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Datorspel
En genreindelning

Heidi NilssoN

Datorspelens historia inleds under 1950-talet då de 
första elektroniska spelen utvecklades av forskare 
och studenter i USA. Under 1970-talet blev arkad-
spelen allt vanligare, och tio år senare letade sig spe-
len in i hemmen i takt med att hemmadatorer och 
spelkonsoler blev tillgängliga för allmänheten.

Plattformen som används för att spela ett spel 
på kan variera kraftigt. PC-spel är mycket vanliga, 
bl a eftersom de är billigare att utveckla än spel för 
konsoler. De spelkonsoler som används mest idag 
är Sonys PlayStation 2 och 3, Microsofts Xbox och 
Xbox 360 samt Nintendos Wii. Playstation 3, Xbox 
360 och Wii är alla såkallade tredje generationens 
spelkonsoler, som bl a erbjuder online-läge. Hand-
hållna konsoler är populära och idag används fram-
förallt Nintendos DS och Sonys PlayStation portable 
(PSP). 

Spel för mobiltelefoner finns i en uppsjö olika 
varianter och utvecklas hela tiden i takt med att ny 
teknik blir tillgänglig för vanliga mobiltelefonan-
vändare. För att undvika begreppsförvirring används 
termen datorspel för att beskriva spelen för alla dessa 
plattformar i denna text.

I takt med att den teknik som datorspelen byg-
ger på har utvecklats, har även nya spelgenrer vuxit 
fram. Genreuppdelningen av spel kan bestämmas uti-
från vad spelaren gör i spelet, vilket tema spelet har 
och vem som spelar. Detta innebär att spelgenrerna 
kan flyta in i varandra och inte alltid är glasklara. 
Nedan följer en grundläggande genomgång av de 
tydligaste genrerna inom dagens datorspel. Det är 
dock värt att notera att ett spel kan placeras i olika 
kategorier beroende på vilken del av spelet (aktivitet, 
tema, spelare) man väljer att fokusera på.

Actionspel
I actionspel är syftet oftast att styra en karaktär som 
ska genomföra ett eller flera uppdrag. Spelens teman 

innehåller ofta element av fara, svåra uppdrag eller 
obehagliga situationer. 

En populär typ av actionspel är shooters. Des-
sa bygger på att skytten – ofta upplevd i förstaper-
sonsperspektiv – genomför en räd i vilken handhållna 
vapen ska användas. Fightingspel är en annan form 
av actionspel som finns i en mängd versioner. I dessa 
spel använder spelaren karaktärens kropp för att ut-
föra sitt uppdrag. Oftast bygger fightingspelen på att 
de olika karaktärerna behärskar olika kampsporter 
och har sina egna individuella styrkor och svagheter.

Sneak’em ups är en variant av actionspel som 
bygger på taktik i större utsträckning än snabba 
anfall och användande av vapen. En karaktär kan 
genomföra ett uppdrag genom att hålla sig undan 
fienden och lösa olika problem. Skräckspel delar 
många gemensamma drag med sneak’em up, även 
dessa spel bygger i stor utsträckning på spelarens 
taktiska förmåga. En del tillhyggen kan användas 
som vapen, men målet är att klara av en bana som 
ruvar på skrämmande överraskningar och plötsligt 
uppdykande angripare.

Exempel: Call of Duty och Dead or Alive-serien.

Barnspel
Genren barnspel innehåller spel som riktar sig till 
barn upp till ca 12 års ålder. Ofta bygger barnspelen 
på karaktärer som redan är kända, t ex från barnpro-
gram på TV. En del barnspel har en uttalad pedago-
gisk funktion, så kallade lek- och lärspel. De kan 
användas som ett sätt för barn att lära sig om natur, 
historia, matematik mm. Gemensamt för barnspelen 
är att de är enkla att spela med tydliga instruktioner.

Populära barnspel är t ex Harry Potter-serien och 
Viva Piñata.
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Pussel-, kort- och brädspel
Bland de första datorspel som dök upp på hemmada-
torerna var versioner av klassiska kort- och brädspel. 
Idag finns de i en mängd olika former och kan spelas 
mot den egna datorn eller mot andra spelare i online-
läge. I pusselspel ska spelaren lösa logiska problem 
eller ta sig igenom t ex en labyrint.

Exempel: Reversi och PacMan.

Plattformsspel
I plattformsspel styr spelaren en karaktär som rör sig 
längs en bana med olika hinder, faror och möjlighe-
ter. Genren hör till de äldre bland datorspelen, och är 
även idag ofta i 2D, speciellt på handhållna konsoler. 
Plattformsspel i 3D blir allt vanligare, vilket ger spe-
laren en större frihet att röra sig i spelvärlden.

Exempel: Super Mario Galaxy och Ratchet & Clank 
Future.

Sociala spel
Under de senaste åren har de sociala spelen blivit allt 
vanligare, speciellt i samband med att tredje gene-
rationens spelkonsoler tagit sig in i så många hem. 
Ett socialt spel kännetecknas av att tröskeln för att 
börja spela är väldigt låg, det krävs ingen förkunskap 
eller spelvana för att komma igång. Ofta kan flera 
personer spela mot varandra vilket ökar spelets in-
teraktivitet.

Exempel: Guitar Hero och SingStar.

Rollspel
I rollspelen befinner sig karaktärerna i en miljö som 
skiljer sig från verkligheten. Det kan handla om en 
annan tidsepok eller science fiction-miljöer. Karak-
tärerna ska genomföra olika uppdrag och de besitter 
ofta speciella färdigheter eller krafter. Under spelets 
gång utvecklas karaktärerna och får tillgång till ny 
kunskap och nya styrkor. 

Till rollspelgenren kan räknas Massive Multiplayer 
Online Role Playing Games (MMORPG). Dessa spel 
spelas i online-läge och bygger på att spelarna skapar 
en spelvärld som hela tiden utvecklas. I ett spel som 
inte spelas online stoppas handlingen upp i samma 
stund som spelaren väljer att stänga av sin konsol. I 
MMORPG utvecklas spelvärlden kontinuerligt be-
roende på vad alla tusentals spelare väljer att göra. 
Typiskt för MMORPG är att spelarna går samman 
i klaner som genomför olika uppgifter tillsammans, 
och att spelen erbjuder spelarna stor frihet att ägna sig 

åt aktiviteter som inte är direkt kopplade till att föra 
handlingen framåt. Ett exempel på det är bröllop mel-
lan klanmedlemmar som sker i spelvärlden.

Exempel: World of Warcraft och Oblivion.

Sportspel
De flesta sporter finns i spelform och bygger på att 
spelaren med hjälp av handkontroller eller tangent-
bord ska få sin karaktär att genomföra olika atletiska 
prestationer. Sportspelen kan även bygga på att spe-
laren har rollen av manager för t ex ett fotbollslag, 
med ansvar för att köpa in nya spelare och planera la-
guppställningen inför nästa match. Racingspel räknas 
ibland som en fristående genre, men delar många 
element med sportspelen.

Exempel: FIFA World Cup- och Gran Turismo-se-
rierna.

Strategispel
Precis som namnet antyder så bygger strategispelen 
på att spelaren genomför sina drag så strategiskt och 
taktiskt som möjligt. Typiska uppdrag i strategispel 
är t ex att skapa en civilisation eller planera en mi-
litärattack. Spelen spelas oftast i ett tredjepersonsper-
spektiv för att underlätta överblicken av spelvärlden. 

Exempel: World in Conflict och Civilization-serien.

Äventyrsspel
I äventyrsspelen ska karaktären samla olika föremål 
som kan användas för att lösa problem och utforska 
nya miljöer. Spelen präglas av att handlingen lotsar 
spelaren framåt i historien. Ofta stöter spelaren på 
andra karaktärer som styrs av spelet och som har vik-
tig information och ledtrådar. Spelen kan innehålla 
element av flera av de andra genrerna, t ex delar där 
det är nödvändigt att möta en motståndare i närkamp 
för att komma vidare till nästa bana.

Exempel: The Legend of Zelda- och Sam and Max-
serierna.

Övriga genrer
I takt med att tekniken utvecklas växer nya spel-
genrer fram. En förhållandevis ny genre är perva-
sive games, vilket är datorspel i vilka den verkliga 
världen fungerar som plattform. Spelarna påverkar 
handlingen genom sina handlingar och val. Perva-
sive games spelas ofta på mobiltelefon, eftersom 
den tekniken möjliggör den direkta kontakten mellan 
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spelvärlden och verkligheten. En annan spelgenre 
som ständigt växer är serious games, vars syfte inte 
i första hand är att underhålla utan används som ett 
sätt att informera, utbilda eller träna spelaren. För att 
nå målet krävs naturligtvis att även serious games in-
nehåller vissa underhållande och fängslande element 
för att locka spelaren att slutföra spelet.

En komplett lista över datorspelsgenrer är i det 
närmaste omöjlig att lägga fram, eftersom de olika 
genrerna flyter in i varandra och nya genrer hela ti-
den utvecklas. Datorspel kan också, som man kan 
se i fallet med serious games, implementeras i t ex 
utbildning och marknadsföring, vilket leder till att 
spelarens position och de syften som vill uppnås 
förändras.
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