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Introduktion
Spel som kulturfenomen, 

kulturuttryck, konstform och näring



Många barn & unga spelar

https://www.statensmedierad.se/publikationer/ungarochmedier/ungarochmedier2019.3347.html
https://statensmedierad.se/download/18.126747f416d00e1ba946a22b/1568040617317/Ungar%20%20medier%20PPT-presentation%202019-09-10.pdf


Trender för olika medier

https://www.statensmedierad.se/publikationer/ungarochmedier/ungarmedier2017.2344.html


Streaming - medier flyter samman

https://www.twitch.tv/
https://www.youtube.com/user/LetsPlay
https://www.youtube.com/
https://discord.com/


Kulturformer gynnar varandra

© 2020, Epic Games, Inc.

https://fortnite.com
https://tenor.com/view/floss-dancing-good-vibes-gif-10593272
https://tenor.com/view/fortnite-fortnite-dance-dancing-crazy-dance-kid-gif-12004458
https://tenor.com/view/fortnite-fortnite-dance-gamer-gif-13846769


Trender för olika medier

https://www.statensmedierad.se/publikationer/ungarochmedier/ungarochmedier2019.3347.html
https://statensmedierad.se/download/18.126747f416d00e1ba946a22b/1568040617317/Ungar%20%20medier%20PPT-presentation%202019-09-10.pdf


Kulturformer gynnar varandra

Utdrag och citat från Kommunalarbetaren 2018-06-04 
https://ka.se/2018/11/16/hastspelet-star-stable-gor-succe/ 

“Star Stable är ett fantasyspel om hästar och 
magi. En halv miljon spelar det varje månad och 
nästan alla är tjejer. Det är lika ovanligt som den 
schysta och inkluderande atmosfären spelarna 
emellan.”

“Man skulle kunna säga att cirkeln slöts i år när 
Star Stable, som numera spelas i 180 länder på 
14 olika språk, anställde Helena Dahlgren för att 
skriva böcker utifrån Star Stable-världen. 

– Spelet handlar om vänskap och utspelar sig i 
en värld som inte handlar om att behaga män. 
Det roligaste med hela projektet har varit att få 
skriva om fyra tjejer som tycker om varandra och 
samarbetar. Det blir en fin växelverkan mellan 
böckerna och spelet och jag har träffat tjejer 
som sagt att de skaffat bibliotekskort nu 
eftersom boken finns där. Det är häftigt för en 
bokälskare som jag!”

“Star Stable började med att en bokklubb för 
barn såg en nedgång i bokförsäljningen och ville 
satsa på något nytt för att behålla kunderna. 
Deras idé var att göra ett spel för tjejer som 
gillade hästar.”

https://www.starstable.com/
https://ka.se/2018/11/16/hastspelet-star-stable-gor-succe/


Kulturformer gynnar varandra

Utdrag från Warp Institute  2020-09-08 
https://news.warpinstitute.se/tv-spel-bidrar-till-barns-laskunnighet-kreativitet-och-mentala-halsa/ 

Baserat på undersökning gjord av brittiska National Literacy Trust 
https://literacytrust.org.uk/research-services/research-reports/video-game-playing-and-literacy-survey-young-p
eople-aged-11-16/ 

National Literacy Trust har sammanställt resurser och 
rapporter i ämnet här: 
https://literacytrust.org.uk/information/what-is-literacy/video
-games-and-literacy/ 

https://news.warpinstitute.se/tv-spel-bidrar-till-barns-laskunnighet-kreativitet-och-mentala-halsa/
https://news.warpinstitute.se/tv-spel-bidrar-till-barns-laskunnighet-kreativitet-och-mentala-halsa/
https://literacytrust.org.uk/research-services/research-reports/video-game-playing-and-literacy-survey-young-people-aged-11-16/
https://literacytrust.org.uk/research-services/research-reports/video-game-playing-and-literacy-survey-young-people-aged-11-16/
https://literacytrust.org.uk/information/what-is-literacy/video-games-and-literacy/
https://literacytrust.org.uk/information/what-is-literacy/video-games-and-literacy/
https://literacytrust.org.uk/information/what-is-literacy/video-games-and-literacy/


Nu har du ______________

alldeles för länge!

Vilken kulturform tänker du på?



Tid vs upplevd nytta

https://www.statensmedierad.se/publikationer/ungarochmedier/ungarochmedier2019.3347.html
https://statensmedierad.se/download/18.126747f416d00e1ba946a22b/1568040617317/Ungar%20%20medier%20PPT-presentation%202019-09-10.pdf


Problematisera

https://dataspelsbranschen.se/tipstillforaldrar
https://dataspelsbranschen.se/tipstillforaldrar
https://pegi.info/
https://dataspelsbranschen.se/s/FPS_web.pdf
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.6a8f491016b944a8cbe17c38/1565004204562/2019-31.pdf
https://www.statensmedierad.se/publikationer/film/spelaroll.570.html
https://statensmedierad.se/publikationer/film/spelsomlivsstil.569.html
http://www.esportforalder.se/


“...play video games with your children, it's 
the best way to learn about them. Watch over 
your kids when they play and talk with them 

about the games they play. Explain why certain 
games may not be suitable.” 

från “Tips for Parents”, PEGI.

Visa intresse, prata och spela tillsammans

https://pegi.info/page/tips-parents
https://pegi.info/page/tips-parents


GAMBLING
Att spela eller spela om pengar?

Hur ska allmänheten kunna veta skillnaden?

GAMING

Begreppsförvirring



Begreppsförvirring - spelbranschen

https://dataspelsbranschen.se/
https://dataspelsbranschen.se/
https://www.facebook.com/groups/2399839424


Begreppsförvirring - spelbranschen

https://www.spelinspektionen.se/
https://www.spelinspektionen.se/
https://www.svenskaspel.se/
http://spelinstitutet.se/
https://www.sper.se/


Dataspelsbranschen i Sverige

Från marginaliserad underhållningsindustri till 
Sveriges största kulturexport genom tiderna.

https://dataspelsbranschen.se/spelutvecklarindex


MIK - Medie- och informationskunnighet

Medie- och 
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”Att hitta, analysera och 
kritiskt värdera information 
och att själv kunna 
producera – inte bara 
konsumera – innehåll i 
olika medier.”

https://www.unesco.se/kommunikation/medieutveckling-och-kapacitetsbyggande/medie-och-informationskunnighet/


Spelkunnighet, demokrati & MIK

FÖRSTÅ

DIGITALA 
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AVKODA

UTTRYCKA SIG

SKAPA SJÄLV
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Analysera

SkapaUppleva



Demokratisering - alla kan skapa!

Exempel på verktyg för spelutveckling med olika ingångsnivåer.

https://unity.com/
https://defold.com/
https://www.playstation.com/en-us/games/dreams/
https://www.yoyogames.com/gamemaker
https://www.unrealengine.com/
https://www.scratchjr.org/
https://scratch.mit.edu


Kulturuttryck

Känsla
Upplevelse 

Story
Bok Film

Bild Musik

Spel



Multimodalt uttryck

Digitala
spelStory Film

Bild Musik

Inter-
aktivitet

Spelaren deltar och kan påverka genom interaktivitet och spelmekanik



Hantverk

KONST DESIGN

TEKNIK



Kulturell & kreativ näring

Kommersiellt
framgångsrik

bransch

KULTUR

Konstnärligt 
uttryck

Underhållning

Hantverk 

NÄRING

SPORT
Konsumtion

Yrkesroller

Utövande



Kulturell & kreativ näring

KULTUR Talangutveckling

Spelkunnighet

Spelpedagogik

NÄRINGFrämjande



ENTREPRENÖR

KREATÖR

Identitet



Konstnärligt hantverk

https://www.formdesigncenter.com/utstallningar/yarny-medusa-och-en-elefant/
https://www.formdesigncenter.com/utstallningar/yarny-medusa-och-en-elefant/


Numera kulturyrke hos AF

https://arbetsformedlingen.se/for-arbetssokande/hitta-jobb/kultur-och-media/kultur-och-media---kriterier-for-att-bli-inskriven


Konstnärligt hantverk

Utdrag från artikel, Di Digital 2016-11-15 https://digital.di.se/artikel/fares-om-sitt-nya-spel-det-ar-the-shit 

https://digital.di.se/artikel/fares-om-sitt-nya-spel-det-ar-the-shit
https://digital.di.se/artikel/fares-om-sitt-nya-spel-det-ar-the-shit
https://digital.di.se/artikel/fares-om-sitt-nya-spel-det-ar-the-shit
https://digital.di.se/artikel/fares-om-sitt-nya-spel-det-ar-the-shit


Inventering
Spel och spelkunnighet för barn & unga

Inventeringen har genomförts genom intervjuer, samtal och kontakter med olika aktörer, 
en enkät riktad mot de skånska kommunernas kultursamordnare (13 av 33 kommuner svarade), 

samt nätsökningar för att kartlägga resurser inom kulturskola, folkbildning och föreningsliv.



Resurser och aktörer i Skåne

*Vi har fokuserat på det som görs utanför skolsystemet. 
Eftersom programmering nu ingår i läroplanen har en del kommuner satsat på att förstärka 
detta område snarare än att erbjuda programmering som en fritidsaktivitet.

Kartan ger en översiktsbild över aktörer som främjar 
spelskapande och talangutveckling hos barn och unga i Skåne. 
Den baseras på det utbud som fanns under 2019.

Spelkartan från Sverok finns här https://spelkartan.se/ 

https://spelkartan.se/


Utöva & förmedla

e-Sport

Streaming 

CosPlay 

LAN

Retrospel

Rollspel

etc.

Spelskapande & utveckling

Spelpedagogik

Spelanalys

Game Jam

Användargenererat innehåll

Medskapande

etc.

Spelarkultur Spel som kulturuttryck

Ökad samverkan

Sverok

Spelens Hus

Malmö e-sport

Lokala föreningar

Bibliotek

m.fl.

Skolor

Bibliotek

Kulturskolor

Kodstugor

Universitet

IKT & MIK-nätverk

Filmregioner

m.fl.

Spelkultur

Skapa & förstå



Kommuner

Hos kommunerna skulle en spelkonsulent kunna bidra med:

➔ Workshops med barn och unga eller med personal

➔ Råd och stöd vid uppstart av verksamhet, bidragssökande 

➔ Kontaktyta

➔ Fortbildning & kompetensutveckling

➔ Utvärdering av verktyg och förslag på hur man kan använda dem

➔ Kunskapsutbyte mellan pedagoger



Ideella sektorn

Inom den ideella sektorn skulle en spelkonsulent kunna bidra med:

➔ Skapa större förståelse för spelkultur inom kommuner och regioner

➔ Verka för förbättrade villkor för spelföreningar

➔ Kontaktyta till spelbranschen 

➔ Ta vara på talanger och kunskap som skapas inom spelföreningarna

➔ Förmedla kontakter mellan olika aktörer



Utbildningssektorn

Inom utbildningssektorn skulle en spelkonsulent kunna bidra med:

➔ Spelpedagoger - nätverk och förmedling

➔ Spelskapande inom Kulturskolan

➔ Lärarhandledningar

➔ Vägledning till spelutbildningar 

➔ Öka spelkunnigheten inom folkbildningen



Utveckling av spel för barn & unga

Under 90-talet och första halvan av 00-talet skapades många svenska spel för barn & unga, främst på CD-ROM. 
Här är några exempel.



Utveckling av spel för barn & unga

Idag skapas få barnspel för en svensk marknad. Marknadsmässigt är det inte lönsamt.

https://computersweden.idg.se/2.2683/1.132460/spelboom--men-inte-for-barnen


Om vi vill att det ska produceras svenska barnspel för 
en svensk publik så krävs det främjande åtgärder, 

precis som för andra kulturformer.

År 2019 gavs det ut 2 217 barn- och ungdomsböcker i Sverige, enligt Svenska Barnboksinstitutet. 
Att göra ett digitalt spel av en svensk barnbokssuccé, även de som sålt riktigt bra, 

är svårt att få till en hållbar affär idag. Marknaden är för liten. 

https://www.barnboksinstitutet.se/


Befintliga stödstrukturer

Kreativa Europa MEDIA

Nordisk Film & TV-fond

Svenska Filminstitutet

19 filmregioner

Kulturstöd

Fonder, lokala initiativ

Film Spel
Europeiskt

Nordiskt

Nationellt

Regionalt

Kommunalt

Övrigt

Kreativa Europa MEDIA

- (Nordic Game Program slut 2015)

- (Vinnova, Kulturbryggan)

-

- (Boost HBG, studieförbund)

Fonder, lokala initiativ

Europeiskt

Nordiskt

Nationellt

Regionalt

Kommunalt

Övrigt

Det statliga stödet till 
filmbranschen i Sverige beräknades 2017

till 545 miljoner SEK
(enligt Regeringens proposition 2015/16:132, “Mer film till fler - en sammanhållen filmpolitik”, s. 29.) 

Liknande nationella offentliga 
stödstrukturer saknas i stort sett 
helt för spelskapande i Sverige. 

https://www.filminstitutet.se/sv/sok-stod/kreativa-europa/vara-stod-utlysningar-och-deadlines/stod-till-utveckling-av-dataspel/stod-till-dataspel2/
https://www.vinnova.se/
http://kulturbryggan.se/
http://boosthbg.se/
https://www.regeringen.se/49481b/contentassets/7c57da9ffe184d7cbe00278f929c5f81/151613200webb.pdf


“Det fanns framförallt under 1900-talets 
första hälft en stor skepsis mot film som konst och 
kulturform i Sverige, inte minst från politiskt håll. 

Den svenska filmpolitiken utvecklas därför 
framförallt från 1950-talet och framåt.”

Citat hämtat från sida 38 i Myndigheten för kulturanalys rapport 
2020:2, Främjas filmen? En översyn av filmområdet i kultursamverkansmodellen 

https://kulturanalys.se/wp-content/uploads/2020/04/framjasfilmen.pdf


Kulturstöd?

Diskussionen har pågått länge, exempel från Sydsvenskan 2006-04-17  

Politisk 
påverkan?

Behövs 
det?

Det går ju 
så bra
ändå!

Global 
konkurrens

Hellre 
sänkt skatt 

& moms

Vem ska 
hantera?

https://www.sydsvenskan.se/2006-04-17/snart-kan-dataspelen-ocksa-fa-kulturstod
https://www.sydsvenskan.se/2006-04-17/snart-kan-dataspelen-ocksa-fa-kulturstod


“Tack vare kulturstödet finns det en 
mängd genrer inom filmen. Men datorspelen 

riktar sig fortfarande främst till en målgrupp – det finns 
till exempel väldigt få spel som riktar sig till flickor, 

kvinnor eller äldre.” 

Citat från 2006 av Annika Olofsdotter Bergström från SDSI, hämtat från artikeln från Sydsvenskan 2006.
Den ideella föreningen Svenska Datorspelsinstitutet (SDSI) var aktiv mellan 2004 och 2010, 

och drev bland annat frågan om att datorspel är kultur och 
ska ha samma förutsättningar som andra kulturformer. 

https://www.sydsvenskan.se/2006-04-17/snart-kan-dataspelen-ocksa-fa-kulturstod


“Men trots att det finns gott om pengar i branschen, 
så är den inhemska marknaden alldeles för liten för att det 

ska produceras spel enbart för Sverige. 
Just därför behövs kulturstöd.”

Citat från 2006 av Per Strömbäck, då som VD för branschorganisationen Spelplan Sverige, numera Dataspelsbranschen. 
Hämtat från artikeln från Sydsvenskan 2006.

https://www.sydsvenskan.se/2006-04-17/snart-kan-dataspelen-ocksa-fa-kulturstod


➔ Offentligt stöd till spelutvecklingsföretag 

sedan mitten av 1990-talet

➔ Tidigare genom Tekes, numera en del av Business Finland

➔ Totalt uppskattas stödet genom åren till över 100 miljoner €

➔ 2017 uppges stödet ha varit ca 16 miljoner €

➔ Business Finland can fund game companies when:
◆ company develops new game concepts, game platforms or game development tools

◆ company develops new operation and business models and cross media concepts and formats

◆ company uses gamification in development of new product and service concepts

Främjande i Finland

Information & illustration över Finlands stödmöjligheter, hämtade från:  
https://www.businessfinland.fi/en/for-finnish-customers/services/funding/t

empo-funding/game-business-funding/. 

Den finska dataspelsbranschen är organiserad i bl.a. Neogames. Exempel på företag som fått stöd.

https://www.businessfinland.fi/en/do-business-with-finland/explore-finland/fashion-and-lifestyle/gaming/
https://www.businessfinland.fi/en/for-finnish-customers/services/funding/tempo-funding/game-business-funding/
https://www.businessfinland.fi/en/for-finnish-customers/services/funding/tempo-funding/game-business-funding/
https://www.businessfinland.fi/en/for-finnish-customers/services/funding/tempo-funding/game-business-funding/
https://www.rovio.com/
https://supercell.com/en/
https://neogames.fi/


Främjande i Danmark

➔ Offentligt stöd för spel i olika omgångar sedan 2007/2008 
➔ Bl.a. Spilordningen en del av Danska Filminstitutet
➔ Stöd kan ges till:

◆ Utveckling, max 100 000 DKK, för att t ex. skapa en prototyp.
◆ Utveckling, mer än 100 000 DKK, för att skapa en demo/vertical slice. 

Kräver en prototyp.
◆ Produktion, kräver en demo/vertical slice.
◆ Lansering av spel.
◆ Spelfrämjande aktiviteter för att stärka den danska spelbranschen

➔ Projekt ska innehålla gameplay och ett interaktivt audiovisuellt 
universum samt ha konstnärlig, narrativ och/eller pedagogisk 
ambition

Den danska dataspelsbranschen är organiserad i bl.a. Interactive Denmark.

Några exempel på spel som fått stöd.

https://www.dfi.dk/branche-og-stoette/stoette/spilordningen
https://www.dfi.dk/branche-og-stoette/stoette/spilordningen
https://interactivedenmark.dk/
https://playdead.com/games/limbo/
https://www.welcometoelk.com/
https://playdead.com/games/inside/
http://niila.io/stilstand/
https://www.ticktockthegame.com/


Främjande i Norge

➔ Offentligt stöd till spelproduktioner sedan 2006 
➔ Bl.a. som en del av Norska Filminstitutet
➔ Stöd kan ges till:

◆ Manusutveckling
◆ Utveckling av spel efter konstnärlig värdering

● Kan sökas i flera utvecklingsfaser
● Spelen ska uppfylla vissa kriterier, t.ex. åldersgrupp max 16 år, 

Norsk språkversion samt uppfylla tre av fyra krav i kulturtestet 
(Norsk koppling i manus, tema, handling och upphovsmän).

● Minst tre spel om året som får stöd ska vara för yngre barn.
◆ Lansering av spel
◆ Resestipendium för deltagande på internationella spelkonferenser 
◆ Spelfrämjande aktiviteter för att stärka den norska spelbranschen

➔ Finns även innovationsstöd, skattereduktioner och kulturstöd 
från ett flertal regionala filmfonder och filmcenter.

Den norska dataspelsbranschen är organiserad i bl.a. VIRKE Produsentforeningen.

Några exempel på spel som fått stöd.

https://www.nfi.no/sok-tilskudd/spill/kunstnerisk-vurdering
https://www.nfi.no/sok-tilskudd/spill/kunstnerisk-vurdering
https://www.innovasjonnorge.no/
https://www.skattefunn.no/
https://www.mosaiccorp.biz/
https://www.redthreadgames.com/draugen
http://www.mychildlebensborn.com/
https://www.virke.no/bransjer/produsentforeningen/
https://skatecitygame.com/


Främjande i Norge

➔ 2019 presenterade det Norska Kulturdepartementet en 
dataspelsstrategi, Spilleromm, 2020-2022. 

➔ Den tar upp spel utifrån många perspektiv, som ett 
självständigt kulturuttryck, en konstform, 
kommersiell näring och fritidsaktivitet. 

➔ Strategin belyser också att dataspel ska beaktas i andra 
statliga kulturmyndigheter och kulturstöd, 
som t.ex. hos det Norska Kulturrådet. 

➔ Det offentliga produktionsstödet dubblas från 
30 miljoner till 60 miljoner stegvis till 2022. 

➔ Flera satsningar på spelpedagogik & spel i skolan.
T.ex. Spill i skolen, Kulturtanken, Spillpedagogene. "Med denne strategien vil regjeringen løfte 

dataspill som selvstendig kulturuttrykk, 
kunstform, næring og fritidsaktivitet."

Citat hämtat från sida 7 i den norska dataspelsstrategin Spillerom 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/spillerom---dataspillstrategi-2020-2022/id2667467/?fbclid=IwAR3ptKTlBaOahrfzZCfaslDP0wUTeVexa2xGnrlTaPNNh3V_6xE_S7An-M4
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/spillerom---dataspillstrategi-2020-2022/id2667467/
https://www.statped.no/laringsressurs/teknologitema/spill-i-skolen/
https://www.kulturtanken.no/tankebloggen/dataspill-som-kulturuttrykk-i-dks
https://www.spillpedagogene.no/
https://www.regjeringen.no/contentassets/42ac0925a3124828a2012ccb3f9e80c9/spillerom---dataspillstrategi-2020-2022.pdf


Case: Tarsier Studios

➔ Startade 2004 i Karlshamn

➔ Underleverantör under lång tid

➔ 2014 sökte och fick stöd från:
◆ Nordic Game Program

◆ Kreativa Europa MEDIA

➔ Möjlighet att bygga en prototyp för att sälja in till förläggare

➔ Little Nightmares släpptes 2017, sålt över en miljon exemplar (2018)

➔ Tarsier Studios kunde nu arbeta med egna IP:n

➔ Embracer Group köpte studion 2019

https://www.gamesindustry.biz/articles/2018-08-16-little-nightmares-passes-one-million-sales-worldwide
https://tarsier.se/games/little-nightmares/
https://tarsier.se/


Digitala spel i Sverige skapas idag 
helt utifrån kommersiella förutsättningar.

Vilka spel kommer att skapas i framtiden, vilka 
historier kommer att förmedlas och vilka kreatörer har 

möjlighet att skapa dem? 



Offentligt stöd ger möjlighet till bl.a.

➔ talangutveckling 

➔ innovation

➔ mångfald och inkludering

➔ att våga satsa och testa sin idé 

➔ spel som inte primärt drivs av kommersiella värden 

➔ att behålla större ägande av sitt spel / IP

➔ samproduktion & samverkan mellan aktörer  

➔ samverkan mellan kulturformer

➔ kunskapsutbyte



Talangutveckling inom spelskapande

➔ Saknas nätverk och strukturer för unga

➔ Många lär sig på egen hand

➔ Game Jams (höga trösklar för unga)

➔ Kodstugor

➔ Gymnasienivå främst LBS

➔ Eftergymnasial nivå, 

Folkhögskola, The Game Assembly

Universitet

➔ Boost Hbg

https://www.lbs.se/
https://www.thegameassembly.com
https://boosthbg.se/
https://innovationsgymnasiet.se/simon-pa-tis-malmo-har-skapat-dataspel-med-25-miljoner-anvandare/
https://www.roblox.com/
https://www.smgames.net/


Kulturskolan

https://www.trippus.se/web/presentation/web.aspx?evid=wVik+OMEwp+ATKQBCTEE1w==&ecid=+n9OedsD2TIAJSV4+8qeXQ==&ln=swe&emid=I4MfCJiGwvn0cyZLPGqGzQ==&view=infopage&template=desktoph


Stödstrukturer i andra regioner

➔ Gotland - Spelkultur eget kulturområde (remiss)

➔ Region Gävleborg - crossmedia-konsulent sedan 2012

➔ Region Värmland och Region Örebro län - rapporten “Tärningen är kastad” 2017
◆ Rekommendation att inrätta en konsulenttjänst i vardera län

➔ Region Dalarna - vill utreda spelkulturen som regionalt verksamhetsområde

➔ Spel placeras olika, ofta inom rörlig bild

➔ Bör inventeras ytterligare, samt skapa nationella nätverk och samsyn

➔ Läs mer i rapporten

https://gotland.se/106970
https://www.regiongavleborg.se/kultur/verksamhet/crossmedia/
https://www.regionvarmland.se/utveckling-tillvaxt/hamta-material/ovriga-rapporter/tarningen-ar-kastad-en-rapport-om-spelkultur-i-varmland-och-orebro-lan/
http://www.gamehabitat.se/wp-content/uploads/2020/09/Spelkonsulent-o%CC%88kad-spelkunnighet-spelpedagogik-fo%CC%88r-barn-unga-Rapport-v-1.0-2020-06-29-rev-b-optimerad.pdf
https://gotland.se/106970


“Kulturvärlden behöver uppdatera 
sin syn på spel och det behöver ske både i 

ord och handling. Se till att lyfta in spel som en 
accepterad och erkänd del i kulturbegreppet. Se till att 

spel ska kunna ta del av offentligt stöd riktat mot kultur. 
Ge spel den status det förtjänar och en plats 

i kulturrummet. Då står hundratusentals 
unga redo att förändra världen.”

Anna Erlandsson, dåvarande förbundsordförande 
i Sverok, i Metro Debatt den 29 juni 2018.

http://80.72.1.78/artikel/debatt-erk%C3%A4nn-spelkulturen-som-en-kultur


Mångfald, inkludering och hållbarhet

➔ En viktig del av arbetet framåt
➔ Finns en del lokala initiativ och föreningar, bl.a. 

◆ Equal Gaming
◆ Gem (Game Empowerment Network, tidigare Women in Games - South Sweden)
◆ Digital Social Fritid
◆ Pink Programming
◆ Proud and Nerdy
◆ Arabic Game Jam (2012-2015)

➔ Läs mer i rapporten

https://digitalsocialfritid.se
https://www.pinkprogramming.se/
https://sverok.se/pride/
http://www.gamehabitat.se/wp-content/uploads/2020/09/Spelkonsulent-o%CC%88kad-spelkunnighet-spelpedagogik-fo%CC%88r-barn-unga-Rapport-v-1.0-2020-06-29-rev-b-optimerad.pdf


Hållbarhet

https://playing4theplanet.org  

How can the fastest growing media platform in the 
world be harnessed to deliver on the Sustainable 
Development Goals and the urgent global needs they 
represent? We’ve summarized recent relevant 
developments in the video games sector, perspectives 
from over 50 thought leaders from the industry, and 
extracted seven recommendations to provoke new 
thinking, new collaborations, new games and 
real-world impact. This assessment presents a vision 
of how the video game industry, gamers, parents, 
policymakers and UN Environment can together ‘Play 
for the Planet’.

https://playing4theplanet.org/
https://playing4theplanet.org/
https://playing4theplanet.org


Spelpedagogik
Bakgrund och aktiviteter



Spelpedagogik för Skapande Skola?

https://www.filmiskane.se


Koncept för Skapande Skola

Länk till exempel i Scratch från Skolan på Ön, Limhamn

https://filmiskane.se/sv/filer/skapa-och-beratta-med-digitala-spel-koncept
https://www.gameflame.se
https://www.filmiskane.se
https://scratch.mit.edu
https://skapadigitalaspel.gameflame.se/workshops/skolan-pa-on-limhamn-ht-2018/
https://scratch.mit.edu/projects/118592576/


Koncept för Skapande Skola

https://www.sydsvenskan.se/2016-10-27/har-kliver-eleverna-in-i-dataspelsvarlden
https://filmiskane.se/sites/filminskane/files/files/2019-01/Rapport_erovra_uttryck_webb_0.pdf


Vidareutveckling transmedia & Kulturskolan

Länk till exempel från åk 3, Norrevångsskolan, Eslöv Länk till exempel från VT 2019, Kulturskolan Lomma

https://skapadigitalaspel.gameflame.se/2017/09/26/workshop-i-eslov-skap-animerad-film-digitalt-spel-testprojekt/
https://skapadigitalaspel.gameflame.se/workshops/eslov_3a/
https://skapadigitalaspel.gameflame.se/workshops/lomma-kulturskola-vt-2019/
https://skapadigitalaspel.gameflame.se/workshops/lomma-kulturskola-vt-2019/
https://lomma.se/utbildning-och-barnomsorg/kulturskola.html


Vidareutveckling olika åldersnivåer

Förskoleklass - åk 2

https://www.scratchjr.org/


Vidareutveckling olika åldersnivåer

Åk 3 - 5

Åk 6 - 9

https://scratch.mit.edu


Under 2019 har ungefär 1 000 barn i Skåne
fått möjlighet att prova på att skapa digitala spel genom 

Skapande Skola, Kulturskolan och andra aktiviteter.



Framtidens kreatörer? 

Illustration: Sonya Gromova, 7 år
Foto: Alina Gromova 



Förenkling - drop-in på BUFF

Rita din egen spelfigur!
Läggs in i befintligt spel.

https://scratch.mit.edu/studios/6191072


Förenkling - Vinterspelen

Rita din egen spelfigur!
Läggs in i befintligt spel.

https://scratch.mit.edu/studios/25533460/


Berättelsebaserade digitala spel eller analoga bräd- eller kortspel.
13-15 / 15-19 år

Game Jam - Region Halland

https://twinery.org/


Vilken typ av spel möter barn & unga?
Hur kan vi prata om dem?

Hur kan vi använda spel för att prata 
och lära oss om andra ämnen?



Spelpedagogiska handledningar

Exempel på filmpedagogiska handledningar från Svenska Filminstitutet.

https://www.filminstitutet.se/sv/fa-kunskap-om-film/filmpedagogik/publikationer/filmpedagogik--sa-funkar-det/
https://www.filminstitutet.se/sv/fa-kunskap-om-film/filmpedagogik/filmhandledningar/schindlers-list-2019/
https://www.filminstitutet.se/sv/fa-kunskap-om-film/filmpedagogik/filmhandledningar/
https://www.filminstitutet.se/


Spel och lärande

https://spellararen.wordpress.com/


Digitala spel är fortfarande i sin barndom



Vision
Förstudiens rekommendationer för framtiden



Spel - ett eget regionalt kulturområde

Utvecklare 
spelområdet



Resurs- och produktionscentrum

Produktions-
centrum

Resurs-
centrum



Resurs- och produktionscentrum

KULTUR Talangutveckling

Spelkunnighet

Spelpedagogik

NÄRINGFrämjande



Resurs- och produktionscentrum

For southern Sweden to be and be known as 
the best possible environment for everything and 

everyone related to game development. 



Vision och förslag för framtiden

Region Skåne - Utvecklare inom spelområdet
● Kunskapsresurs, utbyte mellan kulturområden
● Kontakt till Game Habitat
● Kontaktyta till kulturaktörer inom spel och spelkulturen
● Resurs för utvecklingsstöd
● Regional samverkan

Kommentar: Idag ingår spel i kulturområdet rörlig bild.

Game Habitat Resurscentrum
Kunskapsområde: Spelkunnighet och spelpedagogik
● Kontaktyta allmänhet, offentlig sektor, kommunal och 

regional utveckling
● Främja spelpedagogik & spelkunnighet för barn och unga
● Talangutveckling, Game Jams för unga
● Kunskapsutbyte mellan pedagoger, m fl.
● Spelpedagognätverk, handledningar och resursbank
● Spelutställningar, publika event

Kommentar: Denna roll finns inte i dagsläget på Game Habitat.

Game Habitat Produktionscentrum
Kunskapsområde: Spelfrämjande, talangutveckling, KKN
● Inkubator
● Utbyggnad av stödstrukturer
● Kontaktyta till finansiering, kulturella & kreativa näringar
● Kontaktyta till folkbildning, spelutbildningar, spelhobbyn
● Jämställdhet och hållbarhetsfrågor
● Arbete mot nationell nivå och EU-nivå kring spelfrämjande 

och spel som kultur

Kommentar: Game Habitat arbetar redan med flera av dessa 
frågor som ett led i sin ordinarie verksamhet, men inte specifikt 
fokuserat mot barn och unga.



De viktigaste utvecklingsområdena

➔ Spels ställning som kulturuttryck

➔ Ingång till spelskapande för olika åldersgrupper

➔ Ett samlat grepp om spelpedagogik

➔ Kompetenshöjning, mötesplats och resursbank

➔ Mångfaldsfrågor, inkludering och hållbarhet

➔ Kontaktyta mot allmänheten

➔ Främjande av spel, först och främst för barn och unga



Verka för främjande på olika nivåer

NORDISKT

NATIONELLT

REGIONALT

KOMMUNALT
EUROPEISKT

FÖRETAG FÖRENINGAR

FRILANSARE



Centrumbildning?

http://centrumbildningarna.se/


Tack!
spelkonsulent@gamehabitat.se 

http://www.gamehabitat.se/wp-content/uploads/2020/09/Spelkonsulent-o%CC%88kad-spelkunnighet-spelpedagogik-fo%CC%88r-barn-unga-Rapport-v-1.0-2020-06-29-rev-b-optimerad.pdf

