det
eller skyltar med det, men många tjejer
spelar, och det kommer fler. Det tar
bara lite tid. Tjejer i dag växer upp med
spel på ett helt annat sätt än jag gjorde
när jag växte upp och för dem är det
naturligt med spel.
Enligt en färsk tns Gallup-undersökning är spelandet jämnt fördelat
mellan könen. Men borde inte det generera fler spel med traditionellt kvinnliga teman? Eller så kanske spelandet
kan hjälpa till att sudda ut sådana traditioner. Kvinnor kan också roas av att
köra snabba bilar och män kan njuta av
att triumferande segla över hopphinder på en hästrygg. Susanne Möller
tror på en mer jämställd fördelning på
spelredaktionerna i framtiden.
– Tills dess vore det roligt om det
kom typ ett spelfanzine av bara tjejer eller nåt, så att det avdramatiserades lite. Blev lite punk och kanske
gjorde en markering mot den killkul13

»Det finns fortfarande
de som ställer sig upp
på presskonferenser och
frågar, ’vilken knapp
hoppar man på ?’«.
peter ottsjö

tur som fortfarande utgör speljournalistiken.
Och vem tjänar på det här ?

Tobias Bjarneby pratar om att ge läsaren en »feel good«-upplevelse och att
berätta berättelser. Jag undrar hur han
ser på behovet av en branschkritisk,
ifrågasättande journalism.
– Jag tror inte att någon skulle bli
gladare av att vi skrev om missförhållanden eller annat sånt. Så är det väl
med alla magasin som ska vara lite
»glossy« och snygga. Det handlar
mycket om att ämnet ska tas upp på ett
sätt som känns underhållande och roligt för läsaren. Skulle till exempel en
modetidning skriva om barnarbete i
Indien skulle ingen vilja köpa tidningen för då skulle inte det övriga innehållet vara underhållande längre. Man
vill inte döda den där känslan. Så där14

för blir väl kritiken oftast mer på detaljnivå.
Tror du inte att det behövs ett kritiskt
förhållningssätt för att speljournalistiken ska få upp sitt anseende?
– Jo självklart, men jag ser det mer
som dagstidningarnas uppgift. Tyvärr
blir det oftast väldigt tamt. Som när Aftonbladet skulle skriva om det stora antalet trasiga »Xbox360« och ställa Microsoft mot väggen, men bara fick tag i
nån svensk pr-kille som inte riktigt visste vad han pratade om.
Aftonbladets spelredaktör Peter Ottsjö beklagar sig istället över speltidningarnas problematiska förhållande
till spelbranschen.
– Det är en jävla situation för specialpressen, de sitter praktiskt taget i knäet
på förläggarna. För att kunna göra tidningar i den konkurrens som finns måste de exempelvis ta emot bjudresor, men

det ska inte hindra att de har en kritisk
vinkel när de väl skriver texten.
Redan i mars 1996, i det allra första
numret av Super Play, skrev Bjarneby på
ledarsidan:
»… det är som sagt egentligen inte
konstigt. Att de som inte är insatta inte
tar tv-spel på särskilt stort allvar, alltså.
De ser ju aldrig de bra spelen, hör aldrig
talas om normala spelare och får aldrig
veta att Shigeru Miyamoto är lika genialisk som John Lennon var, med den
enda skillnaden att Miyamoto gör Nintendospel istället för popmusik.«.
Han skrev också om hur »seriösa tidningar« misslyckas med att hitta insatta journalister och hur rubriker som
»Här lär sig barn döda« skapar en felaktig bild av tv-spelmediet.
Men hur kritisk är pressen i dagens
Sverige? Dags- och kvällstidningarna
har förutom sin vanliga spelbevakning

ofta skrivit om tv-spel och spelbranschen i negativa ordalag. Till exempel kunde man i Aftonbladet, 20
april 2007, läsa en artikel med rubriken:
»Spelen lär barn att döda«, där en amerikansk överste säger i en intervju att
datorspelen ligger bakom skolmassakrerna i USA. Tre dagar innan julafton
samma år publicerade Aftonbladet en
artikel om hur två ungdomar, också de
amerikaner, spelade tv-spelet »Mortal
Kombat« och sedan sparkade ihjäl den
enes lillasyster för att de: »… blev så inspirerade av våldsspelet att de ville testa några av sparkarna och slagen.«.
Aftonbladets Peter Ottsjö är kritisk
mot den typen av artiklar.
– Ja, det där är två bra exempel på när
vi är dåliga, när vi missar. Jag tror att
det kommer från en missuppfattning
att spel är för barn och då framstår
våldsamma spel som nåt fruktansvärt.
Varför tror du det är så?
– Det är väl för att många som sitter i
beslutsfattande positioner är lite äldre
och helt enkelt inte förstår sig på spelmediet, just att det inte bara är för barn.
Vi blir arga när det skrivs såna här saker
och försöker diskutera det med de som
bestämmer. Jag menar, det finns andra
sätt att skriva om såna här saker så att
det blir bättre, jag kan till exempel skriva en krönika där jag ger en mer nyanserad bild. Vårt mål är att minska ner
på de här grejerna och förbättra bilden
av spelmediet, men för det måste man
se på varje enskild grej.
För att vara rättvis bör nämnas att
det på Aftonbladets hemsida också
finns artiklar som konstaterar att det
till exempel är bra för synen att spela tvspel; att barn faktiskt lär sig saker av att
spela, som att de: »får snabbare reaktionsförmåga, lär sig lösa problem och
att tänka i färger och mönster.« som en
intervjuad barnläkare konstaterar under rubriken »Är ditt barn en cyberunge?« från augusti 2005.
Den fördomsfulla framställningen
av tv-spel som någonting skadligt har
funnits länge men är kanske på väg
bort, Dagens Nyheters Jonas Thente
tror i alla fall det.
– För nyhetsredaktionerna är spel
den senaste syndabocken men den börjar bli lite gammal och luggsliten vid det

här laget. Jag tror att epoken med spel
som orsak till skolmassmördare börjar
gå mot sitt slut. Nu har vi »Facebook«
och sånt istället. När läsarna börjar bli
bekanta med spel så är det inte längre
lika lukrativt att demonisera.
Hur vill du att speljournalistiken fortsätter utvecklas?
– Det behövs en dubbel rörelse här,
på samma gång mer djuplodande och
mer pedagogisk journalistik. Dessutom, och det här är mycket viktigt, så
måste de starka banden mellan spelbranschen och speljournalistiken kapas, definitivt och oåterkalleligen. Journalistik bygger på ett förtroende mellan
skribent och läsare, och ett sådant förtroende kan aldrig upprättas så länge
branschen betalar för journalisternas
rapportering, till exempel.
Hur menar du att branschen betalar
för journalisternas rapportering?
– Branschen betalar inte sådär rakt
på för uppmärksamheten, men banden
mellan spelbransch och spelrapportering är för starka än så länge. Jag fick en
specialdesignad »Ipod« budad till mig
för några jular sedan från ett företag
vars spel jag skrivit positivt om. Den
fick jag förstås skicka tillbaka. Man får
även erbjudanden om betalda resor till
mässor och galor runt om i världen.
Journalistik är inte kritik
— kritik är inte journalistik

Jonas Thentes önskan om en speljournalistik uppdelad mellan »fin« och »underhållning« passar bra ihop med hans
intellektuella bakgrund (han är även
litteraturredaktör på dn ). Men att skriva om tv-spel på andra sätt än sedvanliga recensioner är fortfarande ingenting som hör till vanligheten. Susanne
Möller, dn :s meste tv-spelskribent:
– Jag tycker att det som kännetecknar bra speljournalistik är först och
främst en sund blandning av kritik och
recension. Recensioner behövs, även
om folk fortfarande köper de dåliga spelen, men vi behöver spelkritik ännu
mer. Jag skulle vilja ha ett större kritiskt
tänkande, inte bara mot detaljer i spelen som typ »polygonförvirring« eller
»halkande framerate«.
dn :s recensioner är betydligt längre
och mer djupgående än på många andra
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tidningar men ändå har man ett klassiskt poängsystem som ger läsaren
snabb information om hur bra spelet är
på en skala mellan 1 och 5. Susanne
Möller är inte helt nöjd med det systemet.
– Jag hoppas att mindre fokus ska ligga på betygen. Visst sätter dn ut betyg,
men jag gillar det inte så jättemycket.
Det är att förenkla alltihop och just sånt
hysteriskt fokus på betyg som ändå
finns i spelvärlden gör att andra aspekter av spelet riskerar att suddas bort.
För hur gör man med ett »ambitiöst försök« eller ett spel med superbra spelmekanik som inte säger en något?
Tobias Bjarnebys magasin, Level, försöker hitta nya sätt att skriva på, men
den traditionella vägen till kritik (till
skillnad från journalistik) går genom
den vetenskapliga världen och oftast via
den något otillgängliga essän, någonting som förmodligen inte lockar till
läsning hos merparten av tv-spelkonsumenterna.
– Problemet är att de flesta som försöker skriva om spel på ett annorlunda
sätt misslyckas, det blir oftast för pretentiöst och torrt, säger han.
Det går en gräns någonstans mellan
journalistik och kritik. Att hitta nya sätt
att skriva om tv-spel är egentligen inget problem, men att hitta sätt som passar det mediala utrymme som ges – och
efterfrågas – är desto svårare. Den mer
djuplodande och tidlösa kritiken, som
ställer frågor som »hur?« och »varför?«
skulle få svårt att hitta läsare bland de
som mest bara är intresserade av att
veta om ett spel är bra eller dåligt. Därför blir den traditionella »på-en-skalamellan-ett-och-fem-recensionen« den
enklaste vägen att gå. Jonas Thente:
– Det enda jag kräver av spel-journalistiken är att journalisten känner till
spel och har spelat själv så att han eller
hon vet vad det är frågan om, på samma
sätt som man kräver av någon som skriver om teater att denne har varit på teatern. Men av spel-kritiken kräver jag
desto mer. Det är en enorm skillnad
mellan journalistik och kritik. Som litteraturredaktör består mitt första kritiska arbete i att bestämma vad som är
intressant nog att recenseras. Då väljer
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jag bort Dan Brown, Liza Marklund och
annat som jag anser inte vara estetiskt
intressant nog att uppmärksamma. Jag
skriver inte heller om telefonkatalogen
eller »99 fräckisar«. Alltså, att ett spel är
ett spel innebär inte att det är tillräckligt meriterat för att skriva om, lika lite
som bokformatet automatiskt innebär
att en bok kan eller ska recenseras.
Den seriösa kritiken har traditionellt
inte någon given plats i media. Åtminstone inte för underhållningsmedier;
film, musik, tv-spel, etc. – de stora dagstidningarna publicerar i sina kulturbilagor diverse kritik, då handlar det oftast om litteratur eller samhällsfrågor
eller någonting annat med större kulturell vikt. Ett annat problem är att tekniken bakom tv-spelen fortfarande utvecklas kraftigt och att spelen åldras
snabbt, till skillnad från film- och musikmediet där den utvecklingen som
förutsättning för skapandet har planat
ut i jämförelse.
Helt enkelt: tv-spel är för de flesta en
konsumtionsvara; sällan kompatibelt
med konstnärliga ambitioner. Och för
den seriösa kritiken är skapandets ambitioner – om inte en förutsättning –
ett viktigt bränsle. Det går förstås att
skriva ifrågasättande och djuplodande
kritik om det mesta, exempelvis ergonomiska kontorsstolar, mejeriprodukter eller lagmoral inom damfotboll, lika
väl som det går att skriva journalistik
om vad som helst. Men hur man ska
bredda journalistiken från ytliga köpguider till mer betydelsefulla texter är
en sann utmaning. Aftonbladets Peter
Ottsjö beklagar sig med ett tillbakahållet leende över vissa bakåtsträvare.
– Det finns fortfarande de som ställer sig upp på presskonferenser och frågar, »Vilken knapp hoppar man på?«.
Tobias Bjarnebys syn på framtiden är
dock ljus. Han verkar inspirerad, nästan
lika mycket nu som när han upptäckte
tidningen Pop för 15 år sedan.
– Det som är så kul med speljournalistiken är att det fortfarande känns
som om det är nåt nytt. Inte som med
film och musik, där allt redan är gjort.
Inom speljournalistiken är det hela tiden en nyfikenhet inför vad som ska
hända.

TV-SPELSJOURNALISTIKENS FRAMTID
— Hur kritiken kan påverka journalistiken

Bilaga till examensarbetet »Kulten som blev finkultur«, av Niklas Larsson
Handledare: Seppo Luoma-Keturi
Luleå Tekniska Universitet

Med bakgrund av mitt reportage om tv-spelsjournalistikens
utveckling i Sverige ställer jag några frågor: hur ska speljournalistiken utvecklas? Hur ska man lyckas skapa en speljournalistik som hämtar inspiration från seriös kritik och rör sig
från de i många fall närmast konsumentupplysande texterna i dagens medier – speljournalistik med texter som behandlar upplevelser och betydelser både inom och utanför
spelets kontext? Finns det tv-spelskritik? Och behövs det tvspelskritik?
Vad är journalistik ?

Att försöka definiera journalistik är ungefär som att försöka
förklara vad gurka smakar för en person som är född utan
smaksinne. Uppslagsverket förklarar förenklat att journalistik är:
»… urval, insamling och bearbetning av material i massmedierna.« och »… det redaktionella innehållet i medierna.«
(Weibull, 2008). Det handlar alltså om att i text, bild eller ljud
uttrycka utvalda bitar av verkligheten. En så bred beskrivning att det blir svårt att utesluta många uttrycksformer som
inte hör till den traditionella journalistiken; till exempel
bloggar och andra Internetexklusiva uttrycksformer. Är det
till exempel journalistik att fotografera kändisar på en fest
och lägga ut bilderna på Internet? Det är ett urval, en insamling, en bearbetning och slutligen ett innehåll »i medierna«.
Men de flesta seriösa journalister skulle förmodligen säga
nej, mingelbilder är inte journalistik, åtminstone inte särskilt
bra sådan. Ska man definiera vad som är journalistik blir
man alltså tvungen att även göra skillnad på bra och dåligt.
Bra journalistik har till exempel enligt de flesta ett i grunden
kritiskt förhållningssätt (inte att förväxla med »kritik« i den
mening den här essän syftar på). Det kan uttryckas i att fråga sig »vem tjänar på den här publiceringen?« eller att väga
källor mot varandra för att skapa en mer bekräftad sanning.
Men att definiera bra respektive dålig journalistik är omöjligt eftersom åsikten är subjektiv. Alltså måste vi acceptera
att det finns »journalistik« och att åsikter om huruvida den
är bra eller inte är upp till mottagaren.
Vi kan i alla fall konstatera att journalistik återfinns i de
texter (artiklar, tv-inslag, fotografier, radioreferat) som produceras av journalister, det vill säga anställda av medieföretag med uppgift att fylla det mediala utrymmet med texter
som intresserar de potentiella läsarna.
De former av tv-spelsjournalistik som möter läsaren i dagens tryckta medier (och även online) är vanligtvis recensioner, krönikor och – numera främst på Internet – nyhetsartiklar. Det är mest intressant att titta närmare på de två
förstnämnda i samband med diskussionen om kritikens inflytande på journalistiken eftersom de formerna är potentiella forum för många av kritiken använda grepp.
Men vad är då kritik ?

Om jag utgår ifrån att det i dagsläget inte finns någon riktig
etablerad tv-spelskritik så handlar följande definition allmänt om kritik – exempelvis filmkritik. Jag syftar inte på de

texter som produceras av recensenter – även om en bra recension kan hämta mycket inspiration från kritiken – utan
på texter som oftast inte lämnar de vetenskapliga institutionerna och tidskrifterna.
Kritik behandlar vanligtvis olika typer av kulturella fenomen som film, musik, scenkonst, litteratur, etc. Det är i den
här uppräkningen som tv-spela egentligen hör hemma som
ett visuellt såväl som audiellt medium med stora möjligheter
för konstnärligt och kreativt skapande. Kritik är oberoende
av vissa av journalistikens viktigaste framgångsfaktorer: aktualitet, tillgänglighet (läsbarhet), allmänintresse, för att
nämna några.
För att ge några konkreta exempel, en kritisk text skulle
kunna handla om: hur ljudeffekter i spelet »Mortal Kombat«
skapar olika associationer/upplevelser/känslor hos spelaren;
bilden av kvinnan i spelföretaget Squares rollspelsserier. En
journalistisk text på samma ämnen skulle behöva någon
sorts nyhetsvärde (främst aktualitet och allmänintresse),
»Sparkade ihjäl sin lillasyster efter att ha spelat Mortal Kombat«; »Lättklädda unga spelhjältar ger felaktiga ideal till
unga flickor«, och det mediala utrymmet ger sällan plats för
någon djupare åskådning. Jag hävdar att det kokar ner till ett
ekonomsikt vinstintresse. Kritik författas vanligtvis av forskare eller författare, till forskningens »goda« syften (»pro
bono«), medan den journalistiska »produkten« skapas för att
sälja tidningar, annonsplatser, etc.
Kritik författas vanligtvis med vissa värdegrunder; författaren förväntas ha åsikter och ge uttryck för dem i sin kritik.
Detta är dock inte lika enkelt som att tala om för läsaren om
verket är bra eller dåligt och att med ett sifferbetyg hjälpa till
att bestämma huruvida han/hon ska köpa eller inte. Kritik
handlar ofta om att placera ett verk i en bestämd kontext och
diskutera dess betydelse inom den kontexten; verkets betydelser utifrån olika perspektiv, exempelvis skaparens tidigare verk; se verket i ett bredare (eller smalare) perspektiv och
diskutera dess inflytande på allt ifrån samhället till den enskilde betraktaren.
Varför finns det ingen tv-spelskritik ?

John Scalzi, en amerikansk författare och kolumnist, skrev i
juni 2006 en krönika om »Varför det inte finns några bra tvspelskritiker (än)«. Krönikan är en kommentar till populärkulturjournalisten Chuck Klostermans krönika »The Lester
Bangs of video games« på i stort sett samma ämne i magasinet Esquireb. De båda skribenterna är överens om att det inte
finns någon kvalificerad tv-spelskritik i dagsläget. De är dock
oense om varför.
Scalzi räknar upp ett antal anledningar till bristen på tvspelskritik:
1. Tv-spelsmediet är för omoget, de aspekter av mediet som
möjliggör seriös kritik är inte tillräckligt utvecklade. Han
jämför med den kända filmkritikern Pauline Kael som på allvar slog igenom som kritiker i slutet av 1960-talet då filmen
funnits över 70 år. Tv-spel har i dagsläget funnits (beroende
på hur man räknar) i drygt 30 år, men de interaktiva berät19

tarformerna som särskiljer spelmediet är fortfarande under
utveckling med avseende på vilka möjligheter som finns för
spelskaparen. Scalzi argumenterar för att tv-spelets framtida motsvarighet till Kael förmodligen bara är ett barn än så
länge och växer upp i en värld där tv-spel är lika naturligt
som film eller musik. Denna framtida kritiker kommer inte
att behöva bekräfta mediets vikt, den kommer veta att mediet är viktigt – minst lika viktigt som film eller musik.
2. Tv-spelskritikern måste kunna spela tv-spel. Dagens kritiker har inga problem med att själva uppleva ett verk; en film
är lätt att titta på, musik lätt att lyssna på, en bok lätt att läsa.
Ett tv-spel å andra sidan har en ofrånkomlig inbyggd utmaning, eller som Scalzi uttrycker det:
»Tv-spelens hermeneutik kräver en hel del knapptryckande. Hur många kritiker kan både klara en boss-nivå och tala
om för dig vad det betyder som en social konstruktion?
I framtiden, förmodligen en hel del. I nuläget: inte så många.«
(Scalzi, 2008)
Han menar att man måste kunna spela tv-spel för att förstå dem och därmed kunna författa användbar kritik eftersom spelandet i sig är en viktig del av verket.
3. Det finns inga medier (tidningar) som satsar på kritikdriven journalistik eftersom det finns för stort ekonomiskt
intresse i den vanliga konsumentupplysningsmodellen av en
recension.
4. Alltför stor del av spelskribenterna saknar journalistisk
bakgrund; har vuxit fram ur ett intresse för spelmediet. De
är därför sårbara inför den manipulativa spelmarknaden.
Spelbranschen har därför för stort inflytande på det redaktionella arbetet.
5. Tv-spelmediet saknar den mänskliga faktorn. Det finns
helt enkelt inga personligheter bakom spelen att »hänga upp«
kritiken på. Film har till exempel regissören, producenten,
skådespelaren; musik har bland andra artisten, kompositören eller producenten. Men produktionsleden bakom ett tvspel saknar än så länge den genomskinlighet och den dramatiska livsstil som behövs för att spelets regissör ska bli en
»auteur«-figur som filmens Bergman eller Godard.
6. Kritik är inte bara en förklaring, det är en reaktion. Det
saknas efterfrågan på tv-spelskritik, ett tomrum att fylla, att
reagera mot. (Scalzi, 2006)
Chuck Klostermans ursprungliga artikel från Esquire
handlar också den om varför det inte finns någon tv-spelskritik. Han nämner några andra faktorer.
1. Tv-spel kan inte analyseras med de verktyg som man
vanligtvis använder inom film- och litteraturkritik trots att
tv-spel delar de grundläggande narrativa funktionerna hos
dessa konstformer. Tv-spelets berättelse, narrativa innehåll,
är dessutom sällan avgörande för spelets dragningskraft. Ett
problem skulle alltså vara att bestämma vad det egentligen
är med spelen som är intressant.
2. Vidare liknar han tv-spel vid arkitektur, men påpekar
att spelen till skillnad från arkitekturen sällan är statiska.
Och det interaktiva elementet som är unikt för tv-spelmediet, är enligt Klosterman det som försvårar för kritikerna – att
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varje verk går att läsa på en mängd olika sätt. Visserligen går
det att läsa även en film på olika sätt, men Klosterman menar att det inte går att ställa frågan »vad ska det här betyda ?«
om ett spel därför att varje spelare (och därmed varje kritiker) dikterar framtiden själv och den korrekta frågan borde
istället vara »vad kan det här betyda?«.
3. Anledningen till att det inte finns någon tv-spelskritik
är att hela spelvärlden är uppbyggd kring konsumism – det
finns inget utrymme för konstnärlighet. (Klosterman,
2006).
Jag ser några ytterligare anledningar till bristen på tvspelskritik:
1. Majoriteten ser på spel som »underhållning« istället för
konst. Både bland de spelande och de som ser på spelvärlden
»utifrån«. Det finns en syn på tv-spel från den »regerande«
kritikerkåren att spelandet skulle vara en lek, endast »nöje«
och därför inte värdigt kritik. Ian Bogost är en kritiker, specialiserad på att forska om spel utifrån deras politiska effekter och historiska betydelser. Han har skrivit om hur man
som forskare kan närma sig tv-spel på olika sätt för att just
hitta en form för spelkritik på dessa områden. Han citerar
den holländska historikern Johan Huizinga som menar att
spel (eller lek – eng. play) är någonting som sker utanför det
»vanliga« livet och som inte är »på allvar«, men som ändå absorberar spelaren fullständigt. Den här aspekten av spelmediet skulle enligt Bogost vara det som i huvudsak skiljer spel
från (revolutionär) konst. Tv-spel är alltså lek, inte konst, och
därmed inte kritikvärdigt. (Bogost, 2006)
2. Det tycks finnas mängder av infallsvinklar till hur man
skulle kunna forska på spelrelaterade frågor. Till exempel
spelens psykologiska, sociala, och politiska effekter och självklart ekonomiska effekter. Men det verkar fortfarande inte
som om någon vill ta tag i själva spelupplevelsen och titta
närmare på de enskilda spelens inre världar/berättelser. Det
vill säga studera ett tv-spel som ett verk och inte som ett fenomen. Visst är ovanstående effekter av tv-spel intressanta
och väl värda att forska om, men för detta krävs inte någon
större inlevelse i spelarens perspektiv, tv-spel blir någonting
man studerar utifrån, ett försöksobjekt som bäst.
3. Det finns ingen spel-kanon; ingen samling av kulturellt
och/eller intellektuellt betydelsefulla verk. Det blir tydligt
när man tittar på den forskning som gjorts om tv-spel. De
studerade verken inom varje forskningsprojekt är oftast väldigt spridda med avseende på genre, ålder, spelmekanik, och
så vidare. Detta ger en känsla av att forskaren inte har någon
personlig känsla för spelmediet utan har valt mer eller mindre slumpmässigt bland de existerande titlarna – på ett sätt
som jämställer exempelvis äldre och enklare uppbyggda spel
som Pong eller Pac-Man med moderna och långt mer avancerade spel som Half-Life eller NHL 2000. Det ger ett intryck
av att forskaren inte själv har någon relation till spelmediet;
inte själv spelar. Att ställa Pong och Half-Life inför samma
vetenskapliga åskådning är i själva verket som att jämföra en
30 sekunders stumfilm från en tid då film inte var annat än
rörliga fotografier med en modern Hollywood-produktion i

stil med exempelvis The Bourne Ultimatum som upptar
hundratals (eller kanske tusentals) kreativa hjärnor i skapandet. Det kan visserligen finnas mening i att göra en sådan studie, men det handlar då återigen om en syn på spelmediet
som ett fenomen där forskaren/kritikern inte ger mening åt
det enskilda verket.
Det närmsta man kommer en kanon inom spelvärlden
skulle vara de spel som av recensenter benämns som »klassiker«; de spel som blivit »måsten« för spelare att köpa, detta är alltså en kanon skapad av konsumenter (och de journalister som vägleder dessa) till skillnad från inom exempelvis
film- och litteraturvärlden där det finns en omfattande tradition av kritik som lyfter fram »viktiga« verk. Avsaknaden
av en tv-spel-kanon bekräftar behovet av en medveten och
insatt – beläst, i det här fallet: spelande – kritikerkår.

ett självändamål, som en prestigefråga, men det är ett av de
viktigaste stegen mot bättre tv-spelsjournalistik; seriös kritik som influerar och påverkar journalisternas arbete och
som legitimerar en seriös tv-spelsjournalistik bortom sifferbetyg och mutresor.

1. Jag gör ingen skillnad på »tv-spel« och »datorspel« eller »dataspel«,
de är olika termer som uttrycker ungefär samma sak. Tv-spel är egentligen de spelmaskiner (och de tillhörande spelen) som kopplas till en
tv-apparat och datorspel eller dataspel de spel som spelas på en pc.
Spelen i sig kan alltså kallas både tv-spel och dator-/dataspel och vilken term man använder beror främst på vilken typ av spelmaskin man
föredrar.
2. Ett amerikanskt livsstilsmagasin med inslag av kritik, fiktion och
andra typer av texter av aktuella författare och journalister.

Varför behövs tv-spelskritik ?

Chuck Klosterman skriver om möjligheterna med tvspelskritik. Istället för att bara skriva konsumentupplysande
recensioner ger mediets interaktiva berättelser möjligheter
för recensenter att iklä sig rollen som kritiker och utforska
konsekvenserna av den fria viljan. Var annars än i tv-spelen
kan människor leva ut sina fantasier utan att drabbas av verklighetens konsekvenser? Enligt Klosterman behöver vi tvspelskritik därför att annars riskerar »den nya rockmusiken«,
som han kallar det, att förbli »bara« spel, och därmed meningslös. Han menar att vi måste se på spelen på ett sätt som
är metaforiskt, mänskligt och kontextuellt för att de inte ska
förpassas som fungibla varor. (Klosterman, 2006)
Tv-spelutvecklaren Greg Costikyan har skrivit en aktuell
artikel om varför vi behöver tv-spelskritik. Han menar att
den behövs för att informera spelare; för att hålla tv-spelsutvecklarna i schack; för att utveckla en bredare kulturell förståelse av spel och deras betydelse och inverkan på vår kultur. Han menar också att det är viktigt att recensenterna, det
vill säga tv-spelsjournalisterna, tänker mer på frågor som hör
kritiken till. Det slutgiltiga målet ska vara att journalistiken
lånar grepp från kritiken men förpackar texterna på ett sätt
som är mer tillgängligt för läsaren än den traditionella essän
som har en förmåga att bli svår och otillgänglig. Costikyan
betonar det meningslösa i att sätta ut ett sifferbetyg i slutet
av en recension – man ska kunna skriva om saker som är intressanta i ett spel utan att behöva tala om huruvida det är
bra eller dåligt. (Costikyan, 2008).
Jag påstår att det behövs tv-spelskritik av samma anledning som det behövs kritik om andra konstformer. För att
hålla liv i den intellektuella diskussionen och för att driva utvecklingen framåt på ett djupare plan än det rent tekniska.
Måste man diskutera konst bara för att den finns? Nej, tvspel går liksom andra konstformer att uppleva utan att analysera, men det kan vara intressant och lärorikt att göra det
– för att förstå mediet och för att se vilka möjligheter som
finns inom det.
En annan viktig anledning till varför tv-spelskritik behövs
är för att ge intellektuell tyngd åt mediet. Det kan verka som
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Tv-spelsjournalistikens framtid

Kulten som blev finkultur

Digitala källor

I arbetet med det här reportaget har jag haft stor användning
av en mängd tryckta såväl som digitala resurser. Som alltid
när man letar information online är det essentiellt att man
iakttar stor försiktighet vid valet av källor och att man förhåller sig kritiskt till dessa; dubbelkontrollerar alla uppgifter,
särskilt de som verkar otroliga eller helt enkelt för bra för att
vara sanna. Särskilt gäller detta för »fria« uppslagsverk som
Wikipedia – som dock är en ovärderlig källa för att hitta »trådar att börja nysta i«, då många artiklar som finns att läsa där
är unika, speciellt på ämnet »tv-spel«.
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