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Sammanfattning 
 

Under 90-talet började spelförläggare att inkludera varumärken i sina spel för att göra dem 

mera autentiska för spelaren. Från att i början ha varit tvungna att betala licenspengar för att 

använda företagens varumärken kontaktar idag annonsörer de största spelförläggarna för att 

synas i deras konsol- och dataspel. Produktplaceringen är idag, utöver att bidra med realism 

till spelet, också ett sätt för spelförlag att finansiera spelen eller att i utbyte själva synas i 

annonsörens mediekanaler. Idag finns produktplacering representerat mestadels i sportspel där 

reklamen anses bidra till realism, men det förekommer även produktplacering i andra 

spelgenrer. 

 

Syftet med denna uppsats har varit att försöka redogöra för produktplacering i konsol- och 

dataspel som ett fenomen. Vi har även försökt finna kriterier för lyckad produktplacering och 

utröna i vilka spelgenrer detta kan anses vara lämpligt. Till hjälp har ett antal olika teoretiska 

modeller varit användbara, bland annat hybrid kommunikation, produktplacering genom 

transformation samt en modell för kategorier av produktplacering. Gemensamt för samtliga av 

dessa modeller är att de alla är utformade efter produktplacering i film och TV. För att få en 

bild av problemet har även artiklar och akademiska rapporter använts. Primärdata baseras på 

en egen undersökning där vi har spelat ett antal spel och sedan identifierat produktplaceringar 

samt fem intervjuer med personer insatta i konsol- och dataspelsbranschen. Resultatet av 

denna undersökning och dessa intervjuer har sedan använts i uppsatsen, dels i analysen och 

slutdiskussionen, dels i bakgrunden. 

 

Vår huvudsakliga slutsats beträffande i vilken typ av spelgenre produktplacering passar bäst 

är verklighets- och simulatorspel, dit sport och racingspel hör. Det finns dock ett antal andra 

genrer där det lämpar sig. Det ställs emellertid högre krav på spelförläggare, tillverkare och 

produktplacerande företag. Denna slutsats grundar vi dels på de åsikter vi mött i våra 

intervjuer, den subjektiva uppfattning vi skaffat oss genom vår egen undersökning samt 

genom de kriterier vi ställt upp i den avslutande diskussionen.  

 

Nyckelord: Konsol- och Dataspel, Produktplacering och Spelgenrer 
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Abstract  

 

Product placement in video- and computer games has gone from publishers paying for 

licenses, to include brands in the games, to instead advertisers paying the publishers. Except 

contributing realism to the game it is also a way for the game publishers to finance their 

games or, as a barter deal, in return to be shown in their advertisers media channels. Product 

placement can today be seen mostly in sports games where the commercials are considered to 

enhance realism. There are also other game genres where product placement is present. 

 

Our aim in this thesis is to describe product placement in video- and computer games as a 

phenomenon. In addition to that we have also tried to find criteria for a successful product 

placement and to what game genres that would best suit those. To our help we have had a few 

theoretical models concerning product placement in movies and TV. We have also used 

numerous articles and academic reports to gain insight of the problem. Our primary data is 

based upon a study of our own, where we have played a few games and identified product 

placement, and interviews with industry experts. The results of our study and these interviews 

have been used for our analysis as well as our conclusion but also for our background.  

 

Our main conclusion on which genre that is best suited for product placement is real-world 

simulations, where sports and racing games can be found. However there are other genres 

where product placement works, but that will demand more from the game developer and 

publisher as well as advertiser. This conclusion is based on our interviews and our opinion 

from our own study that we have used for the criteria we have come up with.  

 

Keywords: Video- and Computer Games, Product Placement and Game Genres 
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1 Introduktion 

 

1.1 Inledning 
 

Publikens jubel stiger när Tiger Woods stegar upp till tee. Han peggar upp Nikebollen, bilden 

zoomas ut och spelaren får se Tiger i helbild. Publiken tystnar, två kända golfkommentatorer 

talar tyst ”it’s now or never, he needs to put this on the green”. Tiger ser fokuserad ut, han är 

klädd i typiska golfkläder, en röd Niketröja, svarta byxor och en keps av samma märke. 

Klubban, även den av märket Nike zoomas in när Tiger påbörjar sin sving. Ett sus går genom 

publiken när Tiger träffar bollen, kommentatorerna skriker av upphetsning ”it looks like it 

will catch the green!!”.  

 

Världens mest kända golfspelare har ett spel uppkallat efter sig, Tiger Woods PGA Tour och 

det släpps både som konsol- och dataspel.  

 

Spelet som är mycket populärt innehåller ett flertal av världens mest kända golfare. Det 

innehåller även de flesta av de stora golfvarumärken som finns idag. Som spelare bygger man 

själv upp en egen profil och skapar sin egen karaktär. Efter att detta har gjorts börjar kampen 

om äran och pengarna. Under spelets gång utvecklas spelarens profil och efter ett par 

tävlingar på kända banor som Pebble Beach får spelaren sponsorer. Spelarens karaktär förses 

med ny utrustning och kläder av kända märken som ger karaktären extra styrka och så vidare. 

Spelet är fyllt med reklam från kända varumärken och denna marknadsföringsåtgärd kallas för 

produktplacering.   

 

Det är detta fenomen som vi har valt att undersöka och beskriva i denna uppsats. 
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1.2 Problemdiskussion 
 

Vår intention var först att skriva om produktplacering i film och TV. Efter att ha läst en del 

arbeten inom ämnet ansåg vi att det skulle vara mer intressant att studera produktplacering i 

konsol- och dataspel, vilket det inte har skrivits om i samma utsträckning. Spel som Tony 

Hawk Pro Skater, FIFA Soccer, Tiger Woods och Gran Turismo var, och är, spel som vi 

främst förknippade med produktplacering.  

 

Produktplacering som fenomen har funnits inom marknadsföring sedan början på 1900-talet 

men uppmärksammades inom filmbranschen i media först på 50-talet. Lika nytt som 

produktplacering då var i film, lika nytt var produktplacering i konsol- och dataspel på 90-

talet. Anledningen till att intresset för produktplacering i konsol- och dataspel har varit svalt 

fram tills nu kan bero på att målgruppen har varit begränsad samtidigt som tekniken och 

kvalitén inte har varit tillräckligt utvecklad förrän på senare tid. Idag ser det annorlunda ut. 

Det nya mediet drar till sig allt fler företag och de verkar på en allt mer växande marknad. I 

och med att konsol- och dataspelen började locka en större publik under 90-talet ledde det till 

en introduktion av produktplacering i detta medium (Malmodin, 2005). Den senaste tiden har 

konsol- och dataspelsindustrin vuxit i en rasande fart och på allvar börjat att konkurrera med 

TV-branschen (Researcher, 2005). Från att det har varit spelförläggarna som betalat pengar 

för att få använda företags varumärken i spelen har situationen idag blivit omvänd.  

 

Speltillverkarna och spelförläggare ser möjlighet att finansiera spelen genom 

produktplacering. Mediebyråer tjänar pengar på att förmedla ny teknik av produktplacering 

till tillverkarna och förläggarna. Företagen som i sin tur köper annonser i spelen ser nya 

möjligheter till att nå ut till en yngre målgrupp. Den allt större marknaden för 

produktplacering inom detta område och hur den utvecklas gjorde oss intresserade av hur 

placeringen fungerar i konsol- och dataspel. 

 

Vår frågeställning är: 

 

– Vilka spelgenrer bland konsol- och dataspel kan tänkas passa för produktplaceringar? 
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För att svara på denna fråga har vi utifrån vår empiri, som består av intervjuer och egen 

undersökning av konsolspel, jämfört med teori i produktplacering. Genom jämförelsen har vi 

upptäckt gemensamma drag som kan generaliseras till varje spelgenre och därmed visa i vilka 

genrer produktplacering är mest lämplig.  

 

1.3 Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att genom kvalitativa studier av konsol- och dataspelsbranschen 

samt med hjälp av relevanta teorier för produktplacering studera fenomenet inom konsol- och 

dataspel. Vi ämnar beskriva området på ett tydligt och utrönande sätt och därmed ge läsaren 

ett perspektiv av fenomenet, samt undersöka om det finns någon specifik spelgenre som 

lämpar sig för produktplacering. Resultatet av vad vi har kommit fram till kan ge vägledning 

till vilka spelgenrer annonsörer ska använda sig av för att synas. 
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1.4 Avgränsning 
 

Vi kommer i denna uppsats som tidigare nämnts i problemdiskussionen förhålla oss till enbart 

produktplacering i konsol- och dataspel. Produktplacering förekommer också i online-spel på 

Internet, så kallade advergames som karaktäriseras av att de är skräddarsydda åt ett företaget 

som spelet gör reklam för. Dessa spel är enkla och speltiden är oftast inte längre än ca 20 

minuter och skiljer sig gentemot vanliga fullängdsspel. Vi kommer inte att behandla dessa 

spel i vår uppsats. 

 

Vidare kommer vi inte att göra någon djupare analys av andra onlinespel såsom frågespel och 

tävlingar. De onlinespel som vi kommer att ta upp kommer enbart vara spel som baseras på 

konsoler eller datorer. Med detta menar vi spel som först och främst spelas med exempelvis 

en Xbox men som även kan spelas via Xbox Live.  

 

1.5 Definitioner 
 

För att inte förvirra eller få er läsare att missuppfatta vissa begrepp och ord kommer vi nu 

definiera några av de viktigaste. 

 

Produktplacering är en marknadsföringsåtgärd som används av marknadsförare i filmer, TV-

serier, musikvideor, böcker, evenemang samt i konsol och dataspel genom att använda en 

kommersiell produkt. Vanligast är produktplacering i film och TV.  Generellt innebär 

produktplacering att en produkt placeras i situationer där den uppfattas och är synlig. Vi 

kommer att gå in mer på olika typer av placeringar i teorikapitlet. Cross-promotion eller 

cross-selling förklaras lättast genom att ge ett exempel. En speltillverkare gör reklam för en 

Star Wars-film i och med att titel och handling är densamma som filmen. Rättigheter att få 

använda en organisation, ett namn eller ett varumärke, det vill säga licenser, i ett konsol- och 

dataspel är upp till förläggaren att förhandla till sig. Mer ingående om licenser förklaras i 

kapitlet bakgrund.  
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Spelenheter för TV-spel, det som möjliggör för att spelet går att spela, kallar vi i detta arbete 

för konsoler. TV-spel benämner vi således som konsolspel. Advergames som förekommer 

online förklaras under rubriken avgränsning. 
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2 Tillvägagångssätt 
 
I detta kapitel har vi för avsikt att beskriva vårt tillvägagångssätt. Vi beskriver hur 

datainsamling skett och vilken undersökningsmetod vi har valt att använda oss av för att 

svara på den frågeställning vi har ställt upp. Vi redogör för våra empiriska källor samt hur vi 

hanterar litteratur och annan fakta.   

 

Eftersom vårt arbete handlar om att belysa fenomenet produktplacering i konsol- och dataspel 

och se till vilka spelgenrer som passar har vi valt att göra en kvalitativ undersökning. Vi har 

lagt upp vårt arbete genom att vi först har läst tidningsartiklar i dags- och veckopress om 

produktplacering i konsol- och dataspel. Vi har behandlat sekundärdata innan primärdata, 

vilket rekommenderas av Malhotra & Birks (2005).  Detta för att det ska underlätta urvalet 

och metoderna vid primärdata (Ibid.). Genom artiklar fann vi personer som var insatta på 

området. Dessa kontaktade vi, vilket ledde till tre av våra fem intervjuer. De två andra 

respondenterna som vi har intervjuat kom vi i kontakt med genom egna kontakter. 

 

I arbetet har vi använt oss av explorativ undersökning. Vid en explorativ uppsats är ansatsen 

av undersökande natur och intervjuer med experter på området är att föredra (Malhotra & 

Birks, 2005). Personerna vi intervjuade var redaktören Thomas Wiborgh på speltidningen 

Manual, Kalle Klingborg PR-ansvarig på spelförlaget Konami Europe i Stockholm, Emma 

Duncan PR-ansvarig på spelförlaget EA Europe i London, redaktören Martin Lindell på 

speltidningen Reset och doktoranden Mattias Svahn vid Högskolan på Gotland samt IHR. 

Intervjuerna var utspridda under arbetets gång vilket kan vara en nackdel då vi var mer pålästa 

och insatta på området vid de sista intervjuerna med Konami och forskaren vid Högskolan i 

Gotland/IHR. Detta berodde på att respondenterna var tillängliga vid olika tider och att vi 

därför fick anpassa oss till deras schema. Det som vidare kan kritiseras är vårt begränsade 

urval. I och med att vi har eftersträvat riklig information, vilket krävs vid en kvalitativ ansats, 

tycker vi att antalet av respondenter har varit tillräckligt. Respondenterna vi har intervjuat 

representerar spelförläggare, branschtidningar och forskare. Vi har inte inkluderat alla parter 

som kan tänkas innefattas vid en produktplacering som till exempel annonsköpare, 

mediebolag och konsumenter.  



Stockholms universitet, Företagsekonomiska institutionen  
Christoffer Mård, Max Rosengren 

 Kandidatuppsats HT05 
Handledare: Bo Lennstrand 

 
 

7 

Våra intervjuer bygger först och främst på att få insikt i ämnet. Då vi har ett begränsat antal 

intervjuer är vi medvetna om att informationen inte kan generaliseras för hela branschen. Vi 

eftersträvar inte att uppnå mättnad, det vill säga våra respondenters åsikter inte nödvändigtvis 

är representativa för branschen i helhet. Med intervjuerna vill vi få en uppfattning om 

experternas åsikter och kunskaper i ämnet, dessutom vill vi få insikt i konsol- samt 

databranschen i sig. Vi har förberett en del frågor som handledning men vi har inte låtit dessa 

styra hela intervjun. I och med att personerna har olika anknytning till området har vi anpassat 

frågorna så att de passar de olika intervjuobjekten.  

 

Under arbetets gång har vi också använt oss av vetenskapliga artiklar, rapporter, litteratur och 

akademiska uppsatser. Från litteraturen och vetenskapliga artiklarna har vi bland annat använt 

oss av teorier rörande annonsering, produktplacering och kommunikation. De akademiska 

uppsatserna har varit till hjälp för vår egen struktur av arbetet och till att hitta relevanta teorier 

inom produktplacering. Eftersom det inte finns utarbetade teorier i produktplacering i konsol- 

och dataspel har vi valt att utgå från teorier i TV- och film. Dessa har sedan applicerats på 

produktplacering i konsol- och dataspel. Problem kan då uppstå gällande relevans och 

precision då konsolspel som medium inte fungerar exakt likadant som i TV och film. Ett 

exempel är interaktiviteten som uppstår vid spelandet. Eftersom TV och film är närbesläktat 

med konsol- och dataspel samt att medierna är förhållandevis lika anser vi att dessa teorier 

ändå är relevanta.  

 

Utöver intervjuerna och sekundärdata har vi också gjort en undersökning där vi har spelat fem 

spel för att se hur produktplaceringen har framställts. Spelen vi har undersökt är Tiger Woods 

PGA Tour 2005, SSX On Tour, 50 Cent Bulletproof, Pro Evolution Soccer 5 och Forza 

Motorsport. Spelgenrerna var sportspel, som ligger i verklighets- och simulatorgenren, och 

actionspel. Vi har identifierat och klassificerat produktplaceringar för att sedan analysera 

dessa. Vårt tillvägagångssätt har varit att spela två timmar i snitt per spel. En person spelar 

spelet medan den andra har antecknat all placering som är synlig och uppfattas på TV-

skärmen. Vi spelade spel som vi visste innehöll produktplacering vilket innebär att vi har 

gjort ett icke-slumpmässigt urval. Vi sökte under spelandets gång efter produktplaceringar i 

form av reklamskyltar, personer, musik och kommentatorer. Huvudsyftet med 

undersökningen var att den ska vara till hjälp för vår frågeställning, men också att vi själva 



Stockholms universitet, Företagsekonomiska institutionen  
Christoffer Mård, Max Rosengren 

 Kandidatuppsats HT05 
Handledare: Bo Lennstrand 

 
 

8 

ville se hur produktplaceringen gick till utöver den informationen vi har fått genom 

intervjuerna och sekundärdata.  

 

Det finns två faktorer som kan kritiseras i vår undersökning. Dels tidsbegränsningen då vi 

endast spelade de undersökta spelen i två timmar och dels att vi inte täcker upp samtliga 

genrer inom konsol- och dataspelsmarknaden 
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3 Bakgrund 
 

I kommande avsnitt kommer vi att ge bakomliggande information om konsolspelets historia, 

produktplacering i konsol- och dataspel, olika typer av produktplacering i konsol- och 

dataspel, marknad, demografi och spelgenrer. I konsolspelets historia beskriver vi översiktligt 

hur spelen gick från arkadhallarna in till dagens konsol i hemmet och vilka de stora 

konsoltillverkarna var då och är idag. Under rubriken produktplacering i konsol- och 

dataspel beskrivs kortfattat de första spelen med produktplacering i och vilka spelgenrer som 

idag är vanligt att placera i. I olika typer av produktplacering i konsol- och dataspel, går vi 

in på hur varumärken används i spelen. Under rubriken marknad redogör vi för branschens 

omsättning och olika typer av konsoler.  Slutligen visar vi vilka genrer av spel det finns. Fakta 

är inhämtat dels från litteratur, tidningsartiklar, Internet samt egna intervjuer med insatta i 

branschen.  

 

3.1 Konsol- och dataspelets historia 
 

Detta avsnitt bygger på information hämtad från Mattias Lindells hemsida och beskriver 

konsol- och dataspelshistoria samt två andra Internet-källor, Sega Source och Wikipedia. 

  

1889 bildades företaget Yamauchi & Co. Företaget tillverkade kortlekar och 1950 var de det 

första företaget att ta fram kortlekar i plast. 1963, med Hiroschi Yamauchi i ledningen, 

började Yamauchi & Co, som sedan ändrade sitt namn till Nintendo Co. Ltd., tillverka olika 

typer av spel.  

 

Under 50-talet bildades också en annan blivande aktör på spelmarknaden. Tre amerikaner i 

Japan grundade Service Games Co. som bland annat importerade spelautomater och 

jukeboxar från USA. När de sedan 1964 slog sig samman med Rosen Enterprises Ltd. bildade 

de SEGA, sammanslagning av orden SErvice GAmes, Enterprises Ltd och började tillverka 

egna spelautomater.  
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Enkla digitala spel dök upp på marknaden, emellertid endast på spelautomater och dyra 

datorer som inte nådde den stora massan. 1972 släppte det nystartade företaget Atari 

arkadspelet Pong, där en puck bollas mellan två spelare som är utrustade med varsin stapel 

som kan styras upp och ner. Detta spel blev en stor succé och Atari blev en av USA snabbast 

växande företag. Företaget kommer dock inte nämnas mer än så på grund av det inte har 

hängt med i utvecklingen gentemot konkurrenterna.  

  

Allt fler arkadspel och konsolspel för hemmabruk tillverkades och i början av 1980-talet 

släppte Namco en av tidernas populäraste arkadspel Pac-Man, där en gul boll åt vita prickar 

samtidigt som den ska akta sig för spöken.  

 

Nintendo släppte 1983 Famicom i Japan med de första spelen Donkey Kong och Mario Bros. 

1985 släppte de Nintendo Entertainment System, NES, på den amerikanska marknaden. 

Nintendos konsol blev en succé och sålde över 30 miljoner exemplar i USA.  

 

Den stora konkurrenten Sega släppte 1986 sin konsol Sega Master System i USA. Med spel 

som Sonic och Alex Kidd kunde SEGA ta en del marknadsandelar, enheten blev dock inte 

samma succé som Nintendos NES.  

 

1987 kom Commodore 64 som revolutionerade datorspelsmarknaden. Tidigare var spelen av 

sämre standard jämfört med TV-spelen. Datorn var inte enbart en spelmaskin utan också en 

dator för hela familjen.  

 

Under den senare delen 80-talet och början av 90-talet gick utvecklingen snabbt framåt. NEC 

blev först med sin 16-bitare 1987, men de visade sig inte sälja lika bra som Nintendos SNES, 

som släpptes 1991, och SEGAs Mega Drive. Bärbara spelenheter lanserades först av 

Nintendo, Gameboy som släpptes 1989, och sedan SEGA, Game Gear som släpptes 1990. 

När Sony släppte sin spelkonsol Sony Playstation 1994 revolutionerade de marknaden. Den 

hade 32 bitars CD-ROM och spelen var tekniskt överlägsna konkurrenternas. SEGA släppte 

samma år sin 32 bitare SEGA Saturn som blev ett misslyckande. 1996 kom Nintendo ut med 

sin 64 bitare dock utan CD-rom och den höll hög standard jämfört med Playstation. 1998 kom 

SEGA ut med sin 128 bitare Dreamcast. Näste efter SEGA var Sony att släppa ut sin nya 
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konsol, Playstation 2, år 2000. Microsoft gav sig in i leken 2001 när de släppte sin Xbox 

samtidigt som Nintendo kom med konsolen Gamecube. 

 

Idag är spelkonsoljättarna Sony, Microsoft och Nintendo. SEGA har inte släppt någon ny 

konsol sedan deras Dreamcast. Idag tillverkar de bara spel åt andra spelenheter 

(http://www.segaoa.com/index.html). Hösten 2005 släppte Microsoft sin nya konsol, Xbox 

360, och Sony lanserar sin nya konsol, Playstation 3, år 2006. 

 

3.2 Produktplacering i konsol- och dataspel 
 

Produktplacering utvecklades i samband med att då konsol och dataspelen började etablera 

sig. Ett av de tidigaste exemplen av produktplacering var Sierra’s Space Quest V som släpptes 

1993 där telefonsamtal gjordes i spelet genom den amerikanska telefonoperatören Sprint. 

1996 kom Bullfrog’s Syndicate Wars där reklam gjordes genom skyltar för filmen Ghost in 

the Shell. (Johansson & Strål, 2002) Ett annat tidigt exempel på produktplacering var i Crazy 

Taxi, som släpptes 1997, där passagerarna kunde bli avsläppta på Pizza Hut, Tower Records, 

FILA sportklädesaffär, Levi's affär eller Kentucky Fried Chicken. 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Crazy_Taxi).   

 

För att få en inblick i hur produktplacering ser ut idag kommer vi i och i följande avsnitt 

redovisa hur våra respondenter ser på fenomenet och vad deras erfarenheter är. De vi har 

intervjuat är redaktören Thomas Wiborgh på speltidningen Manual, Kalle Klingborg PR-

ansvarig på Konami Europe i Stockholm, Emma Duncan PR-ansvarig på EA Europe i 

London, redaktören Martin Lindell på speltidningen Reset och doktoranden Mattias Svahn vid 

Högskolan på Gotland/IHR. 

 

De spel där produktplacering är vanligast är i sportspel och spel som utspelas i en realistisk 

miljö, något många av våra respondenter instämmer med, ”De fyller en given funktion i att 

bidra till realism” sa Thomas Wiborgh redaktör på speltidningen Reset. Kalle Klingborg på 

Konami Europe påpekade att deras bästsäljande spel Pro Evolution Soccer och Metal Gear 

Solid innehöll produktplaceringar. Men han påtalade också att deras företag inte hade arbetat 

mycket med placering. I Metal Gear Solid som är ett aktion/äventyrsspel arbetade de med 
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nordiska speltidningar, ”det är ett moment i spelet, där det är en agent som är på äventyr, där 

man infiltrerar en militärbas och av en händelse råkar det ligga en del nordiska speltidningar 

i konferensrummen.”. Spelet utspelar sig i nutid och i verkliga miljöer som även Pro 

Evolution Soccer gör. 

 

Hur produktplaceringsprocessen ser ut skiljer sig åt mellan de företag vi har intervjuat. På EA 

säljer de reklamutrymme i spel. Annonsörer tar kontakt med dem eller tvärtom. Med tanke på 

att EA är den största förläggaren i branschen är det vanligt att företag kontaktar dem för 

reklamplats i spelen. Varje spel har sin egen studio som sköts av strategiska lag som har hand 

om kontakten med annonsörer och licensfrågor. Emma Duncan PR-ansvarig på EA Europe 

gav följande exempel “…say Coca Cola they would have an placement in through our games 

we would produce a certain amount of games we would calculate that, the media value to X, 

you would pay a sponsorship fee of X. But that is a very simplistic model”. Konami, som är 

ett mindre företag i jämförelse med EA i västvärlden, använder sig av en annan modell. De 

byter tjänster istället för att ta betalt för en annonsplats, ”…vi har ännu inte gjort en deal där 

vi har tagit ut pengar alltså sålt reklamutrymme” säger Kalle Klingborg på Konami. I båda 

senaste fallen har Konami använt sig av så kallade barteravtal. I första fallet spelet i Metal 

Gear Solid fick Konami extra utrymme i nordiska speltidningar i utbyte mot att tidningarna 

fick synas i spelet. I det andra fallet hade de tagit med det brittiska klädesmärket Ben 

Sherman där varumärket syntes på skyltar runt fotbollsplanen i sportspelet Pro Evolution 

Soccer 5. För detta fick Konami varor ifrån Ben Sherman som de har använt vid tävlingar i 

tidningar och butiker samt att de dessutom syns i annonsörens aktiviteter ”de syns i spelet och 

vi får varor från dem och använder dem i olika aktiviteter. Det kan vara tävlingar, tidningar, 

tävlingar i butiker och att vi kommer in på deras kanaler. I modebranschen och 

klädesbranschen, dem har sina events och aktiviteter. Så det är mer att byta tjänster och 

mediautrymme”. 

 

Detta visar på att förlag arbetar på olika sätt. På EA resonerade de om att det är viktigt att 

bygga upp långsiktiga relationer med varumärken vilket vi tror att de inte är ensamma om. 

Det utbyte som Konami hade med de nordiska speltidningarna kan också ses som PR. Detta är 

också något som Emma Duncan på EA påpekade att de gjorde, men däremot inte hur de gick 

tillväga. 
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Liksom i andra medier används crosspromotion i konsol- och dataspel. Som vi tidigare 

förklarat i avsnittet definitioner handlar crosspromotion om att ett företag kan stödja ett annat 

företag, en författares bok etcetera genom att marknadsföra det i spelet. Martin Lindell på 

Manual hävdar att denna form är mer utvecklad än produktplacering och därmed förekommer 

i större utsträckning. Exempel på crosspromotion i konsolspel är att om individen har sett Star 

Wars eller Golden Eye så kan denne vara ännu mer villig att köpa och spela spelet. Spelet 

Splinter Cell är baserat på Tom Clancys bok med samma titel och där kan strömningen gå 

tvärtom att de som har spelat spelet kommer att köpa boken. Anledningen  till att vi nämner 

crosspromotion är för att förklara att det inte är produktplacering. Mattias Svahn kommenterar 

det som att ”…bara för att någonting rör sig i spelvärlden behöver det inte betyda att det är 

samma varumärkesstrategi. Crosspromotion är en sak och produktplacering är en annan.” 

och att ”man ska skilja det ifrån produktplacering för det är en brandingverksamhet, 

crosspromotion är en annan verksamhet”. Vi trodde i början av arbetet att crosspromotion var 

en typ av produktplacering vilket vi blev varse om att så inte var fallet efter våra intervjuer.  

 

Licensering är också något som förekommer i spel, speciellt i sportspel och även där handlar 

det inte om någon produktplacering. Som exempel kan man i ett fotbollsspel se att spelarna 

har ett visst tröjmärke eller att de spelar i en viss liga. Licensers främsta syfte är att skapa 

autenticitet i spelet. Kalle på Konami förklarar att ”vi har rätten att använda deras varumärke 

för att det ska bli så autentiskt som möjligt för konsumenten just vad gäller tröjor”. 

Licenserna förhandlas mellan spelförlaget och den parten som innehar varumärket. Detta kan 

vara komplicerat för den mindre insatta. EA har till exempel ensamrätt på FIFA vilket gör det 

svårare för andra förlag att använda spelarnamn eller lag. Vidare kan processen bli mer 

invecklad enligt Emma på EA. Hon påpekade att bara för att EA har ett licensavtal med 

exempelvis FIFA innebär inte det att de kan använda sig av varumärken som är konkurrenter 

till FIFA:s sponsorer. “So for example FIFA as an organization has a relationship with Coca-

Cola or Gillette so we wouldn’t be in situation where in our FIFA-game to put Pepsi or 

Wilkinson Sword”.  

 

Ett förlag inom konsol- och dataspelsbranschen har inte en given säljstrategi för alla 

situationer. Kalle på Konami förklarade ”…det är någon producent som kommer på någon 
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smart eller rolig koppling och så förhandlar man fram…”. Han trodde även att denna ad-

hocprocess, som innebär att idéerna om samarbete anpassas efter situationen, förekommer i de 

flesta fallen. Vidare såg han att branschen fortfarande var i experimentstadiet vad gäller 

produktplacering och att det ännu inte finns några strukturerade former. Generellt tyckte han 

inte att det fanns någon utarbetad mall för produktplacering, vilket innebär att placeringen 

skiljer sig från fall till fall. 

 

3.3 Olika typer av produktplacering i konsol- och d ataspel 
 

Nelson (2002) har i sin artikel ”Recal of brand placements in computer/video games” 

identifierat ett antal former av produktplacering i konsol- och dataspel. Dessa typer av 

produktplacering presenterar vi i tabell 1 på nästa sida. Nelson förklarar kategoriera med hjälp 

av ett antal begrepp. Med Aktivt användande menar Nelson på vilket sätt 

marknadsföringsåtgärden påverkar mottagaren, det vill säga spelaren. Med visuellt och ljud 

avser Nelson huruvida reklamen är synlig eller om mottagaren endast kan höra den.  
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Tabell 1: Identifying brand uses in Video/Computer Games 

Användande  Aktiv?  Föreslagen varumärkes Exempel 
    Effektivitet?  
  
Sponsring,   Aktivt användande: Förstärka varumärket. NBA Live 
”cross-selling”, ett spel Visuellt  Visas i bild  FIFA 2001 
marknadsför en liga, en    Förstärka konsumentens med mera 
film, en produkt eller en   engagemang 
plats  
 
Varumärken är Aktivt användande: Konsumenten     Gran Turismo 
en stor del av spelet Visuellt  kan testa  Virtual -  
(verktyg)    produkten visuellt Pool 3 
    innan denne köper den 
    i verkliga livet 
    Bygg och förstärk 

varumärkeslojalitet 
Karaktärer är   Aktivt användande: Tillför identifikation Tiger Woods  
Varumärken    Visuellt  av karaktären/varumärket i Cyber Tiger 
(verkliga eller fiktiva)     Lara Croft i 
      Tomb Raider 
Bakgrundsreklam som Aktivt användande:   Midtown   
”self-promotion”  för spel Visuellt    Madness 
eller spelförlagens spel     NBA Live 
Bakgrundsreklam och Aktivt användande: Hjälper till att bygga Nokia mobil   
produktplacering    varumärkeserinran. i X-files, 
(reklam i form av Visuellt   Kännedom kan förhöja Seiko klocka i 
banderoller, billboards,    varumärkesattityd Gran Turismo 
kläder och så vidare)     
  
Spelare skapar egen Aktivt användande: Ökar varumärkes- Nascar Racing 
specialtillverkad   engagemanget  - speciella 
reklam / varumärken  Visuellt  Lojalitet  sponsorer, 
       FIFA - välj 
      sponsor, 
      Dave Mirra 

Freestyle, 
BMX -
sponsorer för 
varje nivå som 
är avverkad 

Bakgrund    Passivt användande: Ökar engagemang Gran Turismo,  
Licensierad musik Ljud  Bra metod för ”cross- soundtrack 
av välkända musiker   selling”  FIFA, kända 
Kommentarer av kända     kommentatorer 
kommentatorer 

Fritt översatt från: Nelson, 2002, Recall of Brand Placements in Computer/Video Games 
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3.4 Marknad 
 

"The computer and video games industry continues to demonstrate the most dynamic growth rate of 

all the creative industries.” (Roger Bennett, director general of ELSPA), 

 

Konsol och dataspelsmarknaden har dubblat sin omsättning sedan 1995 och omsätter cirka 25 

miljarder dollar världen över enligt Michael Dowling, VD Nielsen Interactive Entertainment 

(2005). I denna summa räknas både hård- och mjukvara in. Hårdvara är spelkonsoler, 

handkontroller och andra tillbehör medan mjukvara är själva spelen. År 2002 omsatte 

mjukvarudelen inom spelförsäljning totalt 160 miljarder svenska kronor i världen. En 

omsättning som väntas öka till 260 miljarder kronor 2007 (ITPS, 2003). Den största delen av 

denna utgör  försäljning av konsoler och konsolspel.  

 

Konsolspel är baserade på plattformar såsom Microsoft Xbox, Sony Playstation 2 och 

Nintendo Game Cube, och svarar för cirka 85 % av marknaden (Dowling 2005). Dessa 

konsoler är hårdvara och utvecklade för att användaren skall kunna spela spel. Medan PC-

spel, det vill säga spel som användaren spelar på sin dator, svarar för resterande del.  

 

En annan typ av spelkonsol är den bärbara konsolen. De vanligaste är Sony Portabel 

Playstation och Nintendo DS. Dessa konsoler liknar ovannämnda spelkonsoler fast i en 

mindre tappning.  

 

Dowling delar upp spelmarknaden i fysiska spel och online-spel. Fysiska spel är de som 

konsumenten köper till en konsol i en affär. Online-spel är tillgängliga på Internet för spelaren 

och kan exempelvis vara ett reklamspel för chipstillverkaren Pringles.  

 

Enligt Mattias Svahn, doktorand på Högskolan i Gotland, går spelindustrin mer åt 

förlagsindustrin som kan liknas vid industrin av bestsellers av böcker. Ett företag (förlaget) tar 

fram ett spel, ett annat företag tillverkar själva spelet (författaren) och sist finns distributörer 

(antingen förlaget själva eller specialiserade distributörer). Han tar vidare upp EA som ett 

typiskt exempel av en förläggare som har alla dessa delar inom samma företag. En svensk 
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motsvarighet till detta är Pan Vision som har gått ifrån producent till förläggare. Förutom 

dessa finns det också konsoltillverkare som tillverkar spel till exempel Sony (Playstation) och 

Microsoft (Xbox). Kalle, som är PR-ansvarig på Konami Europe i Stockholm, menar att man 

kan dela upp marknaden i två olika grupper varav konsoltillverkarna är förstapartstillverkare 

och företag som EA är andrapartstillverkare. 

 

Förutom den största förläggaren EA finns också Activision, Capcom, Sega, THQ, Konami, 

Vivendi Universial Games och Take Two Interactive. Den största svenska förläggaren är Pan 

Vision som också är nordens ledande företag inom branschen. Andra stora svenska 

spelutvecklare är Digital Illusions, Starbreeze, Paradox och Dice. 
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3.5 Spelarna 
 

Utövare av konsol- och dataspel är i majoritet män. Åldern varierar kraftigt, och 

genomsnittsåldern för konsol- och dataspelsutövare är idag 23 år (ITPS, 2003). Beroende på 

vilket spel som undersöks varierar dock ålder och även i viss mån kön. Olika spel riktar sig 

mot olika målgrupper inom segmentet. Till exempel är konsol- och dataspelet The Sims, som 

är världens mest sålda, ett spel med lika många kvinnliga utövare som män (Gustafson, 2002). 

Enligt Dowling (2005) kan spelarna delas upp i olika kategorier. PC-spelarna tenderar att vara 

en aning mer ”hardcore” det vill säga mer aktiva och engagerade spelare. Playstation 2 

spelaren är mer ”mainstream” och lite yngre. Xboxanvändaren är, likt PC-spelaren, äldre och 

som Dowling uttrycker det lite mer ”manlig”. Vad gäller Nintendo så är spelaren oftast yngre 

eller äldre spelare av det nostalgiska slaget. 

 

En mer akademisk beskrivning av olika typer av spelare finns i Craig A Lindleys rapport 

”Story and Narrative Structures in Computer Games” (2005). I denna rapport beskriver 

Lindley teorier från Bartles och Yee. Viktigt att påpeka är att dessa bygger på undersökningar  

av online-spel där spelaren kan kommunicera och interagera med andra spelare. Vi har dock 

valt att använda oss av dessa kategorier även för spelare som inte agerar i en onlinemiljö då vi 

anser dem relevanta.  

 

Olika spelare söker olika upplevelser av ett spel och inbördes förhållanden mellan 

spelarmotivation, spelmekanik och spelsätt kan vara mycket komplext. En ytterligare 

komplikation är att en spelare kan välja att spela ett spel på ett annat sätt än vad det egentligen 

är avsett för. Bartles scheme som Lindley beskriver är ett schema som influerat många och 

som kategoriserar in spelaren i fyra olika fack. Dessa kategorier är inspirerade av ett forum 

för spelet MUD där utövare av spelet tillfrågades vad de ville uppnå med spelet. De fyra 

kategorierna är: 

 

• Achievers – Dessa drivs av olika mål som går att uppnå i spelet, oftast i form av poäng 

som kan samlas in, till exempel erfarenhetspoäng och pengar. 
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• Explorers – Dessa drivs av att upptäcka så mycket som möjligt av den virtuella 

världen. Kategorin inkluderar även spelaren som söker kunskap om spelets design och 

layout.  

• Socializers – Använder den virtuella världen för att konversera med andra spelare. 

• Killers – Använder den virtuella världen för att skapa oro bland andra spelare. Genom 

detta når denna kategori av spelare tillfredställelse.  

 

Bartle, som Lindley refererar till, menar att dessa kategorier är något oklara och att en spelare 

kan vandra mellan de olika kategorierna. Klart är emellertid att en av kategorierna tenderar att 

dominera över de andra. Bartle anser att kategorierna härstammar från två dimensioner av 

skillnader, en mellan acting (killers & achivers) och interacting (explorers & socializers), och 

den andra mellan players (killers & socializers) och world (achivers & explorers).  

 

Lindley återger också Yee, som har byggt vidare på Bartles kategorier och beskriver i sin bok, 

”Facets: 5 Motivation Factors for Why People Play MMORPG´s”, varför spelare spelar. Yee 

ger oss följande faktorer:  

 

• Relationship (socializers): Denna faktor mäter spelarens längtan efter att utveckla ett 

meningsfullt förhållande till andra spelare. Oftast ger sig denna form av längtan 

uttryck i stöttande vänskap.  

 

• Immersion: Denna faktor mäter spelarens strävan att uppslukas av den värld som finns 

inom spelet. Dessa spelare njuter av möjligheten att kunna ”vandra” fritt och utforska 

olika världar. 

  

• Grief (Killers): Denna faktor mäter begäret av att objektifiera och använda andra 

spelare för ens egen vinning. Spelarens syfte kan vara både uppenbart eller subtilt. 

Uppenbart genom att spelaren ”dödar” andra spelare i spelet eller subtilt genom att 

spelaren lurar andra spelare genom olika kupper.  

 

• Achievement (achievers): Denna faktor mäter behovet av att bli mäktig inom spelet. 

Dessa spelare söker nå de mål som finns att uppnå inom spelet. 
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• Leadership: Denna faktor mäter strävan bland de spelare som föredrar att spela i grupp 

och där söker ledarpositioner.  

 

3.6 Spelgenrer 
 

Det finns olika sätt att kategorisera spel. Varje spelbutik, tidning eller tillverkare benämner 

spelen på sitt sätt. Vi har valt att utgå ifrån Rollings & Ernest (2003) bok om designen i spel. 

Författarna identifierar sju genrer: actionspel, strategispel, rollspel, verklighets- och 

simulatorspel, konstruktion och ledningsspel, äventyrsspel och pusselspel. Det är dock viktigt 

att nämna att vissa spel kombinerar genrer till exempel ett äventyrsspel som inkluderar en 

krigsfordonssimulator i 3D. Nedan beskrivs spelens karaktär: 

 

Actionspel inkluderar fysiska utmaningar, tävlingar, lösande av invecklande problem och 

konfliktutmaningar. Utöver det kan de även innehålla enkla ekonomiska utmaningar som ofta 

innebär att samla på sig objekt.  

 

I strategispel utgår spelen från strategiska, taktiska och logistiska utmaningar. Dessa kan 

ibland ha ett ekonomiskt syfte. Personliga konflikter förekommer men detta stör oftast de 

spelare som föredrar strategispel. 

 

Rollspel innehåller till stor del taktiska, logistikiska och utforskande utmaningar. Dessa spel 

innehåller ekonomiska utmaningar exempelvis byten av varor mot mer avancerade vapen.  

Vissa pussel- och teoretiska utmaningar kan innefattas i dessa spel. 

 

I verklighets- och simulatorspel innefattas samtliga sportspel och fordonssimulatorer. Fysiska 

och taktiska utmaningar är vanligt förekommande, dessa är dock inte utforskande, 

ekonomiska, eller teoretiska. 

 

Konstruktion och ledningsspel handlar till största del om ekonomiska och teoretiska 

utmaningar. Sällan handlar det om utforskning och nästan aldrig inkluderar de fysiska 

aktiviteter.  
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Äventyrsspel består i huvudsak av utforskning och lösande av invecklade problem. De kan 

även innehålla teoretiska och fysiska utmaningar. 

 

Pusselspel kan variera sig till sin karaktär. Vissa spel bygger på att flytta block över en 

begränsad yta medan andra spel handlar om att bygga apparater eller anordningar för att 

slutföra en uppgift. 
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4 Tidigare undersökningar 
 
Vi har under vårt arbete med denna uppsats funnit två undersökningar som har gjorts för att 

studera vilken effekt produktplacering i konsol – och dataspel har på mottagaren.  

 

4.1 Nielsen Interactive Entertainment 
 

Den största undersökningen sett till antalet respondenter, är gjord av Nielsen Interactive 

Entertainment. Denna presenteras i en intervju med Nielsen Interactive Entertainments VD 

Michael Dowling i Branded Entertainment (www.insidebrandedentertainment.com). 

Resultatet av undersökningen presenteras men tillvägagångssättet utelämnas.   

 

Resultatet av undersökningen tycks visa ett samband mellan minskat TV-tittande bland män 

18-34 år till förmån för spelande av konsol – och dataspel. Vidare finner undersökningen att 

spelare vanligtvis spelar ett specifikt spel ungefär 40 timmar under cirka tre månader. Enligt 

Dowling (2004) har studien, som har gjorts i ett laboratorium tillsammans med 

spelförläggaren Activision, haft som syfte att undersöka effekten av reklam i form av skyltar 

eller produkter placerade i spelet. Studien visar att reklamskyltar i spel, som mottagaren ser 

passivt under spelets gång, gav jämförbara effekter av varumärkeserinran med TV-reklam.  

Dowling hävdar att anmärkningsvärda resultat av varumärkeserinran kan uppstå vid en hög 

grad av interaktion, exempelvis när en spelare tvingas plocka upp en Coca Colaburk från ett 

bord. Dessa resultat är enligt Dowling överlägsna TV-reklam.   

 

Som tidigare nämnts har inte denna rapport funnits tillgänglig för oss utan vi har hänvisats till 

andrahandsinformation i form av en intervju. Vidare bör även beaktas att Dowling är VD för 

ett medieföretag som arbetar med att sälja in produktplacering till spel och att undersökningen 

gjorts tillsammans med en spelproducent. Genom att detta lyfts fram ställs krav på objektivitet 

och vi är inte främmande för att Nielsen och Activision framställt undersökningen så att den 

ger ett positivt resultat. Ibland visar företag bara det de vill visa. Vi anser dock att denna 

undersökning är relevant och att den därför bör nämnas men att en viss källkritik bör beaktas. 
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4.2 Undersökning av Michelle Nelson 
 
Den andra undersökningen som vi har funnit är en undersökning av Michelle Nelson, assistant 

professor in journalism University of Wisconsin-Madison. I hennes artikel ”Recall of brand 

placements in computer/video games” redogör hon för två undersökningar. Nelson studerar 

varumärkeserinran och hävdar att det huvudsakliga syftet med produktplacering är att uppnå 

detta.  

 

”This paper is set out to explore product placement effectiveness according to free recall 

measures posed directly after game-play and at a five month delay. The first study is 

exploratory and the second set out to control and measure different types of brands” 

(Nelson 2002) 

 

Spelet Gran Turismo 2, som var ett av de mest populära bilspelen vid tiden för 

undersökningen, valdes som testspel med motiveringen att det innehöll produktplacering i 

form av ”verkliga” bilar, reklamskyltar och licensierad musik. De flesta skyltarna gjorde 

reklam för motorolja (Pezolium), bilar (Audi) eller däck (Goodyear). Respondenterna var 

frivilliga och bestod av 20 personer, 16 stycken män och 4 stycken kvinnor mellan 18-25 år. 

  

Efter att ha spelat Gran Turismo 2 fick respondenterna svara på ett frågeformulär. Frågorna 

gällde spelarnas inställning till produktplacering och vilken bil de valde. Inställningen till 

produktplacering visade sig vara överlag positiv och valet av bil berodde på dess design och 

egenskaper. Svaren visade att i ett bilspel finns det en möjlighet att spelaren överför känslor 

från den interaktiva världen till verkligheten (och vice versa). Undersökningen visade också 

att bilar skapade större erinran än reklamskyltar. 

  

Undersökning nummer två som Nelson utförde handlade om att studera varumärkeskännedom 

vid en jämförelse av lokala och nationella varumärken. Skillnaden mot den andra studien var 

att respondenten inte kunde välja bil själv utan en generisk bil användes. Lokal reklam (Mad 

Dogs Sports Bar & Pizzeria) användes samt två nationella varumärken (Google och 76 

petrol). Ytterligare sex stycken företag användes i spelet på banans skyddsräcke varav två 

lokala varumärken exponerades. 
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Precis som i det tidigare exemplet anmälde sig respondenter frivilligt. Antalet respondenter 

var 16 stycken, 13 män och 3 kvinnor, i åldern mellan 20-25. Samma frågeformulär användes 

som i det föregående exemplet och samtliga respondenter kontaktades efter fem månader. 

 

Resultatet efter fem månader var snarlikt det föregående, då de flesta respondenter var 

positiva till produktplaceringen. De ansåg inte att den störde utan att den snarare förhöjde 

trovärdigheten. Respondenterna ombads svara på öppna frågor om i vilka typer av spel som 

produktplacering passar in, om något. Bäst lämpade att använda sig av produktplacering 

ansåg respondenterna vara sportspel, racingspel och wrestling/slagsmålsspel. Anledningen till 

detta, enligt Nelson (2002), är att kontexten i dessa spel passar bra överens med verkligheten 

 

“I find advertising in sports stadiums to be fairly unobtrusive and life like” 

 

På frågan, ”Vilka produkter eller varumärken minns du från spelet?”, kunde minst 14 av 16 

respondenter nämna ett av de nio varumärkena. Medelvärdet var 2,75 vilket innebär att nästan 

30% av reklamen i spelet uppmärksammades direkt efter att respondenten spelat spelet. När 

det handlar om den långsiktiga varumärkeserinranen så kunde respondenten endast nämna ett 

eller två av de företag som hade exponerats i spelet. UW-Madison Badgers, som är ett 

universitet, var det mest igenkända. Nelson förklarar detta med att flera av respondenterna var 

studenter där och att den lokala igenkänningen var stor. Solomon (2002) beskriver det som att 

ju mer kunskap en konsument har om produkten desto bättre nytta drar denne av varans 

information. Ett intressent citat från de öppna frågorna är: 

 

”Feels good to see recognizable names in a video game that aren’t a part of the corporate 

(sick) culture, such as UW or ”Mad-Town”. Pepsi or Nike would not give such or as much of 

the same feeling. I can relate to my school or city. It’s like a movie mentioning Wisconsin, you 

say, ”hey, that’s where I live!”” 

 

En viss kritik mot undersökningen bör dock föras fram. Antalet respondenter var ganska få. I 

det första exemplet var det 20 stycken respondenter som svarade på frågor om korttids 

varumärkeserinran och endast 10 stycken respondenter som svarade på frågor om långsiktig 

varumärkeserinran. I det andra experimentet var det ännu färre respondenter än i det första, 
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endast 16 stycken. Vi riktar även viss kritik mot att endast en typ av genrer testades på 

respondenterna, i detta fall racingspel. Intressant hade varit att veta hur exempelvis 

produktplacering hade uppfattats i ett rollspel istället.  

 

Vidare bör även beaktas att respondenterna endast fick 15 minuters speltid i jämförelse med 

det normala där en spelare spelar ett spel upp till 40 timmar (Nielsen, 2004). Det faktum att 

den normala speltiden av ett spel är betydligt längre än vid undersökningen talar för högre 

igenkännedom än vad studien visar.  

 

Eftersom endast en spelgenre användes i experimentet anser vi inte heller att attityden mot 

produktplacering i konsol- och dataspel kan generaliseras. Möjligtvis är det så att de 

kommentarer som respondenterna uttryckt stämmer men vi skulle vilja finna en undersökning 

som bättre undersöker dessa attityder. Kanske är det något som kommer i framtiden.   
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5 Teori 
 
I detta kapitel behandlar vi de teorier som ligger till grund för den analys som vi senare 

presenterar i uppsatsen. Vi kommer att förklara olika kategorier av produktplacering, 

produktplacering genom transformation och till sist hybrid kommunikation.  

 

5.1 Kategorier av produktplacering 
 

Enligt Russell (1998) kan produktplacering delas upp i tre kategorier, visuell placering - 

screen placement, placering i manuset - script placement och placering i handlingen - plot 

placement. Denna kategorisering behandlar främst filmer, TV-serier och TV-program men 

kan även passa in i andra medier och situationer. Vi anser därför att kategorierna är relevanta 

för produktplacering i spel. Nedan kommer varje kategori beskrivas genom TV- och/eller 

filmexempel. 

Figur 1: Illustration av produktplaceringskategorierna 

 

 Visual Appearance 
 

 
 

Screen      Placement 
 
 
                 Script Placement 
                  Auditory Placement 
 
             Plot           Placement 
 
 
Degree of Connection to the Plot 

 

5.1.1 Visuell placering 
 

Att enbart ha en visuell placering innebär att varumärket placeras i bakgrunden. Detta kan 

göras på två sätt, antingen genom att exempelvis placera en Pepsi-skylt vid en utomhusscen i 

en film, detta kallas för creative placement, eller i en filmscen inomhus där Pepsi-burken i sig 

är reklamen, detta kallas för on-set placement. 
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5.1.2 Placering i manuset 
 

Genom att produktplacera i manuset nämns varumärket i filmens/TV-seriens dialog. 

Varumärken kan uppträda på olika sätt beroende på hur och antal gånger de benämns samt 

betoningen av dem. Det sistnämnda kan uttryckas genom hur varumärket placeras i 

handlingen, vilken ton det presenteras eller vem som nämner det. Denna typ av placering är 

enbart verbal. 

5.1.3 Placering i handlingen 
 

Placeringen i handlingen uppträder både visuellt och verbalt. I filmen eller TV-serien 

uppfattas ett samband mellan varumärket och handlingen. Produkten blir då en del i 

handlingen eller får en egen karaktär. Placeringen kan graderas efter intensitet. Om produkten 

visas under en begränsad tid får placeringen låg intensitet. Hög intensitet skapas genom att en 

skådespelare identifieras med produkten. Exempel på detta kan vara filmen I am Sam där 

skådespelaren Sean Penn arbetar på caféet Starbucks.   

 

5.2 Produktplacering genom transformation 
 
Transformell annonsering förklaras som “the experience of using/consuming the advertised 

brand with a unique set of psychological characteristics” i Russells teori (1998). Värt att 

nämna är att denna teori är avsedd för film och TV-serier, men vi anser även att detta kan 

appliceras på konsol- och dataspel. Upplevelsen av att konsumera och använda varumärket 

blir mer njutbar om konsumenten kan förknippa erfarenheten av annonsen med produkten. 

Russell (1998) förklarar fyra stycken transformella dimensioner som kommer att beskrivas 

nedan.  

 

Personlig relevans, som är den första dimensionen, visar i vilken grad tittaren identifierar sig 

med filmen eller TV-programmet. Vi ser oss själva genom filmkaraktären på filmduken eller 

skådespelaren på teatern. I realistiska scener är detta mer framträdande eftersom det påminner 

mottagaren om dennes vardagliga liv. Genom att använda verkliga varumärken i film eller 

TV-program blir miljön mer äkta för tittaren.  
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Den andra dimensionen är inlevelse vilket är närliggande till personlig relevans. Inlevelse i 

detta fall är observatörens identifikation med TV-serien eller filmen. Detta kan man säga är 

huvudingrediensen för en produktplacering eftersom stjärnan i filmen då kan använda sig av 

en produkt som är sponsrad. Tanken är då att ”kändisens” popularitet ska överföras till 

produkten (Solomon, 2002). Denne kan då gestaltas som ett språkrör för produkten vilket gör 

det lättare för konsumenten att identifiera sig med den. Vidare representerar celebriteter olika 

kulturella innebörder som status, social klass, kön, ålder och personlighet (Ibid.). Vi tycker 

om människor som liknar oss. (Cialdini, 1993) 

 

Information, som är den tredje dimensionen, handlar om att upplysa konsumenten om 

produkten. Enligt Solomon (2002) gör beskrivningen att konsumenten lättare kommer ihåg 

produkten. Produktplacering skiljer sig ifrån traditionell annonsering som ger faktisk 

information om produkten. Placering kan då ses som en symbolisk produkt som ger en 

personlig och emotionell betydelse. Denna symbolik används för att berika temat, handlingen 

och karaktären. Exempel på detta är när Humphrey Bogart röker cigaretter i sina filmer vilket 

bidrog till att skapa maskulina, eleganta och sensuella associationer till rökning. 

 

Sist behandlas utförande som visar på hur tilltalande och minnesvärt varumärket är.  I 

produktplacering handlar det om att placera en produkt i en redan existerande handling. 

Utförandet beror på hur väl produkten passar in i handlingen. 
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5.4 Hybrid kommunikation 
 
Nedan kommer vi att beskriva det fenomen som kallas för hybrid kommunikation. 

Informationen är inhämtad från två vetenskapliga artiklar, ”Where art and commerce collide: 

A funnel approach to embedding messages in non-traditional media” av L.J. Shurm (2003) 

och ”Beyond advertising and publicity: Hybrid messages and public policy issues” av S.K. 

Balasubramanian (1994). Information om dessa artiklar och kunskap om Hybrid 

kommunikation i allmänhet har vi fått från de forna MarknadsAkademienstudenterna Ola 

Johansson och David Ingnäs som skrev en D-uppsats 2004 i ämnet. 

 

”Ett teoretiskt begrepp som kombinerar de positiva egenskaperna av 

Reklam tillsammans med de positiva egenskaperna av PR” 

David Ingnäs KLGroup, tidigare student MarknadsAkademien 

 

Hybrid kommunikation hänvisar exempelvis till sponsrade varumärken i populära medier dolt 

i underhållningen (Shrum, 2003). Denna form av marknadskommunikation har använts i 

filmer det senaste 

seklet och en kraftig 

ökning av fenomenet 

har observerats under 

de senaste åren. 

Hybrid 

kommunikation har 

spridit sig från filmer 

till att inbegripa serier 

och även annan tv-

underhållning 

exempelvis det 

svenska programmet Roomservice (Johansson & Ingnäs, 2004). Hybridmeddelande beskrivs 

som en kombination av PR och reklam där de positiva egenskaperna i de båda 

marknadsföringsåtgärderna används. Detta illustreras i modellen ovan. Balasubramanian 

beskriver reklam som något ett företag betalar för, och som innehåller en tydlig avsändare. 

Figur 2: hybrid  
kommunikation 
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Företaget har stor kontroll över det de väljer att sända, dock är trovärdigheten i budskapet ett 

problem då mottagaren tydligt känner igen avsändaren och kan räkna ut dess syfte. PR är ett 

meddelande som det aktuella företaget inte själva sänder ut. Oftast hanterar en mediabyrå 

aktiviteter likt denna vilket gör att budskapet upplevs som trovärdigt för mottagaren. 

Problemet för företaget blir emellertid att de inte kan kontrollera sitt meddelande.    

 

Eftersom företaget betalar för hybridmeddelanden får de större kontroll över de positiva 

egenskaper som PR bidrar med. 

 

Om ett hybridmeddelande döljs på ett skickligt sätt för mottagaren så kommer denne att 

uppfatta det som trovärdigt. För att fritt översätta Balasubramanian ” Hybrida meddelanden 

innehåller alla betalda försök att påverka mottagaren i kommersiella syften. Detta genom  att  

användande kommunikation som projicerar en icke-kommersiell bild. Under dessa 

omständigheter kommer publiken troligen att vara ovetande om det kommersiella syfte de 

utsätts för och uppfatta meddelandet annorlunda än vid annan typ av 

marknadskommunikation” (exempelvis TV- reklam reds anm).  

 

Det finns två olika typer av hybrida meddelanden, vilka vi redogör för nedan. 

 

Produktplacering är den vanligaste formen av hybrida meddelanden. Produktplacering, som vi 

behandlar i vår uppsats, är enligt Balasubramanian ett betalt produktmeddelande med målet 

att påverka sin publik, exempelvis biobesökare, TV-tittare eller TV-spelare.  

 

Masked-art är konst som innehåller olika typer av varumärken. Det finns ett antal kategorier 

inom masked-art, beroende på hur det hybrida meddelandet kommuniceras med mottagaren. 

Exempel på dessa är bland annat, masked news, hybrida meddelanden inbäddade i 

nyhetskällor. Masked-spokesperson delas upp i antingen masked-expert, exempel på detta är 

tandläkare som rekommenderar en specifik tandkräm, eller masked-celebrity, ”kändisar” som 

döljer det faktum att de får betalt av ett företag för att använda deras produkter och sedan gör 

reklam för dem som talespersoner eller endast som användare av produkten.  



Stockholms universitet, Företagsekonomiska institutionen  
Christoffer Mård, Max Rosengren 

 Kandidatuppsats HT05 
Handledare: Bo Lennstrand 

 
 

31 

6 Egen undersökning 
 

I detta avsnitt presenterar vi resultatet av vår egen undersökning. De spel vi valt att 

undersöka kategoriseras som verklighets- och simulatorspel samt actionspel.  

 

Detta kapitel är en sammanfattning av resultatet av vår undersökning. Vi använder oss av 

Tabell 1, Nelson (2002) ”identifying brand uses in Computer/Video Games”, för att 

kategorisera de olika typerna av produktplacering. Denna tabell delar in reklamen i rubrikerna 

sponsring, varumärken är en stor del av spelet, karaktärer är varumärken, bakgrundsreklam 

som ”selfpromotion”, bakgrundsreklam och produktplacering, spelare skapar egen 

specialtillverkad reklam / varumärken samt bakgrund. För en kort beskrivning av spelen och 

vilka varumärken vi identifierade hänvisas läsaren till bilaga 2.  

 

I samtliga spel som vi undersökte fanns det någon form av produktplacering, den vanligaste 

var reklamskyltar. Skyltarna finns oftast längs med sidorna i spelen. I SSX on Tour och Forza 

Motorsport, två spel som har ett högt tempo, fanns det skyltar över hela banorna. I Tiger 

Woods PGA Tour 2005 identifierade vi endast skyltar vid sidan av tee, det vill säga platsen 

där spelaren startade varje hål. I Pro Evolution Soccer 5 fanns det reklamskyltar längs med 

fotbollsplanen, på samma sätt som i verkligheten. Denna form av produktplacering kallar 

Nelson för bakgrundsreklam och produktplacering.  

 

En annan vanlig form av produktplacering var produkter som användes som redskap för 

själva spelandet. Denna form av produktplacering kallar Nelson för varumärken är en stor del 

av spelet. I Tiger Woods PGA Tour 2005, SSX On Tour och Forza Motorsport var 

golfklubbor, skidor respektive bilar redskap för att kunna spela. I Tiger Woods kan spelaren 

välja mellan ett antal olika märken, i Forza Motorsport finns det över 200 olika bilar som man 

kan spela med. I SSX On Tour krävs att spelaren uppnår en viss nivå innan möjlighet ges att 

välja ”verkliga” skidor, det vill säga skidor av varumärken som finns i verkligheten. I spelet 

baserades tillgången av märkesskidor på spelarens prestationer i olika utmaningar. I Pro 

Evolution Soccer 5 är fotbollen av märket Adidas. När spelaren gör mål finns det en 

reprisversion som heter Adidasvision. 
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Karaktärer är varumärken är en annan kategori som Nelson identifierat. Denna form av 

produktplacering/reklam finns i tre av de spel som vi har undersökt. Tiger Woods och 50 cent 

är personer som genom framgångar inom respektive branscher getts möjligheten att sälja sina 

namn till spelföretag. Tiger Woods är en professionell golfspelare som fått ett golfspel 

uppkallat efter sig. 50 Cent som är en musikartist har sålt sitt namn till ett actionspel. Spelaren 

skall utföra ett antal uppdrag på New Yorks gator. Till hjälp har spelaren, förutom 50 Cent, 

även hans kollegor i kollektivet som kallas för G-Unit. Samtliga karaktärer är beväpnade med 

vapen och spelarens uppgift är att skjuta ned motståndare och poliser. Även i Pro Evolution 

Soccer 5 finns verkliga karaktärer i form av fotbollsspelare från de flesta stora ligorna i 

Europa. Det finns ingen enskild spelare som Tiger Woods eller 50 Cent, dock är Arsenals 

Thierry Henry och Chelseas John Terry affischnamn till spelet. 

 

Sponsring beskriver Nelson som cross-selling där ett spel marknadsför en liga eller en 

produkt. I samtliga spel förutom SSX On Tour finner vi exempel på detta. I Tiger Woods 

PGA Tour 2005 är det den amerikanska golftouren som marknadsförs. I 50 Cent Bulletproof  

inleds spelet med reklam för 50 Cents nya film Get Rich Or Die Tryin’ samt att G-Units 

skivor spelas i bakgrunden. Pro Evolution Soccer 5 innehåller de största ligorna i Europa, det 

vill säga Premier League i England, Serie A i Italien och Primavera i Spanien. I Forza 

Motorsport marknadsförs rallybanor från olika delar av världen.  

 

I SSX On Tour och Tiger Woods PGA Tour 2005 kan spelaren skapa egna reklamavtal med 

verkliga varumärken. Ju mer framgångsrik spelar blir desto fler sponsorer erbjuds. I båda 

spelen handlar det om att spelaren får tillgång till mer användbar utrustning. Denna form av 

produktplacering kallar Nelson för spelaren skapar egen specialtillverkad 

reklam/varumärken.  

 

Bakgrundsreklam som self-promotion finns i två av de spel som vi har studerat. I Pro 

Evolution Soccer 5 finns det banderoller och annan reklam på fotbollsarenorna för 

speltillverkaren Konami. I Tiger Woods PGA Tour 2005 finns det reklam för två av EA sports 

spel. Dessa är Madden NFL och NHL 2005. 
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I tre av de fem undersökta spelen finns det även bakgrundsreklam för licensierad musik, detta 

kallar Nelson för bakgrund. I Tiger Woods PGA Tour 2005 är det endast en låt, Outkast med 

I like the way you move. I SSX On Tour och 50 Cent Bulletproof finns det en stor spellista där 

spelaren själv kan välja ut vilka låtar som han eller hon vill lyssna på. 
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7 Analys 
 
 
I detta avsnitt använder vi oss av vår empiri och teoretiska bas för att analysera 

produktplacering i konsol- och dataspel. Kategorier av produktplacering, olika spelartyper, 

produktplacering som hybrid kommunikation, produktplacering och transformation kommer 

behandlas. Ambitionen är att analysen skall ge ökad förståelse för fenomenet.   

 

7.1 Kategorier av produktplacering i konsol- och da taspel 
 
I detta avsnitt visar vi med hjälp av exempel från spel hur produktplacering kan förekomma 

visuellt, i manuset eller i handlingen. 

7.1.1 Visuell placering 
 

Den visuella placeringen i film och TV-serier förekommer på ett likartat sätt i spel. I 

sportspel, exempelvis fotbollsspel och racingspel, kan man se den visuella placeringen i form 

av reklamskyltar runt planen och banan. I SSX On Tour, skidspel, och Forza Motorsport, 

racingspel, var skyltarna placerade längs banorna, liknande verkliga tävlingar. I Pro Evolution 

Soccer 5 var placeringen runt fotbollsplanen således precis som i verkligheten. I Tiger Woods 

PGA Tour 2005 sågs skyltarna runt tee, utslagsplatsen vid varje hål.  

 

On-set placement, där produkten i sig är själva reklamen, förekom i samtliga spel vi 

studerade. I sportspelen var produkterna bilar, skidor, kläder, skor, accessoarer och klubbor. I 

actionspelet 50 Cent Bulletproof kan man se placeringen på huvudrollskaraktären 50 Cents 

skor, Reebok, och på en bil i bakgrunden, Hummer. 

7.1.2 Placering i manuset 
 

Placering i manuset är mer komplext i konsol- och dataspel än i film och TV, då dialogen inte 

är central på samma sätt. I vår undersökning påträffades inte någon produktplacering i 

manuset. Vi uppmärksammades dock av Mattias Svahn att denna form av placering finns i 
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spelet Need For Speed. I spelet kunde spelaren få en produktuppgradering genom att svänga 

åt höger vid en Burger King restaurang.  

7.1.3 Placering i handlingen 
 

Istället för att uppträda både visuellt och verbalt så är placering i spelens handling ett sätt för 

spelaren att avancera. I spel vi undersökte förekom inte någon sådan produktplacering, det 

finns emellertid spel där det uppträder. Exempel på detta är actionspelet Splinter Cell där 

spelaren får uppdrag genom att använda sig av en Sony Ericssontelefon. I spelet The Sims kan 

spelaren driva en McDonalds restaurang och samla på sig Intel-logotyper för att avancera 

(Olander, 2002). Handlingen i ett spel skiljer sig också nämnvärt från film och TV-serier. I ett 

spel kan utövaren till viss del påverka spelet och dess handling, detta genom att själv välja 

vilket nästa steg ska bli. Placeringen i handlingen i konsol- och dataspel ger, enligt Nielsens 

undersökning, en längre varumärkeserinran än de andra kategorierna.  
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7.2 Produktplacering och olika spelartyper 
 

Vi hävdar att beroende på vilken spelartyp som spelar kommer denne att uppfatta 

produktplaceringen på olika sätt. I Bartles scheme delas spelare in i fyra kategorier. Vi anser 

att Achivers och Explorers är mest mottagliga för produktplacering. Dessa utforskar spelet 

samt den virtuella värld de befinner sig i. En Achiver strävar efter att nå så långt som möjligt i 

spelet och är beredd att göra det som krävs för att nå målet. Mattias Svahn förklarade att han 

skulle vara beredd att bygga en McDonaldsrestaurang i konstruktionsspelet Roller Coaster 

Tycoon om det krävdes. En Explorer däremot kommer att bygga en McDonaldsrestaurang av 

den anledningen att möjligheten finns och för att utforska spelet.  

 

7.3 Konsol- och dataspel som hybrid kommunikation 
 

Trots att Balasubramanians (1994) modell för hybrid kommunikation är anpassad för TV så 

anser vi att den i allra högsta grad går att använda inom kategorin konsol- och dataspel. 

Produktplacering i konsol- och dataspel är ett hybridmeddelande som kan exponeras visuellt, 

verbalt eller i handlingen.  

 

Vi har valt att använda oss av ett spel som ingick i vår undersökning, Tiger Woods PGA Tour 

2005 för att beskriva hybrid kommunikation i detta medium.  

 

Vi använder oss av märket Nike, som är det märke Tiger Woods spelar med, för att beskriva 

hur produktplacering tar sig i uttryck i spelet. Nike som företag finns representerade i spelet 

Tiger Woods PGA Tour 2005 med ett antal produkter både kläder och utrustning. Som 

marknadskommunikation fungerar detta alldeles utmärkt. Vi som spelare uppfattar inte Nike 

som avsändare då spelet är tillverkat och distribuerat av ett annat företag, EA Games. 

Spelaren väljer själv vilka märken som den vill spela med. Detta gör kommunikationen mer 

trovärdig. Mottagaren överöses med varumärken, men i slutändan är det ett medvetet och 

självständigt val vilket märke spelaren väljer att använda sig av. En annan styrka är att en 

spelare ges möjlighet att ”testa” produkten i en virtuell verklighet. Nike låter spelaren pröva 
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den nyaste och mest exklusiva utrustningen, och därigenom skapa en relation till varumärket 

och produkten.  

 

För att skapa ytterligare varumärkeserinran och goodwill för varumärket har EA games 

utvecklat en sponsorfunktion. I denna får spelaren belöningar i form av sponsring varefter 

spelet fortgår. Detta belöningssystem baseras på spelarens prestationer. Ju skickligare 

spelaren blir desto fler sponsorer får denne. Funktionen fungerade som en drivkraft och 

skapade positiva associationer till de företag som erbjöd oss pengar och produkter. Efter att en 

spelare sponsrats av ett varumärke blev ett stort antal nya produkter tillgängliga, vilka gjorde 

oss till bättre spelare.  

 

Det som styrker vårt antagande om att denna form av reklam kan klassificeras som hybrid 

kommunikation är att:  

 

• Avsändaren är inte synlig. Nike är representerade i spelet men fungerar inte som 

avsändare. Det är däremot EA Games som är tillverkare och marknadsförare av spelet.  

 

• Meddelandet exponeras i dess naturliga miljö i spelet. Utrustning som klubbor, skor 

och kläder finns tillgängliga för spelaren. Dessa kan provas virtuellt innan 

konsumenten gör det i verkligheten. Detta skapar goodwill för företaget och ökar 

varumärkeserinran.  

 

• PR sker genom sponsringsfunktionen som vi beskrivit ovan. EA Games skapar i och 

med dessa positiva associationer för Nike. Spelaren strävar efter att bli sponsrad.  

 

• EA Games gör reklam för Nike då de exponeras med varumärke och produkter i 

spelet. Nike kan kontrollera sitt meddelande då de produkter som är med i spelet väljs 

ut av dem. De har valt de mest exklusiva produkterna och dessa visas med namn men 

även till utseende i spelet. Även utrustningens egenskaper förklaras till viss del i 

spelet. 
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• Då meddelandet exponeras i dess rätta element, exempelvis golfklubbor på en 

golfbana, upplevs det som trovärdigt. Att det finns ”verkliga” varumärken och 

utrustningar bidrar till ökad verklighetskänsla i spelet och det upplevs därför inte som 

reklam.   

 

 

7.4 Produktplacering genom transformation 
 
Det finns enligt Russel fyra transformella dimensioner. I denna del beskriver vi hur dessa kan 

appliceras på vårt ämnesval. 

 

Personlig relevans beskriver i vilken grad spelaren identifierar sig med själva spelet eller 

produkterna i spelet. Mattias Svahn hävdade, vilket även vi anser, att om en relation finns till 

varumärket så kommer effekten av produktplaceringen vara större. En jämförelse gjordes med 

ett racingspel där verkliga varumärken användes. Svahn menade att om du har körkort och är 

intresserad av bilar kommer inte dessa att uppfattas som reklam. Bilarna kommer snarare 

uppfattas som en extra nyans och i vissa fall vara en förutsättning för att spelet skall upplevas 

som trovärdigt. Spelaren får positiva associationer till de bilar som finns med i spelet. Ett 

annat exempel på detta är skateboardspelet Tony Hawk Pro Skater. Om spelaren är 

skateboardåkare kommer denne att identifiera sig med vissa av de produkter som finns 

tillgängliga i spelet och sannolikheten är stor att han eller hon kommer att använda dom i 

verkligheten. Relationen till märket är viktigt och det skapar trovärdighet.  

 

Inlevelse är närbesläktad med personlig relevans och innebär, i korta drag, att om exempelvis 

en känd person använder sig av ett varumärke så skall den popularitet som den kända 

personen åtnjuter överföras till produkten. Detta är en vanlig form av produktplacering i 

konsol- och dataspel. I exempelvis Tiger Woods PGA Tour 2005 använder sig Tiger av 

Nikeprodukter, i Tony Hawk Pro Skater använder sig de olika åkarna av diverse varumärken. 

Genom att använda sig av produkten, både i spelet och i verkligheten, identifierar sig spelaren 

med den kända personen.  
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Information behandlar produktplaceringen och företags möjligheter att utbilda och informera 

mottagaren om dess produkter. Denna dimension lämpar sig bra för produktplacering i 

konsol- och dataspel. I exempelvis Forza Motorsport kan spelaren välja att spela med ett stort 

urval av verkliga bilar. Varje bil har sina egenskaper formade efter verkligheten. Spelaren kan 

tävla i olika bilklasser. Spelaren får information och utbildning om den specifika bil som 

används. Att spela ett bilspel där bilen går sönder efter en krock skulle givetvis skapa 

irritation hos spelaren. Därmed framställs bilarna som bättre än vad de egentligen är. Detta är 

ett sätt att skapa bättre spelkänsla och upplevelse. 

 

Utförandet behandlar hur väl produkten passar in i den existerande handlingen av spelet. Vi 

anser att ”verkliga” produkter lämpar sig bäst i spel som ämnar vara verklighetstrogna och 

autentiska. I SSX On Tour passar de skidor som finns till förfogande väl in i handlingen. 

Målet är att klara olika utmaningar. För att kunna göra detta behöver den som spelar nyare 

och bättre produkter. Nya skidor kan till exempel göra det möjligt för spelaren att hoppa 

högre och utföra mer extrema trick. Vi upplevde när vi spelade  att vi konstant strävade efter 

att vinna tävlingar för att på så sätt få tillgång till ny utrustning.     
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8 Avslutande diskussion 
 
Med stöd av vår teoretiska bas och empiriska insamling har vi identifierat ett antal kriterier 

som vi anser bör vara uppfyllda för att produktplaceringen i konsol och dataspel skall lyckas. 

Efter att ha redogjort för dessa kriterier presenterar vi en tabell där vi med hjälp av dessa 

poängsätter de olika spelgenrer som vi identifierat. Utifrån denna poängsättning visar vi 

vilka genrer som är lämpliga för företag att produktplacera i.   

 

Produktplaceringen måste upplevas som trovärdig 

En av de viktigaste faktorerna för att en produktplacering skall lyckas är att den upplevs som 

trovärdig av mottagaren. För att uppnå detta bör vissa kriterier vara uppfyllda.  

 

Det är viktigt att meddelandet i viss mån är dolt och, som vi nämnde i avsnittet hybrid 

kommunikation, att avsändaren inte är synlig. Om avsändaren är för tydlig kommer 

mottagaren att uppleva spelet som ett reklamspel vilket i sin tur kommer att ge både 

speltillverkaren och det produktplacerande företaget badwill.  

 

Tid och rum aspekten, det vill säga i vilken tidsanda spelet utspelar sig, är också av stor 

betydelse. Det är svårt, om inte omöjligt, att exponera ett företag i ett spel som utspelar sig på 

medeltiden. Skyltar och liknande kommer att kännas felplacerade och orealistiska därigenom 

minskar spelkänslan för spelaren.    

 

Produktplaceringen bör fylla någon funktion 

Med att produktplaceringen bör fylla någon funktion menar vi, likt tidigare avsnitt, att spelet 

skall ge en verklighetstrogen bild. Skyltar i ett racingspel upplevs inte negativt då de 

påminner om verkligheten. På så sätt bidrar skyltar i racingspelet till autencitet. Kalle 

Klingborg hävdade att anledningen till att Konami använde sig av produktplacering i Pro 

Evolution Soccer 5 var för att skapa en så autentisk bild som möjligt av verkligheten.  
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Något av de fyra transformella dimensionerna bör uppfyllas 

För att produktplaceringen skall ha någon effekt på mottagaren bör någon av Russels fyra 

transformella dimensioner vara uppfyllda. Om så är fallet det fyller produktplaceringen enligt 

oss någon slags funktion och kommer att uppfattas på ett positivt sätt av mottagaren. Om den 

produkt som exponeras har personlig relevans för spelaren kommer varumärkeserinran att 

öka. Det kan exempelvis vara, som tidigare nämnts i analysen, en bil för den som har körkort 

eller är allmänt bilintresserad, ett golfset för en golfspelare och så vidare.  

 

Inlevelsen, uppfylls enklast i verklighetsbaserade spel med ”verkliga” personer. Exempelvis 

för en person som åker skateboard är det viktigt att vara som sina idoler. Om Tony Hawk, 

som får anses vara världens mest kända skateboardåkare, använder hjul av ett visst märke till 

sin skateboard så vill sannolikt hans fans också göra det. Denna produktplacering kan vara 

mycket effektiv om spelet lyckas överföra den kända personens attribut på produkterna.  

 

Information är svårare att applicera på produktplacering i konsol- och dataspel. Mattias Svahn 

anser att denna form av produktplacering skulle kunna vara mycket framgångsrik i 

utbildningsspel. Ett bra exempel som Svahn gav var Roller Coaster Tycoon och 

naturskyddsverket. I detta exempel skulle naturskyddsverket kunna köpa plats i spelet och om 

spelaren inte bygger ett bra avloppssystem till sin nöjespark så kommer översvämningar eller 

liknande att ske. Det skulle innebära ett avsteg från nöjesindustrin och frågan är hur många 

som skulle vara intresserade av att spela ett sådant spel. 

 

Utförande, som är den sista dimensionen, är viktig och kräver att produkten passar in i spelet. 

Produkten skall tillföra något och den som spelar bör tjäna något på att använda den. Om 

produkten lyckas med detta kommer spelaren få positiv varumärkeserinran. I ett racingspel 

med bilar är just dessa en förutsättning för spelet. Det kan vara antingen generiska bilar eller 

”verkliga” bilar. Mottagaren kommer inte att uppleva de ”verkliga” bilarna som 

produktplacerade utan snarare att de är en del av spelet och dess handling. Vi anser att 

starkare varumärkeserinran skapas då produktplacering är en förutsättning för avancemang i 

spelet. 
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Vi har, med hjälp av ovanstående kriterier, redogjort för vilka spelgenrer vi anser lämpar sig 

bäst för produktplacering. Med hjälp av en tabell som vi utformat ger vi varje genre poäng 

efter hur väl de uppfyller eller har möjligheten att uppfylla dessa kriterier. Poängsättningen 

är enkelt utformad, 1 poäng innebär att det inte fungerar, 2 poäng betyder att det sällan 

fungerar, 3 poäng betyder att det fungerar ibland, 4 poäng att det fungerar ofta och slutligen 

5 poäng, som betyder att det alltid fungerar. Tabellen baseras på uppsatsens insamlade 

material samt författarnas subjektiva bedömning.   

 

 

Tabell 2: Hur väl spelgenrerna uppfyller de uppsatta kriterierna 

 

Actionspel 

Vi anser att actionspel bör utspela sig i nutid för att produktplacering skall lyckas. I vissa spel 

fungerar placeringen som ett sätt för spelaren att avancera. Ett exempel på detta är Sony 

Ericssontelefonen i Splinter Cell, där telefonen ger spelaren nya uppdrag. I actionspel kan 

huvudfigurens popularitet överföras till spelet, till exempel rappartisten 50 Cent i 50 Cent 

Bulletproof. Sällan kan spelaren identifiera sig med karaktären i spelet eftersom denne inte 

lever i en fantasivärld där fiender ska förgöras. Produkten i actionspel fungerar inte heller som 

informativ eftersom många företag inte tillåter att deras varumärke förknippas med våld. 

 

 

 

 Action- Strategi- Rollspel Verklighets- Konstruktions- Äventyrs- Pussel- 

 spel spel  
& 

simulatorspel & ledningsspel spel spel 

Trovärdighet        

Dold 2 2 2 4 2 2 1 
Tid & rum 3 2 2 4 2 2 1 
Funktion 2 3 1 4 3 2 1 
Transformella 
stadier        
Personlig relevans 1 1 1 4 1 1 1 
Inlevelse 3 1 1 4 1 1 1 
Informativ 1 4 2 2 4 1 1 
Utförande 3 2 2 5 2 2 1 
Resultat 15 15 11 27 15 11 7 
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Strategispel 

Strategispel förekommer i nu- och dåtid, men oftast i dåtid och baseras därmed ofta på 

historiska händelser. Många spel är av krigisk karaktär, exempelvis World of Warcraft och 

Civilization, i vilka spelaren hanterar arméer och varje drag måste vara noga igenomtänkt. 

Miljöerna är omväxlande och möjliga att utforska. Detta är något som gör att det skulle kunna 

vara bra att placera reklam i dem. Det som talar emot är emellertid att spelen inte är 

verklighetstrogna. Produkter skulle kunna vara funktionella och hjälpa till logistikiskt och 

ekonomiskt, till exempel vid byggande av hus och dylikt med sponsrade verktyg. Det kan 

dock vara svårt att skapa en autentisk situation. Avsaknaden av realism gör det svårt att skapa 

personlig relevans och inlevelse. I handlingen anser vi dock att produktplacering av 

varumärken skulle bli alltför uppenbar. 

 

Rollspel 

Vi anser inte att produktplacering fungerar i rollspel, då de inte utspelar sig i nutid eller 

realistisk miljö. Om rollspelet utspelade sig i nutid skulle produktplaceringen kunna fungera 

eftersom spelaren ofta utforskar olika miljöer. Exempel på produktplaceringar kan i så fall 

vara byten av ”verkliga” varor eller dylikt.  

 

Verklighets- och simulatorspel 

Verklighets- och simulatorspel är den spelgenre som vi anser vara bäst lämpad för 

produktplacering. Vilket även är en uppfattning som våra intervjuobjekt också tycks ha. Dessa 

spel ämnar vara så autentiska som möjligt. Idag finns det rikligt med reklam kring 

idrottsevenemang, vilket möjliggör för en speltillverkare att placera reklam i dessa spel utan 

att det skapar misstro. I SSX On Tour finns ett antal ”verkliga” varumärken. Då utrustningen 

används i verkligheten är det relativt enkelt att dölja reklamen. Den fyller även en nödvändig 

funktion, du måste ha ett par skidor för att kunna åka. Beträffande de transformella stadierna 

anser vi att sportspel och produktplacering kan skapa hög grad av personlig relevans. En 

bilintresserad person kommer att uppmärksamma och spela med sin favoritbil i ett racingspel. 

Detta gäller även för inlevelsen, en person som åker skateboard ser upp till sina idoler och vill 

efterlikna dem så mycket som möjligt. Om de varumärken som idolerna använder i 

verkligheten finns med i spelet kommer spelaren med största sannolikhet att använda dem. En 

produkt kan fungera informativt i spelet. Det är dock inte troligt att man som konsument 
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kommer att köpa en vara därför att man exempelvis har provat ett Nikegolfset i Tiger Woods 

PGA Tour 2005, detta då produkten i fråga inte alltid har samma egenskaper i verkligheten.  

  

Konstruktions- och ledningsspel 

Rent teoretiskt skulle speltillverkaren kunna produktplacera i konstruktions- och ledningsspel. 

Mattias Svahn beskrev ett tänkbart scenario i spelet Roller Coaster Tycoon. Han menade att 

exempelvis naturskyddsverket skulle kunna införa en funktion där avloppssystem måste 

byggas. Produktplaceringen skulle då fungera informativt. Konstruktions- och ledningsspel 

påminner mycket om strategispel. En skillnad är emellertid att konstruktions- och 

ledningsspel inte är utforskande. Det finns vissa faktorer som gör att vi ger genren en låg 

poäng för tänkbar lyckad produktplacering. Spelen utspelar sig ofta i framtid eller dåtid, något 

som gör produktplaceringen svår att dölja. Den måste då oftast sättas in i spelets handling likt 

Roller Coaster Tycoon exemplet. Vi anser att produktplacering i spel i denna genre aldrig 

skapar personlig relevans eller inlevelse. 

 

Äventyrsspel 

Enligt vår mening är äventyrsspel en av de sämre genrerna att produktplacera i. Det finns flera 

anledningar till det. Det är ovanligt att äventyrsspel utspelar sig i nutid. Ett äventyrsspel är 

inte särskilt verklighetstroget, ofta med inslag av magi och andra övernaturliga ting. 

Exempelvis en Coca Colaflaska som exponeras i ett spel av denna karaktär blir både svår att 

dölja och att implementera i handlingen utan att den uppfattas som reklam. Vi anser inte 

heller att det är möjligt att produkter skulle förmedla en personlig relevans, inlevelse eller 

fungera i ett informativt syfte. Utförande skulle emellertid ge en viss effekt. Exempelvis ett 

äventyrsspel, som utspelar sig i framtiden, där spelaren tvingas använda sig av en gammal 

produkt (från nutiden) till exempel en bil för att ta sig från punkt A till B i spelet.  

 

Pusselspel 

Pusselspel är en genre anser vi vara olämplig för företag att produktplacera i. Vår åsikt är att 

försök till detta kommer att leda till att konsumenten/spelaren uppfattar spelet som ett 

renodlat reklamspel. Som Advergame anser vi dock att det passar alldeles utmärkt. En spelare 

betalar normalt sätt inte några pengar för att få spela ett Advergame och konsumenten vet att 

spelet innehåller reklam samt accepterar det.  
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Sammanfattningsvis anser vi att verklighets- och simulatorspel är bäst lämpade för 

produktplacering. De flesta av dessa spel återspeglar en verklighet som idag är fylld av 

reklam, något som gör produktplaceringen i spelen verklighetstrogen. Actionspel, strategispel 

samt konstruktions- och ledningsspel är andra spelgenrer där det är tänkbart att 

produktplacera, dock avsevärt svårare. Oftast beror det på vilken tid som återspeglas samt hur 

verklighetstroget det ämnar vara. För ett företag kan det även vara till nackdel att 

actionspelgenren ofta innehåller våldsinslag, då detta kan ge en negativ bild av dem. 

Äventyrsspel och rollspel är av naturen oftast inte ämnade att vara verklighetstrogna vilket gör 

det svårt att produktplacera i dessa. I pusselspel tenderar produktplacering att bidra till att 

spelen blir reklamspel. Detta gör att vi finner dem olämpliga för denna form av 

marknadskommunikation.    
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Bilaga 1: Intervjuer  

 

• Emma Duncan, Marketing Manager på EA Europe, 2005-11-22 

 

• Martin Lindell, Redaktör på tidningen Manual, 2005-11-15 

 

• Kalle Klingborg, PR-ansvarig på Konami Europe, 2005-12-05  

 

• Mattias Svahn, Doktorand vid Gotlands Högskola och IHR, 2005-12-05 

 

• Thomas Wiborgh, Redaktör på tidningen Reset, 2005-11-28 
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Bilaga 2: Egen Undersökning 

 
Titel: SSX On Tour 
Releasedatum: 2005-10-20 
Kategori: Verklighet och simulatorspel (Extremsport)  
Etikett:  EA 
Förlagets beskrivning: 
”Reach breakneck speeds, catch huge air, and become an icon with SSX™ ON TOUR. Create a rider or skier 
and build a career as you progress from a slope-side wannabe to a black-diamond dominating rockstar. 
Compete for medals or just tear up the massive new mountain, but make sure you look good doing it because 
your reputation is always on the line. Pull off jaw-dropping monster tricks to out-style your competitors while 
hurtling down the slopes at supersonic speeds. You create the hype - the hype creates a legend in SSX™ ON 
TOUR.”(www.ea.com) 
 
Identifierade varumärken: I spelet har vi funnit produktplacering i form av reklamskyltar, produkter och musik 
 
• Reklamskyltar: Sapient, Rome, Grenade, 4-frnt Skies, Dynastar, K2, Option, Westbeach, Stuff, Capita, 

O’neill, Line, Toyota, MTV2, Santa Cruz, Red Zone 
 
• Produkter: Anon, Weastbech, Burton, Special Blend, Coal, 4Frnt Skies, Nithward, Grenade, Armada, 

Rome, Line, K2 
 
• Musik: Artist- och musiklista se nedan 

 
Avenged Sevenfold 
Bat Country  
Billy Talent  
Red Flag 
Blackalicious 
Rhythm Sticks 
Bloc Party 
Banquet 
Bonobo 
Pick up 
Bonobo 
Flutter 
Chali2Na 
International feat. Beenie Man 
C-Rayz Walz 
Street Reppin 
Death From Above 1979 
Romantic Rights 
Def Leppard 
Let It Go 
Dio 
Stand Up And Shout 
Diplo 
Big Lost 
Diplo 
Indian Thick Jawns feat. P.E.A.C.E. 
Diva International  
Nothing to Do 
DJ Spooky And Dave Lombardo 
B-Side Wins Again feat. Chuck D 
Fu Manchu 
I Can’t Hear You 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Goldfinger 
My Everything 
Hot Hot Heat 
Pickin’ It Up 
Iron Maiden  
Run To The Hills 
Jurassic 5 
Red Hot 
LCD Soundsystem 
Daft Punk Is Playing At My House 
Louis XIV  
God Killed The Queen 
Maximo Park 
Apply Some Pressure 
Morningwood 
Nu Rock 
Motorhead 
Overkill 
Nine Black Alps 
Shot Down 
OK Go 
Here It Goes Again 
Paul Wall feat. Big Pokey of the 
S.U.C. 
Sittin’ Sidewayz 
Pennywise 
Competition Song 
Queens Of The Stone Age 
Medication 
Rock ‘N’ Roll Soldiers 
Flag Song 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scorpions 
Dynamite 
Sweatshop Union 
Come Back 
The Faint 
I Disappear 
The Herbaliser 
Lord, Lord feat. Roots Manuva 
The Herbaliser 
Gadget Funk 
The Hives 
No Pun Intended 
The Perceptionists 
People 4 Prez 
Vatican DC 
Antisocial 
We Are Scientists 
Lousy Reputation  
Z-Trip  
All About The Music featuring 
Whipper Whip 
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Titel: Tiger Woods PGA Tour 2005 
Kategori:  Verklighets- och simulatorspel (Sportspel) 
Releasedatum: 2004-09-23 
Etikett:  EA 
Förlagets beskrivning: 
“Tiger Woods PGA TOUR® 2005 challenges you to take on the man who has changed golf forever -- Tiger 
Woods. The revolutionary new Tiger Proofing course alteration technology allows you to modify course 
dynamics and call out your PGA TOUR® rivals by adding lengthier Tiger Tees, tighter fairways, dramatic 
undulations to greens, deeper bunkers, higher rough, and more. An enhanced EA SPORTS™ Game Face 
featuring non-proportional bone scaling and texture blending creates incredibly realistic looks, right down to 
the bags under your eyes. After making a name for yourself on the TOUR, tee off against legends including 
Arnold Palmer, Jack Nicklaus, and Ben Hogan to see how you stack up against the all-time greats. Change the 
way golf is played with Tiger Woods PGA TOUR 2005.” (www.ea.com) 

 
Identifierade varumärken:  I spelet har vi identifierat produkter, musik, licensierade golfbanor och golfspelare 
 
• Produkter:  Adidas, Callaway, Clevland, Cobra, Dunlop, Graffaloy, Maxfli, Never Compromise, Nike, 

Oakley, Ping, Rossa, Tag Heuer, Taylor Made, True Temper 
 
• Musik: Outkast – I like the way you move 

 
• Licensierade Golfbanor: (Urval) 

St Andrews, Pebble Beach, TPC Sawgrass, Colonial Country Club, Ceour dÁlene, Sherwood Country 
Club, Fancourt Golf Club Estate, Troon North Monument Course, Turnberry Ailsa, Edgewood Golf 
Club  

 
• Golfspelare: (Urval) 

Tiger Woods, John Daley, Vihjay Singh, Arnold Palmer, Seve Ballesteros, Jesper Parnevik, Colin 
Montgommery, Fred Funk, Fred Couples, Charles Howell III med mera. 
 

 
Titel: 50 Cent-Bulletproof   
Kategori:  Verklighets- och simulatorspel (Actionspel) 
Releasedatum: 2005-11-19 
Etikett:  Vivendi Universial Games 
Förlagets beskrivning: 
“After getting' bucked nine times and left for dead, 50 climbs from the jaws of death to exact revenge on his 
enemies. Working with his G-Unit soldiers - Lloyd Banks, Tony Yayo, and Young Buck - 50 takes on the most 
powerful gangs and crime syndicates in the city, uncovering a criminal conspiracy with international 
implications. This gritty urban action game, written by Terry Winter, Emmy® Award winning Executive 
Producer of The Sopranos®, also stars Eminem as Dectective McVicar and Dr. Dre as street-wise war veteran, 
Grizz” (vugames.com) 

Identifierade varumärken:  Hummer II, Reebok 

Artister/karaktärer i spelet: 50 Cent och G Unit- Lloyd Banks, Tony Yayo, Young Buck ,Eminem) 

Låturval :  

1.         "Pimp Pt2" 
2.         "I'm A Rider" 
3.         "Maybe We Crazy" 
4.         "Don't Make Me" 
5.         "Grew Up"  
6.         "Hit Your Ass Up" 
7.         "Hole In Yo Back" 

8.         "I Run NY" 
9.         "I Warned You" 
10.       "Simply The Best" 
11.       "Southside G Unit" 
12.       "When You Hear That" 
13.       "Why Ask Why" 
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Titel: Forza Motorsport 
Kategori:  Verklighets- och simulatorspel (Bilspel) 
Releasedatum: 2005-05-13 
Etikett:  Microsoft 
Förlagets beskrivning: 
“Are you passionate about cars and racing? Then, Forza Motorsport™ is your game. Own, customize, and race 
your favorite cars in the most technologically advanced and realistic driving sim yet. 
 
Use race earnings to buy upgrades and aftermarket parts, so you can transform real production cars into high-
performance racers. On the track, experience an impressively accurate simulation, while putting your 
performance-tuned creations to the test against the online gaming world on Xbox Live®” 

Identifierade Varumärken: I spelet har vi funnit produktplacering i form av reklamskyltar, bilar och 
licensierade banor 

• Reklamskyltar: Siemens, Audi, Dunlop, Mazda, Yokahama, Bridgestone, Suzuki etc. 
• Bilar : Porsche 911, Ferrari F40, Volvo S60, Bently Continental GT, BMW M3, Cadillac CTS-V, 

Dodge Viper SRT, Ford Mustang, Honda Accord, Jaguar S1 E-Type, Lexus IS300 med mera. Totalt 
finns det 230 bilar.  

 
Titel: Pro Evolution Soccer 5 
Releasedatum: 2005 
Kategori: Verklighet och simulatorspel (sportspel)  
Etikett:  Konami 
 
Förlagets beskrivning: 
Pro Evolution Soccer är känt som det ”definitiva” fotbollsspelet bland både spel och fotbollsintresserade och 
spelserien har blivit en av de bästsäljande till PlayStation 2. Pro Evolution Soccer 5 är det mest realistiska 
fotbollsspelet på marknaden och återskapar med känsla och perfektion alla passningar, skott och räddningar som 
bara riktig fotboll kan erbjuda.  
 
- För första gången är Norden representerat i spelet. Djurgårdens IF, Rosenborg BK & FC  Köpenhamn är nu 
fullt licensierade spelbara lag . 
- Multiplayer online funktion nu på alla versioner av Pro Evolution Soccer 5. 
- Dra nytta av PlayStation 2 versionen tillsammans med kommande PSP verisionen. Överför t.ex. ditt eget lag 
och fortsätt spela ditt favoritspel var som helst. 
- Kraftigt förbättrade editeringsmöjligheter för spelare, dräkter, emblem etc. 
- Alla rörelseanimationer av spelare är helt omgjorda. Hitta just din favoritspelares unika individuella rörelser. 
- Mer detaljerade spelare, både till utseende och till individuella egenskaper. 
- Fullt licensierade ligor; Serie A, La Liga och Eredivisie samt utökat antal licensierade klubblag som t ex 
Arsenal, Chelsea. 
- Förbättrad AI (Artificiell Intelligens) för domare och målvakter. 
- ”Memorial match” låter dig skapa en spelarprofil som håller reda på all statistik om dina matcher mot dina 
kompisar.  

 
Identifierade varumärken: 
Adidas, Konami, Ben Sherman, acMilan.com, Opel.  
Tröjreklam varierar beroende på vilket lag man spelar med. Spelar man med Real Madrid får så är det Siemens, 
Manchester United så är det Vodafone och så vidare.  
 
 
Artister/Karraktärer i spelet: 
Spelet innehåller ”verkliga” fotbollsspelare från de största europeiska ligorna och de nämns med namn samt att 
de har designats för att återspegla deras verkliga utseende så mycket som möjligt.  

 

 


