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Sammanfattning 
 
Titel:  Kommunikationen mellan människan och spel 
 
Författare:   Mattias Thell, Mahdi Duale, Vijay Vekariya 
 
Kurs:   IVC 730, Examensarbete på C-nivå  
 
Datum:   11 juni 2006 
 
Dokumentet går igenom könsskillnaderna mellan män och kvinnor när det gäller 

datoranvändning, och hur användandets utveckling har skett på den senaste tiden. 

Den belyser även hur människans kropp, styrenheterna och spelet länkar varandra på ett 

kommunikativt sätt. Kontrollernas funktioner och styrsätt förklaras i basis för få en inblick i 

styrenheternas kommunikationssätt. Kontrollerna som tas upp grupperas därefter i olika 

rörelsemoment. En enkätundersökning kompletterar och stärker bilden över könsskillnader, 

åldersgränser, speltimmar, genre kategorisering och framtida behov. 

De problem som finns när det gäller kommunikation är att de inte är tillräckliga när man 

spelar. Oftast så är användare ute efter att ha en verklighetskänsla samt få en inlevelse i 

spelen. 

Dokumentets syfte är att ta reda på vilka kommunikativa metoder som finns och kontrollera 

om de är tillräckliga för att uppnå denna inlevelse i spelen. 

För att kunna tackla problemen så görs det en omvärldsanalys i arbetet samt en positivistisk 

tolkning av resultatet. Enkätundersökningen innehöll både kvantitativa och kvalitativa frågor. 

Vi har också kollat reliabiliteten och validiteten på källorna och enkätundersökningens svar. 

Själva slutsatserna dras genom en induktiv metod.  

 

 

Nyckelord: Spel, människa, kommunikation, mus, tangentbord, handkontroll, ratt & pedal, 

datorspel, konsol, styrenhet 

 

Språk: Svenska 
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Abstract 
 
Title:  The communication between human and games. 
 
Author:   Mattias Thell, Mahdi Duale, Vijay Vekariya 
 
Course:   IVC 730, Bachelor Thesis C-level  
 
Date:   11 June 2006 
 
This document goes through the gender differences between men and women when operating 

computers and how the using has developed through the past years. It also gives the reader 

how the human body, the controllers and the game link together in a communicative way. The 

controller functions and way of steering are explained in a basic way to get an overview on 

the controller’s communicative ways. The controllers that are brought up are grouped by way 

of movement. A survey strengthens the view over gender differences, age, hours of game 

play, genre categorization and future needs. 

The problem when it comes to communication, it’s not enough when you're playing. Users are 

mostly after the "reality-feel" and to get empathy in games. The purpose of this document is 

to find existing communicative methods and to control if they are enough to get empathy in 

games. To tackle these problems, we did a global analysis and a positivistic interpretation of 

the result. The survey contained both quantitative and qualitative questions. We also checked 

the reliability and validity in the sources and the survey. The conclusions were drawn in an 

inductive method. 

 

 

Keywords: Games, humans, communication, mouse, keyboard, gamepad, steering wheel, 

computer games, console, steering unit 

 

Language: Swedish 
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1. Inledning 

Inom de senaste 20 åren har så kallade konsoler kommit ut på marknaden. Dessa konsoler är 

maskiner som tillverkats för att enbart användas för just spel. Människan har en roll i detta 

sammanhang, det är att interagera med spelet och kommunicera med det. Spelkontrollen är 

det medel som används just här. Med spelkontrollen så interagerar vi med objekt, miljöer och 

personer, på det viset så kommunicerar vi med spelet om vad vi vill göra eller vad vi vill ska 

hända.  

Spelkontrollens design har ändrat sitt utseende från tillverkare till tillverkare, och nu ser de 

nästintill likadana ut och har ungefär samma antal knappar, spakar och funktioner, t.ex. force 

feedback (inbyggd motor som gör att spelkontrollen vibrerar vid händelse i ett spel, finns 

utförligare beskrivning längre fram i dokumentet). 

En intressant sak när det gäller religiösa och kulturella aspekter inom spel, är att om 

spelskaparna lägger detta i åtanke när de skapar ett spel, eller skapar de bara efter sitt eget 

tycke, eller får de olika länderna bestämma om innehållet i spelet är kränkande till deras 

kultur eller religion. 

Spelen har, precis som konsolerna, blivit mer och mer komplexa och avancerade, både inom 

ljud och även inom det grafikiska området. Spelkontrollerna har också ändrat sig just efter 

denna linje. En annan sak vi också vill visa med uppsatsen är om de olika kontroller som finns 

och om de verkligen är tillräckliga. Och i så fall hur användaren vill att denna kontroll ska se 

ut och fungera. 

 

2. Bakgrund 

Vi har valt detta ämne för att det är ett intressant och väldigt aktuellt ämne. Vi använder 

datorer dagligen, exempelvis när vi ska skriva rapporter, göra kalkyler, lyssna på musik eller 

leta efter information på Internet. Datorerna har inte bara hjälpt oss mycket inom dessa 

områden, men har också gett oss mycket ilska och grubblande av de olika problem som 

uppstår eller har uppstått, men också gett oss mycket roligt i form av just spel. Det vi vill ta 

reda på är hur kommunikationen ser ut mellan spelet och människan och om dessa metoder 

eller medel är tillräckliga för en bra inlevelse i spelen. De framtida spelkontrollerna är det vi 

mest ser fram emot. Hur innovativa de kommer att vara, hur vi (människor) kommer att 

kommunicera med spelen med just de kontrollerna. 
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3. Problemformulering 

En intressant del inom spelvärlden är de kulturella och religiösa aspekter i att skapa ett spel. 

Just om spelskaparna tänker på regler eller om de bara skapar sina spel efter eget huvud. 

Spelkontrollen är också ett problem i och med att den är otillräcklig i många fall. Detta kanske 

beror på att kommunikationen mellan människan och spelet eller kontrollens utformning. Det 

finns många användare som vill ha mer "fysisk" kontakt med spelet, alltså när du svingar med 

händerna så slår du med ett svärd, basebollträ eller en tennisracket. 

 

4. Frågeställning 

 

• Hur kommunikationen sker mellan människan och spelet, åt båda hållen? 

• Spelens roll? könsroller, kulturella och religiösa aspekter. 

• Vilka kontroller som finns, och dess styrning och om dem är tillräckliga? Och om hur 

marknaden kommer att se ut om säg 5 år? 

 

Vi har tänkt oss främst att besvara just hur kommunikationen sker mellan människan och 

spelet. Detta inkluderar också hur spelet kommunicerar tillbaka mot människan. Vi kommer 

också att gå in på könsskillnader, men också kulturella och religiösa aspekter inom 

spelområdet. Kan spelskaparna skapa sina spel efter eget tycke utan att hålla sig till uppsatta 

regler. 

De spelkontroller som finns ute på marknaden kommer vi också att ta upp, men också deras 

”styrning”. Med styrning så menar vi hur kontrollen registrerar det spelaren gör med 

kontrollen och att det senare händer i spelet. En annan frågeställning inom detta område är 

just om dessa spelkontroller är tillräckliga. Om det finns något behov av mer annorlunda 

kontroller. Vi kommer också att utifrån dessa fakta och andras påståenden, visa hur 

utvecklingen av spelkontrollerna har sett ut. 
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5.  Syfte 

Arbetet ska belysa läsaren om hur man kan förbättra dagens styrenheter genom att se på de 

olika kommunikativa sätt som finns. Samtidigt ska vi se på vilket sätt spelen och människan 

kommunicerar med varandra, samt se skillnaden i spelandet när det gäller könsroller. 

Dokumentets syfte är att bevisa om de kommunikativa sätten som finns i dagsläget mellan 

spel och människan är tillräckliga. 

6. Avgränsning 

Det finns ett antal områden man kan använda kontrollenheter till, men de områden som 

arbetet ska ta upp är för spel. De kontrollenheter som tas upp ska endast förklaras i grund hur 

de fungerar. Om läsaren är intresserad av hur kontrollenheterna fungerar i detalj så hänvisar vi 

dem till andra källor. De kontrollenheter som kommer att tas upp är de vanligaste, det finns 

tusentals olika kontrollenheter och de fungerar för det mesta på samma sätt som de som tas 

upp i dokumentet. 

7. Metod 

7.1. Induktion 

Den induktiva metoden görs genom att dra slutsatser genom empirisk fakta. Men denna typ av 

slutsats är inte hundra procentig rätt, eftersom all fakta som hittas inte kan vara korrekt. 

Vid kvantitativa undersökningar så krävs det att man kontrollerar reliabiliteten samt 

validiteten på undersökningen (Thurén, Torsten 1991 sid 19-21). 

7.2. Deduktion 

Skillnaden mellan deduktion och induktion är att deduktion förklarar slutsatserna utifrån 

teorin med aspekt. Slutsatsen behöver inte vara sann eller överrensstämma med verkligheten. 

Fakta som man drar slutsatsen ifrån behöver inte överrensstämma med verkligheten, den kan 

även vara logisk. 

Den hypotetiska deduktiva metoden så jämför man med gissningar som premisser. Sedan gör 

man en deduktiv slutledning och jämför om slutledningen stämmer överens med verkligheten 

(Thurén, Torsten 1991 sid 23-28). 
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7.3. Positivismen 

De flesta metodikböcker brukar tala om två vetenskapliga metoder nämligen positivismen och 

hermeneutiken. Positivismens syn på kunskap kommer ursprungligen ifrån naturvetenskapen 

och innebär förenklat att ny kunskap växer fram genom iakttagelser, mätningar och 

observationer. Positivisterna vill gärna tro på absolut kunskap medan hermeneutiker har mer 

förståelse för relativistiska tankegångar. Enligt positivismen skapar man lagar baserade på de 

erhållna resultaten och dessa tillämpas sedan generellt, något som kallas induktion. Enligt 

detta synsätt har vi människor två källor till kunskap, det vi kan iaktta med våra sinnen och 

det vi kan räkna med vår logik. ( Thurén, Torsten 1991 sid 14-18)  

 

7.4. Hermeneutik 

Hermeneutiken är inte att söka efter absolut sanning om man jämför det med positivismen. 

Dess metod är att se på tolkningar och förståelse och beskriva denna förståelse och dess 

villkor. Vi människor kan göra antagande om hur andra tolkar genom att sätta oss själva i 

samma situation, men det blir svårare att förstå djurens situationer. 

Exempelvis försöka förstå apans känslor när vi skövlar regnskogen, om den är arg, ledsen osv. 

(Thurén, Torsten 1991 sid 45-52). 

7.5. Omvärldsanalys 

Omvärldsanalys är något nyttigt som alla kan använda sig av. Just nu lever vi i en tid då 

oväntade händelser kan ske när som helst då vi minst anar det. Det mest osannolika kan vara 

det som är det viktigaste. När vi planerar framtiden måste vi ha med i tanken att något 

oförutsett kan hända och är vi inte förberedda på det, kan det gå illa. Med hjälp av 

omvärldsanalys kan man bli mer förberedd på olika händelser. 

Det är inte lika lätt att göra en omvärldsanalys längre. Det beror mycket på att vi lever i en 

global värld där företagens omvärld växer. Genom att omvärlden växer och även 

förändringstakten på marknaderna ökar blir det svårare att följa med och omvärldsbevaka allt. 

Idag har de flesta företag någon form av omvärldsanalysavdelning och har de ingen sådan 

avdelning så anlitas ett konsultföretag för att utföra analysen. 

Omvärldsanalysen liknar med att vi lever i ett sorts fängelse och som vi blickar ut över vår 

omvärld genom. Fängelset utgörs av alla våra brister som vilja, kreativitet, mental förmåga 

och information. När vi sedan börjar utveckla dessa brister och borrar hål i fängelseväggarna 

med den nya kunskapen utvidgar vi vår omvärld. Genom att vi har fler hål att blicka ut genom 
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väggarna upptäcker vi desto mer av omvärlden. Har vi många hål som ger oss information 

förstår vi mer av vår omvärld och kan på så sätt minska riskerna att missa värdefull 

information som kan vara betydelsefull. Med en omvärldsanalys är det lättare att få den 

verkliga och upplevda omvärlden stämma överens (Frankelius, Per 2001). 

7.6. Kvantitativ undersökning 

Kvantitativ undersökning baseras på att man räknar hur många som svarat på ett speciellt sätt. 

Man har då ett begränsat antal olika val som besvararna av undersökningen ska kunna välja 

mellan. Därefter så ska man göra statistik genom att jämföra vilka som valde de olika 

alternativen samt hur många. 

7.7. Kvalitativ undersökning 

Den kvalitativa undersökningen görs inte på samma sätt som det kvantitativa sättet. I det 

kvantitativa sättet så räknar man ut kvantitativ statistik. I den kvalitativa undersökningen så 

läser man igenom frågebesvararnas svar, sammanfattar, analyserar, samt försöker få fram en 

slutsats. 

En kvalitativ undersökning är svårare att analysera jämfört med det kvantitativa, eftersom det 

kan finnas olika åsikter från frågebesvararnas sida. 

7.8. Validitet och Reliabilitet 

Reliabilitet innebär att man har gjort korrekt gjorda undersökningar. 

Undersökningens urvalsgrupp måste ha valts för att undvika tillfälligheter i undersökningen. 

Med tillfälligheter menas det att man undviker slumpfaktorn någorlunda, då har man hög 

reliabilitet. 

Validitet innebär att man har undersökt det man ville undersöka och inget annat. Exempelvis 

så ska det inte kunna kopplas till något annat ämne, så som att en undersökning om fordon 

kanske tolkas som att det är en undersökning om cyklar (Thurén, Torsten 1991 sid 22). 

7.9. Vårt tillvägagångssätt 

Den studie som ligger till grund för rapporten består av ett flertal metoder. Här är en närmare 

beskrivning hur studien har blivit genomförd. 

Uppsatsen består av en kombination av studielitteratur, kvantitativ och kvalitativ metod i form 

av frågeformulär och intervju. Frågorna är webbaserat frågeformulär och anledningen till att 

vi valde den webbaserade undersökningen är helt enkelt för att vi ville nå de som spelar mest. 
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En annan orsak till att vi valde webbaserat frågeformulär är att det är lättare och smidigare att 

sprida frågeformuläret på kort tid, på det viset så begränsar man inte undersökningen på ett 

visst område. För att undersöka kommunikationen mellan spelet och människan så har vi valt 

att testa ett par spel med olika utrustningar. Den tredje undersökningen vi ska utföra är att 

kontakta företag och se om de har någon tanke bakom de etiska regler som utspelar sig i 

datorspelen. 

Insamlingen av informationen har främst skett i form av enkätundersökningar, litteratur- och 

Internet sökning.  

Den tolkningsmetod vi har använt oss utav är positivismen. Vi har gjort positivistisk tolkning 

av det kvantitativa resultatet och de kvalitativa resultaten. Slutsatserna har tagits fram med 

hjälp av induktivt synsätt. 

Reliabilitet och validitet använde vi när vi kollade igenom svaren från enkätundersökningen. 

Det var för att försöka uppnå någon sorts reliabilitet och validitet annars fick vi filtrera bort 

dem. Vi har också använt oss av reliabilitet och validitet när vi kollade våra källor. 
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8. Teori & Referensram 

8.1. Teori 

Denna modell är skapad av Shannon och Weaver, år 1949. Den beskriver hur 

kommunikationsprocessen sker. Den ser på kommunikationen som en envägs process. 

 

 
(Bild 1 - Kommunikationsmodell) 

 

Nedan förklaras de olika elementen som finns i modellen: 

 

Källan (The Source) 

All mänsklig kommunikation har någon källa, någon person eller en grupp personer, med ett 

givet syfte eller en orsak för att påbörja en kommunikation. 

 

Kodaren (Encoder) 

När du kommunicerar, har du ett speciellt syfte i åtanke: 

• Du vill visa att du är en vänlig person. 

• Du vill ge dem någon information 

• Du vill få dem att göra något. 

• Du vill övertala dem med din synvinkel. 

 

Du, som källa, ska uttrycka ditt syfte i form av ett meddelande. Meddelandet måste vara 

formulerat i en slags kod. Kodaren har som ansvar att ta idéerna från källan och ändra dem till 

kod. I en person till person kommunikation är kodningsprocessen utförd av källans motorik – 

vokala mekanismer (läpp och tung rörelser, stämbanden, lungorna, ansiktsmusklerna etc.) 

muskler i händerna osv.   
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Meddelandet (The Message) 

Meddelandet är så klart det vad kommunikation handlar om. Det som kommuniceras är själva 

meddelandet. När vi har kontakt med andra människor är vi och dem involverade i 

mottagning och sändning av meddelanden. 

 

Kanalen (The Channel) 

I enkla termer, skickas meddelanden via kanaler som motsvarar våra 5 sinnen. Valet av 

lämplig kanal är viktigt vid kommunikationssammanhang. Det är tydligt att man inte kan 

använda den visuella kanalen när man kommunicerar med de blinda och den auditiva kanalen 

vid kommunikation med döva.  

 

Fysiska oväsen (Physical Noise) 

Exempel på fysiska oväsen är: 

• En högljudd motorcykel kommer ner för gatan medan man står och håller en 

konversation. 

• Din lillebror står framför TVn. 

• Imma på framrutan av en bil. 

• Brus på TV bilden. 

 

Fysiska oväsen är inte alltid ljud. En tv-tekniker kanske pratar om ’ bullrig bild’ (noisy 

picture). Generellt är vi ganska bra på att undvika fysiska oväsen; vi höjer rösten när 

motorcykel kör förbi, du puttar bort din lillebror, bilar har teknik för att ta bort imman från 

rutan. 

 

Semantiska oväsen (Semantic Noise) 

Semantiska oväsen är däremot inte lika lätt att hantera som fysiska oväsen. Det är ingen 

överdrift att säga att den vitala delen i mänsklig kommunikation är att hitta vägar för att 

undvika semantiska oväsen. Semantiska oväsen är väldigt svårt att definiera. Det kan vara 

relaterat till människans kunskapsnivå, deras kommunikationsfärdigheter, deras erfarenheter 

etc.  
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Exempel på semantiska oväsen är: 

Distrahering (Distraction) 

Du är väldigt fysiskt attraherad till personen du pratar med. Som resultat, din 

uppmärksamhet är riktad mot dennes djupa blå ögon istället för att vara 

koncentrerad på vad personen säger. Det finns inget fysiskt oväsen som förhindrar 

meddelandet från att nå dig. Du hör det, men kan inte avkoda det. Din 

uppmärksamhet kan bli distraherad av den andres underliga ofrivilliga 

muskelryckningar etc. 

Olikheter i användandet av koden (Differences in the use of the code) 

Den andre personen svamlar om fiskar och valar på arameiska. Och du förstår inte 

arameiska. Det finns ingenting som fysiskt hindrar beståndsdelarna av 

meddelandet från att nå dig, du kan helt enkelt inte förstå det. 

Lägger tonvikt på fel del av budskapet (Emphasising the wrong part of the message) 

Du kanske kan komma på en reklamkampanj, vilket har blivit så framgångsrik 

med någon ny stil eller en grej som alla pratar om. Men, ingen har märkt vad det är 

för produkt det gjorts reklam för. 

Attityd mot sändaren (Attitude towards the sender) 

Du pratar med någon som är äldre än dig själv. Baserat på deras ålder, gör du en 

del antaganden om koden som är lämplig för dem – och konversationen går fel 

eftersom man gjorde fel antaganden. 

Attityd mot meddelandet (Attitude towards the message) 

Jag kanske har en väldigt positiv attityd till den arameisk-pratande gubben. Men, 

trots det, skulle jag osannolikt finna honom väldigt övertygande även om han 

pratade med mig på engelska om hans fiskar och valar. Han tror på mystiska väsen 

och men det gör inte jag. Medan jag må respektera hans rätt att hålla i det jag 

betraktar som dumma åsikter, kan jag finna lite respekt för hans åsikter i sig. 

Såvida han inte kan finna vad jag anser är en mer övertygande förklaring av detta 

speciella knep, så pratar han i onödan, hur övertygande han än må vara. 
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Avkodare (Decoder) 

Precis som en källa behöver en kodare för att översätta sina syften till ett meddelande, så 

behöver en mottagare en avkodare för att översätta tillbaka. 

En notering med avkodaren är att även om han/hon har all utrustning till för att ta emot 

meddelanden du skickar (alla 5 sinnena, all nödvändig teknik osv.) och kan ändå inte avkoda 

dina meddelanden. 

 

Ett uppenbart exempel: 

 
(Bild 2 – Arabisk information) 

 

Du kan se det. Du kan förmodligen veta att det är ett språk, kanske till och med att det är 

arabiska. Du förstår förmodligen inte vad det står. Mitt meddelande till dig, kodat i denna lilla 

mening, kan inte bli avkodat av dig. Du har den rätta mottagningsutrustningen, men ingen 

avkodare. 

 

Mottagaren (Reciever) 

För att kommunikation ska kunna uppstå krävs att det finns någon på andra sidan kanalen. 

Personen eller personerna som finns på denna sida om kanalen kallas mottagaren eller 

mottagarna. Informations sändare och mottagaren måste vara av liknande system. Om de inte 

är det, så kan inte kommunikation uppstå. Mottagaren behöver alltså ha utrustningen för att 

kunna ta emot meddelandet. 

 

Feedback 

Feedback är en vital del i kommunikationen. När vi talar till någon via telefon och de inte ger 

oss enstaka eller tillfälliga uttryck som: ”Mmmm..”, ”aaaah”, ”njaa...”, ”aaa, ja fattar...” osv., 

kan detta leda till obehaglighet och irritation. Denna brist på feedback förklarar varför de 

flesta av oss inte gillar telefonsvarare. I ansikte mot ansikte kommunikation får vi feedback i 

den visuella kanalen också i form av nickande, leende, rynka på pannan, ändringar i 

hållningen, stirrande osv. 

Varför har människorna oftast svårt att använda datorn, när de tycker att det är jättelätt att 

köra en bil? Du tror nog att det är lättare att använda en dator - det finns ju bara ett par 

tangenter och en mus, gentemot pedaler, spakar och en ratt.  
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En dator har inte så stor sannolikhet att döda dig heller. Det kan bero på bristen av feedback – 

i din bil har du ljudet från motorn, hur landskapet forsar förbi dig snabbt, kraften från 

gravitationen. Feedback kommer mot dig genom syn, hörsel och känsel. Om det går till 

överdrift kanske den kommer emot dig genom lukten också!! Med en dator, finns det väldigt 

lite feedback. 

 

8.2. Tidigare undersökningar 

Det finns en tidigare undersökning som är gjord av Fair Play, där de undersökte ungdomars 

TV- och datorspelsvanor. Den åldersgränsen som de undersökte var 11-16 år och antalet 

personer som deltog var 2143 personer, där hälften var killar och hälften tjejer. 

 

Som deras resultat är att mer än hälften (52 %) spelar minst en gång i veckan och 40 % fyra 

gånger i veckan. 25 % eller en fjärdedel spelar varje dag och ynka 6 % spelar inte alls. 

 

61 % av killarna och 19 % av tjejerna spelar minst fyra gånger i veckan och 10 % av tjejerna 

och 1 % av killarna spelar aldrig TV- eller datorspel. 

 

I de lägre åldrarna spelar så gott som alla (97 %) men inte överdrivet ofta. Men i de högre 

åldrarna är det snarare tvärtom, mindre antal personer spelar men de spelar oftare istället. 

 

16 % av tjejerna och 46 % av killarna spelar 3 timmar per dag. Ytterligare ett generellt 

samband går att utläsa av resultaten: ju oftare man spelar, desto längre spelar man. 79 % av 

dem som spelar TV- och datorspel varje dag, spelar i genomsnitt mer än 5 timmar varje dag. 

Totalt sett innebär det att 6 % av ungdomarna spelar TV- och datorspel mer än 5 timmar varje 

dag! Det innebär att de lägger ner mer än 35 timmar i veckan på denna typ av spelande. 

 

Undersökningen frågade också vad de tyckte om killarna och tjejerna i spelen. T.ex. Om de 

var sexiga, snygga, starka osv. En annan fråga var om dem känner någon som spelar för 

mycket. Ytterligare en fråga var om de tycker att det är kul att föräldrarna engagerar sig i 

ungdomarnas TV- och datorspelande och ännu en fråga var om dem har försökt att sluta spela 

men inte lyckats.  

Resultatet från dessa frågor tänker vi inte ta upp eftersom det utanför vår uppsats omfattning. 
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8.3. Referensram 

Styrenhet 

Styrenheter är en inenhet till en dator eller konsol, oftast dator, där man ska kunna interagera 

med innehållet på datorn. Den mest kända styrenhet är musen, som de flesta personer känner 

igen, som är ett typiskt exempel på en styrenhet. Styrenheten är länken mellan innehållet och 

användaren. 

 

Spelkontroll 

En spelkontroll är också en inenhet som är utformade för att man ska spela med dem. 

Spelaren använder dessa för att interagera med spelet, alltså själva länken mellan spelets 

innehåll och spelaren. Spelkontrollen finns i olika typer, t.ex. ratt & pedaler, flygspakar, 

ljuspistoler, dansmattor etc. men också olikt utformade eftersom att de utvecklas av olika 

utvecklare. 
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9. Spelets roll 

9.1. Världens första datorspel 

Allra första datorspelet tycks vara Tennis for two som skapades på Brookhaven National 

Laboratory i USA. William A Higinbotham heter forskaren som arbetade i National 

Laboratory och skapade spelet för att underhålla sina besökare. Den hade ingen kommersiell 

mening och spelades på ett oscilloskop. Världens första ekonomiska spel heter Pong och 

introducerades 1972 av företaget Atari. Spelet lanserades på pubar och andra uteställen, och 

blev en stor framgång på kort tid. På grund av ökad försäljning av datorspel blev det också 

relevant att diskutera om olika genre, man började tala om äventyrsspel, strategispel och 

actionspel. Att kategorisera spelen efter genre är komplicerat, eftersom många spel är 

blandningar av två eller flera. 

Kör man tävling med många snabba bilar är det ett bilspel, och rör man musen runt i 

omgivningen efter saker att trycka på så är det ett äventyrsspel. 

Spel förmedlar kultur genom t.ex. att ta utgångspunkt i historian, man plockar då ut några 

regioner i världen efter tidsepoker eller folkgruppers perspektiv. 

 

Datorspel ska man i första hand betrakta som en underhållningsform. Över 40 år har datorspel 

underhållit och provocerat med sina fiktiva och ofta våldsamma värderingar.  

Idag är datorspel kanske det mest populära och ekonomiskt lönsammaste fältet inom den 

digitala utvecklingen. 

Datorspel som medium utvecklas oerhört snabbt. När det gäller designmässigt blir spelen mer 

komplexa och sprider sig snabbt till nya plattformar (mobiltelefoner, fickdatorer, webbsidor 

och så vidare).  

 

Användningen av informationsteknologi och kommunikationsteknologi kopplas ofta till en 

diskussion där teknologin ses som antigen ond eller god. Enligt forskaren Mortensen 

(http://www.itu.no/filearchive/fil_datorspill-spill_om_det_kollektive_minnet.pdf) finns det 

många datorspel som innerst inne handlar om de stora, klassiska som ”valet mellan den gode 

och den onde”. Mortensen menar då att vi har problem med att se dessa perspektiv, för att 

historian har sina rötter i en science fiction- och fantasy litteratur som inte är kulturellt 

accepterat. Med detta menar hon att, om vi vill ha en möjlighet till kontroll i vilken sorts 



 - 20 - 

kulturella bakgrund som vuxna ska ha i framtiden, så måste vi se saken på allvar och 

observera vad ungdomarna gör idag. Vi måste ta datorspel på allvar. 

 

Barn och ungdomar som växer upp i dagens samhälle leker, lär, kommunicerar, arbetar och 

skapar sin sociala och kulturella tillhörighet på andra sätt än deras föräldrar gjorde. Lek och 

spel har blivit ett starkt medium i och med övergången till en digital form. Datorspel och det 

digitala lärningsspelet kombinerar det med etniska och det sociala på andra sätt än gamla 

massmedia som teater, film, TV och böcker gör. 

 

10. Människans roll 

10.1. Könsskillnader vid användning av dator 

Det finns en stor skillnad på hur mycket flickor och pojkar spelar. Enligt Whang Kim vill 

flera flickor få intresse för datorspel eftersom karaktären de spelar har en personlighet de 

klarar identifiera sig med. Det är skillnad på vad sorts spel flickor och pojkar spelar. Pojkar 

spelar mest skjutspel, medan flickor spelar mest rollspel. Samtidigt är pojkar mer sociala än 

flickor som föredrar att spela ensam medan flest pojkar spelar tillsammans med andra. Killar 

är, till skillnad från tjejer, mera socialt involverade i datorspel. De pratar om spel på sin fritid, 

de byter spel med varandra, de läser olika datortidningar, de går ut på Internet och spelar osv.  

Forskningen inom datorspelsvärlden har haft en avsikt att bara koncentrera sig på de negativa 

aspekterna med datorspel, som exempelvis missbruk, aggression och social isolering istället 

att tänka på det som en aktivitet som skapar en viktig del av många människors livsstil och 

fritid (Jo Bryce & Jason Rutter 2003 - The Gendering of Computer Gaming). 

 

Dator användningen fortsätter att öka mellan män och kvinnor. Undersökningar på 90 talet 

visade att 75 % flickor och 90 % pojkar spelade datorspel. Funk & Colwell menar att 88 % av 

12-14 åriga flickor spelar datorspel dagligen (Funk 1993) (Colwell 2000). 

 

Enligt rapporten som Griffiths och Hunt gjorde 1995, undersöker de ett antal datorspel och 

motivationen för att börja samt att uppehålla datorspel. Detta gick till genom att göra 

stickprov på 383 personer mellan 12-16 år gamla. Resultatet tyder på att 31 % av den som 

deltog undersökningen spelar varje dag och 33 % spelar 1-2 timmar. När det gäller 
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motivationen är det 31 % som spelar datorspel på grund av att sina vänner gör det, och 75 % 

av stickprovsundersökningen visar att de spelar för att det är underhållande. 

 

Enligt statistiska central byrån SCB har andelen personer som använt en dator hemma, minst 

en gång per vecka, beräknats vara närmare 80 procent vid en tidigare undersökning nämligen 

År 2003 var det runt 60 procent. På så sätt kan man se att könsskillnaderna har minskat år 

2004. 

 

En annan undersökning som (Drotner 2001 - Medier for fremtiden) gjorde, spelar svenska 

barn i åldern mellan 9 och 16 år genomsnitt datorspel 43 minuter om dagen jämfört med 35 

minuter datoranvändning som inte har något med spel att göra och 19 minuter Internet-

användning. Meningen med datorspel är inte bara att öka datoranvändningen men också 

trygghet på teknik och deras personliga användning som i sin tur kan ha inflytade på senare 

karriär val (Cassel 1999). Många barn och ungdomar i dagens samhälle tillbringar mycket på 

datorspel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Källa: http://www.game-research.com/statistics.asp) 

 

Olika forskare använder sig olika metoder för att studera hur spelarna kommunicerar med 

varandra som exempelvis kvalitativa metoder som observation och intervjuer. Observation går 

ut på att forskaren ställer sig i mediebrukarnas egen kontext och skapa sig en bild av vad som 

 Övrig PC-

användning 

Computer games Internet 

Belgien 14 min 20 min 8 min 

Danmark 26 min 57 min 16 min 

Tyskland 20 min 34 min 7 min 

Storbritannien 30 min 44 min 10 min 

Finland 18 min 46 min 9 min 

Israel 40 min 65 min 31 min 

Italien 40 min 45 min 10 min 

Holland 18 min 28 min  4 min 

Schweiz 21 min 34 min 9 min 

Spanien 35 min 36 min 17 min 

Sverige 35 min 43 min 19 min 
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pågår. En forskare kan till exempel besöka ett spel café och studera hur spelarna 

kommunicerar med varandra.  

När det gäller intervjuer så handlar det om mer formella möten med studieobjekten. Intervjun 

kan vara mer eller mindre strukturerad. Forskaren har en del frågor eller ämnen som skall gås 

igenom under intervjuns gång. 

 

Diane Carr är en forskare som intresserar sig mest i datorspel, kön, och film. Hennes senaste 

rapport handlar om datorspel och könsroller. Diana Carrs projekt handlar om en tjej skola i 

London. Där grundades en datorklubb där spelarna blev observerade genom video, intervjuer 

och sist men inte minst frågeformulär för att förstå och upptäcka vilka spel som tjejerna 

föredra när det gäller datorspel. I början och slutet av projektet fick tjejerna frågor om vad för 

slags spel de tycker om. De flesta svarade att de tycker om fighting, racing spel och 

äventyrsspel, spel som Grand Theft Auto och The Sims var mycket populärt bland tjejerna.  

I slutet av rapporten kom det fram 16 helt nya spel som de tyckte om, exempelvis Jak & 

Daxter. 

 

De första preferenserna var för att detta var spel de hade tillgång till. Enligt Diane Carr visade 

förändringarna att tillgång till andra sorts spel kan vara orsaken till nya spelpreferenser. Det 

visade sig att det var skillnad på om flickorna ville spela tillsammans i grupp, eller spela 

ensam. Konsolerna var nära dörren och erbjöd två-spelare spel, och detta gjorde att dessa blev 

mest använt, och området runt konsolerna var mest högljudd. De populäraste spelen på 

konsolerna var spel som gav tillfredsställelse, hade tricks och humor, möjlighet att fler kan 

spela och möjlighet att ändra spelaren i spelet. 

 

Detta gällde framför allt spel som hade berättelser, eller krävde mer sofistikerade taktiker. 

Möjligheten till stunts, välja karaktär och speciella drag användes på ett experimentellt och 

lekande sätt. När det gäller persondatorer, placerade man ett dämpande ställe och störningar 

var inte välkomna. Tjejerna testade olika spel, men de mest populära var The Sims, Harry 

Potter och lord of the Rings. De spelade spänningsäventyr (Actionadventure) där spelaren fick 

tid till att använda att bygga upp sin karaktär. När man tillfrågade tjejerna att lista fram 

attributen på de bästa spelen, fick man följande svar: Att ha kontroll, bra musik och snygg 

grafik speciellt The Sims. Ett spel måste ha spänning och många valmöjligheter till spel 

karaktären och självklart intressanta uppdrag. Det ska inte vara komplicerat att lära sig och 

svårt att spela. 
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Om man ska kalla dessa valen för kvinnliga, borde det ha funnits en manlig grupp som man 

kan jämföra med. Carr gjorde trots allt några intressanta iakttagelser. Vissa av spelen låg 

länge oprövade i hyllan. En av flickorna vågade testa det obeprövade spelet. Detta ledde till 

att de andra började intressera sig att testa spelet. Carr menade då att tjejerna ofta väljer spel 

genom andras erfarenheter och rekommendationer. 

 

10.2. Olika spel för olika kön 

Pojkar och flickor tycker om olika typer av spel. Flickorna spelar äventyrsspel och spel med 

pedagogiskt innehåll. De flesta flickor tycker om spel där de letar efter ledtrådar och utforskar 

olika platser samt hitta saker för att komma vidare i spelet. Pojkarna däremot tycker om spel 

där det förekommer mycket våld och action. Flickorna som föredrar att spela actionspel som 

innehåller mycket våld avslöjar aldrig till sina vänner för att undvika att bli hånade 

(http://www.medieradet.se/templates/Page____555.aspx). 

När man pratar om spel så är det pojkarna som dominerar både när det gäller spel genom 

Internet och andra spel. Det visar sig att Online spel har blivit mer populär bland flickor 

(Bryce och Rutter 2003). Bryce menar då att de flesta kvinnliga spelare som väljer att spela 

anonymt, gör det för att reducera stereotypiska beteende mot kvinnliga spelare. På så sätt har 

de fått en möjlighet att konkurrera mot manliga deltagare utan att tänka på kön. 

 

10.3. Rapunsel projektet 

Rapunsel (Mary Flanagan 2004) projektet var ungefär ett 3 årigt projekt. Målet var att minska 

den kritiska bristen på kvinnor i teknikrelaterade yrken. Syftet med projektet var att undervisa 

11-13 åriga flickor att lära sig programmering. Flickorna ville utveckla ett multiplayer 

nätverksspel som så småningom skulle lära dem Java och andra programmeringsspråk. Många 

av flickorna blev tillfrågad om vad slags spel dem tycker om 

(http://www.misbehaving.net/2004/08/rapunsel_learni.html). 
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(Bild 3 – Grand Theft Auto Vice City) 

 

 Överraskande nog var det några av favoritspelen Grand Theft Auto och Vice City som är ett 

spel som innehåller våld, stjäla bilar och mörda folk. När man frågade om anledningen till 

varför dem spelar detta och vad som var underhållande med det, så svarade flera att de inte 

brydde sig om spelets mål utan bara ville köra bil. I några första person skjutspel önskade 

flickorna att gå omkring på egen hand, och att testa den virtuella kroppen, för att se vad de 

kan göra. Enligt forskaren Mary Flanagan har flickorna fått en hacker ställning där de utmanar 

målet med spelet. Ett sätt att designa spel för flickor är att designa spelen på ett sätt som ger 

flera sätt att spela på. Detta för att spelkaraktärens mål passar mer till spelarens personliga 

preferenser (http://www.gamesconference.org/digra2005/viewabstract.php?id=22). 

10.4. Olika genreindelning 

Det finns många olika sorters datorspel, därför har man delat upp de i olika genrers, som man 

exempelvis gör med filmer. Ibland kan vara svårt att placera ett spel i en genre. Som i film 

kan ett spel blir blandning av flera olika genrers. 

Idag finns det ett antal olika spelgenrer som i fråga om form och innehåll skiljer sig från 

varandra, vilket innebär väsentligt olika händelser för spelaren. Men spellandskapet är inte 

oföränderligt, utan då och då lanseras nya "hybrider" som så småningom leder till helt nya 

genrer. Datorspel får därmed större betydelse för allt fler människor och inte bara barn och 

unga pojkar. (http://www.teldok.org/pdf/133.pdf) 
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 Datorspel kan delas in i följande genrer: 

 

• Action 

• Racing 

• Äventyr/Rollspel 

• Sport 

• Strategi 

• Simulator 

• Plattform 

• MMORPG 

 

Action 

Action är en ganska bred genre som kan bestå av en samlingskategori för många olika sorters 

spel. Gemensamt är att det händer saker hela tiden. Det viktigaste i spelen är att agera och 

reagera så snabbt som möjligt. 

Racing 

Som namnet tyder på handlar det här om att köra en bil, båt, scooter, motorcykel eller 

liknande i ett race, antingen emot datorn eller mot andra spelare. Syftet med spelet är att 

komma i mål på så kort tid som möjligt. 

Äventyr/Rollspel 

Ett spel med denna genre handlar om att under spelets gång lösa olika problem som man ställs 

inför. För att man ska kunna gå vidare i spelet måste man gå genom olika gåtor och lösa 

pussel för att få ihop så många ledtrådar som möjligt.  

Sport 

Denna typ av spel är inte så svårt att definiera. Sportspel är baserade på någon slags sport, 

dvs. fotboll, ishockey, basket osv. 
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Strategi 

Här är det taktik och långsiktig planering som gäller, oftast handlar det om krig där man 

kontrollerar en armé eller ett villakvarter. Det kan röra sig om att bygga upp en välfungerade 

stad eller att man är borgmästare över en stad som behövs byggas upp. 

Simulator 

Simulator är en genre som går ut på att spelaren skall styra olika fordon, exempelvis flygplan, 

bilar, tåg, militär fordon mm, genom verklighetstrogna miljöer och verklighetstrogen styrning. 

På det viset så får man en realistisk upplevelse på det objekt man kontrollerar över. 

(http://wiki.fz.se/Simulator) 

Plattform 

Det första man tänker på när man tänker på spel är det oftast plattformsspel. Ett spel som är 

mycket populärt inom denna genre är Super Mario Bros. Plattformsspel är en urgammal genre 

i datorspelsvärlden. Idén är inte så komplicerad, spelaren hoppar, klättrar, slåss och studsar 

mellan olika plattformar. Spelaren slåss mot monster, undviker fällor och trick 

(http://alfa.ped.umu.se/student/03/grupp9/spelkategorier.htm). 

MMORPG (Massive Multiplayer Online Role-Playing Game) 

En MMORPG innebär en social krets där man upplever äventyr tillsammans med många 

andra spelare. Om möjligheten att interagera med andra spelare skulle försvinna skulle 

MMORPG förlora sin magi. 

(http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=24514&a=495197&lid=puff_495215&lpos=lasMer)  

Här finns det möjligheter att utmana sin identitet, lära sig samspela, konflikter, glädje och 

ilska som i alla andra sociala miljöer. 

Många av de kvinnor som spelar Online är mer eller mindre involverade i den traditionella 

barn spelen som Hearts eller Dominos, men det finns en oerhörd tendens som visar att det är 

många kvinnor som spelar Massive Multiplayer Online Role-Playing Game (MMORPG). 

Marknaden i den här genren har växt dramatiskt. 

 

“While the numbers of women playing these games doesn’t outnumber the numbers of men, 

officials at the three major MMORPGs (Asheron’s Call, Ultima Online, and EverQuest) 

counted women players at between 20–30 per cent. Indeed, one executive at Sony Online 

Entertainment has suggested that 'the gateway for getting women into gaming is going to be 
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through these role-playing game” 

(http://comm.colorado.edu/schwarz/3610F03/Texts/Taylor.pdf ). 

 

Flickor som spelar MMORPG är ständigt ökande (Taylor 2004). Vänskap och socialisering i 

denna typ spel ser ut till att vara viktigt för flickor, men Taylor menar att det inte är det enda 

som är viktigt. Hon menar att spel som bara fokuserar på vänskap och socialisering har 

ignorerat att flickor också tycker om att spela de spel som får dem att ta en risk till att vara 

jämställda. 

 

11. Spelkontrollen 

11.1. Historia 

Den första spelkontrollen skapades, lämpligen, av dem som skapade det första datorspelet. År 

1961 skapade medlemmar av MIT:s Tech Model Railroad Club (TMRC), med skolans nya 

PDP-1 dator, spelet Spacewar. Från början så använde medlemmarna de existerande 

knapparna framför den lilla skärmen. Detta var inte bara obekvämt utan den som satt närmast 

skärmen hade också övertaget. 

Så TMRC medlemmarna slängde ihop två identiska boxar från reservdelar. Dem ville ha 

joysticks, men dem kunde inte hitta några, så de använde 2 stycken ”metallbrytare” som 

styrde skeppens rotation och hastighet, medan en knapp avfyrade missiler. Nu kunde båda 

spelarna sitta med lika avstånd från skärmen med de ”små” kontrollerna i deras knän. 

Spacewar blev så populärt att den inkluderades med varje såld PDP-1 dator. Men dessa 

massiva datorer hade bara marknader som universitet och företag, men det var mest ”college 

kids” som spelade Spacewar. Däribland fanns Ataris grundare Nolan Bushnell. Hans första 

försök var Computer Space, som släpptes 1971, en en-spelar version av Spacewar. 

Computer Space blev ett misslyckande, där kontrollen var en del av misslyckandet. Det fanns 

bara 4 knappar som styrde de olika aktionerna spelaren kunde göra. 

Pong, hans företags nästa spel, visade att han hade lärt sig från sina misstag. I detta spel, som 

var ett slags pingis spel, styrde man med var sin paddle vertikalt på skärmen, med så kallade 

”paddle” kontroller (står mer om paddle under ”Typer av spelkontroller”). 

Efter detta exploderade videospelsmarknaden i popularitet. Pong och olika kloner fyllde de 

publika platser i Amerika. De nya spelen som började dyka upp hade joysticks som kontroller. 
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År 1974 började videospelen komma in i hemmet. Men de har tekniskt sett varit i hemmet 

sedan Odyssey kom 1972. Men när Atari släppte Home Pong, blev videospelen ett nationellt 

tidsfördriv. Spelen var inbyggda i maskinerna, vilket betydde att man köpte en maskin för att 

spela just det speciella spelet. Fördelen var att man kunde skapa t.ex. ett motorcykel styre för 

just ett motorcykelspel eller exempelvis dubbla joysticks för spelet Tank. 

 

11.2. Spelkontrollens evolution 

Här nedanför så nämns de kontroller och konsoler som var de mest revolutionerande, alltså de 

som haft mest inverkan på marknaden och spelarna. 

 

11.2.1. Atari 2600 kontrollen 

Sud Koushik skriver att Atari 2600 hade den första och mest välkända digitala joysticken som 

har blivit introducerad. Oturligt nog för Atari, och för alla de som försökte använda denna 

kontroll, var att den var för klumpig och alldeles för stor för att personer med små händer 

skulle kunna hålla i den. Den fungerade oftast inte, men när den väl gjorde det, var den knappt 

användbar. Det vore dumt att kalla den en analog spak, för man kunde bara röra den i 8 olika 

riktningar. Sist men inte minst var pausknappen saknad, för om kontrollen slutade fungera 

kunde man inte ens pausa spelet. 

Kohler lägger till att, från och med härifrån, var det joystickar som var de vanligaste 

kontrollerna till hem konsolerna. Innan Atari 2600 tyckte hårdvarudesigners att det inte var 

nödvändigt eller att det fanns någon begäran på att ha en spak på kontrollen. 

Problemet var att de inte visste vad dem skulle sätta dit, annat än en spak. 

 

11.2.2. Atari 5200 kontrollen 

Koushik börjar nämna att, med Atari 5200 släpptes en kontroll med en numerisk knappsats, 

med siffror från 0-9, som satt på nedre sidan av kontrollen. Den analoga spaken hade blivit 

bättre än sin föregångare, med 360 graders av rörelse, istället för de 8 riktningarna. De hade 

också hört klagan över pausknappen, så den blev inkluderad i 5200.  

Men oturligt nog så satt knapparna, enligt Kohler, så besvärligt att man fick ständiga kramper 

i handen. Den analoga spaken var inte självcentrerande, vilket menas att när man släppte den, 
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återvände den inte till mitten, utan var kvar på den position som den var i när man släppte 

den. 

De numeriska knapparna på kontrollen var placerade där för att systemet skulle se ut som en 

dator, vilket resulterade att föräldrarna trodde att den dyra leksak som de höll på att köpa, 

skulle hjälpa sina barn in i informationsåldern. Det var en lögn. 

 

11.2.3. NES kontrollen (Nintendo Entertainment System) 

Medan alla i väst använde sina joysticks, så kom de japanska spelskaparna, Nintendo, med sin 

spelkonsol NES, eller Famicon som den hette i Japan (Kohler, 2005). Kontrollen hade 4 

knappar: ”A”-, ”B”-, ”Start”- och en ”Select” knapp. Knapparna och det så kallade styrkorset 

var placerade på det sättet att man skulle styra med båda tummarna, vilket de föregående 

kontrollerna hade misslyckats med. Men det mest revolutionerade med kontrollen, var just 

styrkorset. Styrkorset, som utvecklades av Gunpei Yokoi1, var något som ingen hade sett 

förut. Enligt Koushik hade Nintendo nu återupplivat den sakta döende spelindustrin. Kohler 

lägger till att kontrollen inte direkt var ergonomisk, vilket gav blåsor på tummarna och värk 

eller kramp i tummen. 

 

11.2.4. Sega Genesis kontrollen 

Med publiceringen av Sega Genesis kontrollen, började vi se kontroller med mer kurviga 

handtag och en mer slät och elegant design, enligt Koushik. Knapparna hade också utökats 

med en extra knapp, ”C” knappen. Styrkorset var väldigt lik Nintendos, men hade ett par 

ändringar för att komma runt patentet. Sega förändrade sin kontroll sen, vilket gav den 6 

knappar istället för 3. Detta för att stämma överens med släppningen av Street Fighter II: 

Special Championship Edition2. Många i dagens läge tycker fortfarande att den 6 knappade 

Genesis kontrollen är en av de bästa till fighting spel. 

 

11.2.5. SNES kontrollen (Super Nintendo Entertainment System)  

SNES kontrollen hade fler knappar, eftersom spelen började bli mer komplexa, säger 

Koushik. Den hade 2 nya knappar, en ”X” och en ”Y” knapp, men den fick också så kallade 

                                                
1 Gunpei Yokoi, general manager of the Research and Development 1 (R&D1) of Nintendo. 
2 Ett spel i Street Fighter serien, av CAPCOM, ett fighting spel som är väldigt känt runt om i världen. 
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axel-knappar. Dessa axel-knappar, ”L” och ”R”, satt på kontrollens ovansida. Den var också 

böjd för att bättre passform i händerna på spelaren. En turbo knapp lades till på 

tredjepartstillverkares kontroller. Den gjorde att man slapp trycka upprepade gånger på en 

knapp för att göra en speciell rörelse eller handling i snabb följd. Den spreds snabbt och var 

en välkomnad egenskap. 

 

11.2.6. Sony Playstation kontrollen 

Playstation var Sonys första försök att komma in i spelkonsolmarknaden. Den skulle ifrån 

början vara ett tillägg till SNES, men den idén slopades av Nintendo, när de lämnade sitt 

partnerskap med Sony (Koushik, 2006). Å andra sidan använde Sony teknologin och 

kunskapen de hade ifrån när de jobbade ihop med Nintendo och skapade sin Playstation 

konsol. Den första Playstation kontrollen var nästintill identisk med SNES kontrollen. Den 

hade ett styrkors, axel knappar och fyra vanliga knappar. Skillnaden dock var att de fyra 

knapparna inte hade alfabetiska figurer, utan Sony hade ändrat dem till ”fyrkant”, ”triangel”, 

”cirkel” och ”kryss” eller ”X”. 

 

11.2.7. Nintendo 64 kontrollen 

(Koushik, 2006) Efter de stora framgångarna med sina NES och SNES kontroller med 

styrkors, kunde Nintendo fortsätta med styrkors till N64 också. Men för 3D spel var ett 4 

riktnings styrkors inte tillräcklig. Så Nintendo bestämde sig för att återuppliva den analoga 

spaken för att få mer precis 3D kontroll. Kohler, 2005 nämner att Nintendos analoga spak 

skilde sig från föregående designer av analoga spakar på två viktiga sätt. Det första var att den 

egentligen inte var analog. Den var digital men den tillhandahöll tillräckliga nivåer av 

känslighet, att skillnaden var diskutabel. För det andra fungerade den som ett styrkors, att man 

styrde den med tummen och inte greppade den med handen. Koushik tillägger att, Nintendo 

själva trodde inte att den analoga spaken skulle bli accepterad, så de lade till ett styrkors för 

säkerhetens skull. 

Koushik fortsätter med att berätta att istället för ”X” och ”Y” knapparna, som fanns på SNES, 

lades 4 stycken ”C” knappar till, en som pekar i var riktning, som skulle användas för att styra 

t.ex. kameran. ”Z” knappen som lades till undertill på det mittersta handtaget, vilket också var 

den bäst nytillkomna knappen. Detta för att den satt liknande en avtryckare på en pistol, vilket 

visades vara användbart i FPS spel (förstapersonsskjutare). Nintendo 64 hade också en 
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expansions port på undersidan, där man kunde sätta in ny hårdvara. Det man kunde sätta in 

från början var bara ett minneskort, men senare skulle en s.k. ”Rumble Pak” komma ut, som 

skulle göra så att kontrollen vibrerade vid olika händelser i spelet. 

 

11.2.8. Sony Playstation Dual Shock kontrollen 

I samband med släppningen av Nintendo 64:an, visste Sony att analoga spakar skulle bli ett 

måste för alla deras kontroller (Koushik, 2006). De skapade en ny kontroll, baserat på deras 

gamla, men de lade till två stycken analoga spakar. Anledningen till att de la till en extra 

analog spak var att det skulle se mer symmetriskt ut. 

”Sock Master” säger att den kontroll, nu i detta skede kallad Dual Analog, slutade att 

tillverkas och blev snabbt ersatt av en nyare kontroll, Dual Shock. 

Sony lade till motorer för force feedback i handtagen, alltså två stycken. De ändrade också på 

de analoga spakarna, så att man kunde trycka in dem som knappar. 

 

11.2.9. Sega Dreamcast kontrollen 

Koushik skrev att han tyckte att Dreamcast kontrollen var något stor men komfortabel att 

hålla i. Den hade ett styrkors, en analog spak, och fyra knappar, ”X”, ”Y”, ”A” och ”B”. Den 

unika egenskapen med kontrollen var dess VMU (Visual Memory Unit). Det var 

huvudsakligen ett minneskort, men som hade en LCD-skärm som visade information till 

spelaren under spelets gång. Man kunde också spela småspel när den inte var inkopplad i 

kontrollen. 

Kohler på 1UP.com skriver att den hade en ”löjlig cirkulär form och var av mammut storlek”. 

Faktum var att det som tog plats var minneskortsplatserna, och inte bara 1 utan två stycken. 

Chris fortsätter: ” Skitdåligt styrkors och små knappar. Och det fanns bara 4 stycken av dem.” 

Han säger att syftet till minnesplatserna var just för VMU:en skulle få plats. Men han nämner 

också att det inte fanns många spel som gjorde någon övertygande nyttjning med denna del. 

Men det fanns en sak som kontrollen gjorde rätt och som också fastnade i spelbranschen; det 

var att axel knapparna var analoga knappar. Vilket menas att knapparna kände av hur hårt 

eller löst man tryckte in dem. 
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11.2.10. Sony Playstation 2 Dual Shock 2 kontrollen  

”Sock Master”, 2004: När man tittar på Playstation 2 kontrollen och Playstation Dual Shock 

kontrollen så ser man inte mycket skillnad, designmässigt i alla fall. Det som Sony har ändrat 

var att alla knappar ändrades från digitala till analoga. Så kontrollen känner av hur hårt och 

löst spelaren trycker på knapparna. I det hela så var det inte många spel som utnyttjade denna 

del, för det är svårt för spelaren att känna hur hårt eller löst han/hon trycker in knapparna. 

 

11.2.11. Microsoft Xbox kontrollen 

Koushik anser att Microsoft, efter att ha insett vilka pengar det finns att tjäna i spelbranschen, 

släppte sin Xbox konsol. Konsolen var mest kraftfull av de tre (Gamecube, Playstation 2 och 

Xbox) men också den största storleksmässigt. Detta gällde också kontrollen, den var stor och 

icke hanterbar. Senare slutade Microsoft att tillverka den ”stora” kontrollen. De släppte en 

Xbox kontroll S, vilket hade mindre storlek och var mycket mer komfortabel. Den större 

Xbox kontrollen var mycket lik Dreamcast och N64 kontrollen med sina två minnesplatser för 

minneskort och andra kringutrustningar. Den hade också, precis som Playstation 2 kontrollen, 

inbyggda motorer för vibration men hade också 2 stycken tryckkänsliga analoga spakar. Xbox 

kontrollen introducerade också 2 nya knappar, ”Vit” och ”Svart” knapp. En innovativ sak med 

kontrollen var just att den hade en slags anslutning på kabeln, så om någon råkade trampa på 

kabeln, då åkte Xboxen inte ner i golvet, utan kabeln ”kopplade ur” sig själv. 

”Sock Master”, 2004: Det såg ut som att Microsoft gillade Dreamcast kontrollen, så mycket 

att de bestämde sig för att använda det som design till sin egen kontroll. Formen, knapp 

layouten och till och med de två expansionsportarna, är väldigt lik Dreamcast kontrollen. 

Microsoft gjorde några ändringar, de lånade tanken med två analoga spakar och lade till tre 

extra knappar, den onödigt skenbara ”back” knappen och de besvärligt placerade ”Vit” och 

”Svart” knapparna. De främre knapparna var också analoga precis som Playstation 2 

kontrollen. 

Xbox kontrollen såg sig vara för stor för den japanska marknaden, så Microsoft hyrde en 

designingsfirma som skulle skapa en mindre kontroller speciellt för släppningen av Xbox i 

Japan. Funktionerna på kontrollerna är identiska men en del knappar flyttades för att göra 

kontrollen mindre. Styrkorset och de analoga spakarna förbättrades också. 
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11.2.12. Nintendo Gamecube kontrollen & Wavebird 

Koushik säger att Nintendo försökte att ändra sin kontroll att den hjälpte till att göra spelandet 

och styrningen i spelen lättare. Kontrollen hade inte längre ”C” knappar utan dem ersattes 

med en ”C” spak, vilket ansågs vara Gamecubens andra analoga spak. Den blev också 

utsmyckad med inbyggd motor för skakning och återkomsten av ”A”, ”B”, ”X” och ”Y” 

knapparna. ”Z” knappen sattes på höger ovansida på kontrollen, i närheten av ”R” knappen. 

Nintendo släppte också en trådlös version av sin kontroll, kallat Wavebird. 

Denna kontroll låter spelaren att sitta up till 6,10 meter från TV:n. Men eftersom den trådlösa 

kontrollen använde batterier, så var Nintendo tvungen att ta bort motorn för skakningar, för att 

förhindra snabb tömning av batterierna. 

”Sock Master”, 2004, anser att Nintendo gick lite för långt åt ”lättare att använda” hållet. Han 

säger också att Gamecube kontrollen är en av de mest komfortabla och intuitiva kontrollen av 

de nuvarande kontrollerna. Men i och med att göra det lättare för spelaren, har den mindre 

knappar än de konkurrerande (nämligen Playstation 2 och Xbox). 

”Sock Master” tycker att Wavebird är noterbar för att den är den första, bästa och är än så 

länge den enda trådlösa ”första partens” kontroll. Tappning av signalen är nästintill icke-

existerande, och kontrollen kan fungera upp till 15,24 meter. 

Kohler på 1UP.com betonar mer om Wavebird än om den vanliga Gamecube kontrollen. Han 

säger att de äldre trådlösa kontrollerna var baserade på infraröda signaler. Det betydde att man 

behövde fri sikt mellan mottagaren på konsolen och själva kontrollen. Men Wavebird 

kontrollen använde radio signaler, vilket gjorde att den fungerade utmärkt hur spelaren än var 

positionerad gentemot konsolen. 

 

11.2.13. Microsoft Xbox 360 kontrollen 

Xbox 360 kontrollen liknar Type-S kontrollen till Microsofts föregående konsol Xbox. Olikt 

från Type-S kontrollen däremot är att den har bara har 2 analoga (tryckkänsliga) knappar – de 

vänstra och högra avtryckarna. De svarta och vita knapparna har försvunnit och ersatts med 

två stycken axel knappar ovanför avtryckarna men också ”Xbox Guide” knappen har lagts till 

i mitten. Kontrollen finns både som trådbaserad och trådlös version, där den trådlösa 

versionen fungerar 9,14 meter från konsolen och den trådbaserade har en 2,74 meter lång 

kabel.  
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(Bild 4 - Xbox 360 kontrollens Ring of Light.) 

 

När en kontroll blir inkopplad eller när den trådlösa trycks igång, lyser en LED Ring of Light 

som indikerar anslutning men också ordning på de anslutna kontrollerna. Om delen längst upp 

till vänster av Ring of Light lyser, är den kontroller 1 osv. Den blinkar också vid varning av 

lågt batteri på de trådlösa kontrollerna. 

 

11.3. Nya generationens handkontroller med deras konsoler 

11.3.1. Sony Playstation 3 kontrollen 

Playstation 3 kontrollen visades att vara en trådlös version av den äldre designen.(Wikipedia) 

Den har också en USB mini-B anslutning för uppladdning av batterierna och för trådbaserad 

spelning. Den har också fyra LED lampor på ovansidan som ska indikera och visa för att man 

ska kunna urskilja, om man har fler kontroller inkopplade. 

Den stora funktionen som visades under E3 mässan 2006, var att kontrollen kunde känna av 

rotation och övergångsacceleration, för att tillåta 6 graders frihet (6DOF).  

6DOF (6 degrees of freedom) är en rörelse i den tre dimensionella rymden, nämligen 

möjligheter att röra sig framåt/bakåt, up/ner och vänster/höger kombinerat med rotationen 

(yaw, pitch och roll). Eftersom rörelserna i de tre axlarna och rotationen under dessa tre axlar 

är oberoende av varandra, så har rörelsen 6 grader av frihet (Wikipedia). 

Men på grund av att Sony inkluderade rörelseavkännings funktion, var de tvungna att ta bort 

rumble funktionen för att denna inte skulle störa. 

Flera mindre ändringar har gjorts på kontrollen. Knapparna har höjts upp, antagligen för att 

kunna dra nytta av knapparnas analoga tryckkänslighet. L2 och R2 knapparna har ändrats till 

analoga avtryckare. 

 

11.3.2. Nintendo Wii kontrollen (Wii remote) 

Nintendo Wii kontrollen, även kallad Wii remote, är inte som andra traditionella 

handkontroller, utan har en mer fjärrkontroll liknande design, som man håller med en hand. 
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(Wikipedia) Detta är för att Nintendo vill nå en bredare publik, främst till de icke-spelande. 

Kontrollen kommer att använda sig utav trådlös kommunikation till Wii konsolen genom 

Bluetooth. Detta möjliggör att upp till fyra kontroller så långt som 10 meter från konsolen. 

Kontrollens symmetriska design tillåter också att vänsterhänta människor, kan använda 

kontrollen. 

 

 
(Bild 5 - Wii kontrollens olika funktioner.) 

 

Wii kontrollen kan känna av 3D rörelser. Sensorer i kontrollen tillåter den att känna av linjära 

rörelser på tre axlar (x, y och z axlarna), men också lutnings rörelser. Detta tillåter spelarna att 

imitera riktiga händelser, så som svingning av ett svärd, tennisrack eller en ficklampa, inte att 

man bara trycker på ett par knappar. En tidig marknadsvideo visar hur olika människor 

imiterar aktioner så som fiskning, mattillagning, trumning, dirigera en kvartett, skjuta med en 

pistol, svärdstrid och utförning av en tandoperation. Den kommer också att erbjuda ljud- och 

force feedback. 

På undersidan av kontrollen finns det en så kallad expansions port, vilket kommer att utnyttjas 

genom att man kan ansluta olika valfria tillbehör till kontrollen. Det första tillbehöret till Wii 

kontrollen är en så kallad Nunchuk, som har en analog spak och två avtryckare, kallat ”C” och 

”Z” knappen. Den kan anslutas till kontrollen med en kabel och utseendet, när den är ansluten 

till Wii remoten, ledde till att den blev kallad Nunchuk. Men precis som Wii remoten, har 

Nunchuken också en tre axlar rörelseavkänning. 
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11.4. Typer av spelkontroller 

En spelkontroll är en typ av inenhet, som används för att styra eller utföra olika handlingar, 

aktioner av de olika elementen i ett spel. Det element man styr är olika från spel till spel, men 

den mest typiska är en spelhjälte. 

Typer av kontroller som finns (Wikipedia). 

 

11.4.1. Handkontroll (Gamepad) 

Denna sortens kontroll hålls med båda händerna och tummarna används för att exempelvis 

trycka på knappar. Knapparna sitter alltid på höger sida av kontrollen medan styrkorset sitter 

på vänster sida. De nyare kontrollerna är mer av en variation av flera olika kontroller, oftast 

utrustade med analoga styrspakar, knappar på under- och/eller ovansidan av kontrollen, start- 

och/eller ”select” knappar centralt på kontrollen och kan också vara utrustad med motorer för 

force feedback. Detta är den mest vanligaste av de olika kontrollerna, på grund av dess 

mångsidighet, dvs. att den kan användas i de flesta olika spelsorterna/spelgenrerna. 

 

11.4.2. Paddle 

Denna kontroll har ett runt hjul och en eller flera avfyrningsknappar. Den används när man 

ska röra ett objekt längs en axel. Dessa var de första analoga kontrollerna, men dog ut när man 

inte längre tillverkade ”paddle and ball” spel, t.ex. Pong. 

 

11.4.3. Joystick 

Joysticks är en spelkontroll som har fått sitt ursprung från de äldre flygplanens ”styrning”. Då 

man styrde flygplanets ”svängning” och ”höjdreglering” med just en så kallad spak. 

Dess styrning fungerar så att man lutar ”spaken” antingen framåt, bakåt eller åt sidorna för att 

styra. Spaken är också utsmyckad med knappar som de flesta olika kontrollerna. 

De nyare typerna av analoga styrspakar har blivit mer avancerade t.ex. att den kan räkna ut 

hur mycket spaken har rört sig från sin neutrala position, vilket betyder att den ger mer frihet 

och mer precis kontroll. 
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11.4.4. Ratt & Pedaler 

Kontrollen är utformad så att det finns en ratt, som vrids för att svänga, och 2 pedaler, som 

används för att gasa och bromsa. Detta är för att få en känsla av att man kör en riktig bil, 

vilket också är det ratten främst är avsedd för, att användas just till bilspel. 

 

11.4.5. Tangentbord & Mus 

Nästa kontroll är egentligen 2 stycken olika kontroller, men används oftast tillsammans. 

Tangentbordet är en kontroll som används främst vid inmatning av text till datorn, medan 

musen är ett pekdon. Vid spelande används musen för att styra kameran eller för att sikta, 

medan tangentbordet styr rörelsen av karaktären. 

 

11.4.6. Ljuspistol 

Ljuspistolen är, som namnet säger, en pistol som används vid skjutarspel. Spelaren använder 

detta skjutvapen för att sikta på objekt på bildskärmen som man senare ”skjuter” på. 

 

11.4.7. Pekskärm 

Genom att vidröra skärmen så kan man interagera med innehållet på skärmen. Interageringen 

sker oftast med hjälp av fingret eller ett speciellt pekdon (oftast en penna). 

 

11.5. Specialiserade kontroller 

Dessa kontroller är specialutformade just för att passa ett specifikt spel eller spelserie. 

11.5.1. Dansmatta 

Här är kontrollen utformat som en matta, där man genom att använda fötterna trycker på olika 

knappar. Den är utformad som en 3x3 matris med kvadratiska paneler som spelaren kan stå 

på. Den mittersta panelen är neutral medan de runt om är pilar för upp, ner, vänster och höger 

och de andra är oftast knappar som motsvarar de knappar som finns till den specifika konsol 

som mattan är utvecklad för. 
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11.5.2. Gitarr 

Spelet Guitar Hero använder just denna ”gitarr kontroll” som sin in- enhet. 

 

11.5.3. Trummor 

Kontrollen är utformad som 2 stycken små trummor som man ska slå på beroende på vilka 

”figurer” som dyker upp på bilden, om man ska slå på den högra eller den vänstra eller båda 

samtidigt. Den används bara till Nintendos Gamecube och till spelen Donkey Konga och 

Donkey Konga: Jungle Beat. 

 

11.5.4. Maracas 

Ett spel som heter Samba de Amigo så använder man dessa maracas liknande kontroller 

genom att skaka dem i höga, mellan och låga höjder i takt med musiken, men också ibland stå 

i en speciell ”pose” med maracasen på olika ställen. 

 

12. Spelkontrollernas ”styrning” 

12.1. Handkontroll (Gamepad) 

De nyare versionerna av handkontroller är så kallade hybrider. De består både av analoga och 

digitala spakar, knappar och avtryckare och andra komponenter. 

 

12.1.1. Analoga spakar 

För att kommunicera en full omfattning av rörelse behöver spaken mäta sin position på X- 

(vänster och höger) och Y-axeln (upp och ner). Precis som i geometri så kan X-Y värdena ge 

en exakt position för spaken. 

 

Potentiometer 

I en standard analog spak design flyttas en smal pinne som sitter mellan två stycken roterbara, 

ihåliga skaft. Lutar man spaken framåt eller bakåt, vrids Y-axelns skaft från sida till sida, 

samma gäller också för X-axeln. Rör spelaren spaken diagonalt så rör sig båda axlarnas skaft. 

Det finns flera fjädrar som ställer tillbaka den i sin neutrala position. 
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(Bild 6 Analog spak med potentiometrer) 

 

För att bestämma spakens position, behöver man bara övervaka positionen för skaften.  

Tom Harris skriver att dessa potentiometrer är anslutna till axel skaften, vid rörelse av spaken 

ändras motståndet i potentiometern. På detta sätt översätter potentiometrerna spakens fysiska 

position till elektriska signaler. Signalen är helt analog, en varierande våg av information, 

liknande radiosignaler.  

 

För att senare kunna använda denna signal, måste datorn konvertera denna signal till en digital 

signal, ett strikt numeriskt värde. Detta sker genom en så kallad ”analog till digital” 

konverterare. Denna fungerar som så att, genom den varierande spänningen från varje 

potentiometer, ska den fylla en så kallad kondensator, en enkel elektronisk anordning som 

lagrar elektricitet. Vid högt motstånd tar det längre tid att ladda upp och vid lågt motstånd tar 

det kortare tid. Genom uttömning av kondensatorn och timingen, hur lång tid det tar att ladda, 

kan konverteraren fastställa spakens position. 

 

Optiska sensorer 

(Tom Harris, 2000) Denna metod fungerar ungefär likadant som en datormus. Spaken är 

kopplad till två ihåliga hjul. Varje hjul är placerat mellan två LED (Light Emitting Diode) och 

två fotodioder. När ljuset från LED lyser igenom hålen, genererar fotodioden lite ström och 

när ljuset blir blockerat, genereras lite till ingen ström alls. 
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(Bild 7 – Analog spak med optiska sensorer) 

 

När spaken rörs snurras hjulen och de rörande hålen repeterande bryter ljuset från LED till 

fotodioden. Detta gör att fotodioden genererar snabba strömpulser. Baserat sedan på hur 

många pulser som genererats, kan processorn ta reda på hur spaken har rört sig. 

 

Magneter och sensorer 

(Jeff Tyson, 2000) Spaken till SEGA Dreamcast kontrollen använder denna metod. 

Det sitter fyra stycken sensorer under spaken, var och en riktad mot ett väderstreck. När 

spelaren rör spaken, då rör sig magneterna på spaken drar sig närmare en eller två sensorer 

och längre från de andra. Systemet övervakar ändringarna i induktionen skapad av 

magneterna för att kalkylera spelarens position av spaken. 

 

 
(Bild 8 – Magneter och sensorer till analog spak) 

 

 

Analoga knappar 
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Varje knapp har en liten böjd metalldisk undertill. När knappen trycks in, trycks disken emot 

ett tunt ledande band som sitter på kretsen i kontrollen (Tyson). Om knappen trycks in svagt 

nuddar bara underdelen av disken som nuddar bandet vilket ökar ledandet. Allt mer som 

knappen trycks in desto mer av disken kommer i kontakt, vilket ökar ledandet. Denna 

varierande grad av ledande gör att knapparna är tryckkänsliga. 

 

12.1.2. Digitala knappar och spakar 

I grund och botten är knapparna små strömbrytare som sluter en krets när den blir intryckt. En 

liten metalldisk under knappen kommer i kontakt med två band av ledande material på kretsen 

inuti kontrollen. Medan disken har kontakt så fortlöper ström igenom de två banden. 

 

Digitala spakar har enkla små plast knappar med en liten metall disk på. När spelaren då rör 

spaken åt ett håll, trycks knappen in och kretsen sluts. Vid detta tillfälle förs signalen vidare 

till datorn eller spelkonsolen. 

Detta betyder att den mäter bara i absoluta värden och inte i hårfina grader. Den kan alltså inte 

skilja om man rör spaken en liten bit eller hela vägen, dvs. det finns bara ett värde för framåt, 

bakåt, vänster och höger. 

 

12.1.3. Force Feedback 

Vibrationerna orsakas av obalanserade vikter som sitter på små elektriska motorer. 

När det kommer ström till motorn, snurras vikten. På grund av att vikten är obalanserad 

försöker motorn att svaja och gunga (Harris). Men eftersom motorn sitter fast i kontrollen, blir 

motorns svängningar eller gungningar att kontrollen skakar. 

 

12.2. Paddle 

Hjulet på en ”paddle” är mekaniskt kopplad till en potentiometer3, detta för att generera en 

spänningsnivå varierande med hjulets vinkel. En sensor kan då läsa av och resultatet indikerar 

direkt hjulets position (Wikipedia).  

                                                
3 En potentiometer är en slags resistor med reglerbar resistans eller motstånd (Wikipedia). 
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12.3. Ratt & Pedaler 

Den vanliga ratten använder precis samma komponenter till att kunna känna av ändringar i 

position och riktning (Evanson, 2004). Det enda man behöver är tre potentiometrer; en till 

ratten och en till var pedal. 

 

12.4. Tangentbord & Mus 

12.4.1. Tangentbord 

Tangentbordet är mycket likt en miniatyr dator (Harris). Den har sin egen processor och 

kretsar som skickar information till och från processorn. En stor del av denna krets utgör den 

så kallade tangentmatrisen (key matrix). 

Tangentmatrisen är ett rutsystem av kretsar som är placerad under tangenterna på 

tangentbordet. Dessa kretsar är inte slutna. När man trycker på en tangent, så sluts kretsen, 

vilket möjliggör att en liten ström flyter igenom. Om man håller inne en tangent då registrerar 

processorn det som att man trycker upprepande på tangenten. När processorn upptäcker att en 

krets är sluten, så jämför processorn placeringen av kretsen på tangentmatrisen och sin 

teckenuppsättning i ROM minnet. Den talar om för processorn vad varje tangent har för 

position i matrisen och vad varje tangenttryckning eller kombination av tangenttryckningar 

framställer. Detta menas att processorn, till exempel, förstår att tryckning av tangenten a blir 

lilla ”a” och om man trycker ”Shift” och ”a”, så blir det stora ”A”. 

 

12.4.2. Möss 

Mekaniska Möss 

Varje mus huvudmål är att översätta rörelse med handen till signaler som datorn senare kan 

använda. De äldre mössen hade en boll som rullades mot underlaget. 2 hjul inuti musen rör 

bollen. Ett hjul för X-axeln och det andra för Y-axeln. Bollen rör 2 stycken hjul inuti musen. 

Hjulen är senare kopplade till skaft, som i sin tur är kopplad till en disk med hål i, så när 

hjulet rullar, så snurrar disken och skaftet. På båda sidorna av disken finns en infraröd LED 

(Light Emitting Diode) och en infraröd sensor. Hålen i disken bryter ljuset från LED:n, så att 

sensorn tar emot ljuspulser. Pulsens takt är direkt relaterat med hur snabbt och långt musen 

har rört sig.  
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(Bild 9 - Inuti en mus.) 

 

Ett chip i musen läser av dessa pulser och gör om det till binär data som datorn kan förstå. I 

detta opto-mekaniska upplägg, rör sig disken mekaniskt och ett optiskt system som läser av 

ljuspulser. Det finns 2 stycken infraröda LED och 2 stycken infraröda sensorer vid var sin 

sida om diskarna (4 stycken LED/sensor par i en mus). Detta upplägg tillåter processorn att 

läsa av just åt vilket håll disken snurrar. Det sitter en liten smal plastbit emellan disken och 

varje sensor. Denna plastbit har ett litet fönster vilket sensor kan se, men fönstret på andra 

sidan av disken ligger på annan höjd än den första – 1 ½ höjd av ett hål i disken för att vara 

exakt. Skillnaden gör just att de 2 sensorerna detekterar ljuspulserna i annorlunda takt, alltså 

uppstår det omgångar just då när en av sensorerna ser ljuspulser och den andra inte, och vice 

versa. 

 

Optiska möss 

Moderna optiska möss använder en optisk sensor för att ta bilder på underlaget. De har även 

en LED lampa som lyser upp just det området som läses av (Wikipedia). Det finns dessutom 

laserbaserad optiska möss, vilket kan läsa av detaljerna i underlaget bättre än LED-

teknologin. 

Så här fungerar sensorn och andra delar i optiska möss tillsammans. 
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• CMOS (complementary metal-oxide semiconductor) sensorn skickar sina bilder till en 

DSP (Digital Signal Processor) för analys. 

• DSP:n upptäcker mönster i bilderna och undersöker hur mönstren har ändrats sedan 

förra bilden. 

• Baserat på ändringarna i mönstren över en sekvens av bilder, fastställer DSP:n hur 

långt musen har flyttats och skickar motsvarande koordinater till datorn. 

• Datorn flyttar muspekaren på bildskärmen baserat på koordinaterna mottagna från 

musen. Detta händer 100 gånger varje sekund, vilket gör att muspekaren framstår att 

röra sig mjukt och fint. 
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12.5. Ljuspistol 

Ljuspistolen är kallad så för att den använder just ljuset som metod för att detektera var på 

skärmen spelaren siktar (Wikipedia). Men vad namnet lurar man till att tro är att det är 

pistolen som sänder ut ljus, men i själva verket är det pistolen som tar emot ljuset via en 

fotodiod i pistolen. Dioden använder ljusmottagning för sin siktning, i anslutning med en 

tajmad mekanism mellan avtryckaren på pistolen och ganska smart grafisk programmering. 

 

Det finns 2 stycken olika sorters metoder som används, men konceptet är detsamma: när man 

trycker på avtryckaren, blir skärmen blank svart och dioden börjar ta emot. Hela eller delar av 

skärmen målas vit, detta tillåter datorn eller konsolen att avgöra var pistolen siktar, baserat på 

var dioden upptäckte ljuset. Användaren av ljuspistolen märker lite eller ingenting, på grund 

av att perioden då skärmen är blank, är så kort. 

 

12.5.1. Hur en bild ritas upp på en TV?  

Bilden på en TV ritas upp på detta sätt (Brain). 

 

 
(Bild 10 - En illustration av en ”bilduppmålning” på en TV.) 

 

De blåa linjerna är målandet av en elektron stråle från vänster till höger, medan de röda 

streckade linjerna är när strålen flyger tillbaka till vänster. När strålen når högerhörnet av den 

understa linjen, återvänder den till övre vänsterhörn. När strålen målar är den på, och när den 

flyger tillbaka är den av, detta för att det inte ska visas ett spår på bilden. 
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Termen horisontell retrace används för att referera till när strålen går tillbaka till vänster från 

slutet på varje rad, medan vertikal retrace är refererar till rörelsen från botten till toppen. 

Screen driver electronics skickar pulser till datorn vid varje start av den horisontella och 

vertikala retrace signalerna, datorn eller konsolen vet var på skärmen elektronstrålen är 

placerad vid varje bild. 

 

12.5.2. Metod 1 

Denna metod ska beskrivas genom att använda ett spel som exempel d.v.s. Biffo goes Wakko 

(Evanson, 2004). Vanligtvis i spelet visas bilder med Biffo i sin miljö (Bild 11a). När 

knappen på ljuspistolen trycks in, målar spelet upp en helt blank svart bild (Bild 11b), sen 

efteråt en bild där Biffo är helt vit och resten fortfarande helt svart (Bild 11c). Genom att göra 

denna bild-blank-ljus-bild rutin, systemet vet att det enda stället som är vitt på TV:n är där 

Biffo placerad. Fotodioden producerar en speciell sekvens om den inte siktar på något mål 

(ljus-blank-blank) och om den siktar på ett mål (ljus-blank-ljus). Spelet vet när den producerar 

blanka och vanliga bilder, så genom konstant övervakning av signalen från ljuspistolen, kan 

den identifiera om den siktar på målet eller inte. Spelet vet dock inte exakt var pistolen siktar, 

utan bara om den är på rätt plats eller inte. 

 

 
(Bild 11 – En illustrering av hur bilden visas när ljuspistolen ”skjuter”, i spelet Biffo goes Wacko) 
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12.5.3. Metod 2  

(Howstuffworks) Tricket till denna metod ligger i CRT (cathode ray tube) inuti TV:n (gick 

igenom detta tidigare). Genom att jämföra signalerna som kommer från fotodioden med de 

horisontella och vertikala retrace signalerna, kan datorn detektera var elektronstrålen är på 

skärmen, när fotodioden först känner av ljuset. Datorn räknar antalet mikrosekunder som 

fortgår mellan tiden de horisontella och vertikala retrace signalernas start och tiden då 

fotodioden först känner av ljus. De mikrosekunderna talar om för datorn exakt var pistolen 

pekar. Om den kalkylerade positionen och målets position är densamma, då registrerar datorn 

en träff. 

 

13. Kommunikationen mellan människan och spelet 

13.1. Människohanden som kommunikationslänk 

Människans hand är den mest avancerade och mest använda kroppsdel för att kunna styra 

sofistikerade maskiner. Handen är en viktig kommunikations länk för att kunna utföra 

operationer och ta emot information i hög frekvens. Handen har ett flertal olika sätt att 

upptäcka information i form av känsel. Det första är att handen får feedback av något som 

handen vidrör det vill säga något som vi känner. 

Det andra är det proprioceptiva4 (även kallat kinetiska) sättet, det är en förmåga att avgöra 

sina kroppsdelars position, vilket är nödvändigt för att kunna hålla balansen. 

Handen har en förmåga att avläsa information i en frekvens på 20 till 30Hz, medan den 

kinetiska5 avläsnings frekvens ligger på hela 320Hz. 

13.2. Hjärnan som styrning 

I dagsläget vet man att hjärnan kan användas till styrning. Man har vetat i 150 år att kroppen 

skickar elektriska signaler till olika delar av kroppen när man vill röra på kroppsdelarna.  

Tyske Emil Heinrich Du Bois-Reymond kom på att små elektriska spänningar uppstod när 

man spände musklerna i armen. 

Det är kroppens nervsystem som skickar elektriska impulser för att styra kroppens delar. 

                                                
4 http://sv.wikipedia.org/wiki/Proprioception 
5 http://en.wikipedia.org/wiki/Kinesthetic 
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Det finns många företag i dagsläget som utvecklar och säljer kontrollenheter som använder 

sig utav kroppssignaler, dessa specialiserar sig på spel och underhållning. 

Det är sådana spel och underhållningsprogram som man i dagsläget skapar enheter som 

använder kroppssmidigheten. De kontrollenheter som är vanliga i dagsläget är mest styrningar 

som kräver någon sorts kropps kinetik. Vid användning av dessa styrenheter sker det 

elektriska impulser i kroppen för att utföra någon rörelse. 

Tankestyrning har fördelar så som att man inte kan råka ut för musarm och andra skador vid 

andra rörelser. 

Tangentbord kommer säkerligen att bli ersatt utav tankestyrning och musen av ögonstyrning i 

framtiden. 

De som är rörelsehindrade och har begränsade rörelser har det svårt att använda tangentbord 

och mus. Då är det en fördel om man kan använda sig utav tankestyrning för att minska 

rörelserna. Även om det kan vara svårt för de rörelsehindrade personerna att skriva så är det 

ett jättestort framsteg. 

 

Vid tankestyrning använder man EEG (elektroencefalografi) för att mäta hjärnvågorna. 

Mätningarna sker oftast vid hjärnbarken. Hjärnbarkens nervceller är de som troligen skapar 

hjärnvågorna. 

 

13.3. Nätverksspel 

Ett annat kommunikativt sätt är att koppla upp sig mot Internet eller ett nätverk och spela 

tillsammans med andra spelare. Att spela mot någon som sitter vid en annan världsdel är 

väldigt populärt. Det fungerar oftast på det viset att enheterna ansluter sig till en gemensam 

publik- eller privat punkt. Från denna punkt så skapar dem ett spel som de kan ansluta sig till 

och spela mot eller med varandra. 

Men det finns tyvärr begränsningar i nätverksspelandet, dessa är bandbredd och fördröjning. I 

actionspel är det viktigt att fördröjningen är så liten som möjligt eftersom de flesta actionspel 

kräver att man har snabb reaktion. Om fördröjning sker, då förstör det för spelaren genom att 

personen inte hinner styra sin karaktär etc. i tid då det sker en viss händelse.  

Oftast påverkas denna fördröjning beroende på vilken nätverksstruktur man använder t.ex. 

stjärnnätverk, cirkelnätverk eller alla till alla (P2P) nätverk . 
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13.4. Kommunikations undersökning av spel 

Vi har utfört ett par tester på olika kontrollenheter samt olika spel. Meningen med detta var att 

få en uppfattning om hur kommunikationen fungerar mellan människan och spelet i 

verkligheten när man spelar ett spel.  

De spel som vi har testat är Fifa 2005 (Xbox), Burnout 3(Xbox) och Oblivion IV(PC). 

Vi valde att testa 2 olika utrustningar eftersom vi ville se om det fanns någon olikhet i 

kommunikationen. 

De frågor som vi har utgått att svara ifrån är: 

1. Hur kommunicerar människan med spelet, dvs. hur påverkar vi spelet? 

2. Är det någon skillnad på kontrollenheten som vi styr med? 

3. Hur kommunicerar spelet med människan? 

 

Resultat: 

1. Med PC använder vi tangentbordet samt musen för att påverka storyn i Oblivion IV. 

Eftersom Oblivion IV är ett rollspel så använder man väldigt mycket musen för att klicka 

runt i miljön. Det gör så att vår karaktär utför något som vi bett dem att utföra. När vi 

testade Xbox spelen Fifa samt Burnout så använde vi oss utav en handkontroll (gamepad). 

Handkontrollen är utvecklad på ett sätt så att den ska ge en bra känsla när man håller den i 

handen. Det är en stor skillnad mellan tangentbordet och musen som vi använde till PC. 

Men fortfarande så trycker vi på handkontrollenheten för att få våran bil eller vår karaktär 

att flytta på sig eller utföra saker som knapparna är förprogrammerade att göra. 

 

2. Skillnaden mellan kontrollenheterna är att tangentbordet och musen kan kännas klumpig, 

speciellt när man använder både tangentbordet och musen samtidigt. Tangentbordet 

innehåller väldigt många knappar som man knappt behöver använda när man spelar. 

Handkontrollen däremot är lite smidigare eftersom den innehåller 12 knappar. Och dessa 

knappar räcker väldigt långt i ett spel, i andra spel kanske alla knappar inte används fullt 

ut. Men det är fortfarande lite smidigare än att sitta med ett tangentbord som har över 30 

knappar. Handkontrollen är lite smidigare att spela med eftersom man kan hålla den i båda 

händerna, vilket man inte kan göra med ett tangentbord. En annan sak med Xbox 

handkontrollen är att den har en analog spak som gör att man kan röra karaktärer i jämn 

cirkel rörelse, detta går dock inte att göra med tangentbordet. 
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3. De flesta av spelen har två gemensamma sätt att kommunicera med människan så att man 

förstår spelet. Det första är bild, utan bild och färg skulle vi nog inte kunnat se vad det är 

för objekt och vad spelaren styr för något. Det är därför viktigt att spelaren kan se själva 

miljön, objekten m.m. Det andra viktiga kommunikationssättet är hörseln. Genom att 

spelare kan höra musiken, bakgrundsljud och ljud från andra som pratar så kan människan 

lättare få en inblick i spelets miljö och handling. Hörsel och syn är de två viktigaste 

kommunikationssättet som spel måste använda sig utav för att kunna kalla sig för ett spel. 

Speciellt när det gäller spel så som Oblivion IV, eftersom där kan karaktärerna se ut som 

en människa och har en unik röst när den talar. Men det finns ett tredje sätt som spel 

kommunicerar med människan vid händelser. Detta sätt är genom vibratorer i 

handkontrollen, Xbox handkontrollen för vår del. Dessa vibrationer sker vid någon 

speciell händelse, exempelvis när man ska skjuta en straff och man har pressen på sig att 

man måste göra mål, annars så förlorar laget. Då känner man handkontrollen vibrera vid 

en viss intervall och styrka för att man ska känna att göra mål på denna straff är viktigt. 

Eller när man kör på en annan bil i Burnout så vibrerar handkontrollen och indikerar att 

spelaren har krockat med någon bil. 

 

13.5. Enkätundersökningen (Se bilaga)6 

Fråga1: Kön?

Män 89%

Kvinnor 11%

Män

Kvinnor

 

Undersökningens första fråga angående vilket kön de som spelar tillhör. Det visade sig att, 

alla de som spelar, är 89 % (100 av 112) av spelarna män. De resterande 11 % (12 av 112) är 

spelande kvinnor. 

 

                                                
6 Finns även på: http://frolunda-indians.com/enkat/stats/ 
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Åldersgrupperna inom datorspelandet är väldigt splittrat men den åldersgrupp som mest spelar 

är 17-22 år. 6 av 12 kvinnor som spelar är inom åldersgruppen 17-19 år, vilket är 50 % av de 

kvinnor som spelar totalt. Männens statistik är annorlunda jämfört med kvinnornas där man 

ser 42 av 100 män vid åldersgruppen 17-19 år, och 31 av 100 vid 20-22 år. Vid 23 till 25 års 

ålder minskas spelandet något och som tidigare nämnt så minskar det till att endast 4 % av 

männen över 26 år spelar. 

 

Hur ofta anser ni själva spela? (skala 1-5)

10

17

25

13

35

1
3 3 3 2

11

20

28

16

37

0

5

10

15

20

25

30

35

40

1 2 3 4 5

Män

Kvinnor

Totalt

 

I undersökningen vad spelarna själva ansåg sig hur ofta de spelar så har undersökningsfrågan 

delats upp i en skala 1-5, där 1 betyder sällan och 5 ofta. 

Både män och kvinnor anser sig spela lagom mycket enligt medianvärdet som ligger på 3. 

Men om vi tittar på antalet män som har valt 5 på skalan så är de flest, men det var även 

många som tyckte att de själva spelade lagom mycket det vill säga 3 på skalan. 

Enligt kvinnornas inkomna svar så anser dem spela lagom mycket jämfört med männen, 

statistiken är väldigt jämt fördelat genom skalan 2-4. 
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Speltimmar / dag i genomsnitt
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I fråga 4 ville vi få fram en jämförelse med fråga 3 angående hur ofta man själv anser sig 

spela. Fråga 4 baseras på att se hur många timmar dem spelar per dag. Statistiken visar att de 

två åldersgrupperna som mest ägnar tid åt spelandet är 14-16 och 20-22 år. Bland kvinnor är 

det de som är 20-22 år som spelar ett genomsnitt på 3 timmar per dag, 17-19 åriga kvinnor har 

ett genomsnitt på 1,48 timmar per dag vilket är det andra högsta värdet i denna fråga. 

Männen spelar fler timmar än vad kvinnorna gör, de två högst spelande grupperna är 14-16 

och 20-22 år. 20-22 år är de som spelar allra mest, genomsnittet för männen ligger på 6,26 

timmar per dag. Kvinnorna vid denna åldersgrupp spelar mindre än hälften så mycket som 

männen gör. Åldersgruppen 14-16 år för männen spelar 5,23 timmar per dag, om vi jämför 

detta med kvinnorna för samma åldersgrupp så ligger kvinnorna på 1,5 timmar per dag.  

Totalt för alla spelare så ligger genomsnittet på 4,17 timmar per dag, av timmarna står 

männen för 4,39 timmar per dag och kvinnorna 2,33 timmar per dag i genomsnitt. 

 

Från statistiken på fråga 5 kan vi ta fram att det är c:a 41 % av kvinnorna som spelar första 

person spel medan männen har hela 57 %. Roll-, strategi- och action spel kommer inte långt 

efter med sina respektive 43 %, 39 % och 32 % bland männen. Kvinnorna har en helt annan 

utspridning där 50 % av alla kvinnor spelar plattformsspel, virtuellt liv och pusselspel. Vi ser 

också att ingen av kvinnorna spelar flygsimulatorer och bara 1 av 12 kvinnor spelar actionspel 

och äventyrsspel. Männen har en väldigt låg procent vad det gäller flygsimulatorer och rytm, 

enbart 6 %, men virtuellt liv har den lägsta på 4 %. På den totala ser vi då att flygsimulatorer 
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är den spelgenre som spelas minst. Man ser också att kvinnornas röstning inte påverkar den 

totala statistiken på denna fråga så mycket. 

 

Fråga 6 är en kvalitativ undersökning där vi frågade varför man spelar. De svar som har 

kommit in tyder på att de tycker spel är underhållande, bra tidsfördriv, lärorikt och socialt på 

en viss nivå. De flesta spelar för att det är underhållande och är bra tidsfördriv, men det finns 

få personer som tycker att spel är en lärorik del även i tävlingssammanhang. En del personer 

tycker att det är ett bra sätt att socialisera sig på, genom att spela tillsammans eller mot någon 

som känner eller inte känner. Även att man övar in kroppsmotoriken och kunskapen att 

hantera bil och flyg med hjälp av simulatorer. 
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Fråga 7 är en fråga som ska besvaras genom att personen väljer vilken maskin personen helst 

spelar på, konsol eller PC. På männens sida var det väldigt många som röstade på PC, 83,10 

% för att vara mer exakt. Kvinnornas del däremot var mer jämn men där konsolen fick mer 

röster, 54,55 % röstade på konsol medan 45,45 % röstade på PC. Det totala resultatet 

påverkades mycket av männens svar, 78,05 % röstade på PC och 21,95 % på konsol. 

 

På fråga 8 tar vi reda på av vilken anledning de väljer PC respektive konsol. 

De personer som föredrog PC tyckte att de använder PC för arbete, Internet, som TV och att 

de föredrar en genre eller ett spel som kan spelas bäst på PC. De tycker även att de ändå 

använder PC till andra saker förutom att spela och då föredrar de hellre att köpa en PC för att 

spela och arbeta med. Vissa tycker att konsolens kontrollenheter är avancerade och inte är 
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tillräckligt bra för att de ska tycka om konsolen. En annan anledning är att det finns fler spel 

till PC än till konsol. Konsol spel går inte att modifiera som man kan göra med PC-spel. 

Den andel som tyckte att konsolen är ett bättre alternativ hade ett par invändningar om att 

konsolen är bättre på vissa spel t.ex. de spel som är First Person och kräver att man har något 

som man kan styra snabbt med precision. Spel som kräver mycket klickande i miljön så som 

strategispel föredras mer som PC spel än som konsol spel. Att spela med konsolen är en helt 

annan känsla eftersom man sitter framför en TV och spelar. Konsoler har även en fördel då 

vissa typer av spel är lättare att spela på konsoler, och att konsoler är billigare att köpa än PC. 

 

Fråga 9 skulle fråga om personerna spelar sina spel med tangentbord och mus. Resultatet visar 

att 97,18 % av männen och 90 % av kvinnorna använder tangentbord och mus när de spelar. 

Totalt visar klart och tydligt att det är större andelen personer som använder tangentbord och 

mus.  

Nästa fråga är en följdfråga, om dem svarade Ja på förra frågan så fick dem frågan om vilka 

spelgenrer dem helst spelar med tangentbord och mus. Större delen av männen spelar första 

person, rollspel, action och strategispel. Kvinnornas röster har fördelats mest över första 

person, strategispel och virtuellt liv. Om vi tittar på de andra spelgenrerna, så ligger rösterna 

jämnt fördelat både vad det gäller kvinnor och män. 

 

Frågan därefter var att motivera varför de använde just mus och tangentbord till de spelgenrer 

som de valt. Sammanfattningsvis var det många som skrev att mus och tangentbord ger bättre 

precision och mer känsla, men också att de är lättare att hantera och använda i första person, 

rollspel och strategispel. Det var också personer som tyckte att de spelgenrer de valde var bäst 

lämpad eller krävde att man använde mus och tangentbord. En liten del nämnde att när de 

spelar MMORPG (Mass Multiplayer Online Role Playing Game) så tillåter tangentbordet mer 

kommandon och funktioner men också för att man ska kunna skriva. 

 

På fråga 10 frågas det efter om spelarna använder sig utav joystick när de spelar. Totalt så är 

det 16 % av spelarna som använder sig utav joystick. De är ganska jämnt fördelade mellan 

könen. Av männen så är det 17 % som använder sig utav joystick och det är lite mer än vad 

kvinnorna har som ligger på 11 %. 

Den genre som männen använder sig utav med joystick är följande: Flyg simulator, bil 

simulator, sport, action och fighting. Flyg simulatorn och bil simulatorn är de två genrer som 
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man använder joystick som mest. Kvinnorna föredrar däremot mest fighting spel med 

joystick. 

Anledningen att de har valt dessa genrer för just joystick är för att de tycker det är mer 

realistiskt när man spelar flyg simulatorer. Det är smidigare att använda joystick vid bil 

simulatorer då man inte har tillgång till ratt. Arkadhallar har olika spel genre som använder 

sig utav joystick. 

 

Nästa fråga var att personerna skulle svara på om de använde handkontroll (gamepad) när de 

spelar. Männen och kvinnorna var väldigt överens i denna fråga, 77,78 % av kvinnorna och 

67,69 % av männen svarade ”Nej” på frågan. 

Av de personer som svarade ”Ja” på förra frågan fick en annan fråga, som ville ha ett 

motiverat svar på vilken spelgenre de helst spelar med en handkontroll. De spelgenrer som 

spelades mest med handkontroll, enligt männen, var bil simulatorer, 12 röster, fighting, 12 

röster, och plattform, 11 röster. Äventyr, action, sport och rollspel låg inte jättelångt efter. Om 

vi tittar på de totala rösterna var det ingen direkt förändring, eftersom det inte fanns några 

kvinnor som hade besvarat frågan. 

Personernas motiveringar säger att handkontrollen just är bäst lämpad för fighting och 

plattformsspel, men också att den är skönare att hålla i och ger bättre inlevelse än ett 

tangentbord. Andra motiveringar var att den är lättare att använda till vissa spelgenrer, som 

sport, bil simulator och fighting spel. Någon nämner också att till konsoler finns det oftast inte 

någon annan styrenhet än just handkontroller. En enstaka tycker att handkontrollen inte tar 

stor plats plus att man kan sitta tillbakalutad i fåtöljen och ändå ha kontroll på det mesta. 

En annan person tycker att upp till tio lättåtkomliga knappar och upp till tre stycken 

styrspakar gör allting mycket lättare. 

 

I fråga 12 tar vi reda på om spelare använder sig utav ljuspistoler. Tittar vi på de inkomna 

svaren, visar det sig att det är endast män som använder ljuspistolen, och av de männen som 

har svarat på denna fråga så är det 3 av 65 (4.62 %) som använder sig utav ljuspistol. 

De genrer som de spelar med just ljuspistolen som kontrollenhet är First Person och Action. 

Av de 3 personer som använder sig utav ljuspistoler så har ingen utav dem kommenterat 

varför de använder ljuspistolen till dessa genrer. 

 

Nästföljande fråga tar vi reda på om personerna i undersökningen använder dansmatta när de 

spelar. Det var hela 80 % av männen och enbart 57,14 % av kvinnorna som svarade ”Nej”. 
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Följdfrågan var att få svar på till vilka spelgenrer de använder dansmatta. Alla personerna som 

besvarade frågan var väldigt eniga. De 16 röster som registrerades röstade på rytmspel. 

Motiveringarna angående varför de valde just denna genre var mest att det inte finns andra 

genre som man kan använda en dansmatta till. 

 

Sista frågan går ut på att undersöka om spelare tycker att kontrollenheterna är tillräckliga eller 

inte. Detta gjordes genom att de själva fick skriva fritt om utformningen av sin egen styrenhet, 

på vilket sätt den skulle fungera samt hur styrningen skulle ske med styrenheten. 

Nedan tas ett par av deras motiveringar upp. 

 

”Att lösa så att man har någon slags komplettlösning att ersätta mus och tangentbord vore 

fint så att de går bättre att lira fps på konsol och liknande, någonting liknande mus och 

många knappar som ett tangentbord för blinda, men varför bry sig när tangentbord och mus 

redan funkar utmärkt” 

 

”Om man kollar på PC/PS/Nintendo och Xbox idag så har de alla funktioner som krävs . En 

PC är egentligen en universal maskin av PS, Nintendo och Xbox men det är ingen som 

använder den som en konsoll även om man kan köra TV-UT och bara koppla in gamepads 

eller köpa omkopplare till xbox/ps/nintendo dosor. Nintendo Wii (fd. Revolution) kommer att 

bli rätt revolutionerande på sitt sätt, då deras nya "handkontroll" kommer bli helt unik, även 

om jag personligen föredrar en riktig handkontroll, och det är väl just därför Nintendo 

kommer att locka en helt annan publik. Det som gjort PC så mycket större än konsolen är 

antagligen priset på live funktionerna, sen måste en konsol anpassas efter PC:n för att kunna 

revolutionerna marknaden rejält. Trådlös mus/tangentbord till konsolen, kanske en ratt och 

andra styrdon i självpriset samt ett billigt pris på konsolen så lär nog det blir ett substitut till 

själva datorn så småningom. Med HDTV och allt billigare LCD skärmar samt om man 

använder trådlös teknik i själva konsolen så försvinner nog datorskärmen osv. och "allt-i-ett" 

paketet blir väldigt lockande. För att något sådant ska vara genomförbart i dagens teknologi 

så bör allting vara bundet till samma tillverkare också, och kunna erbjuda 

uppgraderingspaket till en mindre kostnad istället för att köpa en helt ny konsol, som med en 

dator, då teknologin gör så att allt måste bytas ut efter ett par år och sällan finns det några 

direkt prisvärda uppgraderingar som gör att man faktiskt vill uppgradera sin PC utan väntar 

hellre på den nya teknologin som man vet är på väg ut. Ju mindre den är desto bättre är det 

också, då man kan ta med den på semestrar osv., och allt man behöver är en TV för att lira. 
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En nackdel med dagens livefunktion är också att den kostar en slant, medan samma funktion 

till PC inte kostar en krona, förutom det avtal man har med sin ISP då.” 

 

”www.alphagrip.com (tangentbord i gamepad-format).” 

 

”En konsol som man kopplar till datorn som har bra grafik fast du kan gå över till datorn 

(Switcha mellan båda) när man vill” 

 

”En mus liknande skapelse där man har knappar för alla fingrarna, flera för tummen. 

kombinerat med någon form av tangentbord med ett begränsat antal knappar, enbart de 

nödvändigaste ska finnas med (ca 10-20st(piltangenterna + ett antal knappar runt dom)) och 

vara enkla att känna igen med fingrarna(typ olika former och olika ytbeläggning på dem)” 

 

”Använda kroppen mer” 

 

”Så få knappar som möjligt, men samtidigt effektivt” 

 

”jag vill ha någonting som känner av mina ögonrörelser i stället för mus, detta finns redan 

men mer avancerat tack, så att det funkar... samma sak ska det vara för händerna och 

fingrarna.... jag såg en gammal film där laserstrålar kände av fingerrörelser, detta var ren 

smörja men det skulle vara grymt om man hade något liknande eller ett par handskar i alla 

fall som känner av rörelse.” 

 

”Nintendos nya till Revolution verkar skittuff, får se hur den är. Annars finns det väl inte så 

många. Fast kanske något supertufft som man styr genom ögonrörelser som i stridsplan skulle 

vara hett.” 

 

”Styrning med hjärnan. Tekniken finns (om än väldigt begränsad), så ge oss fungerande 

versioner. Även om bara några få kommandon funkar så hade det varit mycket bra att kunna 

tänka saker i spel.” 

 

”En enhet som ger lika bra precision som en mus men som tillåter en mer ergonomisk 

position samt möjlighet att skriva snabbt utan att störa spelandet eller behöva flytta någon 

hand.” 
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”Virtuella goggles och handskar + skor som gör att man kan göra allt precis som på riktigt.. 

går man lite på stället går man framåt, kollar man åt sidan görs det även i spelet osv.” 

 

”Jag skulle vilja byta ut tangentbordet mot något liknande en mus till, fast med 

speltangenterna på den. Att de tangenter man spelar med är avskilda från t-bordet liksom.” 

 

”En kontrollenhet med inbyggt gyroskop... Men det håller nintendo redan på med...” 

”Om jag skulle ha skapat en styrenhet skulle det nog bli en gamepad med tusentals 

inställningsmöjligheter. Avancerat alltså” 

 

14. Analys 

14.1. Undersökningarna 

Enkätens del angående om hur ofta man själv anser sig spela, tolkas på ett sätt som att ofta 

(skala 5) anses vara att man spelar varje dag och sällan (skala 1) att man spelar någon enstaka 

dag i veckan. En tidigare undersökning som gjordes av Fair play. Där undersökte de endast 

ungdomar i åldersgrupperna 11-16 år och där 2143 personer deltog varav hälften var killar 

och hälften tjejer. Enligt deras undersökning var det 52 % av alla undersökta som spelade 1 

gång i veckan. Vår undersökning gjordes på alla åldersgrupper som var villiga att svara på 

enkäten, utav dessa är åldersgruppen 14-16 år enbart 16 personer, varav 14 personer var män 

och 2 personer var kvinnor. Vårt resultat av enkäten visade att 0 % av våra deltagare hade 

röstat på skala 1. Fair play fick som resultat att 25 % spelar varje dag, medan vår visar 37,50 

% på skala 5. Enkäten visade även att 83 % av dem som spelar ofta, spelar vanligtvis mer än 5 

timmar/dag i genomsnitt. Fair play hade, av de personer som spelade varje dag, 79 % som 

spelade mer än 5 timmar per dag. 

Vad vår undersökning kan bistå med, är de svar som vi fick på sista frågan i vår enkät. Där 

frågan var om de undersökta tyckte att de spelkontroller som finns är tillräckliga eller inte. 

Någon tidigare undersökning om denna fråga har inte gjorts tidigare. 
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14.2. Könsroller 

Enligt de olika forskarna har man kommit fram till att pojkar är mer sociala än flickor när det 

gäller spel. De flesta flickor föredrar att spela ensam och single player spel, medan de flesta 

pojkar föredrar att spela tillsammans och spelar multiplayer spel. Detta trots att Onlinespel 

räknas som mest populära bland flickor.  Enligt Taylors rapport är det många kvinnor som 

föredrar att spela MMORPG. De flesta pojkarna som spelar föredrar datorspel där det 

förekommer mycket våld och action. Båda könen spelar de spel som de förväntas spela utifrån 

de givna könsrollerna. Detta innebär att pojkar spelar de spel de tycker är pojkspel och 

flickorna väljer att spela de spel som bedöms som flickspel.(Bryce och Rutter 2003) 

(Pleasures and Preferences Girls Playing Computer Games 2005)  

 

Frågan om könsskillnad i datorspelanvändning har dragit till sig en viss uppmärksamhet. 

Datorspel har främst lockat pojkar. Det är inte många flickor som spelar flera timmar 

dagligen. Enligt enkätundersökningen som vi har gjort som består av 112 personer finns det 

12 kvinnor som spelar regelbundet. Undersökningen bekräftar och visar oss att det fortfarande 

är män som är överlägsna och dominerar när det gäller andel spelare av datorspel.  Det är 

skillnad på vad slags spel pojkar och flickor spelar. Flickorna vill helst spela rollspel och 

äventyrsspel medan pojkar föredra action och strategispel (Bryce och Rutter 2003).  

 

I enkätundersökningen kan man se att det är c:a 41 % av kvinnorna som spelar första person 

spel medan männen har 57 %. Roll-, strategi- och action spel kommer inte långt efter med 

sina respektive 43 %, 39 % och 32 % bland männen.  När det gäller kvinnorna ser man en helt 

annan utspridning där 50 % av alla kvinnor spelar plattformsspel, virtuellt liv och pusselspel. 

Man ser också att ingen av kvinnorna spelar flygsimulatorer och bara 1 av 12 kvinnor spelar 

actionspel och äventyrsspel. 

 

14.3. Kommunikationen 

14.3.1. Människans kommunikativa metod 

Handen är det vanligaste kroppsdel som man använder för att styra olika kontrollenheter. Den 

har en förmåga att skicka information i form av kinetik, men den kan även ta emot 

information i form av känsel. 
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Kommunikationen börjar först och främst från hjärnan. Hjärnan skickar signalerna till 

hjärnbarken där nervcellerna i barken omvandlar signalerna till elektriska impulser. Dessa 

impulser skickas till rätt del av kroppen för att utföra en rörelse. Denna rörelse kan vara i form 

av att be handen spänna muskeln för ett finger för att kunna trycka på en knapp.  

Oftast använder man i dagsläget kroppens fysik för att styra de olika styrenheterna. 

Det finns en ny och beprövad styrenhet som använder de elektriska impulserna för att kunna 

styra, dvs. styrning med hjärnan. Man använder sig utav en EEG avläsare som läser av de 

elektriska impulserna som går genom hjärnbarken. Dessa avläsare för styrningen sätts precis 

utanför skallen, ovanför hjärnbarken där alla kroppens signaler går igenom. 

 

14.3.2. Kontrollenheternas kommunikativa metod 

Tangentbord och mus är de vanligaste kontrollenheterna när man spelar spel på datorn. 

Tangentbordet är av en digital styrenhet, alltså det finns knappar som man ska trycka på, 

medan musen är en analog styrenhet som registrerar hur spelaren flyttar den med olika 

tekniker. Tangentbordet är också en input enhet för att kunna mata in tecken och bokstäver, 

vilket gör att man kan kommunicera med andra personer t.ex. via Internet och MMORPG.  

Handkontrollen i sig är en väldigt avancerad konstruktion. Den har både analoga spakar, för 

bra precision och mjuk och fin rörelse i spel, men också digitala knappar för utförning av 

olika handlingar. Den är oftast konstruerad för att man ska kunna komma åt alla knappar med 

tummarna, men de nyare kontrollerna har så kallade avtryckare på undersidan av kontrollen 

som man oftast kommer åt med pekfingret eller långfingret.  

Joysticken är en analog spak som man mer styr med handen men också tummen för att trycka 

på diverse knappar på kontrollen.  

Ratt & pedaler är en liten annorlunda kontroll eftersom man använder mer av hela kroppen, 

speciellt när man styr ratten med händerna och armarna, men också att man använder sina ben 

och fötter när man ska använda pedalerna. Detta är för att få känslan av att man sitter och kör 

en bil.  

Ljuspistolen styrs mest med handen, var man siktar med pistolen, och pekfingret, som 

används för att trycka på avtryckaren för att avlossa skott i spelet.  

Dansmattan är en enda stor kontroll fast där knapparna är så stora att man kan trampa på dem, 

vilket också visar att det är just fötterna man använder.  
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14.3.3. Spelens kommunikativa metod 

Det sätt som spelen kommunicerar tillbaks till människan är oftast i form av feedback efter att 

man har skickat någon information till spelet. Spelet ger tillbaks informationen i form av ljud 

och bild. Dessa två kommunikationssätt för spel är de vanligaste, men det finns även fler sätt 

t.ex. vibrationer som ska kommunicera med människans känsel. Dessa vibrationer kan inte 

göras utan att man har en speciell kontrollenhet samt spel som stödjer denna funktion. 

Meningen med vibrationerna är att man ska kunna få en verklighetskänsla när man spelar. 

Bilden har olika sätt att ge ut information i form av miljö, objekt etc. Detta är för att spelaren 

ska kunna veta hur miljön, menyn objekten mm ser ut. Detta är en viktig del eftersom man 

måste veta vad som händer i själva spelet för att kunna kommunicera tillbaks till spelet. 

Örat är den som snappar upp information i form av ljud, det kan vara en berättelse, 

bakgrundsljud, ljud när ett objekt utför något etc. Det ger spelaren inlevelse i spelet precis 

som i filmer, där musiken skapar inlevelse när något spännande håller på att hända. 

 

14.3.4. Länken mellan människan och spelet 

Om man går efter Shannon & Weavers modell om hur kommunikation sker, ser man en 

väldig likhet till kommunikationen med spel. Källan är människan eller spelaren som vill 

kommunicera med spelet, som vill flytta på ett objekt eller att få spelet att göra någonting. 

Kodaren har en uppfattning om hur kontrollen är upplagd, alltså vilka knappar och spakar som 

gör vad. Men styr också våra muskler till att trycka dessa knappar och spakar, beroende på 

vad det är för meddelande eller syfte vi vill skicka till spelet. Kanalen människan använder 

vid kommunikation med spel är själva kontrollen, alltså vår känsel. Avkodaren är 

inprogrammerad i spelet, där spelet har en uppsättning handlingar som den kan utföra, 

beroende på vilket meddelande som källan har skickat. Mottagaren är också spelet, men 

kanske mer specifikt just det objekt eller element som källan vill flytta på eller beroende på 

vilket meddelande han/hon skickade. Feedback sker genom att spelet bekräftar via bild, ljud 

eller vibrationer i spelkontrollen, att meddelandet har utförts.  

Semantiska oväsen kan ske, om feedbacken jag får inte stämmer överens med det meddelande 

jag skickade. Spelet kan också genom feedback skicka bilder och texter som jag tolkar fel. 

Barn kan kanske inte läsa eller förstå engelska vilket gör att personen förlorar lite i vad som 

kommuniceras. Spelet kan också ignorera de olika meddelanden som skickas, eftersom olika 

förhållanden i spelet kan uppstå där dessa meddelande inte tillåts.  
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15. Slutsatser 

Den åldersgrupp där antalet spelare är som mest är 17-22 år, men det är en skillnad när det 

gäller antal timmar de spelar i genomsnitt enligt undersökningen. Enkätundersökningen 

visade att 14-16 åringar och 20-22 åringar spenderar fler timmar i spelandet. Totalt sett på alla 

åldrar så spenderar de 4,17 timmar i genomsnitt per dag på spelandet.  

Spelare spelar oftast för att fördriva tiden, lära sig, underhålla sig samt socialisera sig med 

andra genom att spela genom nätverk. 

De genrer som spelas är olika beroende på kön och på spelsmak, men enligt enkäten spelas 

det mest first person, strategi och rollspel. Kvinnorna spelar mest plattform, virtuellt liv och 

strategi. 

De flesta som spelar väljer främst PC som utrustning för att spela, detta för att de använder 

PC till andra saker än bara att spela på. Även att de flesta kontrollenheter stödjer PC och att 

det finns ett större utbud med spel på denna utrustning. Konsoler är billiga att köpa och är 

bättre genom att man sitter framför TV istället för datorskärm, och har unika spel med unika 

kontroller. Vissa spelare använder dessa utrustningar till vissa spel typer t.ex strategi 

(klickspel) med PC (tangentbord + mus), sport (NHL) med konsoler (handkontroll) osv. 

De kontrollenheter som väljs av spelarna görs med tanke på vilken typ av spel det handlar om, 

om det är snabba rörelser, klickspel, simulatorer m.m. 

Människans kommunikativa metod är att använda kroppsfysiken eller hjärnan för att utföra 

någon speciell rörelse. Man utför en rörelse beroende på hur styrenheten fungerar, exempelvis 

med musen rör man handen och klickar på knappar. Styrenheten är sedan kopplad till datorn 

eller konsolen som en förmedlare för att den ska veta vilken knapp eller rörelse spelaren 

utförde med styrenheten. Sedan är spelet programmerat på ett sätt som ska utföra något vid en 

speciell rörelse eller knapptryckning med styrenheten. Spelet ger därefter en feedback i form 

av bild, ljud eller vibrations information till spelaren. Detta är det kommunikationssätt som är 

en standard vid alla spel. 

Det finns även andra styrenheter i form av tankestyrning, men dessa har inte kommit ut till de 

vardagliga spelarna ännu. 

 

Undersökningen efter vad spelare vill ha för typ av styrenheter är det just ögonstyrning som 

komplettering mot musen och styrning med hjälp av hjärnan som är intressant. Det fysiska 

sättet av styrning är även populärt bland spelare, de är mer ute efter verklighetskänsla, som 

när man spelar ett golf spel då vill man svinga som på riktig golf för att få bättre spelkänsla.  
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Efterfrågan på styrenheter man använder som på riktigt fast till spel är stor. Detta gäller även 

på styrenheter som man kan ersätta musen och tangentbordet i form av tanke- och ögon 

styrning. 

 

16. Diskussion 

De resultat som vi ser det, är att det kommunikationssätt som finns är en viss standard. Det 

vill säga de flesta styrenheterna som den vanlige spelaren kommer i kontakt med är oftast 

sådant som man använder armarna eller händerna med t.ex. mus, tangentbord, handkontroll, 

joystick och ljuspistol. Men det kommer allt mer nya tekniker. Nintendo Wii kommer ut med 

en styrenhet som ska fungera som en pekare samtidigt som konsolen håller koll på positionen 

av kontrollenheten. Denna styrenhet har flera personer väntat på eftersom man får använda 

hela kroppen vid vissa spel, och i andra spel mindre rörelser. 

I enkäten fick man reda på att de flesta föredrar PC trots att vissa tycker att det är skönare att 

spela framför TV:n och att det är billigare med konsol. Det är på grund av att det är oftast 

gratis att spela genom nätverk, PC har större utbud av spel och att man kan koppla de flesta 

styrenheterna till PC:n. Men när man ser på slutresultatet då fick vi fram att det finns behov 

av styrenheter som kräver fysik eller styrenheter som inte alls kräver fysik. Dessa är de två 

teknikerna som är mest populära på grund av att i vissa spel vill man ha verklighetskänsla 

genom att man använder en styrenhet som man använder i verklighet, exempelvis använder 

man golfklubba i golf då vill man ha något man kan svinga med i spelet. I andra spel vill man 

ha något som inte kräver mycket klickande utan att man kan styra det med hjälp av hjärnvågor 

och ögonen. 

 

På grund av ont om tid så har vi inte hunnit få svar från företag angående mer information om 

de etiska reglerna när det gäller spel. Om de har något speciellt tankesätt när de skapar spelen 

för att kommunikationen fungerar bättre. 

Källor om tidigare studier för kommunikation mellan människan och spelet var svårt att hitta. 

Oftast fick vi leta efter enstaka källor så som att handen och kroppens rörelser är en del av 

styrningen. De styrenheter som vi avgränsade till var de vanligaste som används bland 

hemmaanvändarna, detta för att arbetet är tidsbegränsat. 

Vi hann inte ta reda på om könsskillnaderna på spelandet berodde på att kommunikationen 

var för dålig eller om spelen inte var utvecklade för just kvinnor. Eftersom de endast är 11 % 

av spelarna totalt sett så skulle det ha varit intressant att undersöka detta noggrannare. 
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16.1. Kritik 

16.1.1. Källor 

De källor som användes mest vid arbetet var för det mesta tidigare undersökningar och andra 

uppsatser. Dessa artiklars resultat kan skilja från andras resultat och därmed inte ge något 

korrekt svar.  

16.1.2. Enkät 

Eftersom spridningen av enkäten gjordes genom Internet så är det inte alltid troligt att alla de 

spelande personerna använder sig utav Internet för att läsa forum, nyheter etc. 

De som spelar och surfar in på forum kanske endast begränsar sig till en viss ålder, de åldrar 

som är äldre än 26 år kan vara svåra att få tag på genom Internet av olika skäl. 

Vi har inte kunnat kontrollera att de svar som vi har fått in är seriösa svar. 

 

16.1.3. Kommentarer kring enkätundersökning 

Mus och tangentbord är de flesta säkert vana vid, eftersom de medföljer nästintill varje nyköpt 

dator. Det är ju oftast lättare att använda mus och tangentbord som man är van vid än att börja 

använda en handkontroll, ställa in, konfigurera den i spelet och börja vänja sig vid den, vilket 

kommer att ta lång tid. Tangentbord och mus är nog den kontroll som används mest just för 

att den är så utspridd men också för att den är multifunktionell. Vilket betyder att man kan 

använda den allt ifrån styrning i ett första person spel till att styra en bil i ett racingspel. 

 

16.2. Källförändring 

Vi har ändrat lite på vår enkät undersökning för att få ett så korrekt svar som möjligt. De 

förändringar vi gjorde var de svar som vi ansåg vara oseriösa så som 66 år gammal och 

spenderar 10 timmar per dag på spelandet. Även andra delar så som att man väljer dansmatta 

tillsammans med genre som det inte går att spela med. 
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18. Bilagor 

18.1. Statistik - Enkätundersökning 

Antal personer som har besvarat enkäten: 112 

Antal besökare på sidan:  151 

 

 

 

Fråga 1: Vilket kön 

Antal 

kvinnor:  
12/112 10.71% 

Antal män:  100/112 89.29% 

 

 

 

Fråga 2: Ålder 

Äldst:  40 

Yngst:  14 

Antal åldersgrupper som 

svarat:  
17 

Åldersgrupperna är:  
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 

40 

 

Vilka Åldersgrupper spelar? 

14-16 År Män: 13/15 86.67% Kvinnor: 2/15 13.33% Totalt: 15/112 13.39% 

17-19 År Män: 42/48 87.5% Kvinnor: 6/48 12.5% Totalt: 48/112 42.86% 

20-22 År Män: 31/34 91.18% Kvinnor: 3/34 8.82% Totalt: 34/112 30.36% 

23-25 År Män: 10/10 100% Kvinnor: 0/10 0% Totalt: 10/112 8.93% 

26+ År  Män: 4/5 80% Kvinnor: 1/5 20% Totalt: 5/112 4.46% 
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Fråga 3: Hur ofta anser ni själva spela? (Skala 1-5) 

Män: 

1  2  3  4  5  

10st 17st 25st 13st 35st 

 

Kvinnor: 

1  2  3  4  5  

1st 3st 3st 3st 2st 

 

Totalt: 

1  2  3  4  5  

11st 20st 28st 16st 37st 

 

Män:  3.46 i genomsnitt 

Kvinnor: 3.17 i genomsnitt 

Totalt:  3.43 i genomsnitt 

 

 

 

Fråga 4: Hur många timmar spelar ni per dag? 

14-16 År: 

Man:  5.23 timmar/dag i genomsnitt 

Kvinna: 1.5 timmar/dag i genomsnitt 

Totalt:  4.73 timmar/dag i genomsnitt 

 

17-19 År: 

Man:  3.43 timmar/dag i genomsnitt 
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Kvinna: 1.83 timmar/dag i genomsnitt 

Totalt:  3.23 timmar/dag i genomsnitt 

 

20-22 År: 

Man:  6.26 timmar/dag i genomsnitt 

Kvinna: 3 timmar/dag i genomsnitt 

Totalt:  5.97 timmar/dag i genomsnitt 

 

23-25 År: 

Man:  2.4 timmar/dag i genomsnitt 

Kvinna: Finns inga inkomna svar  

Totalt:  2.4 timmar/dag i genomsnitt 

 

26+ År: 

Man:  2.25 timmar/dag i genomsnitt 

Kvinna: 5 timmar/dag i genomsnitt  

Totalt:  2.8 timmar/dag i genomsnitt 

 

Totalt: 

Man:  4.39 timmar/dag i genomsnitt 

Kvinna: 2.33 timmar/dag i genomsnitt 

Totalt:  4.17 timmar/dag i genomsnitt 

 

 

 

Fråga 5: Vilken/Vilka genre spelar du? 

Genre Antal Män Antal Kvinnor Antal totalt 

First Person 57 5 62 

Rollspel 43 4 47 
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Strategi 39 5 44 

Flyg simulator 6 0 6 

Bil simulator 22 4 26 

Sport 15 3 18 

Action 32 1 33 

Äventyr 27 1 28 

Rhythm 6 3 9 

Plattform 16 6 22 

Fighting 17 3 20 

Virtuellt Liv 4 6 10 

Pussel 10 6 16 

 

 

 

Fråga 6: Varför spelar du spel 

Lista fram:  Män  Kvinnor  Alla  

 

 

 

Fråga 7: Vilken utrustning föredrar du att spela på (PC/Konsoll) 

Män: 

PC:  59/71 83.1% 

Konsoll: 12/71 16.9% 

 

Kvinnor: 

PC:  5/11 45.45% 

Konsoll: 6/11 54.55% 

 

Totalt: 
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PC:  64/82 78.05% 

Konsoll: 18/82 21.95% 

 

 

 

Fråga 8: Motivera varför du valde just denna utrustning 

Lista fram:  Män  Kvinnor  Alla  

 

 

 

Fråga 9: Använder du Mus + Tagentbord när du spelar 

Män 

Ja:  69/71 97.18% 

Nej: 2/71 2.82% 

 

Kvinnor 

Ja:  9/10 90% 

Nej: 1/10 10% 

 

Totalt 

Ja:  78/81 96.3% 

Nej: 3/81 3.7% 

 

Fråga 9a: Om "ja" på fråga 9. Vilken/vilka genre spelar du helst med tagentbordet + mus 

Genre  Män  Kvinnor  Totalt  

First Person 56 5 61 

Rollspel 26 2 28 

Strategi 29 5 34 

Flyg simulator 4 0 4 



 - 75 - 

Bil simulator 6 1 7 

Sport 5 0 5 

Action 16 0 16 

Äventyr 8 0 8 

Rhythm 3 1 4 

Plattform 3 0 3 

Fighting 4 0 4 

Virtuellt Liv 5 5 10 

Pussel 7 3 10 

 

Fråga 9b: Om "ja" på fråga 9. Motviera varför just dessa genre 

Lista fram:  Män  Kvinnor  Alla  

 

 

 

Fråga 10: Använder du joystick när du spelar 

Män 

Ja:  11/66 16.67% 

Nej: 55/66 83.33% 

 

Kvinnor 

Ja:  1/9 11.11% 

Nej: 8/9 88.89% 

 

Totalt 

Ja:  12/75 16% 

Nej: 63/75 84% 

 

Fråga 10a: Om "ja" på fråga 10. Vilken/vilka genre spelar du helst med joystick 
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Genre  Män  Kvinnor  Totalt  

First Person 0 0 0 

Rollspel 2 0 2 

Strategi 0 0 0 

Flyg simulator 8 0 8 

Bil simulator 7 0 7 

Sport 5 0 5 

Action 5 0 5 

Äventyr 3 0 3 

Rhythm 0 0 0 

Plattform 1 0 1 

Fighting 4 1 5 

Virtuellt Liv 0 0 0 

Pussel 0 0 0 

 

Fråga 10b: Om "ja" på fråga 10. Motviera varför just dessa genre 

Lista fram:  Män  Kvinnor  Alla  

 

 

 

Fråga 11: Använder du handkontroll (gamepad) när du spelar 

Män 

Ja:  21/23 32.31% 

Nej: 44/23 67.69% 

 

Kvinnor 

Ja:  2/9 22.22% 

Nej: 7/9 77.78% 
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Totalt 

Ja:  23/74 31.08% 

Nej: 51/74 68.92% 

 

Fråga 11a: Om "ja" på fråga 11. Vilken/vilka genre spelar du helst med handkontroll 

(gamepad) 

Genre  Män  Kvinnor  Totalt  

First Person 2 0 2 

Rollspel 6 0 6 

Strategi 1 0 1 

Flyg simulator 1 0 1 

Bil simulator 12 0 12 

Sport 7 0 7 

Action 8 0 8 

Äventyr 9 0 9 

Rhythm 2 0 2 

Plattform 11 0 11 

Fighting 12 0 12 

Virtuellt Liv 1 0 1 

Pussel 4 0 4 

 

Fråga 11b: Om "ja" på fråga 11. Motviera varför just dessa genre 

Lista fram:  Män  Kvinnor  Alla  

 

 

 

Fråga 12: Använder du ljuspistol du spelar 

Män 
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Ja:  3/65 4.62% 

Nej: 62/65 95.38% 

 

Kvinnor 

Ja:  0/7 0% 

Nej: 7/7 100% 

 

Totalt 

Ja:  3/72 4.17% 

Nej: 69/72 95.83% 

 

Fråga 12a: Om "ja" på fråga 12. Vilken/vilka genre spelar du helst med ljuspistol 

Genre  Män  Kvinnor  Totalt  

First Person 2 0 2 

Rollspel 0 0 0 

Strategi 0 0 0 

Flyg simulator 0 0 0 

Bil simulator 0 0 0 

Sport 0 0 0 

Action 2 0 2 

Äventyr 0 0 0 

Rhythm 0 0 0 

Plattform 0 0 0 

Fighting 0 0 0 

Virtuellt Liv 0 0 0 

Pussel 0 0 0 

 

Fråga 12b: Om "ja" på fråga 12. Motviera varför just dessa genre 
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Lista fram:  Män  Kvinnor  Alla  

 

 

 

Fråga 13: Använder du dansmatta du spelar 

Män 

Ja:  13/65 20% 

Nej: 52/65 80% 

 

Kvinnor 

Ja:  3/7 42.86% 

Nej: 4/7 57.14% 

 

Totalt 

Ja:  16/72 22.22% 

Nej: 56/72 77.78% 

 

Fråga 13a: Om "ja" på fråga 13. Vilken/vilka genre spelar du helst med dansmatta 

Genre  Män  Kvinnor  Totalt  

First Person 0 0 0 

Rollspel 0 0 0 

Strategi 0 0 0 

Flyg simulator 0 0 0 

Bil simulator 0 0 0 

Sport 0 0 0 

Action 0 0 0 

Äventyr 0 0 0 

Rhythm 13 3 16 

Plattform 0 0 0 
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Fighting 0 0 0 

Virtuellt Liv 0 0 0 

Pussel 0 0 0 

 

Fråga 13b: Om "ja" på fråga 13. Motviera varför just dessa genre 

Lista fram:  Män  Kvinnor  Alla  

 

 

 

Fråga 14: Om du skulle få göra om eller skapa en ny styrenhet. 

Hur skulle du vilja att den ska fungera. 

Och hur skulle man kunna styra denna enhet? (Motivera gärna) 

Lista fram:  Män  Kvinnor  Alla  

 

 



 - 81 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Matematiska och systemtekniska institutionen 

SE-351 95 Växjö 
 

Tel. +46 (0)470 70 80 00, fax +46 (0)470 840 04 
http://www.vxu.se/msi/ 

 


