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Sammanfattning 
I denna uppsats har jag undersökt spelmediet ur ett kommunikationsperspektiv och kopplat 

det till teorier om marknadsföring. Detta för att se vilka förutsättningar och egenskaper mediet 

kan ha som marknadsföringskanal. Teorier inom spel, kommunikation och marknadsföring 

har studerats som grund för en analys av mediet ur de två perspektiven. Grundläggande teorier 

inom marknadsföring med inriktning på reklam har beskrivits. Därefter har spel beskrivits och 

analyserats i förhållande till kommunikationsteorier för att se vilka förutsättningar mediet har 

som kommunikationskanal. Efter att ha analyserat mediet ur ett kommunikationsperspektiv 

har jag kommit fram till att mediet har mycket gemensamt med traditionella medier. Även om 

spel har en mer komplex uppbyggnad och spelaren är mer delaktig i kommunikationen 

fungerar mediet i grunden på samma sätt som äldre medier. Därefter har jag kopplat den 

analysen till marknadsföringsteorier för att se vilka problem eller möjligheter som finns för 

marknadsföring. Många egenskaper spelmediet besitter har kartlagts för att visa vilken 

betydelse detta har för marknadsföringen. Ur analysen mot teorier om marknadsföring fann 

jag stora förutsättningar för att använda mediet att marknadsföra sig genom. Men för att 

kunna utnyttja mediet på bästa sätt krävs kunskap och förståelse för mediet då det öppnar för 

möjligheter och problem som marknadsföringskanal.   

Abstract  
In this paper I have examine the game medium through a communication perspective and 

connected it to marketing theories to see the possibilities and characteristics that the medium 

offers for marketing. Theories of game, communication and marketing have been studied as a 

base for analysing the medium through the two perspectives. Basic theories of marketing and 

advertising have been described. The game medium have then been described and analysed in 

connection to communication theories to see the condition the medium have as a channel for 

communication. After analysing game and communication I have concluded that the medium 

have a lot in common with traditional media. Even though games have a more complex 

design and higher involvement with the player, the communication resembles older media. 

After that I connected the analyse of game and communication to marketing theories to find 

problems or possibilities for marketing. Many of the game mediums characteristics have been 

mapped to prove the effect this have on marketing. In analysing how the game medium can 

work as a channel for marketing I find great potential for marketing. To make marketing 

through the medium effective it require knowledge and understanding to se the possibilities 

and problems.
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2. Inledning 

2.1 Spel i det nya mediesamhället 

I dagens mediesamhälle har underhållning fått en allt större roll och spelmediet är ett av de 

främsta medierna som förknippas med underhållning. En amerikansk konsumentundersökning 

visar att fler personer hellre spelar spel än tittar på tv1. Underhållning har blivit så vanligt att 

konsumenterna förväntar sig att medieinnehåll ska ha ett underhållningsvärde. Spel är inget 

undantag. Det går att finna tre stora problemområden spelmediet står inför. Det första har 

redan nämnts, nämligen att konsumenterna allt mer förväntar sig underhållning istället för ett 

”seriöst” media. För det andra är forskningen om spel begränsad. För det tredje medför den 

tekniska utvecklingen ständigt ökade kostnader och risker för speltillverkarna att utveckla 

spel.2  

Dagens tekniska utveckling och stora efterfrågan på ”det senaste” och ”något nyskapande” 

inom spelbranschen är några av de faktorer som har bidragit till att kostnaderna för att 

utveckla spel har ökat. Andra branscher och företag har också problem med att nå ut till 

kunderna med sitt budskap eller informationen om deras produkter. Företagen har fått fler 

kanaler att sända sina budskap genom och därigenom ökar konkurrens med att nå ut med sitt 

budskap. I denna konkurrens lägger företagen mer pengar och resurser på marknadsföring än 

tidigare. Villkoren för att nå ut till kunderna har förändrats och företagen måste anpassa sig så 

att marknadsföringen ger så stor utdelning som möjligt. Medierna har förändrats, blivit fler 

och konvergerat och utvecklat nya medier.  Detta har öppnat för nya möjligheter för företagen 

att använda de nya medierna att marknadsföra sig genom. Det är viktigt att företagen förstår 

medierna för att på lämpligast sätt kunna använda dem för sin marknadsföring. Utan 

förståelse för mediet kan inte företaget på ett effektivt sätt planera marknadsföringen för att nå 

målgruppen med maximal effekt.3   

I denna uppsats kommer jag att undersöka och öka förståelsen för spelmediet som en 

kommunikationskanal för marknadsföring ur ett teoretiskt perspektiv. Uppsatsen kommer att 

byggas på tre områden som kommer att föras samman. Det är teorier om marknadsföring, 

kommunikation och spelmediet.  

                                                

 

1  Americans Playing More Games, Watching Less Television, 2004 
2  Newman, 2004 
3  Hoffman & Novak, 1995 s. 4 
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2.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att göra en teoretisk undersökning om hur spelmediet förändrar 

villkoren för marknadsföringen. Det som kommer studeras ur ett teoretiskt perspektiv är 

relationen mellan spelmediets kommunikationsteknologiska egenskaper och teorier inom 

marknadsföring.   

En viktig ambition med uppsatsen är att öka kunskapen och intresset inom medie- och 

kommunikationsvetenskap för spel och vilka möjligheter mediet har som 

kommunikationsmedium. Uppsatsen riktar sig till personer som studerar medie- och 

kommunikationsvetenskap och marknadsföring, men även till personer i spelbranschen.   

3. Metod 
I denna uppsats kommer jag att göra en kvalitativ litteraturöversikt för att sen utifrån den göra 

en teorietisk analys av spelmediets kommunikation och marknadsföringsförutsättningar. Jag 

har valt ut litteratur inom de tre områdena spel, kommunikation och marknadsföring och valt 

teorier som jag anser relevanta för en vidare analys. Jag tar också hjälp av empirisk data i 

from av olika tv- och datorspel för att exemplifiera några av de resonemang som förs.   

Den kvalitativa metoden lämpar sig bäst för denna uppsats då jag kommer att göra djupare 

studier av att få källor.4 Källorna kommer att bestå av litteratur inom de ämnen som uppsatsen 

bygger på. Det kommer även att kompletteras med information hämtat från Internet. För att 

fastställa tidigare existerande forskning kommer jag göra en litteraturöversikt. Detta för att 

hjälpa till att öka förståelsen för ämnena som behandlas och se hur långt forskningen 

kommit.5 Men även för att jag utifrån de teorier som redan finns bygga vidare och utvidga 

kunskapen och se hur teorier från olika ämnen går att kombinera.  Den teori som jag kommer 

att sammanställa är det jag kommer att utgå ifrån när jag sen ska analysera mediet.   

För att säkerställa hög reliabilitet har jag använt mig av flera litteraturkällor inom varje 

område.6 Detta för att den information och teorier jag sammanställt ska bekräftas och delas av 

olika forskare. Inom varje område har jag använt utvalda böcker och artiklar som grund och 

sen kollat andra källor för att säkerställa att det som står stämmer. Den litteratur som används 

för teorier om marknadsföring är främst Jobbers bok Principles and practice of marketing. 

Jobbers bok tar upp alla grunder inom marknadsföring men jag har tagit upp teorier som är 

relevanta för denna uppsats. Inom spelteorin har två böcker används och dessa är Newmans 

Videogame och Kline, Dyer-Witheford och De Peuters Digital Play. Videogame behandlar 
                                                

 

4  Rosengren & Arvidson, 2002 
5  Denscombe, 2000 
6  Rosengren & Arvidson, 2002 
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spelmediet grundligt och ur ett medie- och kommunikationsperspektiv. Digital Play handlar 

om spel ur teknologisk, kulturellt och marknadsperspektiv och är därför intressant för att 

koppla till marknadsföringen. Kommunikationsteorin är hämtad från Fiskes bok 

Kommunikationsteori och från artiklar av McMillan och Jensen. Fiskes bok behandlar 

traditionell kommunikationsteori och McMillan och Jensens artiklar bygger vidare på mer 

utvecklade teorier om kommunikation. Andra medieteorier har även tagits från Bolter & 

Grusings bok Remediering. Teorierna inom marknadsföring är sammanställda i teorikapitlet 

och de andra teorierna är implementerade i analysen.   

Att uppsatsen är teoretisk betyder att den kommer att undersöka hur spelmediet som 

marknadsföringskanal kan fungera i teorin, inte hur det faktiskt fungerar eller används. Med 

en teoretisk analys syftar jag till att jag fritt och abstrakt kommer granska spelmediet och 

koppla det till den teori jag sammanställt.7 Jag kommer att studera och granska spel ur olika 

perspektiv och koppla det till de teorier som finns för att lättare illustrera och exemplifiera 

mina resonemang. Utifrån den granskning jag ska genomföra kommer jag visa olika 

egenskaper spelmediet har och hur dessa påverkar hur mediet kan användas för 

marknadsföring.  

3.1 Tillvägagångssätt och disposition 

För att kunna kombinera de tre områden uppsatsen uppdelad i tre steg. I det första steget 

kommer teorier inom marknadsföring att beskrivas som kommer att ligga till grunden för 

analysen. Här har jag valt ut teori som går att relatera och koppla till kommunikation då jag 

ser att dessa som mest relevanta för denna uppsats.   

I det andra steget kommer spelmediet studeras och egenskaper ska kartläggas. Spelmediet 

kommer att beskrivas utifrån den litteratur som finns och viktiga egenskaper och 

förutsättningar för spelmediet kommer att analyseras och sättas i relation till 

kommunikationsteorin. Den traditionella kommunikationsteorin kommer att beskrivas och 

förklaras, därefter nya medier som bygger vidare på den traditionella. Detta för att öka 

förståelsen för spelmediets förutsättningar som kommunikationskanal. Egenskaper som 

kommer tas upp om spelmediet kommer göras för en vidare analys ur 

marknadsföringsperspektiv.   

I det sista steget kommer marknadsföringsteorierna från teoriavsnittet kopplas till det som 

beskrevs i det andra steget för en analys för spelmediets kommunikationsteknologiska 

egenskaper för marknadsföring. Några områden inom spelmediet som kartlagdes i andra 
                                                

 

7  Rosengren & Arvidson, 2002 
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steget kommer tas upp här och diskuteras vilken betydelse de har för marknadsföringen. 

Jämförelser med andra medier kommer att göras till exempel film och tv, för att visa hur 

spelmediet förutsättningar skiljer sig från dessa. Detta även för att visa likheter och skillnader 

mot andra medier som kan vara utmärkande för just spel. Till sist kommer en diskussion föras 

om vad analysen kom fram till och även vad som kan vara intressant för framtida forskning.   

I denna uppsats kommer många begrepp användas och en del behöver förklaras i ett speciellt 

sammanhang. Därför kommer ingen samling av begrepp finnas utan klargörs löpande i texten.  
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4. Teorier om marknadsföring 

4.1 Marknadsmix 

Målet med marknadsföring är att skapa en långsiktig tillfredställelse hos konsumenterna. 

Företagen utvecklar därför en modell som kallas marknadskoncept. Denna modell är ett 

hjälpmedel för företagen när de utifrån en marknadsstrategi ska definiera sina mål. Målet är 

ofta att generera vinst eller uppnå andra mål inom företaget. Detta görs genom att undersöka 

vilka behov konsumenterna har och tillfredställa dessa, även bättre än konkurrenterna. 8 För 

att tillfredställa konsumenterna måste företagen förstå kunderna och deras behov. När det är 

gjort utvecklar företaget en så kallad marknadsmix, som tar upp fyra kategorier som är viktiga 

för kunden och hur man ska nå ut till kunden. De fyra kategorierna är: 9 

 

Produkten – vilken produkt är intressant för den valda målgruppen? 

 

Pris – hur prissättningen ska se ut för den valda produkten? 

 

Promotion – hur ska man informera målgruppen om produkten? 

 

Plats – genom vilken distributionskanal ska produkten säljas/spridas?  

Den första och viktigaste kategorin i marknadsmixen är den faktiska produkten eller tjänsten. 

Företaget väljer produkt eller tjänst som ska tillverkas utifrån vad kunderna söker för att 

tillfredställa sina behov. Produkt är något konkret och fysiskt som går att röra vid till exempel 

ett bord eller mjölk, men med tjänst menas något som inte går att röra vid och som utförs av 

människor till exempel en läkarundersökning eller däckbyte. En av produktkategorins 

viktigaste delar är utvecklingen av nya produkter för att tillfredställa nya behov som 

uppkommit eller att behålla företaget på den starkt konkurrerande marknaden.10  

Priset är en viktig faktor för företagen och konsumenten. För företagen representerar priset på 

produkten eller tjänsten många gånger den enda inkomsten företaget har, resten är utgifter. 

Därför blir priset viktigt för att priset ska täcka alla kostnader som uppstår vid tillverkning, 

distribution, marknadsföring samt administrativa kostnader. Prissättningen är den enda delen 

av marknads-mixen som skapar intäkter, de andra tre är kostnader. Det är många faktorer som 

påverkar vilket pris som sätts på produkten eller tjänsten men när man pratar om produkter 

brukar det ofta handla mycket om efterfrågan och kvantitet. Vill man sälja många produkter 

ska ett lågt pris sättas och om produkten kostar mycket säljs färre enheter.11  

                                                

 

8  Jobber, 2004 s.4-5 
9  Jobber, 2004 s.16 
10  Jobber, 2004 s. 338 
11  Jobber, 2004 s. 376 
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Kategorin promotion innehåller olika sätt att informera den valda målgruppen om produkten 

eller varumärket, beroende på vilken typ av information företaget vill förmedla. Ofta är denna 

kategori en mycket viktig del när man utformar marknadsföringsstrategier. 

I denna kategori ingår reklam som kommer tas upp senare. 

När man utformar hur man ska marknadsföra sin produkt eller tjänst till kunderna finns det 

fem faktorer som måste ses över: 

 

Resurser och kostnader för marknadsföringen – för att genomföra en stor kampanj 

behöver man mycket resurser och stor budget.  

 

Marknadens storlek och koncentration – om man ska nå ut till en liten målgrupp 

använder man en annorlunda strategi än till en större målgrupp. 

 

Konsumentens informationsbehov – man försöker se hur mycket information som 

kunden kan tänkas behöva för att locka till köp.  

 

Produktens karaktär – här tittar man på produkten eller tjänsten för att se vad för typ 

av information som behöver förmedlas. 

 

”Push” eller ”pull” strategi – en ”push” strategi bygger på att sälja in sig till 

mellanhänderna, till exempel återförsäljarna. Om företagen väljer en ”pull” strategi 

förbigår de mellanhänderna och kommunicerar direkt till kunderna.  

Den sista kategorin i marknadsmixen är hur produkten ska bli åtkomlig för kunderna. Man 

pratar om på vilken plats produkterna ska finnas tillgängliga, vilka kanaler som kan användas 

för att distribuera varorna. Företagen behöver inte bara bestämma det bästa alternativet för 

kunden utan även för de andra parterna som återförsäljare och grossister. Vilka vägar kan man 

ta och vilka för- resp. nackdelar för de med sig? 12     

4.1.1 Reklam 

Ett av de vanligaste verktygen för promotion är reklam eller annonsering, som enligt Jobber 

handlar om någon form av betalad icke-personell kommunikation av idéer eller produkter i 

det viktigaste mediet 13. Vidare kommer endast begreppet reklam användas, vilket även 

innefattar annonsering. Reklam handlar om att företaget betalar för att visa upp eller upplysa 

om sin produkt, tjänst eller varumärke i olika medier till exempel tv, tidningar, radio eller på 

reklampelare. Fördelarna med att använda reklam för att marknadsföra sig är för att det kan nå 

ut till en stor publik och fungerar bäst om man vill bygga och/eller stärka företagets 

varumärke eller skapa snabba försäljningsökningar. Nackdelarna med reklam är 

informationen är begränsad och det finns inte möjlighet att fråga och få reda på mer detaljer.14 

                                                

 

12  Jobber, 2004 s. 634 
13  Jobber, 2004 s. 414 
14  Jobber, 2004 s. 415 
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Det finns ingen övergripande teori om hur reklam fungerar, på grund av att det finns olika 

anledningar varför företag marknadsför sina produkter eller tjänster. Två teorier beskrivs här:  

 
Stark reklam teori (AIDA – Awareness, Intrest, Desire, Action)– har som utgångspunkt 

att reklamen har starkt inflytande över konsumenten så den ökar kunskapen och 

attityder. Teorin handlar om att de som tidigare var icke köpare övertalas och blir 

köpare. Modellen bygger på ett ökat intresse och begär skapas som leder till ett 

agerande som är ett köp. Produkter som lämpar sig för den starka teorin är ofta dyra 

produkter som kräver mycket information för att förstärka beslutet om köp till 

exempel bilar. Vid utformandet av reklam för denna typ av produkter lämpar sig 

reklam som är informativa till exempel hur produkten fungerar eller vilka tekniska 

detaljer produkten har.  

 

Svag reklam teori (ATR – Awareness, Trial, Reinforcment) – den svaga teorin föreslår, 

i konstrast till den starka, att reklam inte har så stort inflytande över konsumenten. 

Teorin bygger på att konsumenten provar att köpa nya varor istället för att ett begär 

uppstår. Kunderna är inte intresserade av ett specifikt varumärke, utan köper olika 

beroende på produktens typ, ofta billigare produkter. Exempel på produkter som den 

svaga teorin handlar om är produkter som köps på rutin till exempel mjölk. Reklam av 

denna typ handlar oftare om att upprepa och bygga ett starkt varumärke än för den 

specifika produkten.   

En faktor som spelar roll och som skiljer de två teorierna åt är konsumentens engagemang i 

köpet. Vid högt engagemang som köp av dyra märkesvaror har den starka teorin stort 

inflytande och påverkan. Den svaga teorin kan istället appliceras på varor som inte kräver lika 

stort engagemang och ofta är billiga och finns i många olika märken. 15    

Marknadsföring är ett tids- och resurskrävande arbete som är nödvändigt för alla sorters 

organisationer och företag. Kommunikationen ut till konsumenterna har fått ökad betydelse 

och vägarna för att nå ut har blivit fler. Många företag har därför börjat samarbeta för att nå ut 

till konsumenterna, något som Jobber beskriver som Integrerad Marknadskommunikation. 

Fördelarna med att samarbeta är ett tydligare budskap om företaget och deras produkter vilket 

skapar en klarare positionering av företaget och dess produkter och varumärken hos 

konsumenterna. I och med att fler företag samarbetar har en process uppstått som benämns 

Neutral Mediaplanering. Det är en process som handlar om att utvärdera de olika medierna 

företagen kan använda för sin marknadsföring. Istället för att inrikta sig på problem kring 

                                                

 

15  Jobber, 2004 s. 421-422 



   

11

 
reklam, direkt marknadsföring eller publicitet handlar det om att lösa 

kommunikationsproblemen som uppstår och se över vilka kanaler som finns och vilket media 

som lämpar sig bäst. 16  

4.1.2 Varumärke 

Produkten är den fysiska produkt konsumenten köper för att tillfredställa det behov som finns, 

men kan även vara en tjänst. Varumärke bygger företagen för att urskilja sina produkter från 

andra och för att lättare skapa bra associationer till företaget, dess produkter och tjänster. 

Varumärken skapas för att, som grunden i den mesta marknadsföringen i det långa loppet, öka 

inkomsten för företagen. Produkter har ofta en begränsad livslängd, samtidigt som ett 

varumärke utvecklas med målet att ha en stark position i ett långsiktigt perspektiv.17 Det 

handlar om att utveckla ett utmärkande namn, design eller logotyp som symboliserar företaget 

och de produkter de tillhandahåller. Styrkan med varumärke är att de ska representera hela 

produktserier och ska skapa positiva associationer för konsumenten gällande serien, till 

exempel prestige eller hög kvalité. Konsumenterna får en ökad trygghetskänsla vid köp av en 

produkt som är av ett visst varumärke då de känner hög tillit och associerar varumärket med 

bra kvalité. Ett starkt varumärke kan stärka hela företag och ge företagen ett ökat värde samt 

skapar goodwill. Men varumärkesprodukter är sällan billiga, utan förknippas ofta med högre 

priser. Detta för att varumärken har ett högre värde än konkurrenterna.18   

Processen att bygga och/eller hålla ett varumärke starkt är tids och resurskrävande. Det 

handlar om att förmedla till konsumenterna att företagets produkter och tjänster utmärker sig 

och är bättre än konkurrenternas. Ett varumärke måste underhållas för att behålla sin styrka 

och växa. Företagen försöker alltid uppnå att skapa ett så stort varumärke som möjligt. Ofta 

på en global skala och exempel på såna varumärken är Coca Cola, McDonalds och Microsoft. 

För att kunden ska skapa en förknippning till varumärket krävs att företaget kommunicerar till 

kunderna. Detta kan göras på fler olika sätt genom olika verktyg och kanaler beroende på 

vilken effekt som eftersträvas. En välplanerad kommunikation i varumärkesbyggandet är ett 

måste för att nå ut med budskapet. 19  

Problem kan dock uppstå om ett varumärke hamnar i en kris, till exempel ett varumärke 

förknippas med barnarbete eller våld, vilket smittar av sig på alla produkter som ingår. Att 

marknaden ändras och varumärket tappar sin del av marknaden och företaget måste arbeta 

                                                

 

16  Jobber, 2004 s. 416-418 
17  Kline, 2000 
18  Jobber, 2004 s.260- 
19  Jobber, 2004 s.266-272  
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hårt för att bygga upp varumärket igen. Därför är det viktigt att hela tiden ha koll och väl 

utarbetade strategier för att kunna hantera varumärket. 20  

4.1.3 Produktplacering 

En annan metod för att marknadsföra produkter, företag eller varumärken har vuxit fram 

genom så kallad produktplacering vilket innebär att företagen betalar för att produkten eller 

logotyper ska visas i filmer och tv. Produkter och logotyper hamnar sällan i filmer av misstag 

utan är väl genomtänkt placerade för att exponeras. Fördelarna med att marknadsföra sig 

genom produktplacering är möjligheterna att nå ut till en storpublik, skapandet av positiva 

associationer och att målgruppen kan identifieras med filmen eller tv-programmet. Men 

användningen av produktplacering för att nå ut med en produkt eller ett varumärke är även 

riskfyllt. Problem kan uppstå om filmen som användes inte blir framgångsrik, varumärket 

syns för ofta eller syns inte väl nog.21  Men det förekommer att företagen istället för att betala 

för att exponera sin produkt eller varumärket levererar produkter till produktions- eller 

filmbolaget mot att de visar upp det. Något som blivit en viktig finansiering för film och tv 

produktionsbolagen.22 Det inträffar att hela produktioner finansieras av produktplacering.23   

I denna uppsats kommer produktplacering i medier att utgå ifrån att det är ett varumärke som 

exponeras och inte en produkt. Detta för att det är enklare att använda ett varumärke än en 

produkt som diskussionen ovan pekar på, och för att det har blivit vanligare att använda sig av 

varumärken. Varumärken kräver inget större informationsbehov eller demonstration och det 

kan liknas med den svaga reklam teorin24.    

                                                

 

20  Kolter, Keller, 2006 s. 294-295 
21  Jobber, 2004 s. 616-618 
22  SVD Näringsliv 6/8 2005 
23  Kotler, Keller, 2006 s.578 
24  Se 4.1.1 Reklam 
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5. Spelmediet som kommunikationskanal 
Spel associeras mycket med lek. Något barn underhåller sig med istället för den komplexa 

underhållningsform och viktiga industri som det faktiskt är.25 McLuhan skrev tidigt om vikten 

av att studera spel för förståelsen av social kommunikation, för att spel tillhandahåller en 

översikt av bredare sociala krafter och hur dessa kopplas till kulturen.26   

Spelen har sedan uppkomsten och kommersialiseringen utvecklats rent tekniskt men även 

efter vad som efterfrågats av konsumenterna. Populariteten och utbudet av spel har ökat och i 

dag finns det ett otroligt stort utbud av spel, som skiljer sig åt på olika sätt. Enda 

gemensamma faktorn alla spel delar är att de kräver datorprocessor kraft för att fungera.27 

Detta gör det problematiskt att studera spel. För att underlätta skiljer man mellan fem 

huvudelement som spel kan brytas ner i. Elementen består av:  28  

 

Grafik – Omfattar allt som spelaren kan se på skärmen, allt från 2D och 3D grafik, 

ikoner och statistik till filmer.       

 

Ljud – Innefattar all from av ljud som är inprogrammerat att spelas upp under spelets 

olika faser och stadier.   

 

Gränssnitt – Består av allt som spelare kan använda för att kontrollera vad som händer 

i spelet. Det kan handlar om hur det grafiska gränssnittet på skärmen ser ut till de 

fysiska kontrollerna till exempel tangentbord eller handkontroll. De verktyg spelaren 

använder för att interagera med spelet.   

 

Spelbarhet – Är ett otydligt begrepp men handlar om hur pass bra spelaren lever sig in 

i spelet, hur långt spelet är samt vad de skapar för känsla hos spelare när han/hon 

spelar.  

 

Berättelse – Består av all information spelaren får innan, under och efter spelets gång 

som ger en ökad förståelse för historien och spelet. Denna information förmedlas till 

spelaren genom gränssnittet på olika sätt till exempel text, ljud och grafik.    

Dessa element skiljer sig mellan olika spel och för att underlätta förståelsen mellan dessa 

skillnader har spelen kategoriserats till olika genres. Tidigt i spelens utveckling uppstod 

                                                

 

25  Newman, 2004 
26  Kline Dyer-Witheford, De Peuter, 2003 s. 35 
27  Poole, 2004 s.21 
28  Newman, 2004 



   

14

 
genres för att klassificera de olika spelen. Genres kan ses dels som ett sätt för forskare att 

studera dem, dels som ett sätt för speltillverkare att profilera sig. Spelen var enklare vilket 

underlättade genreindelningen. Men allteftersom spelen blir mer avancerade och komplexa 

blir genreindelningen svårare att reda ut. Genres försvinner inte, utan snarare bildas fler 

genres, framförallt subgenres. I och med att nya genrer uppstår blir det svårare att placera in 

spelen i enbart en genre. Det är vanligare idag att ett spel kan kategoriseras inom flera olika 

genrers. Trots alla nya genres som uppkommit finns några övergripande genres som används 

för att kategorisera olika spel.29  

 

Action – den första genren som uppkom, vilket även går att se genom att studera det 

första spelet som tillverkades, Spacewar. På samma sätt som Internetkulturen speglar 

upphovsmännens kultur30, speglar de första spelen den kultur och miljö de växt fram i. 

De första spelen var rymd- och militärspel som uppkom i samband med den 

amerikanska statens stora satsningar inom rymdforskning och militär, men även ur 

hackerkulturen.31 Inom denna genre går att finna en subgenre vilken ofta 

karaktäriserar actiongenren som kallas ”First-person Shooter” förkortat FPS. 

Utmärkande för FPS spel är att man ser spelet ur spelarens huvud till exempel 

Doom.32 Actiongenren utmärker sig genom att den ofta förknippas med spel som 

innehåller våld och brukar kräva både reflexer och koordinationsförmåga hos 

spelaren33.   

 

Racing (Bilspel) - racinggenren handlar som namnet antyder om att spelare styr och 

kontrollerar olika fordon. De behöver inte nödvändigtvis bara vara bilar utan kan även 

medräkna motorcyklar och andra fordon. Racingspelen kan delas upp i två former, 

spelen är antingen realistiska till exempel Grand Tursismo 4 eller orealistiska till 

exempel Wipeout Pure. Gemensamt för racingspel är två faktorer som har stor 

påverkan på spelen, vilka dessa är grafiken och ”känslan”. Grafiken har spelat stor roll 

i racingspelens utveckling för att få spelen att kännas mer verklighetstrogna. Med 

känsla syftas till känslan som uppstår när man styr bilarna, hur de reagerar och hur 

verklighetstroget de uppför sig jämfört med riktiga bilar. Målet är att sträva efter är att 

bilarna ska kännas så verkliga som möjligt. Racingspel är mycket lämpade för att två 

till flera spelare kan spela samtidigt mot eller med varandra på en konsol.34   

                                                

 

29  Poole, 2004 
30  Castell, 2001 
31  Kline Dyer-Witheford, De Peuter, 2003 
32  Poole, 2004 
33  http://www.game-research.com/action.asp 
34  Poole, 2004 

http://www.game-research.com/action.asp
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RPG (Role Playing Games - Rollspel) – Rollspelsgenre härstammar från de klassiska 

papper- och pennrollspelen så som Doungeons & Dragons där det fanns en spelledare 

som kontrollerade och byggde upp världen för deltagarna. Datorn har blivit den nya 

spelledaren som styr och kontrollerar världen spelarna rör sig inom. Rollspel utmärker 

sig genom stark betoning på berättelsen, storyn. Tanken är att spelaren ska försvinna 

in i en påhittad värld genom en karaktär som han/hon lever sig in i. Detta gäller 

förvisso för de flesta spel, men skillnaden ligger i att rollspelen är mer komplexa och 

spelaren har större kontroll och valmöjligheter över sin karaktär.35 Utvecklingen mot 

Internet har påverkat rollspelen mot markanden med onlinespelande, så kallade 

Massive-Multiplayer Online Role-Playing Games (MMORPG) till exempel World of 

Warcraft och Final Fantasy XI. 36  

 

Strategy (Strategi) – Utmärkande för strategispel är att de handlar om prioriteringar 

och att tänka taktiskt. Ofta ses dessa spel ur ett så kallat ”Gudsperspektiv”, vilket 

menas att man ser uppifrån och får överblick över spelplanen. Inom strategigenren och 

även rollspelsgenren går det att skilja på två typer av spel, realtidsbaserade eller 

turbaserade spel. Realtids strategispel går ut på att alla beslut och händelser sker i 

realtid. Turbaserade strategispel kännetecknas av att det finns en turordningsföljd för 

vem eller vad som händer, vilket ger större möjligheter för att tänka igenom sina drag. 

Spelen inom strategigenren handlar övergripande om krigsspel.37  

 

Sport – Sportspel är en av de största och mest populära genrerna idag. Ett av de första 

spelen, Pong, går att klassificera som ett sådan, där spelarna tävlar mot varandra i 

något som liknas pingis eller tennis. Utbudet inom denna genre är enormt då det finns 

många olika sporter, men de mest populära sportspelen är fotbollsspel. Dagens 

sportspel kretsar mycket kring högupplöst realistisk grafik, naturliga rörelser, kontroll 

och känsla. Dessa spel bygger på uppdateringar i form av lag och spelarstatistik 

snarare än tekniskutveckling. Mycket tyngd ligger på att få spelen att kännas så 

realistiska som möjligt som om spelaren faktiskt var där eller att man tittar på sport på 

tv.38   

 

Plattform – Det första plattformspelet som symboliserar genrens födelse var Donkey 

Kong, där genrens största frontfigur sågs för första gången, Mario. Genrens namn 

kommer från de tidiga spelen där mycket gick ut på att hoppa mellan olika plattformer 

för att komma vidare i spelet. Idag är genren mer utvecklad och har inspirerat andra 

                                                

 

35  Poole, 2004 
36  Adams, 2004 
37  Poole, 2004 och http://www.game-research.com/strategy.asp

 

38  Adam, 2004 och Poole, 2004 och Bates, 2003 

http://www.game-research.com/strategy.asp
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genre, och det är svårt att hitta renodlade plattformspel nuförtiden.39    

 
Adventure (Äventyr) – Äventyrsspel karaktäriseras av utforskande och att lösa 

klurigheter samt är i likhet med rollspel väldigt starkt knytet kring en berättelse. Ofta 

krävs både logiskt tänkande och tålamod och spelen går framåt i ganska lågt tempo, 

något som har lockat många kvinnor att uppskatta spelen. De tidiga äventyrsspelen var 

textbaserade men genren var inte sena att utnyttja datorgrafiken när den utvecklades 

och idag försöker spelen alltmer efterlikna filmer. Äventyrsgenren var en gång i tiden 

den största och mest säljande genren men blev omkörd av andra genres.40 Dock har 

genren på senare år börjat återvända och ökat i popularitet och det pratas om att den 

”håller på att återfödas”.41  

Genrernas popularitet varierar även beroende på konsol eller plattform, om spelen finns till tv-

spel eller datorn.42 Detta beror nog på många faktorer och en av dessa är 

kontrollmöjligheterna de två plattformarna erbjuder.   

I analysen av spelmediet som kommunikationskanal för markandsföring kommer några genrer 

att utelämnas, av anledningen att de generellt bygger på påhittade världar och inte lämpar sig 

att kommunicera genom. Jag kommer att fokusera på genrerna Action, Racing och Sport. 

5.1 Konsoler och spel 

När man pratar som spel finns det många begrepp med olika betydelser och definitioner. I 

detta avsnitt kommer några viktiga begrepp att förklaras och definieras för att göra det lättare 

att förstå hur förhållandena mellan dessa ser ut. Det finns två viktiga områden man måste 

skilja på när man pratar om spelmediet och de är spelkonsolerna och själva spelen. 

Spelkonsoler, eller plattformarna, syftar på de tekniska hjälpmedlen som används för att spela 

spelen. En definition är:   

”En fysisk maskin eller hårdvara och tillhörande mjukvaru operativsystem på vilken interaktiva spel 

spelas på ” 43.   

Det finns olika typer av spelkonsoler så som tv-spelskonsoler, datorkonsol, handhållna och 

arkadkonsoler och man klassificerar detta som hårdvara. Skillnaden mellan de olika 

konsolerna varierar men vad de har gemensamt är att de har eller kopplas till någon form av tv 

                                                

 

39  Poole, 2004 
40  Adams, 2004 och Bates, 2004 och http://www.game-research.com/adventure.asp

 

41  Sundberg, 2005 
42  ESA’S 2006 Essential Facts About The Computer And Video Game Industry, 2006 
43  Gershenfeld, Loparco, Barajas, 2003 (Direktöversatt av författaren) 

http://www.game-research.com/adventure.asp
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eller bildskärm och använder dator- eller processorkraft för att fungera. De kan klassificeras 

som elektroniska spel till skillnad från fysiska spel till exempel brädspel. 44  45  

Spelen, eller konsolspel, syftar till programvara som kopplas eller finns i konsolerna för att 

fungera, vilket kan klassificeras som mjukvara. Två definitioner på spel är:  

”Med spel menas här en verksamhet som är interaktiv, där spelaren har en roll i en artificiell värld, som 

styrs av vissa regler som bestämmer de utmaningar spelaren ska bemästra genom sina handlingar.” 46   

och:  

”någon form av datorbaserad underhållningsmjukvara, antingen text- eller bildbaserad, som använder 

någon elektronisk plattform såsom persondatorer eller konsoler och involverar en eller flera spelare i 

en fysisk eller nätverksmiljö.” 47.  

Den första definitionen poängterar interaktiviteten i spel vilket är den största skillnaden 

mellan traditionella medier och de nya, såsom spel. Men det betyder inte att alla spel är 

genomgående interaktiva vilket kommer tittas noggrannare på senare. Den andra definitionen 

lägger tyngdpunkt på hur teknikberoende spelen är. Den nya digitaltekniken ligger till grund 

för spelens framväxt, därför brukar man även prata om digitala spel. 48  

Spel kan benämnas olika beroende på vilken konsol de är utvecklade för till exempel tv-spel 

eller datorspel, men i denna uppsats kommer begreppet spel användas för båda typerna. Men 

de innefattar bara elektroniska spel som kräver en konsol eller plattform för att fungera, inte 

till exempel brädspel. Begreppet spelkonsol kommer i uppsatsen användas för tv- och 

datorspelskonsoler då dessa två plattformar är de mest utvecklade och för att skillnaden 

mellan dom krymper t.ex Internet-uppkoppling och utbudet av spel.   

5.2 Dator vs Tv-konsoler 

För att få en bättre förståelse för villkoren och förutsättningarna som finns med att 

marknadsföra sig genom spel bör skillnaderna mellan dessa två plattformarna i denna uppsats 

uppmärksammas.   

                                                

 

44  Newman, 2004 s. 43 
45  http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=150963

 

46  Robertson, 2003 s. 7 
47  Newman, 2004 s. 27 (Frasca 2001a: 4) (Direktöversatt av författaren) 
48  Kline Dyer-Witheford, De Peuter, 2003 

http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=150963
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Datorn som spelmaskin kom att användas sent, mycket beroende på att datorer kostade 

mycket, något som även gäller idag. Datorn ses inte som en renodlad spelmaskin till skillnad 

från tv-spel, utan har andra funktioner och var från början till för att arbeta på och senare surfa 

på Internet. Att använda datorn för spel uppstod ur hackerkulturen vilket förstärktes i och med 

att datorerna blev allt vanligare i hemmen. Tv-spelskonsolerna däremot fick sin utbredning 

genom leksaksindustrin, som såg hur man kunde ge tv:n ett nytt användningsområde. Här 

finns fördelen med tv-spelskonsolerna då datorn var anpassad att användas av en person och 

avskilt, tv-spelskonsolerna gick att spela två eller flera samtidigt och behöver en tv för att 

fungera. Skillnaden här är att tvn ofta är placerad i mer öppna samlingsrum, vilket gör att tv-

spelskonsolerna är anpassade för mer ett socialt sammanhang.49   

När man studerar spelen till de två plattformarna och hur de utvecklas och används finns 

några viktiga skillnader att peka på. De första spelen till datorn skapades av spelarna själva, 

och hackerkulturen spelade en stor roll i detta. Även detta går att se idag då spelarna av 

datorspel har möjligheten att modifiera spelet och utveckla det efter eget behag, förkortad 

Mod. Mods är när spel modifieras genom att antingen förändra innehållet eller att lägga till 

mer till exempel fler banor eller vapen.50. Tv-spel går inte att modifiera när de köps eftersom 

de levereras på en kassett eller skiva som enbart kan läsas av den konsol den tillverkades för. 

Problem som även uppstår när man vill utveckla för tv-spelskonsoler är att det inte finns något 

generellt utvecklingssystem för alla konsoler. Speltillverkarna måste köpa ett speciellt 

utvecklingskit för den konsol de vill tillverka spel till av konsoltillverkaren, ett så kallat 

Software Development Kit (SDK) 51. Dessutom måste konsoltillverkaren ge ett godkännande 

för att speltillverkaren ska få tillverka och sälja spel, så kallad licens. Detta har sina rötter i att 

spelbranschen är en riskfylld och resurskrävande bransch som råkade ut för en kris när de 

tillverkades för många spel utan hög kvalité. 52  

Skillnaden i hårdvara mellan plattformarna går att se på många sätt. Dels när det gäller priset 

att köpa en dator eller en tv-spelskonsol, då de är billigare att köpa en tv-spelskonsol. Men 

även när man studerar deras användningsområden. En dator är inte enbart tillverkad för att 

spela på, samtidigt som en tv-spelkonsols enda syfte är att spela spel på, men har även på 

senare tid fått fler användningsområden så som DVD-spelare. Sen kan en dator förbättras 

gällande prestanda genom att byta ut hårdvara, en tv-spelskonsol har en bestämd prestanda 

som inte kan modifieras. Fördelen med tv-spelskonsolerna är att de inte behöver förbättras för 

att spela spelen som släpps, men är dock begränsade för hur tekniskt avancerade spel som 

utvecklas. En annan fördel med datorn är möjligheten att lagra information. Datorer har 

                                                

 

49  Adams, 2003 och Bolter & Grusin, 1999 och Kline Dyer-Witheford, De Peuter, 2003 
50  Gershenfeld, Loparco, Barajas, 2003 
51  Gershenfeld, Loparco, Barajas, 2003 sid. 20 
52  Kline Dyer-Witheford, De Peuter, 2003 och Adams, 2003 
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hårddiskar som har större lagringskapacitet än tv-spelskonsolerna, men det har blivit allt 

vanligare att tv-spelskonsolerna har hårddiskar inbyggda. Kontrollerna för de två 

plattformarna skiljer sig också. Kontrollerna för datorspel är ofta tangentbord och mus, så har 

tv-spelskonsolerna standardiserade kontroller så kallade gamepads. Detta spelar stor roll för 

hur pass interaktiv eller avancerad styrningen av spelen kan utformas för olika spel. 53   

5.3 Spelmediet och filmmediet 

Ett begrepp som uppstått och används mycket är Remediering, vilket ibland definieras som 

det karaktäriserande för de nya digitala medierna. Begreppet är en utveckling av begreppet 

mediering med vilket menas att återge via ett medium. Remediering är när ett medium 

återspeglas i ett annat och med det menas att medierna lånar, härmar, inspirerar och omformar 

varandra. Ofta förekommer det att de äldre medierna representeras i de nya, exempelvis den 

nya digitala datortekniken som kan användas för att få tillgång till att se gamla tavlor. Eller att 

de nya medierna försöker absorbera de äldre så att skillnaderna blir minimala. Till exempel 

försöker spel efterlikna filmer i allt större utsträckning.54   

Inom remediering finns två logiker som är användbara när man analyserar medier. Den första 

handlar om genomskinlighet och den andra om hypermediering, och dessa två motsätter 

varandra ibland.55  

Logiken om genomskinlighet går ut på att medierna syftar till att ”försvinna” så man inte 

tänker på mediet. Det syftar till att användaren ska uppleva att han/hon blir en del av 

upplevelsen och försvinner in i en virtuell värld. Mediet blir osynligt och ett sätt att 

åstadkomma denna effekt är att designa användargränssnitt så att användarna inte upplever sig 

arbeta genom ett gränssnitt. Exempel på detta i äldre medier är hur konstnärer använde 

tekniker för att måla realistiska tavlor vilket skulle ge betraktaren intryck av att beskåda något 

verkligt istället för en målad tavla.   

Den andra logiken handlar om hypermediering vilket bygger på en kombination av flera olika 

medier samtidigt. En definition av hypermedia enligt Hoffman och Novak är att hypermedia 

kombinerar element från olika medier (text, ljud, rörliga bilder mfl.) med hypertextlänkar för 

skapa grunden för datormediala miljöer56. Hypermedia brukar karaktäriseras av att de är 

interaktiva medier. Utvecklingen att använda element från olika medier bidrar till att skapa 

helt nya upplevelser till exempel tv-spel som uppkom genom att kombinera tv-apparaten med 

                                                

 

53  Adams, 2004 och Gershenfeld, Loparco, Barajas, 2003 
54  Bolter & Grusin, 1999 s. 45 
55  Bolter & Grusin, 1999 
56  Hoffman & Novak, 1995 s. 6 
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datorteknologi. Hypermedieringen har haft stor inverkan på utvecklingen av datorgränssnitt 

som utvecklats från textbaserade system till mer grafiska. Programmens gränssnitt använder 

både text, grafik, symboler och ljud och detta krockar ibland med logiken om 

genomskinlighet då dessa element kan påminna användaren om mediets närvaro.57  

Spelmediet har uppstått genom en konvergering och utveckling av tidigare medier. Spel är en 

sammansättning och utveckling av många olika element, hypermediering. Det går även att se 

skillnader och likheter mellan spel och relaterade medier, till exempel film. Filmmediet är 

intressant att studera på grund av att mediet har nått en stor publik. Det gör mediet attraktivt 

för marknadsföring. Filmmediet är ett medium där spel har lånat mycket från och där det går 

att se likheter och skillnader mellan medierna. Båda medierna fungerar efter logiken om 

genomskinlighet då mediet syftar att ”försvinna”. På samma sätt som film försöker få 

åskådaren att känna sig som en del av upplevelsen har spel liknande element:  

 

Cut-scenes – att använda filmliknande mellansekvenser i spel är en av de tydligaste 

likheterna mellan medierna. Spelaren förlorar här kontrollen över spelet och blir bara 

åskådare, vilket kan liknas med film där åskådaren inte kan påverka filmen.   

 

Kameravinkel/synvinkel – att använda olika vinklar eller perspektiv är något som spel 

har lånat från film. Alltefter att spelen försöker efterlikna filmer har speltillverkarna 

börjat använda samma kamerateknik som filmmakarna. Men spelen utmärker sig där 

spelaren själv har kontroll och kan välja perspektiv.   

 

Digitala animationer – datorbaserad grafik som används för att öka verklighetskänslan 

i filmer och spel. Utvecklingen av den digitala datorgrafiken i dessa två medier har 

skett samtidigt.   

 

Interaktivitet – Den viktigaste skillnaden mellan de två medierna. Ett spel är 

interaktivt för att spelaren måste aktivt medverka i upplevelseskapandet, då filmer 

enbart ses som passiva där åskådarna saknar förmågan att påverka filmen.   

 

Berättande – Både film- och spelmediet har inslag av berättande, dock är det mer 

centralt för filmmediet. I spelmediet kan det ibland uppstå en konflikt mellan 

berättandet och interaktiviteten, då dessa två inte alltid kan uppträda samtidigt. I 

filmmediet pågår berättandet hela tiden, då de i spelmediet kan variera eller ibland inte 

finnas beroende på vad för typ av spel det är till exempel sportspel. 
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58  

Samarbetet mellan de två medierna har dock ökat de senaste åren genom licensiering, vilket 

innebär att till exempel spelföretag köper rättigheterna att göra ett spel på en storfilm och vice 

versa. Framförallt filmbranschen har blivit beroende av detta. När en ny storfilm släpps måste 

ett motsvarande spel släppas samtidigt. 59   

5.4 Spel och interaktivitet 

Detta avsnitt är uppdelat i två huvud delar. I den första kommer kommunikationsteorier 

presenteras och hur de har utvecklats. Den andra delen kommer att koppla ihop 

kommunikationsteorierna med spelmediet. Efter det kommer ett resonemang föras kring 

kommunikationen mellan speltillverkare och spelare.  

5.4.1 Kommunikation och interaktivitet 

En av de mer traditionella kommunikationsteorierna är Shannons och Weavers modell om hur 

meddelanden överförs från sändaren till mottagaren över en kanal (Se figur 1). Deras modell 

är uppbyggd som en linjär process, där kommunikationen bara går i en riktning. Grundtanken 

med modellen är att det finns en sändare som ska förmedla information till en mottagare och 

detta görs genom en kanal där meddelandet kodas om till signaler som sen kodas tillbaka till 

originalmeddelandet. Kanalen är det fysiska medlet som signalerna överförs genom, till 

exempel telefonledningar eller ljudvågor. Men när signalerna överförs kan det förekomma 

brus som påverkar kommunikationen och meddelandets innehåll kan ändras.60 Ett annat 

begrepp som är viktigt att ha med är medium, som är det fysiska medlet som omvandlar 

meddelandet till signaler och tvärtom när signalerna tas emot. Meddelandet i denna modell 

kan bara gå i en riktning, men en utveckling av modellen har feedback tillkommit. Feedback 

är att sändaren kan avläsa en reaktion från mottagaren om meddelandet, men det handlar inte 

om någon tvåvägskommunikation.61   

                                                

 

58  King, Krywinska, 2002 
59  DN, Näringsliv 28/8 2005 
60  Fiske, 1990 s.17-20 
61  Fiske, 1990 s. 32 - 35 
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Figur 1. Shannon & Weavers kommunikationsmodell62  

Shannon och Weaver har identifierat tre problemnivåer man kan studera vid kommunikation. 

Två av problemen kommer att beskrivas i detta stycke, den tredje kommer tas upp i nästa. 

Problemnivåerna är: 63   

 

Tekniska problem: hur meddelandet överförs rent tekniskt. Om meddelandet sänds 

genom en kabel eller via radiovågor, vilka problem kan då uppstå?   

 

Effektivitetsproblem: hur påverkas mottagaren av meddelandet, vilken effekt ges? När 

meddelandet har nått mottagaren hur påverkas han/hon av meddelandet, till exempel 

skapas en attitydförändring eller irritation?  

 

Semantiska problem: uttrycker symbolerna den ursprungliga tänkta betydelsen? Har 

sändaren när meddelandet skapades använt sig av symboler och tecken som 

mottagaren kan förstå? 64  

I takt med att samhället och tekniken förändras och nya medier växer fram förändras även vårt 

sätt att kommunicera. Ett betydelsefullt medium är Internet vilket påverkat andra medier och 

förändrat vår kommunikation.65 Ett debatterat och omtalat nyckelbegrepp och koncept för den 

nya kommunikationsteorin är interaktivitet, som förknippas med de ”nya” medierna. Grunden 

är att interaktivitet bygger på hur man genom aktiv handling förändrar utgången i till exempel 

spel. Kommunikationsriktningen går inte åt ett håll utan i båda riktningarna, både sändaren 

och mottagaren deltar i kommunikationsprocessen. De nya medierna har lett till att gamla 

teoretiska modeller och koncept måste tänkas om. Konceptet kring interaktivitet karaktäriserar 

egenskaper som bygger vidare på hur de tidigare medierna fungerade.66 Problemet med 

begreppet interaktivitet inom vetenskapen är att det inte finns en gällande betydelse eller teori 

                                                

 

62  Fiske, 1990 s. 18 
63  Fiske, 1990 s.18-19 
64  Fiske, 1990 s.18-19 
65  Castell, 2001 s.125 
66  Jensen, 1998 s.190 
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som helt förklarar konceptet.  Det handlar mycket om i vilket sammanhang och vilken kontext 

begreppet interaktivitet står i.67   

Konceptet interaktivitet kommer ut begreppet interaktion som generellt innebär utbyte, 

samverkan eller samspel68. Men problem uppstår när man ska definiera betydelsen av 

interaktion då betydelsen är beroende på sammanhanget. För att kunna få bättre förståelse för 

konceptet interaktion inom detta område, studeras det genom tre akademiska områden, 

sociologi, kommunikation och informationsteknik. Inom sociologin betraktas interaktion som 

en ömsesidig relation mellan två eller fler människor, och det är det grundläggande elementet 

för att människor kan vara sociala. Om man väljer ett kommunikationsperspektiv när man 

studerar interaktion ser man dels på relationen mellan texten och läsare, men även på 

människan och kommunikationen. Ser man från ett informationstekniskt perspektiv handlar 

det om relationen mellan människa och maskin. Relationerna är inte bara ömsesidiga utan de 

krockar även med kontroll som syns starkt från det informationstekniska perspektivet, som 

haft den störst inflytande i debatten om begreppet interaktion.  

Det sociologiska området skiljer sig från de kommunikations och informationstekniska 

perspektiven. Sociologin visar hur den sociala interaktionen kan uppstå genom användningen 

av de andra två. Det handlar om interaktion via medier, vilket går att beteckna interaktiva 

medier. 69  

En modell som utvecklats av Brodewijk och Kaam för att studera informationsflöde ligger till 

grund för att förstå hur masskommunikationen har utvecklats och kan se olika ut. Modellen 

bygger på att svara på två frågor som handlar om kontroll: 

 

Vem kontrollerar, äger och tillhandahåller informationen? 

 

Vem kontrollerar tid och val av innehållet? 

Det finns i modellen två sidor som kan ha kontroll, endera en central informationskälla, till 

exempel ett företag eller produktionsbolag, eller en decentraliserad individuell konsument. 

Modellen består av fyra olika sätt som informationen kan färdas vilket presenteras i matrisen 

nedan.70  

                                                

 

67  Spiro Kiousis, 2002 s.355- 356 
68  http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=212337&i_word=interaktion

 

69  Jensen, 1998 
70  Jensen, 1998 
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Figur 2. Brodewijk & Kaams informationsmatris71       

 

Utsändning - Första kommunikationssättet är det enda som symboliseras av en 

klassisk envägskommunikation med lite eller inget tillfälle för feedback. I denna typ 

kontrollerar informationskällan vilken information som ska sändas ut och när, typiskt 

kännetäcken på traditionell masskommunikation. Exempel på detta är radio och tv.  

 

Konversation – Detta kommunikationssätt är motsatsen till Utsändning. Här 

kontrolleras tid och val av informationen ut av konsumenten och förbigår den centrala 

källan. Konsumenterna väljer själv vilken information som ska skickas, hur och när. 

Bland exemplena här finns telefonsamtal, e-mail och chat. Kommunikationstypen kan 

kategoriseras ”mellanmänsklig interaktivitet”72.   

 

Konsultation – Detta bygger på att konsumenten på eget initiativ söker och letar 

information som tillhandahålls av en central informationskälla. Den största faktorn 

som karaktäriserar Konsultation är konsumentens aktiva medverkande att välja mellan 

olika informationsmöjligheter. Här är kommunikationen ofta beroende av datorer för 

att fungera, man pratar om CMC (computer-mediated communication)73. Exempel på 

sådan kommunikation är on-line demand tjänster, databaser och CD-rom.  

 

Registrering – Det sista sättet för informationsflödet är motsatsen till Konsultation, 

och bygger på att konsumenten har kontrollen över informationen, men den centrala 

informationskällan kontrollerar när och vilken information som ska hämtas. Vanligast 

för denna typ av informationshantering är att informationskällan vill ha information 

om eller från konsumenten. Olika exempel som finns på denna typ är 

kameraövervakning, köphistorik från köpsidor, till exempel amazon.com, eller 

enkätundersökningar. 

                                                

 

71  Jensen, 1998 s. 187 (Direkt översättning av författaren) 
72  McMillan, 2002 s. 273 
73  Mc Millan, 2002 
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74  

Ur modellen ovan har Sally McMillan och Downes75 byggt vidare och skapat en liknande 

modell som är mer anpassad efter att studera kommunikation ur ett dator- media 

kommunikations perspektiv (CMC). Istället för att studera vem som kontrollerar 

informationen och när den distribueras så syftar denna modell att fråga: 

 

Kommunikationens riktning – det finns två vägar kommunikationen kan gå, antingen 

är det envägs- eller tvåvägs kommunikation. 

 

Mottagarens kontroll – mottagaren har endera låg- eller hög kontroll av det som sänds. 

Denna faktor har utsetts till en av de viktigaste faktorerna när man studerar 

datorbaserade informationssystem.  

För att göra modellen tydligare används begreppen sändare (S) och mottagare (M) som 

användes i Shannon och Weavers kommunikationsmodell. Ett tredje begrepp läggs till som 

kallas deltagare (D), som är en förening av sändare och mottagare. Kommunikationens 

riktning symboliseras av pilens riktning. Modellens uppbyggnad är samma som Brodewijk 

och Kaam modell i matrisform bestående av fyra varianter. 76  

 

Figur 3. McMillan & Downes kommunikationsmatris 77    

 

Monolog – är en envägskommunikation med låg mottagarkontroll. Sändaren är den 

som konstruerar informationen och förmedlar den till mottagaren som inte kan ge 

något gensvar. Detta sätt att förmedla information lämpar sig när man vill nå ut till den 

stora massan, till exempel marknadsföra en produkt eller bygga ett varumärke. 

Egenskaperna man hittar här går att spåra och hitta liknande drag av i 

Utsändningsvarianten som finns i Brodewijk och Kaams matrismodell.   

                                                

 

74  Jensen, 1998 
75  McMillan, 2002 
76  McMillan, 2002 
77  McMillan, 2002 s. 276 (Direkt översättning av författaren) 
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Feedback – är, i likhet med Monolog, en envägskommunikation men mottagaren har 

istället mer kontroll över kommunikationsprocessen. Även om mottagaren kan 

kommunicera med sändaren finns ingen garanti att sändaren kommer reagera på det 

mottagna svaret.    

 
Svarsdialog – bygger på en tvåvägskommunikation där sändaren fortfarande har den 

största kontrollen över informationsflödet. Typiska drag för denna variant är att 

sändaren tillhandahåller information eller varor som mottagaren får tillgång till att 

välja mellan vilket registreras hos sändaren. Exempel på såna system är online-

kundsupport webbsidor.   

 

Muntlig diskurs – en tvåvägskommunikation där mottagaren och sändare har lika stor 

kontroll över kommunikationsprocessen. Här ses inte sändare och mottagare som två 

skilda utan för att processen ska fungera måste båda aktivt delta i hela förloppet. Om 

inte sändare och mottagare deltar uppstår ingen kommunikation. 

Kommunikationsprocesser av den här varianten går att hitta i chatrum eller spel. 78  

5.4.2 Spel och kommunikation 

Spelmediet erbjuder mer inflytande och kontroll för spelaren vilket i sin tur kan ge en 

frihetskänsla för spelaren. Men hur mycket frihet ger spelmediet? Även om spel är interaktiva 

och spelaren aktivt måste delta för att upplevelsen ska skapas är spel som andra datorprogram 

förprogrammerade. Spelaren upplever att han/hon utför vad som händer i spelet, men det är 

egentligen datorn som gör det faktiska jobbet.79 Spelens begränsning ligger i hur 

speltillverkaren har skapat spelet och vilka villkor och möjligheter som finns. Spelaren får 

olika alternativ som han/hon kan handla utefter för att ta sig igenom spelen.80   

Spel är inte helt och hållet interaktiva. Interaktiviteten i spel är inte konstant utan varierar 

beroende på spel och situation i spelet. Newman talar om två skilda lägen för interaktiviteten i 

spel, interaktivt spelande; on-line och avvakta och se på, off-line. De kan jämföras med 

varianterna ur McMillans och Downes kommunikationsmatris och kan ses motsvara muntlig 

diskurs och monolog. On-line, när spelaren interagerar med spelet och spelet inte kan fungera 

utan att spelaren kommunicerar med det, som muntlig diskurs. Detta är när spelaren aktivt 

deltar och skapar spelupplevelsen i samspel med spelet till exempel när spelaren trycker åt 

vänster för att spelaren ska springa i den riktningen och spelet svarar genom att spelaren 

springer åt de hållet. Off-line inträffar när spelaren blir mer passiv mottagare och har mindre 
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kontroll över spelet och inte behöver delta för att spelet ska kommunicera med spelaren. 

Exempel på sådana situationer är så kallade Cut-scene eller mellansekvenser, där spelet till 

exempel visar videofilmer för att tillföra berättelsen eller att föra spelaren mellan olika 

banor.81 Även om spelen är interaktiva finns element där vi kan använda oss av Shannon & 

Weavers kommunikationsmodell såsom Cut-scenes.   

Men allteftersom spelen utvecklas blir gränserna mellan on-line och off-lineelement mer 

utsuddat. Spelaren ska inte känna att han/hon förflyttas mellan de två lägena utan målet är att 

de ska smälta ihop. Det är i on-line läget som spelaren lever sig in som mest i spelet och den 

karaktär spelaren kontrollerar, men denna känsla kan försvinna när spelaren förlorar 

kontrollen. Förflyttningen mellan banor eller från spel till mellansekvenser, kan ge störningar 

i upplevelsen för spelaren och logiken om genomskinlighet bryts då mediet kan göra sig 

påmind. En del spel har löst detta genom att spelet helt spelas i on-lineläget, till exempel Half 

Life, eller genom att off-line läget har små interaktiva inslag, till exempel Resident Evil 4.   

Spel kan också studeras ur Konsultation ur Brodewijk och Kaams informationsmatris. I en del 

spel måste spelaren aktivt söka information för att komma vidare i spelet. Spelet kan här ses 

som den centrala källan som tillhandahåller all information, men det är spelaren som 

bestämmer när och vilken informationen ska göras tillgänglig. Men det kan även finnas 

moment i spel där spelaren inte heller har någon kontroll på tiden eller vilken information som 

förmedlas, Utsändning.   

Interaktiviteten i spel är svår att fastslå då den varierar beroende på spel, genre och var i spelet 

spelaren befinner sig. Om man utgår från McMillans och Downes kommunikationsmatris går 

inte spel att placeras in i endast en av de fyra varianterna. Även om spel kan sägas bygga på 

Muntlig diskurs där båda parterna aktivt måste delta för att upplevelsen och kommunikationen 

ska fungera kan man inte klassificera spel helt efter den varianten. Spelaren har bara begränsat 

inflytande över spelet vilket även kan klassificeras som Svarsdialog ur McMillans och 

Downes modell. En del moment i spel som visats har en kommunikation som liknar Monolog 

mer där spelaren inte har någon kontroll och kommunikationen bara går i en riktning.  

För att förtydliga relationerna mellan de olika teorierna om interaktivitet mot huruvida 

spelaren aktivt spelar spelet eller är passiv som diskuterades ovan har en tabell skapats. (Se 

figur 4.) Den utgår från att spelaren kan befinna sig i två olika lägen i spelet, antingen spelar 

spelaren, eller så är han/hon passiv åskådare.   
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Figur 4. Aktivt och passivt spelande 82  

5.4.3 Kommunikationen mellan spelare och speltillverkare 

Om man använder Shannon & Weavers kommunikationsmodell och studerar 

kommunikationens väg från speltillverkarna till spelaren kan den se ut som följande (Se figur 

5):   

  

Figur 5. Kommunikationen från speltillverkaren till spelaren 83  

Speltillverkaren kan förmedla ett budskap till spelaren genom kanalen spel. Speltillverkarna 

som skapare har makten över spelens design och innehåll. Spel handlar mycket om 

interaktiviteten. Men spelen är bara interaktiva till en gräns som vi sett tidigare. 

Begränsningen för kommunikation i båda riktningarna finns också. Om man vänder på 

kommunikationsriktningen, eller försöker se kommunikationen som interaktiv, i båda 

riktningarna blir kommunikationen mer begränsad än tidigare visat (Se figur 6).  

  

Figur 6. Kommunikation mellan spelare och spel 84  

Interaktiviteten uppstår mellan spelaren och spelet, men kommunikationen från spelaren till 

speltillverkaren är begränsad. Speltillverkaren tillverkar spelet och distribuerar det ut till 

spelarna som installerar eller kopplar in spelet till sin konsol. Förutsättningarna för spelaren 

att kommunicera med speltillverkaren finns, men inte genom spelet, utan genom andra medier 

till exempel Internet. Detta kan göras genom att spelaren använder speltillverkarens webbsida 

för att kontakta tillverkaren om frågor eller om delar i spelet. Denna variant går att likna med 

                                                

 

82  Egen figur 
83  Egen figur 
84  Egen figur 



   

29

 
feedback ur Shannon & Weavers kommunikationsmodell. Spelmediet blir ingen 

kommunikationskanal för spelaren att kommunicera med speltillverkaren. Spel till tv-

spelskonsoler är ännu mer begränsade än spel till datorn då datorer i större utsträckning är 

kopplade till Internet, även om tv-spelskonsoler kopplade till Internet blir fler.   

Spelmediet har i och med Internets utbredning funnit nya möjligheter att mötas och spela mot 

varandra. Mest framstående bland dessa är MMORPG spel85. Här kan spelare kommunicera 

med varandra genom spelet, något som tyder på att spelmediet kan användas för interaktion 

mellan människor. Denna kommunikation går att kategorisera som Konversation ur 

Brodewijk och Kaams informationsmatris, då de handlar om ”Mellanmänsklig interaktivitet”.  

Spelmediet som tidigare ansetts som ett icke-socialt medium har funnit nya möjligheter för 

social kommunikation också. Speltillverkare kan här kommunicera med spelaren då dessa 

spel kräver mycket underhåll och engagemang från speltillverkarens sida.  

5.4 Realism och verklighet i spel 

Spel kopplas alltid till teknik, eftersom spel bygger på teknisk utveckling.  

Allt eftersom datortekniken utvecklas och processorkraften blir allt kraftfullare, förbättras 

förutsättningarna för speltillverkare att skapa mer realistiska och avancerade spel. Det betyder 

inte automatiskt att spelen eller spelbarheten blir bättre på grund av den nya tekniken. Det 

finns spelgrupper som hellre föredrar de äldre, mindre tekniskt avancerade spelen, så kallade 

retrospel. Den nya tekniken ökar förutsättningar för spelutvecklarna vad de kan åstadkomma i 

spelen i form av grafik, ljud och gränssnitt.86  Men det handlar inte bara om att göra spelen så 

tekniskt avancerade som möjligt utan även att få spelaren att leva sig in i spelen och känna sig 

som en del av berättelsen eller som om han/hon är på en riktig fotbollsmatch. Spelaren ska 

känna sig som en del av upplevelsen och en del av spelet istället för bara den som kontrollerar 

vad som händer.87 Med den tekniska utvecklingen som skett har speltillverkare fått nya 

verktyg för att förstärka känslan och upplevelsen, till exempel vibration i handkontroll, 

smartare artificiell intelligens och mer realistisk grafik.  

Ett av de viktigaste områdena när man studerar hur spelaren lever sig in i spelen, är genom 

gränssnittet som är länken mellan spelaren och spelet. Gränssnitten i spel har även haft en 

viktig roll i utvecklingen av gränssnitten för andra datorprogram.88  Interaktionen och 

kommunikationen mellan spelaren och spelet sker genom gränssnittet (Se figur 7.). Spelet 

kommunicerar mot spelaren genom gränssnittet vilket syns på skärmen, samtidigt som 
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spelaren kommunicerar med spelet genom kontrollerna mus, tangentbord eller handkontroll. 

Det har blivit allt viktigare att gränssnitten utformas på sådant sätt att spelaren inte tänker på 

att han/hon får spelet presenterat genom ett gränssnitt, logiken om genomskinlighet. Men 

detta blir ändå problematiskt eftersom det är genom gränssnittet som spelaren får feedback 

eller nödvändig information som behövs för att kunna styra spelet, till exempel hur mycket liv 

spelaren har eller hur många varv det är kvar av ett race i bilspel.     

  

Figur 7. Kommunikation mellan spelare, gränssnitt och spelet 89  

Många spelgenrer bygger på att inte vara verkliga, utan att skapa en påhittad värld som inte 

påminner om vår egen. Medan andra genres strävar åt att likna verkligheten istället. 

Verkligheten och realismen kan förhöjas av interaktivitet, ett grafiskt gränssnitt och avancerad 

grafik i spelen.90 Den tekniska utvecklingen har gjort det möjligt att knyta spelaren närmare 

spelvärlden.  

5.4.1 Spel och kultur 

Ett område inom traditionell kommunikationsteori är semiotik, vilket går ut på att man 

studerar texten eller meddelandets innehåll. Shannon & Weavers kommunikationsmodell 

behandlade hur meddelandet överförs, denna inriktar sig på själva meddelandet och hur de 

byggts upp och kan förstås. Här studeras meddelandens tecken och den betydelse som finns i 

meddelandet utifrån tre huvudområden: 91  

 

Tecknet – något fysiskt som vi kan uppfatta med våra sinnen och som hänvisar till 

något annat än sig själv. Det som konstrueras och hur det kan göras på olika sätt 
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91  Fiske, 1990 
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Koder – som har konstrueras för att tecken ska kunna förstås och användas i samhället 

och kulturen. Det handlar om de bakomliggande kulturella konventioner och regler 

som påverkar hur meddelandet tolkas och förstås av mottagaren. Vilka koder som har 

används för att ge meddelandet en speciell betydelse. 

 
Kulturen – hur ser kulturen ut som tecknen och koderna arbetar inom. I och med att 

det finns olika kulturer kan meddelanden ha olika betydelser beroende på i vilken 

kultur meddelandet konstruerades och tolkas. 92  

Något som är en viktig aspekt är hur spelet och de meddelanden som finns i spelet är 

konstruerat ur ett kulturellt perspektiv. Har mottagaren samma koder som avsändaren, 

associeras det med något positivt i Amerika kan det symbolisera något annat i Asien. Det går 

att koppla till den semiotiska problemnivån. Det tecken som finns i spelet måste utarbetas så 

att det passar överens inte bara med de koder som råder i olika kulturer utan även de 

referenser som finns i olika spel. Till exempel är det vanligt om man tittar på den parametern 

som visar hur mycket liv spelaren har kvar, grönt symboliserar att spelaren har mycket liv 

kvar, samtidigt som rött associeras med lite liv.   

                                                

 

92  Fiske, 1990 
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6. Marknadsföring i medier 
Jag kommer nu att övergå till marknadsföring och koppla ihop det med analysen som 

genomfördes ovan. Men innan spelmediets marknadsföringsmöjligheter analyseras kommer 

kort beskrivning av äldre mediers förhållande till marknadsföring.   

Ser man tillbaka på mediernas roll i marknadsföringen ser man att medierna används för att nå 

ut med information till kunderna, promotion. Promotionsdelen är den del av marknadsmixen 

där kommunikationen mot kunderna, målgruppen blir viktig för att nå ut med sitt budskap. 93 

När man studerar medias förutsättningar och villkor för att användas för promotion måste man 

undersöka de fem faktorerna inom promotion. 94 Vilka resurser som finns för att genomföra 

till exempel en kampanj. Styrkan med medier, till exempel tv, radio och tidningar, är att de 

når ut till många, men detta har gjort att kostnaderna för att använda medier för spridning har 

ökat. Hur ser marknaden ut i storlek och koncentration? Går marknaden som är planerad för 

produkten att nå via medier och i så fall av vilka? Ett av de vanligaste verktygen när man ska 

jobbar med promotion är att använda sig av reklam för sin produkt eller tjänst i olika medier. 

Kommunikationen har varit som Shannon & Weavers modell förklarar.95 Ser man på hur 

medierna har fungerat som marknadsföringskanal har kommunikationen varit en 

envägskommunikation där budskapet skickats genom en kanal, ett medium, till många 

mottagare samtidigt, vilket benämns som masskommunikation. Mottagaren är konsumenten 

och han/hon har haft lite eller ingen möjlighet till feedback. Exempel på dessa medier är tv, 

radio och tidningar.   

6.1 Marknadsföring i spelmediet 

Det traditionella sättet att genom medierna nå ut med sitt budskap har sin grund i den 

klassiska kommunikationsmodellen. Men allt fler medier har digitaliserats, vilket innebär att 

tekniska innovationer från olika områden används för att skapa nya tjänster och program.96 

Idag är de flesta medierna digitala och ett exempel av dessa är spel. Jämfört med traditionella 

medier är spel och andra nya medier mer interaktiva och mer digitaliserade. Det ger nya 

villkor för marknadsföring i de nya medierna.   

                                                

 

93  Se 4.1 Marknadsföring 
94  Se 4.1 Marknadsföring 
95  Se 5.4.1 Kommunikation och interaktivitet 
96  Hvitfelt, 2002  
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Att tillverka spel är en kostsam process som har ökat i och med den tekniska utvecklingen och 

som även innebär stora risker. Speciellt ökar kostnaderna för tillverkarna när det har blivit ett 

så kallat generationsskifte, vilket är när nya spelkonsoler släpps för att ersätta de äldre.97    

Integrerad Marknadskommunikation är när flera företag samarbetar inom olika områden för 

att förbättra kommunikationen mot konsumenterna till exempel gemensamma kampanjer. 

Liknande samarbete kan fungera för producerande företag och speltillverkare då företagen får 

använda spelen att marknadsföra sig genom utbyte mot att speltillverkarna får delar av 

produktionen finansierade. Det går att se hur andra medier har använt en motsvarande metod, 

då de har uppstått fler kommersiella tv-kanaler som är finansierade av reklam, än tidigare 

public-service kanaler vilka finansieras av staten.98    

För att företagen ska kunna utreda vilka medier som är mest lämpliga för deras 

marknadsföring finns en process som kallas

 

Neutral Mediaplanering. Det är en process där 

företagen granskar och utvärderar olika mediers egenskaper eller förutsättningar som 

kommunikationsknal och vilket medium som lämpar sig bäst för just deras marknadsföring. 99  

Spelmediet är ett nytt medium som vuxit och inte bara spelas av barn och ungdomar idag utan 

har även lockat andra åldersgrupper och allt fler tjejer spelar spel än tidigare.100    

6.2 Produktplacering i spel 

Marknadsföring i spel går under beteckningen ”in-game advertisement”, och olika varianter 

på detta finns till exempel produktplacering, filmlicensierade spel och spel som gjorts för att 

marknadsföra en specifik produkt eller varumärke.101 Produktplacering i spel är ett sätt att 

marknadsföra sig vilket är det vanligaste sättet och i en del spel är det nästan ofrånkomligt för 

att bidra och öka verklighetskänslan. Produktplacering bygger på att exponera en produkt eller 

ett varumärke i mediet som en naturlig del av upplevelsen.102 Spel är ett medium där spelarna 

vill leva sig in i den virtuella värld spelen skapar. Tidigare har vi sett att spel använder 

logiken om genomskinlighet där spelaren inte ska vara medveten om mediet, för att förbättra 

känslan för spelaren.   

Produktplacering genom licensavtal där ett företag och en speltillverkare samarbetar har blivit 

allt vanligare då båda företagen använder varandra för att nå nya marknader och målgrupper. 

                                                

 

97  http://www.gamesindustry.biz/content_page.php?aid=13019 
98  Hvitfelt, 2002 
99  Se 4.1 Marknadsföring 
100  ESA’S 2006 Essential Facts About The Computer And Video Game Industry, 2006 
101  http://www.gamespot.com/news/6126356.html 
102  Se 4.1.3 Produktplacering 

http://www.gamesindustry.biz/content_page.php?aid=13019
http://www.gamespot.com/news/6126356.html
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Att utveckla spel är en nischad verksamhet då utvecklingen är ett tids- och resurskrävande 

arbete. Men även om samarbete mellan två företag ökar värdet på spelet eller varumärket 

finns ingen garanti för att spelet blir en framgång. Men spelare har anpassat sig till 

varumärken i spel, och i många fall föredrar de spel som innehåller verkliga varumärken.103  

6.2.1 Produktplacering för förbättrad realism 

En del spel förlitar sig på produktplacering och riktiga varumärken för att känslan av realism 

och upplevelsen ska finnas. I bilspel till exempel Grand Turismo 4 bygger hela spelet kring att 

det ska vara så verklighetstroget och realistiskt som möjligt. (Se bild 1) Alla bilarna i spelet 

finns i verkligheten och tillverkarna har arbetat med att göra bilarna i spelet lika de verkliga 

bilarna i utseende och körkänsla. Även många av banorna är byggda efter riktiga platser och 

tävlingsbanor.104 Precis som att folk förväntar sig underhållning i medierna förväntar sig folk 

riktiga bilar och banor när de spelar verkliga bilspel som Grand Turismo 4. Det är en del av 

upplevelsen och intresset att spelet innehåller verkliga bilar och banor för att locka spelaren 

att spela. Här blir produktplacering ofrånkomlig då spelet förlitar sig mycket på verklighet 

och realism. Spelet innehåller även mycket detaljerad teknisk information om de olika bilarna 

och spelet ger möjligheter att prova bilarna i en virtuell värld. Bilar är dyra produkter som 

kräver mycket information för att öka motivationen till köp och bilspel kan ses som indirekt 

reklam för bilarna. Här är undantaget mot andra spel då den starka teorin om reklam skulle 

kunna gälla. 105  

  

Bild 1. Grand Turismo 4. Källa: www.ign.com  

                                                

 

103  Kline Dyer-Witheford, De Peuter, 2003 s. 235 
104  http://www.granturismoworld.com 
105  Se 4.1.1 Reklam 

http://www.ign.com
http://www.granturismoworld.com
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Produktplacering i spel har bra förutsättningar i en del spel för att förhöja verklighetskänslan 

och realismen. Att använda produktplacering i spel jämfört med film och tv har andra 

förutsättningar och villkor i och med att mediet är interaktivt till skillnad från traditionella 

medier. Men spelmediet fungerar på samma sätt som film där spelaren ska leva sig in och 

försvinna i spelets virtuella värld. Känslan och upplevelsen ska inte rubbas vilket kan skapa 

irritation, exempel på detta är om spelet är för svårt så spelaren inte kommer vidare eller 

måste spela om banor många gånger. Spelaren vill inte störas i upplevelsen, eller börja känna 

att spelaren faktiskt spelar ett spel. Produktplacering i spel måste användas med försiktighet 

och på ett välplanerat sätt. Reklamen måste smälta in i och bli en del av spelet och inte 

överösa spelaren med reklammeddelanden. Det handlar inte bara om vart reklamen placeras i 

ett spel utan även i vilken situation det förekommer. Varumärken i spel ger även bättre intryck 

och effekt om det placeras i situationer eller ställen där man i verkliga livet skulle förvänta sig 

att se det. Om ett varumärke placeras i en situation där det inte passar in tappar meddelandet 

sin effekt.106 Detta är viktigt att studera för att få en förståelse för om en attitydförändring 

eller irritation kommer att uppstå då reklam placeras in i spel. Vad kommer effekten att bli när 

budskapet nåt mottagaren? Det man eftersträvar är att förhindra uppkomsten av 

effektivitetsproblem i kommunikationen.107 Därför kan det vara relevant när företagen ska 

marknadsföra sig i spel att ha en förståelse för vilka känslor spelaren kan tänkas uppleva i 

olika situationer och spel. Detta påverkar även vilka associationer spelaren kommer få till 

varumärket och företagen eftersträvar att spelarna eller mottagarna av meddelandet ska ha så 

positiv association som möjligt108. Är spelaren stressad, koncentrerad eller glad i en situation i 

spelet och hur kommer det att påverka hur han/hon mottar budskapet?   

6.3 Marknadsföring och Interaktivitet 

Interaktiviteten finns mellan spelaren och spelet, men kommunikationen mellan spelaren och 

speltillverkare finns inte eller är begränsad i en riktning. Ett spel är uppbyggt på att spelaren 

har olika val och alternativ att välja mellan som spelet sedan utför.109 Spelaren har bara 

kontroll över kommunikationsprocessen som sker mellan henne/honom och spelet, 

interaktiviteten, samtidigt som speltillverkaren står för kommunikationen av budskapen till 

spelaren genom spelmediet.   

Interaktiviteten skapar en falsk känsla av frihet i spelmediet, men detta betyder inte att 

spelaren inte har kontroll över kommunikationen. Till skillnad från traditionella medier, till 

exempel film och tv, där mottagaren inte kan välja bort budskap eller reklam utan att stänga 

                                                

 

106   http://www.gamasutra.com/features/20051223/edery_01.shtml

 

107  Se 5.4.1 Kommunikation och interaktivitet 
108  Se 4.1.2 Varumärke 
109  Newman, 2004 s. 105 

http://www.gamasutra.com/features/20051223/edery_01.shtml
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av mediet har mottagaren mer kontroll i spel. Här exemplifieras detta med tre scenarios där 

spelaren har varierande kontroll över spelmediet och spelmiljön. Med spelmiljö syftas till den 

miljö som spelaren kan röra sig inom. Utvecklingen inom spel har öppnat möjligheter för mer 

rörlighet och större spelmiljöer att röra sig inom 110.   

 
Spelaren har kontrollen över spelet i on-lineläget och väljer då vad som ska hända och 

hur. Mottagaren har stor kontroll. Placeringen av reklamen i spelet kan spelaren inte 

påverka, men kan däremot välja att gå förbi den eller kanske stanna och studera 

budskapet närmare. Ett exempel på detta är i First-person Shooter spelet SWAT 4 där 

det finns reklamposters på väggarna (Se bild 2). Synvinkel ses ur spelarens ögon och 

spelaren har nästan 360 graders rörlig syvinkel och kan röra sig fritt inom spelets 

gränser. Spelaren kan här välja att strunta i reklampostern och gå förbi eller så kan 

han/hon stanna och titta på postern ur olika vinklar och titta närmare vad som står. 

Kontrollen hos spelaren är här stor och spelmiljön som spelaren kan röra sig inom är 

stor vilket gör det svårt att veta hur mycket av meddelandena eller reklamen som 

mottagaren tagit till sig.  

 

Bild 2. SWAT 4 Källa: www.gamasutra.com  

 

Även om spelaren befinner sig i on-line läget med stor kontroll betyder inte det att 

spelaren kan välja bort meddelanden eller reklam i spelen. Beroende på typ av spel 

och hur stor spelmiljön är kan reklam finnas som spelare inte kan välja att frångå. 

Exempel på detta är bilspel och sportspel, till exempel fotbollsspelet Fifa där miljön är 

begränsad till fotbollsplanen men spelaren kontrollerar spelarna och vilken 

kameravinkel man vill se de ur. Reklamen som visas längs läktaren går inte att 

                                                

 

110  Poole, 2004 

http://www.gamasutra.com
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undvika exponering hela tiden, men samtidigt bidrar det till realismen (Se bild 3). Att 

ge spelaren en känsla av att faktiskt befinna sig på en riktig fotbollsmatch. 111  

  

Bild 3. Fifa 2006 Källa: www.ign.com  

 

Den tredje varianten handlar om när spelaren inte har någon kontroll, off-line, utan 

spelet är programmerat vad som ska visas på skärmen. Ett vanligt exempel på detta är 

cut-scenes då kommunikationen är envägskommunikation och mottagaren har låg 

kontroll, monolog 112. Speltillverkaren har här bestämt vad spelaren ska få se och har 

här möjlighet att lägga in reklammeddelanden som exponeras utan att spelaren kan 

påverka det. Exempel på detta finns i spelet Metal Gear Solid – The Twin Snakes 

(Bild4.). I en mellansekvens återfinns i bakgrunden leksaksfigurer av Mario som är en 

del av varumärket Nintendo. Den enda kontrollen som erbjuds spelaren är att kunna 

välja bort cut-scenen genom att trycka på någon knapp så avslutas mellansekvensen 

och spelet fortsätter. I detta scenario, förutsatt att spelaren inte väljer bort 

mellansekvensen, är spelaren lika mottaglig för reklam som i filmer. Ofta är 

mellansekvenserna uppbyggda på liknande sätt som i filmer eller tv, remediering, då 

spelmediet lånar berättartekniken från film eller kameravinklar från tv-sändningar. 

Gränssnittet förändras då och liknar mer film, till exempel kan det som visas på 

skärmen smalna av som widescreen i filmer. Inte bara mellansekvenser i spelen byggs 

upp på liknande sätt som i filmer och på tv, utan när spelaren är i on-lineläget strävar 

speltillverkarna att skapa en känsla av att spelaren inte ska tänka på mediet, logiken 

om genomskinlighet.113 Fördelen med att använda mellansekvenserna för 

marknadsföring är att de ofta liknar film eller tv-mediet vilket gör det lättare att 

                                                

 

111  Se 5.5 Realism och verkliga spel 
112  Se 5.4.1 Kommunikation och interaktivitet  
113  Se 5.3 Spelmediet och filmmediet 
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relatera till. För konsumenterna som kan vara vana vid att se reklam i filmer och på tv, 

men även för marknadsförarna som kan använda sina erfarenheter av att använda film 

och tv-mediet, vilket förenklar planering och implementering av reklamen.    

 

Bild 4. Metal Gear Solid – Twin Snakes. Källa: http://www.themushroomkingdom.net/  

Grafen nedan illustrerar skillnaderna hos de två första scenarierna utifrån reklamens 

mottaglighet och storleken på spelmiljön (Se figur 7). Här ser man hur miljöns storlek har 

betydelse för hur spelen kan användas effektivt för att meddelandet verkligen ska nå 

mottagaren. Nivån av interaktivitet påverkar här hur mottaglig spelaren blir för reklam och 

andra budskap i spel. I spel med stora miljöer krävs generellt större interaktivitet än mindre 

miljöer.  

  

Figur 8. Relation spelmiljö och reklamens inflytande 114 

                                                

 

114  Egen figur 

http://www.themushroomkingdom.net/
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Om företagen vill att deras reklam ska exponeras ordentligt är scenario två och tre att föredra. 

Detta på grund av spelarens låga kontroll över hur vida reklamen visas eller inte. I det första 

scenariot har spelaren mycket mer kontroll och har därför större möjlighet att välja bort eller 

missa reklamen så vida den inte integreras i spelet som nödvändigt för att komma vidare. Till 

exempel i Need for speed 2 Underground där man kan köra runt i en hel stad och får 

instruktioner vart man kan hitta race och verkstäder. För att hitta en del verkstäder uppmanas 

man leta i närheten av en McDonalds. Men det betyder inte att dessa två alternativ är säkra för 

att spelaren ska uppfatta reklamen. Trots möjligheterna att se hur mycket ett spel sålt, likt hur 

många som har gått på bio och sett en film, säger detta inget om att reklamen faktiskt nått 

fram till spelarna. Spelmediets interaktiva möjligheter gör det enklare för spelare att ignorera 

och missa reklambudskapen. Däremot är det en bra förutsättning för reklam om man kan få 

spelaren att aktivt söka upp ett varumärke i spelen.   

6.3.1 Kommunikationen mellan marknadsförare och spelare 

Om företag vill marknadsföra sig genom ett spel måste de göra detta genom speltillverkaren. 

På samma sätt som att kommunikationen är en envägskommunikation från speltillverkare till 

spelare uppstår en envägskommunikation från marknadsförande företag till spelaren. (Se figur 

9.) Spelarens möjligheter att kommunicera med företaget blir ännu mer begränsade än 

kommunikationen till speltillverkaren. Om företagen väljer att marknadsföra sig genom spel 

kan detta ses som en ”push”-strategi, då företagen använder speltillverkaren som mellanhand 

för att kommunicera med konsumenterna115. Tidigare visades hur kommunikationen från 

spelaren till speltillverkaren är begränsad116. På samma sätt blir kommunikationen från 

spelare till företaget ytterligare begränsad då speltillverkaren är en mellanhand och spelaren 

måste i så fall gå genom speltillverkaren för att kunna kommunicera med företaget.   

 

Figur 9. Kommunikation från företag till spelaren 117  

Här kan spelmediet liknas med andra medier såsom film där företagen går genom 

produktionsbolaget för att marknadsföra sig i filmen. Skillnaden mot film är att spel tar längre 

tid att ta sig igenom än en film. Ett spel kan hålla på i tiotals timmar eller mer, samtidigt som 

en film ofta håller på i högst fyra timmar. Tidigare har vi sett att det finns möjlighet beroende 

på spel och storlek på spelmiljön att reklam visas nästan hela tiden under spelets gång. I spel 

                                                

 

115  Se 4.1 Marknadsföring 
116  Se 5.1.5 Kommunikation mellan spelare och speltillverkare 
117  Egen figur 
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med större spelmiljö finns möjligheten att använda samma reklam flera gånger eller att spelet 

är designat så att spelaren kan återkomma till samma plats flera gånger om, till exempel 

Grand Theft Auto 3 och Need For Speed Underground 2. Filmmediet erbjuder bara begränsad 

möjlighet för produktplacering och den får inte heller upprepas för mycket så det förstör 

känslan. På samma sätt som spel är uppdelat i olika genres har film en liknande uppdelning av 

genres, och även här finns olika sorters filmkategorier som inte lämpar sig för 

produktplacering till exempel Fantasy och Science fiction. Men inom filmmediet finns 

betydligt fler genres som bygger på verklighet än spel. Framförallt då man studerar mest sålda 

spel till datorn ser man att många av spelen inte lämpar sig för produktplacering då de bygger 

på påhittade världar118.   

6.4 Marknadsföring beroende på konsol 

Om man studerar olika plattformar och hur de lämpar sig att marknadsföra genom kan man 

studera de olika plattformarnas popularitet och hur vida spelen går att förändra. Studerar man 

försäljningssiffror ser man att tv-spel har högre försäljning än spel till datorn. Det man även 

kan utläsa är att sport, bil och actionspel är mer populärt till tv-spelskonsolen än datorn, och 

är de spel som säljer bäst.119   

Datorspel behöver oftast installeras på datorn för att kunna spelas, till skillnad från tv-spel där 

man kan börja spela på en gång. Alla filer för att spelet ska fungera läggs in på datorn. Detta 

gör att datorspel är mer öppna för spelarna att förändra spelet, och därigenom möjlighet att ta 

bort reklamen, eller byta ut den mot egen reklam. Tv-spel liknar mer traditionella medier där 

mottagaren inte har någon kontroll över innehållet. Datorspel kan ses vara mer dynamiska då 

tv-spelen är mer statiska och inte går att påverka. Datorn i större utsträckning än tv-

spelskonsoler kopplade till Internet och spel kan innehålla fel eller buggar. Det är därför 

vanligt att speltillverkaren av datorspel fortsätter att förbättra spelen efter att de släpps genom 

att spelaren kan ladda ner en patch, som förbättrar spelet eller åtgärdar fel.120 Datorspel blir 

därigenom mer flexibla för reklam då speltillverkaren kan ändra eller uppdatera reklamen som 

finns genom en patch.   

Datorspel kan inte bara förbättras genom patchar utan har mycket större möjlighet att byggas 

ut till exempel fler banor, bilar, vapen och ny historia. Därigenom kan datorspel ses ha en 

längre livscykel, vilket menas med hur länge en produkt, eller i detta fall spel, är attraktivt och 

                                                

 

118  ESA’S 2006 Essential Facts About The Computer And Video Game Industry, 2006 
119  ESA’S 2006 Essential Facts About The Computer And Video Game Industry, 2006 
120  Gershenfeld, Loparco, Barajas, 2003 
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säljer. 121 Datorspel kan genom att uppdateras och förbättras göras attraktivt för spelare och 

även för marknadsförare över en längre period än tv-spel.   

6.4.1 Olika marknader och kulturer 

Det finns inte bara olika tv-spelskonsoler att välja mellan, utan även en uppdelning olika 

marknader. De tre stora marknaderna är USA, Europa och Japan och spelen är inte 

kompatibla mellan dessa marknader. Skillnaderna ligger i tekniken då i USA och Japan 

används tekniken NTSC och i Europa används PAL122. Det finns även språkliga skillnader 

och spelen behöver modifieras lite beroende på marknad. Ett datorspel behöver inte 

modifieras utan släpps som det är oberoende av marknad. Här har företagen som väljer att 

marknadsföra sig genom tv-spel bättre förutsättningar att anpassa sin reklam efter de olika 

marknaderna. Speltillverkarna har här möjligheter att samarbeta med olika företag beroende 

på marknaden för att innehållen i spelen ska kunna anpassas efter marknaden.   

Det är relevant att ha kunskap om hur kulturen ser ut inte bara för mottagarna av 

reklambudskapet utan även målgruppen för spelet. Tidigare diskuterades hur kulturen kan se 

ut inom spelmediet123, men det är även viktigt att veta hur kulturen ser ut på marknaden som 

spelet kommer att släppas på. Det handlar om hur traditioner, värderingar och attityder skiljer 

sig mellan olika länder och marknader och hur detta påverkar hur mottagarna tolkar 

budskapen i reklamen. Här är det viktigt att ha bra kunskap om vilken målgruppen är till 

exempel är spelet riktat till barn eller vuxna? Spel som riktar sig till barn blir känsligt att 

använda för marknadsföring då detta är ett diskuterat ämne och olika länder har olika synsätt 

och regler.124   

Olika marknader skiljer sig hur man kategoriserar spel efter lämpliga åldersgränser. Till 

exempel används PEGI (Pan European Game Information) systemet på den europeiska 

marknaden och ESRB (Entertainment Software Rating Board) systemet på den amerikanska 

marknaden. Spel kan få olika märkningar beroende på vilken marknad spelet släpps på och de 

kan påverka hur tillgänglig spelet blir. Ett spel som får kategoriseras som mycket våldsamt 

kanske inte får säljas i alla länder beroende på hur de landets regler ser ut.  

                                                

 

121  Jobber, 2004 s. 308 
122  Newman, 2004 sid. 52 
123  Se 5.5.1 Spel och kultur 
124  Jobber, 2004 sid. 445-446 
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7. Diskussion 
Analysen i kapitlen ovan har visat egenskaper och villkor för spelmediet ur både 

kommunikations- och marknadsföringsperspektiv. Ur kommunikationsperspektiv har vi sett 

hur spelmediet har en varierande kommunikation. Spel kan inte klassificeras efter en 

kommunikationstyp eller modell utan har flera möjligheter. Det mest utmärkande till skillnad 

från traditionella medier är interaktiviteten, spelmediet erbjuder spelaren att mer aktivt delta i 

kommunikationsprocessen. Men även om möjligheterna för interaktivitet har ökat liknar 

kommunikationen i spel fortfarande traditionell masskommunikation. Spelmediet kan 

användas för att nå ut med sitt budskap om det är till exempel en historia eller en upplevelse. 

Men kommunikationen går åt ett håll, då spelaren har begränsad eller ingen möjlighet att 

kommunicera med tillverkaren. Spelmediet erbjuder dock mer variation i hur man förmedlar 

reklamen från olika situationer i spelen, genres och konsoler. Även om det är spelaren som 

bestämmer vad han/hon vill att spelet ska göra, så är det speltillverkaren som bestämmer 

spelets regler och begränsningar.   

Att använda spelmediet för marknadsföringen är till skillnad från traditionella medier att spel 

är mer komplexa och variationen av typer av spel och konsoler är mer omfattande. Spelmediet 

öppnar för många valmöjligheter men detta försvårar även när man ska välja det mest 

effektiva sättet att använda mediet för att få maximal exponering.   

Kommunikations möjligheterna är många och har olika förutsättningar för hur man planerar 

marknadsföringen. Mediet ger större variation för hur reklamen kan användas på olika sätt 

beroende på situation i spelen. Om mediet används på rätt sätt kan reklamen få bättre 

exponering än andra medier, men det kan få motsatt effekt om implementeringen av reklamen 

inte hanteras på rätt sätt. Inte bara kommunikationsmöjligheterna spelar roll vid planeringen 

av marknadsföringen utan även till vilken målgrupp och vilken konsol som spelen släpps till. 

För att marknadsförare ska kunna utnyttja spelmediet för sin marknadsföring krävs mycket 

information och kunskap.   

Ett annat problem som kan uppstå med att använda spel som marknadsföringskanal är om 

spelet efter att det är släppt förknippas med något som kan påverka varumärket i spelet 

negativt. Till exempel om spelet är hårt kritiserat för att vara våldsamt, något som företaget 

inte vill att deras varumärke ska förknippas med. Därför blir det viktigt för marknadsförarna 

att vara fullt medvetna om vad för typ av spel de väljer att placera sin reklam för att minska 

risken att skada varumärket. Företagen kan med andra ord kunna ses som intressenter vilka 

kommer att vara intresserade av att påverka hur spel kommer att se ut i framtiden för att deras 

investeringar ger så mycket utdelning som möjligt. Här kan de uppstå en kamp om kontrollen 

för hur spelen ska utvecklas utifrån speltillverkarna och företagen. Detta kan bli en kamp om 
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att behålla det konstnärliga i att skapa spel mot att spelet ska sälja väl och generera mycket 

vinst.   

Spelmediet har potential och förutsättningar att fungera väl som marknadsföringskanal, men 

med detta krävs mer kunskap om mediet. Spel är meningen att man ska leva sig in i och känna 

sig som en del av upplevelsen och det är därför viktigt att mängden reklam balanseras. Om för 

mycket reklam används kan detta störa upplevelsen och påminna spelaren om spelets närvaro. 

Jag tror att marknadsföring i spelmediet kommer öka och bli mer påtaglig. Spelen blir dyrare 

att utveckla och reklam i spel är en bra finansiell källa om det anpassas efter spelet. Det man 

inte får glömma är att spelaren som betalar för ett spel med reklam i, betalar även för 

reklamen. Just reklam och barn är en känslig fråga och det kanske kan komma att utvecklas så 

att ett spel ska märkas om de innehåller mycket reklam. Eller som en del spel där man kan 

ställa in hur våldsamt det ska vara, att det istället går att ställa in hur mycket reklam som får 

visas.  

För vidare forskning som kan relateras till vad denna uppsats tagit upp finns några områden 

som jag ser intressanta att studera. Hur mottaglig spelaren är när han/hon spelar spel är ett 

område som idag är uppdelad i två läger. Antingen studeras hur våldet i spelen påverkar och 

kan öka ett våldsamt beteende. Eller så studeras spelmediets förutsättningar för lärande och 

hur det kan användas i undervisning. Dessa två är de vanligaste områdena att studera hur 

spelaren påverkas av spelen. Det kan vara intressant att forska vidare för att se hur reklam i 

spel påverkar spelaren, om budskapet verkligen når fram. Ett annat område som kan vara 

intressant för djupare forskning är hur spelmediet kan påverka eller förändra den sociala 

kommunikationen mellan människor, framförallt i och med att onlinespelen har ökat i 

popularitet. Ett annat område som kan undersökas djupare är vad lagen säger för vad som är 

tillåtet och inte när det kommer till reklam i spelmediet. Om det finns några regler som kan 

påverka hur reklamen i spelen måste utformas för att få finnas med.   
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