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Vad går Pokémon Go ut på? 
 

Pokémon Go är ett mobilspel som är skapat av Google-avknoppningen Niantic och är tillgängligt för 

både iPhones och Androidtelefoner. Spelet fungerar allra bäst på nyare telefoner då det är något 

tungdrivet. Pokemon-appen går inte att ladda ner på alla mobiler! Spelet är gratis att ladda ner men 

innehåller så kallade In-App Purchases där du kan köpa föremål och annat som underlättar spelandet 

en aning. Detta är dock (enligt oss) inte alls nödvändigt för att ändå njuta fullt ut av spelet. Har du 

spelat något av de tidigare Pokémon-spelen är själva spelupplägget relativt bekant. 

Pokémon står för Pocket Monster (fick-monster). Det är ett så kallat verklighetsbaserat spel som 

använder sig av en teknik som kallas för AR (augmented reality), vilket innebär att man 

förstärker verkligheten med hjälp av digitala upplevelser som man ser i realtid på mobiltelefonens 

skärm.  

Hela idén med Pokémon är att ta sig runt i en virtuell värld för att hitta och fånga in dessa små 

varelser (Pokémons) som man sedan tränar upp för att: utmana andra Pokémon-tränare, slåss mot 

vilda Pokémons för att fånga dem och utmana Pokémon-tränare på olika gym för att bli den främsta 

tränaren av alla. Dessa Pokémon dyker upp ute i den verkliga miljön, men kan bara uppfattas visuellt 

via spelet. De uppenbarar sig i olika miljöer.  

I Pokémon Go är det således den verkliga världen som ska utforskas på jakt efter Pokémons att 

fånga. Du ska helt enkelt bege dig ut och leta efter platser där vilda Pokémons finns, utmana tränare 

vid Pokémon-gym och leta bonus-items vid Pokéstops. Ju mer du gör i spelet desto mer level (högre 

nivå) kommer du att få. Du kommer även att vinna ”candy” (godis) och ”stardust” som kan användas 

för att höja dina Pokémons ”combat power (stridskraft)” (CP) och utveckla dina Pokémons till nästa 

steg. 

Genom att använda den GPS-funktion som finns inbyggd i mobiltelefonen behöver du som spelare 

röra dig runt utefter de faktiska vägar som finns där du befinner dig för att förflytta dig i spelet. 

Världen i Pokémon Go kan liknas vid en färgglad variant av valfri karttjänst. 

 
 

Varför ska du förflytta sig då? Jo, för att här och var dyker det upp Pokémon i olika former. När du väl 

hittat en Pokémon gäller det att fånga den genom att kasta en så kallad Pokéboll på den. Med hjälp 

av dina insamlade Pokémon kan du sedan delta i tävlingar vid Pokémon Gym (PokéGyms). Du även 

kan fokusera på att få dina Pokémon att växa sig starkare och utvecklas till helt nya varianter av 

Pokémon. 

http://www.enkelteknik.se/wp-content/uploads/2016/07/pokemon-go-karta-natt-och-dag.jpg
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Världen är full med Pokémon. På bilden (nästa sida) syns en Charmander och en Bellsprout. Båda 

dyker upp relativt tidigt i spelet. 

 
 

Ett pokéstop är en plats där spelarna kan samla på saker såsom ägg och pokémonbollar. Dessa 

landmärken markeras i spelet med en blå ikon på kartan, vilket gör platsen synnerligen attraktiv för 

användarna. 

 

http://www.enkelteknik.se/wp-content/uploads/2016/07/pokemon-go-charmander-bellsorput-tidigt-i-spelet.jpg
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Traditionell Pokémon-utveckling 

Innan du börjar spela 
1. Det första som sker efter att du har hämtat hem spelet till din mobil (från App Store eller Google 

Play) är att du måste logga in antingen genom att skapa ett konto eller genom att använda en redan 

existerande Gmail-adress. Genom att logga in eller skapa ett konto får du möjligheten att t.ex. 

fortsätta använda ditt konto och alla dina Pokémon om du byter telefon i framtiden. Det kan ur 

integritetssynpunkt vara bra att skapa ett speciellt gmail-konto till PokemonGo-appen. 

2. I den korta introduktionen berättar Professor Willow att världen är bebodd av varelser kallade 

Pokémon och att de kan hittas i princip överallt. 

3. Du får därefter bestämma hur du ska se ut i spelet. Valmöjligheterna är inte jättestora. Det 

handlar mest om att välja färg på hår och kläder. Professor Willow introducerar dig för spelet varpå 

du får bestämma hur din karaktär ska se ut. 

 

 

 

Vad stöter du på i Pokemonvärlden? 
Det finns en hel del olika platser och föremål i Pokémon-universumet. Här beskrivs de vanligaste och 

viktigaste av dem. 

 

http://www.enkelteknik.se/wp-content/uploads/2016/07/did-you-know-this-world-pokemon-karaktar.jpg
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Pokémon 

Först och främst kommer du trilla över Pokémon både här och där. Om du har appen öppen kommer 

mobilen att vibrera när en Pokémon är i närheten. Fånga Pokémon gör du genom att kasta Pokébollar 

mot dem. Lägg märke till färgen på den cirkel som uppenbarar sig kring en Pokémon när du håller 

fingret tryckt mot Pokébollen. Gröna cirklar betyder lättfångade Pokémon. Orange/gula är svårare 

och röda är riktigt svåra. 

Pokémons är lättare att hitta i deras naturliga miljöer. Gräs-Pokémon finns till exempel nära gräsytor, 

vatten-Pokémon nära vatten och spök-Pokémon dyker endast upp nattetid. Ta även en titt på den 

lilla ikonen längst ned till höger på skärmen. Här ser du vilka typer av Pokémon som för tillfället finns i 

närheten. 

 

 

Genom att klicka på ikonen längst ned till höger på skärmen ser du vilka Pokémon som finns i 

närheten just nu. På bilden har spelet precis börjat och spelaren har knappt stött på någon Pokémon, 

därför visas just nu alla Pokémon i närheten endast som skuggor. 

PokeStops och Lures 

Här och var i världen finns så kallade PokéStops. De indikeras på kartan med blå fyrkantssymboler 

och är alltid lokaliserade där det finns någon typ av landmärke. En staty, ett konstverk eller liknande. 

Genom att gå till ett PokéStop och klicka på det får du därefter möjlighet att snurra bilden som dyker 

upp på skärmen. Detta ger dig i sin tur olika föremål såsom nya Pokébollar, Pokémon-ägg, Potions 

och mycket annat. 

Ibland kan du se att ett PokéStop sprudlar av konfettiliknande gnistor. Det betyder att någon har 

placerat en så kallad Lure Module vid platsen. En Lure Module gör att fler Pokémon dras till platsen. 

Du kan själv köpa Lure Modules i spelets affär för antingen riktiga pengar eller pengar du vinner i 

spelets Gym. 

http://www.enkelteknik.se/wp-content/uploads/2016/07/se-vilka-pokemon-som-finns-i-narheten.jpg
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Detta PokéStop har en Lure Module placerad vid sig, vilket gör att den både lyser upp lite extra samt 

drar till sig fler Pokémon än vanligt! 

PokéGyms och val av Team 

När du har nått nivå fem (level 5) i spelet öppnar sig möjligheten att gå till något av de många Gym 

som finns utspridda i världen. I dessa Gym kan spelare utmana varandra och tävla med sina Pokémon 

för att avgöra vem som är starkast. När du kommer till ditt första Gym (är på nivå fem) får du 

möjlighet att välja något av de tre lag (teams) som finns i spelet. 

De tre lagen Team Instinct (gul), Team Mystic (blå) och Team Valor (röd) tycker lite olika om vilka 

kvalitéer som är viktiga hos Pokémon, men utöver detta spelar det egentligen inte roll vilket team du 

väljer. Viktigare är i detta fall att du väljer samma team som dina kompisar som också spelar spelet. 

Detta eftersom ni då tillsammans kan hjälpas åt att slåss för att ta över ett Gym. 

Razz Berrys, Incubators, Eggs, Potions med mera 

När du snurrar på PokéStops, ökar i level eller vinner Gym-matcher m.m. belönas du med många olika 

typer av föremål. Här går vi igenom några av de vanligaste. 

 

 

Genom att klicka på Pokébollen längst ned i mitten kommer du till huvudmenyn. Klickar du här på 

Items ser du alla prylar du har med dig i jakten på fler Pokémon. 

http://www.enkelteknik.se/wp-content/uploads/2016/07/pokestop-lure-module.jpg
http://www.enkelteknik.se/wp-content/uploads/2016/07/pokemon-go-items-pokeball-egg-incense.jpg
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Razz Berrys kan ges till Pokémon som är väldigt svårfångade. När de har fått i sig ett av dessa 

hallonliknande bär blir de oftast mycket lättare att fånga. 

Incubators och Ägg (Eggs) används i kombination med varandra. I varje ägg du får finns en (oftast 

lite ovanligare) Pokémon. Beroende på hur ovanlig eller stark den Pokémon som finns i ägget är krävs 

det att du går en viss sträcka (i kilometer) för att ägget ska kläckas. Innan du börjar gå måste dock 

ägget placeras i en inkubator (Incubator) som håller ägget i lagom temperatur. 

Potions och Revive används båda för att återställa dina Pokémons hälsa när de varit i slagsmål. En 

Potion återställer 20 HP (Health Points) av en Pokémons hälsa. En Revive-medicin väcker en 

avsvimmad Pokémon och återställer dess hälsa till hälften. 

 

Hur spelar man?  

 

1. Din första Pokémon 
Så snart du bestämt hur din spelare ska se ut dyker åter Professor Willow upp och berättar att det 

finns en Pokémon i närheten. Faktum är att det finns tre stycken. Willow ger dig även ett gäng så 

kallade Pokébollar för att du ska kunna fånga en av de Pokémon som precis uppenbarat sig. 

Genom att klicka på en av de Pokémon som syns på skärmen får du frågan om du vill använda spelets 

inbyggda kamerafunktion som får det att se ut som den Pokémon du är i färd att fånga faktiskt 

befinner sig i den riktiga världen. Du kan ändra denna inställning i efterhand. 

 

 

Med dina första Pokébollar får du försöka fånga din första Pokémon. För att fånga den Pokémon som 

nu visar sig på skärmen håller du fingret på Pokébollen i skärmens nedre kant. När du gör detta ser 

du en (till en början) grön cirkel kring den Pokémon du försöker fånga. Cirkeln krymper och utvidgas. 

Desto mindre cirkeln är när du kastar iväg Pokébollen, desto större chans att du fångar en Pokémon. 

http://www.enkelteknik.se/wp-content/uploads/2016/07/here-are-some-pokeballs-ar-camera-on.jpg
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För att kasta Pokébollen sveper du snabbt uppåt på skärmen och försöker träffa den Pokémon du har 

framför dig. Det är inte alltid man lyckas och ibland får man kasta några bollar innan en av dem 

faktiskt träffar. Beroende på hur pass stark den Pokémon du försöker fånga är kan det också vara 

olika svårt att fånga dem. De kan t.ex. bryta sig ut ur bollar. Ett tips är att använda pekfingret istället 

för tummen när du kastar Pokébollar. 

 

 

 

Kasta Pokébollen mot den Pokémon som dyker upp (på bilden ser vi Charmander). Svep iväg bollen 

när den färgade cirkeln är som minst. 

 

När du fångat din första Pokémon behöver du också fylla i ett smeknamn för din spelare. Detta är det 

namn alla andra spelare kommer se så ge namnet lite extra eftertanke. Sedan är det bara börja 

utforska världen runt om kring dig. Pokémon finns som sagt överallt och att bara sitta still kanske ger 

dig någon enstaka Pokémon, men för att fånga flera måste du ge dig ut och leta! 

När du börjar spelet får du, i enlighet med Pokémon-traditionen, välja en startpokémon av 

Bulbasaur, Charmander och Squirtle. När du fångat en av dem kommer de andra försvinna så välj väl.  

 

När en Pokémon poppar upp på kartan så bara klickar du på den och få går du in i fight-mode. Sätt 

fingret på Pokébollen som dyker upp och skjut iväg den med fingret och försök träffa genom 

ringarna. Om du lyckas träffa genom den färgade ringen när den är liten då får du extra XP 

(experience points). 

http://www.enkelteknik.se/wp-content/uploads/2016/07/pokemon-go-fanga-din-forsta-pokemon.jpg
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2. Så hittar du Pokémons  
Flest Pokémons finns i befolkade områden och parker. I hörnet ser du en ruta med max 9 Pokémons 

som finns i närheten. Pokémons finns också på olika ställen beroende på vilken typ de är. 

Vattenpokémons finns t.ex. i närheten av vattendrag på kartan! 

Vid Sightings visas Pokémons i närheten med lite gräs runt. Denna lilla ruta uppdateras med en 

”puls” vad 10:e sekund. För att leta Pokémons kan du gå åt ett håll – om Pokémonen du letar efter 

försvinner från Sightings-rutan så vänd om och gå tillbaka tills den dyker upp igen. Prova ett annat 

håll och så vidare tills du hittar Pokémonnen du letar efter. 

 

3. Att få högre level 
Du (din karaktär) får högre level (nivå) ju mer XP (experience points) du samlar. Fånga alla Pokémons 

du får syn på, besök PokéStops (se nästa punkt) och Gyms för att öka i XP. Mätaren under din 

karaktär visar hur nära du är nästa level. Att evolva (utveckla) Pokémons ger mycket XP. Har du ett 

Lucky Egg så får du dubbla XP-poäng under en halvtimme. Perfekt att spara många evolves, 

äggkläckningar och liknande och sen dra iväg ett Lucky Egg och casha (fånga) in massor av XP. Lucky 

Eggs får du ibland när du levlar upp. 

 

4. Välj ditt lag: rött, gult eller blått  

 
När du når Level 5 kan du besöka ett Pokémon Gym (större pinnar på kartan vid viktiga punkter i din 

stad). Då får du välja ett av tre lag. Team Instinct (gul), Team Mystic (Blå) och Team Valor (Röd). De 

har olika ledare med olika inställningar till Pokémons. Välj det du tilltalas av mest, t.ex. din 

favoritfärg. 

 

 

5. Besök PokéStops för att få ”grejer” 
De blå pinnarna med små snurrande lådor är PokéStops (de blir runda när du är nära). De är 

lokaliserade till landmärken i dina omgivningar. Klicka på ett närliggande PokéStop och snurra på den 

runda disken med fingret för att få pokébollar, ägg, revives, rasberries, potions m.m. När du använt 

en blir den rosa i ungefär fem minuter och då kan du inte få något från den. Så fort den blir blå kan 

du använda den igen. 
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6. Utveckla dina Pokémons 
Vad ska du då göra med alla Pokémon du fångar? Det är givetvis upp till dig själv, men ett av spelets 

stora mål är att utveckla Pokémon, få dem att bli starkare och lära sig nya tekniker att använda i 

spelets Gym. Främst är det valen Power Up och Evolve som används för detta. 

Att genomföra en Evolve (utveckling) kostar godis, medan Power Ups (gör starkare) kostar både godis 

och så kallad Stardust. Godis får du genom att fånga Pokémon av samma typ du vill utveckla och 

därefter ge bort dem till Professor Willow genom att använda Transfer-knappen (från 

alternativmenyn längst ned under varje Pokémons meny). Stardust får du främst när du fångar 

Pokémon. 

 

 

Utveckla eller stärk dina Pokémon genom att använda knapparna Power Up och Evolve. För att få 

Jigglypuff att utvecklas (evolve) behövs t.ex. 50 stycken Jigglypyff Candy (godisar). För att istället ge 

bort en Pokémon använder du Transfer-knappen som hittas i alternativmenyn nere till höger under 

varje Pokémons detaljsida. 

När du Evovlar (utvecklar) en Pokémon ökar både dess HP (Health Points) och dess CP (Combat 

Points). Detta är även fallet när du använder Power Up. Skillnaden är att en Evolve också gör att din 

Pokémon helt byter utseende samt lär sig nya attacker och förmågor. En Pokémon blir dock lika stark 

om du först använder Power Up många gånger och sedan Evolve, som om du skulle börja med Evolve 

och sedan använda lika många Power Up. 

För att göra dina Pokémons starkare och få dem att utvecklas så använder du Stardust och Candy 

som du bl.a. får när du fångar nya Pokémons. 

http://www.enkelteknik.se/wp-content/uploads/2016/07/pokemon-go-uppgradera-power-up-evolve-transfer-ny.jpg
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Rekommendationen är att vänta med att utveckla och power-boosta dina Pokémon tills du är på 

åtminstone Level 10, eller helst Level 20. Ju högre level du får desto högre levels får de Pokémons du 

fångar. 

Det gör att du inte bör ”slösa bort” ditt candy på att utveckla en Pokémon med låg level, eftersom 

det är begränsat hur bra den kommer kunna bli. Vänta tills du har högre level och för då har du också 

fångat bättre Pokémons som är mer värda att utveckla. 

7. Få candy för att utveckla dina Pokémons 
Fånga alla Pokémons du hittar för att få tre candy för just den Pokémonen, kolla sen vilken av dina 

Pokémons som har högst CP (combat power) och spara bara den. De som har lägre klickar du på. Välj 

den runda knappen med tre streck och tryck ”transfer” för att sälja den till Professorn. Då får du en 

candy som du sedan kan använda för din Pokémon med högst CP så småningom. 

Du kan även få candy genom att välja en Pokémon som buddy. Det gör du genom att klicka på din 

avatar, tryck på den runda knappen med tre streck och tryck på ”Buddy”. Nu kan du välja en 

Pokémon som går bredvid dig. Den syns inte i själva spelet men du ser en liten ikon bredvid din 

avatar). 

Du kan tjäna candy när du är ute och går med din buddy. Det funkar lite som med äggen. En mätare 

visar hur nära du är att få en candy – hur långt du behöver gå beror på hur ovanlig Pokémon det är. 1 

km för en Pikachu-godis men 3 km för Ponyta, som ett exempel. Perfekt sätt att ändå kunna få godis 

för en ovanligare Pokémon du vill utveckla! 

8. Pokémon Gym 
De olika lagen kan ”slåss” om att ha gym i stan. Det lag som tagit över ett gym placerar in Pokémons 

där och sedan får utmanande lag gå dit och utmana dem. Vinner du över gymmets Pokémons så 

sänks gymmets ”prestige”. När du fått det till ”neutral” så kan ditt lag ta över gymmet och sätta in 

sina egna Pokémons. 

Du kan även gå till gym som ditt eget lag äger och ”träna” mot de Pokémons som finns där för att öka 

din XP. När du slåss mot en Pokémon på gymmet så använder du din vanliga attack genom att klicka 

snabbt på den Pokémon du utmanat. När den blå mätaren ovanför din Pokémon är full (vissa har 

flera små blå) så kan du använda din specialattack genom att trycka och hålla. Undvik motståndarens 

attacker genom att röra dig åt sidorna. Det gör du genom att dra med fingret åt olika håll på din 

Pokémon. 

 

9. Kläck ägg med inkubatorn  
Vid PokéStops kan du få Pokémon-ägg. Från spelstart har du en inkubator du kan använda hur många 

gånger som helst. När du når nya levels kan du också få inkubatorer med begränsat antal 

användningar. Du kan använda inkubatorn på ett ägg i taget. 
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När du har ägget i inkubatorn måste du röra dig så många kilometer som anges på ägget (2km, 5km 

och 10km). Du kan inte röra dig för snabbt – runt 20km/h. Så promenad eller ganska långsam cykel är 

bäst med spelet igång hela tiden. När ägget kläcks får du en ny Pokémon! 

10. Fota dina äventyr 

 

När du klickat på en Pokémon på kartan som du vill fånga så kan du klicka på en runda ”kamera”-

knappen på skärmen för att fota din Pokémon i miljön den dök upp i.  

Menyerna och dina Pokémons 
Instruktionerna kring vad spelets menyer faktiskt innehåller är relativt knapphändig. Här beskrivs de 

vanligaste menyikonerna och vad de har för funktioner. 

 

 

1. Kompassen – Klicka på denna för att centrera kartan bakom dig och tvinga den att ändra sig 

automatiskt beroende på åt vilket håll du rör dig. Klicka en gång till för att kunna snurra kartan som 

du själv vill. 

2. Laddningssymbolen – När denna symbol dyker upp betyder det att spelet laddar in data. 

3. Din Avatar – Här ser du alla inställningar för ditt eget Pokémon Go-konto, din profil. Du kan se vilka 

utmärkelser du fått, vilket lag/team du tillhör och vad du gjort i spelet den senaste tiden. 

4. Pokébollen – Detta är spelets huvudmeny. Här kan du se bland annat vilka Pokémon du fångat 

samt ändra spelets inställningar. Du kan också se vilka prylar (items) du bär med dig samt gå till 

http://www.enkelteknik.se/wp-content/uploads/2016/07/pokemon-go-meny-alternativ.jpg
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spelets affär (shop). I affären kan du, för antingen riktiga pengar eller för pengar vunna i Gym-

matcher, köpa i princip allt du annars kan hitta via letande i spelet. 

5. I närheten – Här ser du vilka Pokémon som just nu finns i din närhet. Har du stött på dem tidigare 

ser du exakt vilken Pokémon det handlar om. Är det en ny Pokémon ser du istället bara skuggan av 

den. 

Kan man spela Pokémon GO utan att använda internet? 
Nej det går inte att spela Pokémon Go utan en aktiv internetanslutning. Dels måste spelet ladda 

kartorna och informationen om din omgivning för att placera ut stops och gyms. Dessutom behöver 

spelet kommunicera med en server (värddator) för att hämta all info om din spelare, vilka Pokémons 

du fångat och för att kunna placera ut nya Pokémons i din närhet. 

Spara batteri 
Efter någon timme med Pokémon Go kommer du märka att spelet fullkomligt äter batteri. Många 

spelare har sina telefoner kopplade till så kallade nödladdare/powerbanks under tiden de är ute och 

jagar Pokémon för att inte deras mobiler ska få slut på batteri. Spelet har också ett par valbara 

inställningar för att det ska förbruka lite mindre av telefonens batteri. 

Aktivera strömsparfunktionen 
Under spelets inställningsmeny (Pokébollen) hittar du menyn Settings. Här kan du för att spara 

batteri stänga av både musiken (Music), ljudeffekterna (Sound Effects) och vibrationen (Vibration). 

Den kanske största vinsten för batteritiden är dock inställningen Battery Saver. Spara batteri genom 

att aktivera funktionen Battery Saver i spelets inställningar. Passa även på att stänga av musiken. 

 

 
 

När denna inställning är aktiverad och du har appen på stängs skärmen av så fort telefonen hålls upp 

och ned. Genom att låta inställningen vara på och även låta vibrationsfunktionen vara påslagen går 

du inte miste om en enda Pokémon när du vandrar runt. 

Stäng av AR-funktionen (kameran) 
När du stöter på en Pokémon startas som standard din telefons kamera för att du ska få intrycket av 

att varelsen befinner sig i den riktiga världen. Detta är hur läckert som helst. Men kameran drar en 

hel del batteri. Du kan lätt stänga av denna funktion och istället få en vanlig bakgrund när du stöter 

http://www.enkelteknik.se/wp-content/uploads/2016/07/pokemon-go-settings-spara-batteri.jpg
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på en Pokémon. Detta gör du genom att klicka på den lilla ikonen för AR, högst upp till höger. Det är 

också mycket lättare att fånga Pokémon när kameran är avstängd eftersom de Pokémon du hittar 

stannar i mitten av bilden och inte hoppar runt lika mycket. 

 

 

 

 

Fördelar med Pokemon Go Nackdelar med Pokemon Go 

Motion Risk för fallskador 

Sociala kontakter Trafikfara 

 

Källor: 
1. Pokémon Go nya speltrenden i mobilen. Nyhetstidningen Inblick 29’/9 2016. Url: 

http://www.inblick.se/nyheter/2016/09/29/pok%C3%A9mon-go-nya-speltrenden-i-mobilen 

 

2. Kom igång och börja spela Pokémon Go. Enkel Teknik 23/7 2016. Url: 

http://www.enkelteknik.se/borja-spela-pokemon-go 

 

3. Ivy St. Ive. Pokémon Go. Den inofficiella handboken. Semic, 2016 

 
4. Dansk youtube-film:  https://www.youtube.com/watch?v=5ZcQNlNc-hE 

 

 

I den vänstra bilden är kamera-

funktionen i spelet aktiverad. I den 

högra bilden är den avstängd – vilket 

spar både batteri samt gör det lite 

enklare att träffa med Pokébollarna. 

 

http://www.inblick.se/nyheter/2016/09/29/pok%C3%A9mon-go-nya-speltrenden-i-mobilen
http://www.enkelteknik.se/borja-spela-pokemon-go
https://www.youtube.com/watch?v=5ZcQNlNc-hE
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