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Sammanfattning 
 
Denna uppsats har skrivits i syfte att undersöka hur Nordisk Film, distributören av Sonys 
spelprodukter i Sverige, kan använda sin marknadsföring för att attrahera nya segment av 
marknaden. Nordisk Film har sedan en tid distribuerat ett flertal spel, som till sin utformning 
skiljer sig från majoriteten av det befintliga utbudet på tv-spelsmarknaden. Dessa spel riktar 
sig mot äldre användare, varför vi ansett det intressant att studera vilka möjligheter detta leder 
till ur företagets perspektiv. Detta har gjorts med utgångspunkt ur etablerade teorier och två 
statistiska undersökningar vilka utformats i både explorativt och deskriptivt syfte. Den första 
undersökningen utfördes på ett större urval och avsåg ta reda på generella åsikter samt 
kunskap om tv-spel i allmänhet och vissa specifika speltitlar i synnerhet. Vår andra 
undersökning hade ett betydligt mindre urval och med denna ville vi istället se hur 
respondenternas inställning förändras efter att ha provspelat två spel av detta slag. Resultaten 
av undersökningarna visade att dessa nya spel var mycket uppskattade av våra respondenter, 
samt att inställningen till tv-spel förbättrats efter provspelning, varför de kan anses ge Nordisk 
Film goda förutsättningar att nå nya kunder. Våra slutsatser och rekommendationer utifrån 
detta är att företaget bör marknadsföra dessa spel än mer aktivt mot denna målgrupp med 
fokus på deras unika attribut, för att på så sätt öka den sociala acceptansen för tv-spel. 
Därigenom bör företaget ha goda möjligheter att attrahera detta segment av marknaden att 
köpa deras produkter.      
 
Abstract 
 
This essay was written with the purpose of examining how Nordisk Film, the distributor of 
Sony´s videogames in Sweden can use marketing as a means of attracting new segments of 
the market. For some time now, Nordisk Film has distributed a number of games that differ 
from the majority of available games on the market, regarding the design of their gameplay. 
These games are targeted at older users than before, we have therefore considered it to be of 
interest to study the opportunities this can present from the company´s perspective. This has 
been done utilizing established theories as well as two statistical surveys which have been 
formulated with both an explorative and descriptive purpose. The first survey was conducted 
on a larger sample of respondents and intended to find out opinions and knowledge regarding 
videogames in general and some specific videogame titles in particular. Our second survey 
was conducted on a significally smaller sample, this instead intended to measure changes in 
opinions amongst our respondents after having played two games of the aforementioned kind. 
The results of these surveys show a very positive attitude toward these new games, they also 
show an improved attitude toward videogames in general amongst those who tried playing 
them, this could be considered as giving Nordisk Film a good chance of succeding in reaching 
new customers. Our conclusions and recomendations from this are that the company should 
market these games to an even greater extent, focusing on their unique features and thereby 
increasing the social acceptance for videogames. The company should hereby have good 
prospects of attracting this segment of the market to buying their products. 
 
Nyckelord 
 
Nordisk Film, Sony, Playstation 2, tv-spel, spelkonsol, segmentering, positionering, 
målmarknadsföring, Buzz, EyeToy Kinetic. 
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1 Inledning 
 
I detta kapitel kommer vi att förklara bakgrunden till denna uppsats i en problemdiskussion 
som följs av de konkreta frågeställningar vi avser besvara. Därefter presenterar vi vårt syfte, 
hur detta arbete är disponerat samt våra avgränsningar. 
 

1.1 Problemdiskussion 
 
Vi har i samarbete med Nordisk Film, generalagent för Sony Playstation1 i Sverige, beslutat 
oss för att behandla en problemställning inom området marknadsföring. Vi har kommit i 
kontakt med företaget via Anette Eriksson, pressansvarig på Nordisk Film, som beskrivit en 
intressant situation på marknaden för tv-spel. Vi har för avsikt att undersöka denna situation, i 
form av denna uppsats, i samråd med företaget. 
    Under den inledande kontakten med Nordisk Film framkom att Sonys huvudsakliga 
konkurrent på tv-spelsmarknaden, Microsoft, i slutet av 2005 skulle lansera sin nya konsol 
Xbox 360.2 Denna tillhör nästa generation spelkonsoler, Sonys egen motsvarighet Playstation 
3 förväntas komma tidigast under 2006. Sony har nyligen lanserat ett flertal speltitlar som inte 
i första hand är prestandakrävande utan snarare bygger sin spelupplevelse på nya gränssnitt 
där bland annat den sociala aspekten av tv-spelande får större utrymme. Dessa nya speltitlar 
riktar sig främst till segment av marknaden som tidigare inte varit i fokus för utveckling av tv-
spel, detta faktum utgör utgångspunkten för vår uppsats, en närmare avgränsning redogör vi 
för i kapitel 1.5.  
    Nordisk Film har i slutet av 2005 marknadsfört speltitlar som riktar sig mot denna del av 
marknaden som utgörs av äldre användare, och i större utsträckning än tidigare mot kvinnor. 
Vi vill i denna uppsats ta reda på i hur stor utsträckning personer inom denna målgrupp 
känner till dessa spel, samt vad de har för inställning till spelen i fråga. För att erhålla denna 
kunskap kommer vi att genomföra två separata undersökningar som utformas i enlighet med 
vårt val av metod samt de specifika problem vi nedan formulerar. Med den information dessa 
undersökningar ger oss avser vi sedan avgöra huruvida dessa spel kan anses vara lämpliga för 
Nordisk Film att använda i syfte att sälja konsolen Playstation 2 till denna målgrupp. Vår 
förhoppning var även att i möjligaste mån med hjälp av etablerade teorier inom 
marknadsföring kunna avgöra hur detta kan göras.        
 

1.2 Problemformulering 
 
Vår problemformulering består av tre frågor: 
 

• Uppfattas de nya typer av spel som Nordisk Film distribuerar som attraktiva av det 
segment vi avgränsat oss till? 

  
• Marknadsförs dessa speltitlar framgångsrikt till detta segment? 
 

                                                 
1 Playstation är ett registrerat varumärke som tillhör Sony Computer Entertainment Inc. 
2 Xbox 360 lanserades i Sverige i början av december 2005. Xbox 360 är ett varumärke som tillhör Microsoft 
Corp. 
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• Hur kan dessa spel användas av Nordisk Film för att attrahera detta segment av 
marknaden att köpa Playstation 2? 

 

1.3 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är såväl deskriptivt som explorativt, vi har haft för avsikt att dels 
kartlägga befintliga kunskaper om och inställningar till Playstation 2, dels att använda 
företagsekonomiska modeller för att beskriva hur de nya typer av spel som släppts kan 
användas för att nå nya kundsegment på marknaden.    
 

1.4 Disposition 
 
Inledningsvis kommer vi att kort beskriva produkten Playstation 2 och företaget Nordisk 
Film. Därefter kommer vi att förklara den metod vi har använt oss av i detta arbete. Våra 
teorier beskrivs i kapitlet som följer, därefter kommer vi att redogöra för de undersökningar vi 
genomfört i kapitlet Empiri. Kapitlet efter detta heter Analys, och det är här vi ska försöka 
knyta samman resultaten från undersökningarna med de teorier och modeller vi valt att 
behandla. Avslutningsvis kommer vi att presentera våra slutsatser och rekommendationer.   
 

1.5 Avgränsning 
 
Tv-spelsindustrin omsatte år 2002 ca 20,7 miljarder dollar och förväntas växa till ca 30 
miljarder dollar under 20073, den utgör därmed en enorm marknad globalt. Vi har valt att 
koncentrera oss på den svenska marknaden, då en global studie skulle bli alltför omfattande, 
samt att vi skriver denna uppsats i samråd med Nordisk Film vars marknad för Playstation 2 
enbart är Sverige. Inom den svenska marknaden har vi bestämt oss för att närmare granska 
personer över 18 år av bägge könen med begränsad eller ingen tidigare erfarenhet av tv-spel, 
detta då dessa personer utgör potentiella framtida kunder. Vidare har vi avgränsat oss i våra 
undersökningar då dessas omfattning skall utgöra ett representativt stickprov samtidigt som 
bearbetningen av dessa skall vara praktiskt genomförbar inom såväl ramen för utrymme som 
tid för denna uppsats. Slutligen utgör vårt val av teorier en avgränsning då dessa inskränker 
sig till att omfatta endast marknadsföringsperspektivet på de spel vi undersöker, andra 
aspekter såsom exempelvis psykologiska eller sociologiska beaktas ej i denna uppsats. 
Utgångspunkten för den teoretiska modell vi använt oss av är hämtad ur främst en bok, dock 
har de i modellen ingående delarna bearbetats med hjälp av ett flertal andra litterära verk för 
att öka vår förståelse för respektive fas i modellen.    
    Förutsättningarna för detta arbete och dess inriktning mot Nordisk Film innebär att denna 
uppsats till sin utformning kan sägas vara skriven ur ett konsumentperspektiv då såväl 
befintliga som potentiella konsumenter av de efterfrågade produkterna har deltagit i våra 
undersökningar. Vi vill dock påpeka att våra slutsatser och rekommendationer snarare kan 
anses ha företagets perspektiv som fokus, det är ur deras synvinkel våra resultat är tillämpbara 
i praktiken. 
 
 
 
                                                 
3 www.rocsearch.com, 2005-12-18 
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2 Metod 
 
 
Vi kommer i detta kapitel att redogöra för olika metoder som används inom vetenskapsteori, 
vi kommer även att förklara vilka metoder vi använt oss av och varför. Vi kommer därefter att 
beskriva vår urvalsmetod och bakgrunden till denna. Slutligen kommer vi att granska dessa 
metoder kritiskt i syfte att påvisa de problem som kan uppstå vid implementering av denna 
metodologi. 
 

2.1 Vetenskapsteoretiska metoder 
 
Inom vetenskapsteori finns tre huvudsakliga inriktningar; den positivistiska, den 
hermeneutiska samt den källkritiska.4 Positivismen är uppbyggd på två källor till information, 
våra sinnen och vår logik. Hermeneutiken kan snarast sägas syfta till att nå förståelse genom 
att tolka skeenden ur ett humanistiskt perspektiv. Positivismen är alltså i denna mening 
befriad från känslor, den bygger sin kunskap på det mätbara och logiska och innefattar alltså 
därmed matematik, det kvantifierbara. Den källkritiska metoden bygger på att man kritiskt 
granskar uppgifter och sållar ut det som utgör fakta från det som ej kan anses påvisbart och 
troligt. Den använder sig av såväl logiska som tolkande element och kan därmed sägas ha 
både positivistiska och hermeneutiska drag. Inom positivismen finns olika sätt att dra 
slutsatser; induktion, deduktion och en kombination av dessa som kallas abduktion.5 
Induktion används för att statistiskt påvisa sannolikheter som därmed antas vara generellt 
giltiga eller ogiltiga, man kan exempelvis dra allmänna slutsatser med hjälp av stickprov. 
Deduktion är istället ett logiskt verktyg som utifrån en eller flera premisser prövar det vi 
iakttar i ett resonemang, om detta stämmer antas slutsatsen vara giltig. En viktig aspekt av den 
induktiva metoden (och därmed även den abduktiva metoden) är de två begreppen reliabilitet 
och validitet, det förstnämnda avser huruvida de mätningar man baserar sina slutsatser på är 
tillförlitliga och representativa medan det sistnämnda talar om huruvida man mätt det man 
faktiskt haft för avsikt att mäta. Alla undersökningar som baseras på empiriskt material bör 
granskas ur dessa två synvinklar för att kunna belägga eller vederlägga deras vetenskapliga 
värde, om man inte kan visa att resultatet är representativt och att undersökningen utförts på 
rätt sätt kommer ju de slutsatser som dras av dessa att vara felaktiga eller ointressanta då de 
endast påvisar hur något förhåller sig i just detta specifika fall snarare än i allmänhet. 
 

2.2 Val av metod 
 
Vår metod för att genomföra detta arbete har till sin natur varit positivisk då vi använt oss av 
abduktion för att komma till våra slutsatser. Vi har deduktivt undersökt den rådande 
marknaden och konstaterat att vissa segment inte tilltalats av produkten Playstation 2 i särskilt 
hög utsträckning tidigare, detta förmodar vi beror främst på det rådande utbudet av spel till 
produkten då dessa tidigare inte riktats mot dessa segment. Logiskt borde det alltså förhålla 
sig så, att om spel som riktar sig mot ett av dessa segment visar sig vara populära hos vår 
undersökningsgrupp, så borde de även tilltala andra personer inom samma segment. Detta är 
den hypotes vi fortsättningsvis kommer att utgå ifrån. Anledningen till vårt val av metod är 
helt enkelt att den lämpar sig avsevärt bättre i en vetenskaplig undersökning än en 
                                                 
4 Thurén, 1991, s. 15-16 
5 Patel och Davidsson, 2003, s. 23-25 
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hermeneutisk metod då den senare snarare ger oss förståelse än faktisk kunskap. Detta kan 
även kopplas till vårt syfte med detta arbete som tidigare påpekats är explorativt och 
deskriptivt till sin karaktär snarare än tolkande eller beteendeinriktat. 
    Den hypotes vi formulerat enligt ovan ville vi sedan undersöka induktivt, detta har vi gjort 
genom att använda oss av en kvantitativ undersökningsmetod. Vi har genomfört en 
surveyundersökning samt en fokusgruppsundersökning, den första syftar till att ta reda på vad 
folk vet och tycker om Playstation 2. Den andra undersöker bland annat om och hur 
inställningar förändras efter att man provat två nya typer av spel. Anledning till detta är att vi 
vill kartlägga vad respondenterna vet om spelkonsolen Sony Playstation 2 samt om de vet om 
de nya spel som lanserats samt huruvida dessa nya typer av spel är lämpliga att använda för 
att nå nya kunder. 
    Vissa av frågorna i våra undersökningar har svarsalternativ utformade enligt Likertskalan6. 
Denna skala har fem olika svarsalternativ, där två är positiva till sin natur, två negativa, samt 
ett neutralt. Det neutrala återfinns i mitten på denna skala, men kan i vissa fall tas bort, om 
man vill tvinga respondenten att ta ställning. Anledningen till att vi valde denna skala är att vi 
anser att det i efterhand är lätt att räkna ut ett aritmetisk medelvärde, något vi kommer att 
använda i jämförande syfte i vår uppsats. Anledningen till att vi inte använt andra skalor 
såsom Guttmanskalan är helt enkelt för att underlätta både utformning och databearbetning av 
våra enkäter. Guttmanskalan är i detta avseende betydligt mer omfattande, något vi inte ansåg 
vara nödvändigt då vår frågeställning inte är särskilt komplex. Vi ansåg vidare att 
Likertskalan är lättare att förstå ur ett respondentperspektiv, vilket även detta bidrog till att vi 
valde just denna. Undersökningarna består av formulär som återfinns i kapitlet Bilagor. 
    Vi har fortlöpande under arbetets gång haft kontakt med Nordisk Film, för att få svar på 
frågor som uppkommit vartefter. Kontakten har skett dels telefonledes, dels har vi besökt 
Nordisk Film vid tre tillfällen, där vi vid tre tillfällen träffat företagets pressansvarige Anette 
Eriksson,7 och vid ett tillfälle även företagets VD Jens Alex.8 
  

2.3 Urvalsmetoder 
 
Det finns ett flertal olika urvalsmetoder, exempelvis slumpmässigt, icke slumpmässigt, 
stratifierat, sannolikhets- samt klusterurval9. Då man inte har möjlighet att utföra en 
totalundersökning av hela populationen, kan man istället undersöka ett stickprov av denna 
population, och utifrån dessa resultat dra slutsatser om hela populationen. För att uppnå 
högsta möjliga reliabilitet behöver det stickprov man valt ut vara så representativt som möjligt 
för populationen. Detta kan man på inget sätt garantera, men den bästa metoden för att kunna 
uppnå detta är slumpmässigt urval10. Det finns tillfällen då man har vissa uppgifter om 
populationen, såsom ett visst åldersintervall eller ett visst yrke. Om så är fallet är 
slumpmässigheten fortfarande mycket viktig, den enda skillnaden är att man inom denna 
grupp behöver utföra ett slumpmässigt urval. Ett exempel på detta är stratifierat urval11, där 
man delar in populationen i olika strata, delgrupper, detta för att säkerställa skillnaderna, för 
då man har med slumpen att göra kan det ibland bli en sned fördelning, exempelvis att fler 
yngre blir tillfrågade än äldre.  

                                                 
6 Stensmo, 2002, s. 62 
7 Intervjuer 2005-10-20, 2005-11-11 och 2005-12-19 
8 Intervju 2005-12-19 
9 Dahmström, 2000 
10 Dahmström, 2000, s. 192 
11 Dahmström, 2000, s. 215-229 
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    Vi har valt en urvalsmetod som kallas kvoturval12 inför Undersökning 1. Detta bygger på 
att intervjuaren själv väljer sina respondenter efter vissa i förväg uppsatta kriterier. Man kan 
ha beslutat sig för att undersöka kvinnor i åldrarna 18 till 25 år för se vilken inställning de har 
till skattesänkningar. Det finns en hel del kritik mot denna form av undersökning. Den främsta 
kritiken riktar sig mot den styrning av urvalet dessa leder till då urvalsförfarandet blir 
subjektivt, med andra ord är ett helt slumpmässigt urval omöjligt att uppnå med denna typ av 
undersökning, trots detta kan dock ett sådant urval vara representativt för just den 
målpopulation man vill undersöka. Vi vill alltså förtydliga att vi inte har haft för avsikt att 
eftersträva fullständig slumpmässighet då vi främst vill inrikta oss mot vissa åldersgrupper 
och en viss fördelning av kön. Ett ytterligare problem är ”intervjuareffekterna”13 som kan 
leda till ofrivillig påverkan av respondenterna exempelvis genom tonfall och ordval. Men 
respondenterna kan även påverka varandra på samma sätt. Trots denna kritik har vi ansett att 
denna metod bäst lämpar sig för den typen av undersökning vi har för avsikt att utföra, främst 
på grund av dess enkelhet. Att med våra begränsade resurser lyckas uppnå ett helt 
slumpmässigt urval, samtidigt som vi får motsvarande storlek på stickprovet ansåg vi vara 
nästintill omöjligt. Vi har i denna undersökning prioriterat stickprovsstorleken framför 
slumpmässigheten. Vi hade förvisso kunnat skicka ut enkäter, eller lagt upp dessa på Internet, 
och på detta sätt fått enkäter besvarade. Dock är det svårt att garantera att detta förfarande 
resulterar i högre slumpmässighet, då det föreligger en risk att det bara är personer som är 
intresserade av, eller på annat sätt besitter kunskaper om, ämnet i fråga, som kommer att 
besvara enkäterna. En annan undersökningsmetod är telefonintervjuer. Här är dock problemet 
att det är svårt att hitta bra databaser för urvalet, samt att bortfallet ofta är väldigt stort. Även 
kvoturvalet resulterar ofta i stort bortfall, detta behöver dock inte innebära lika stort 
tidsåtgång, potentiella respondenter kan snabbare klargöra sin ovilja att delta och intervjuaren 
besparas därigenom i längden en hel del tid. Förvisso blir bortfallet stort om man räknar med 
alla som inte stannar till för att besvara enkäten, men man slipper överraskningsmomentet 
som följer med Internetenkäter och postenkäter, där risken finns att man efter utsatt tid 
upptäcker att man inte fått in tillräckligt många svar, och då måste förlänga tidsfristen. 
Detsamma gäller förvisso för kvoturvalet, men då man här mer aktivt söker respondenter kan 
man ofta i ett tidigt stadium dra slutsatser om hur lång tid det kommer att ta, och efter det 
anpassa den avsatta tiden för undersökningen.  
    Urvalet för Undersökning 2 har även detta i grunden varit ett kvoturval. Denna 
undersökning var dock lite speciell, då den i praktiken innebar att respondenterna skulle 
provspela två spel hemma hos oss. Vi ville även här ha respondenter som passade in på det 
segment som vi tidigare specificerat. Urvalsförfarandet gick därför till som så, att vi ringde 
människor vi kände som passade in på den målgrupp vi valt, och bad dessa ta med personer 
de kände som även de passade in på samma beskrivning, helst personer vi själva inte är 
bekanta med. Denna urvalsmetod är i hög grad subjektiv, men då denna undersökning i sig 
mer är en fokusgruppsundersökning än en statistisk dito, anser vi att detta på inget sätt är 
olämpligt. I denna typ av undersökning är det gruppdynamiken som är det essentiella14, där 
den konstruktiva diskussionen är överordnad det strikt slumpmässiga urvalet. Därför är inte 
ett urval där det finns individer som känner varandra förkastligt, då tidigare vänskap ibland 
kan verka som en katalysator för diskussionen, då respondenterna i mindre utsträckning drar 
sig för att uttala sig. Våra roller i undersökningen som moderatorer, eller 
undersökningsledare, var ytterst begränsad. I en renodlad fokusgruppsundersökning är det 
diskussionen som är det primära, i vår undersökning var det enkäterna som fylldes i före och 
efter provspelningen som låg till grund för de data som vi använt. Vi har dock försökt varit 
                                                 
12 Dahmström, 2000, s. 193 
13 Dahmström, 2000, s. 74 
14 Morgan, 1998 s. 55 
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lyhörda för de diskussioner som uppkommit under undersökningens gång, och utifrån detta 
hitta kompletterande information som inte speglats av frågeformulären.  
 

2.4 Genomförande av Undersökningar 
 
Då Undersökning 1 efterfrågar en stor mängd respondenter var denna mest lämplig att utföra i 
offentliga miljöer medan Undersökning 2 med våra förutsättningar endast kunde genomföras i 
privata miljöer. Då vi för Undersökning 1 velat ha ett så slumpmässigt urval som möjligt 
inom ramen för de kriterier vi satt upp i kapitel 2.2 beslutade vi oss för att bege oss till 
allmänna platser och där försöka få folk att fylla i vårt formulär. Vi har även genomfört 
undersökningen på våra respektive arbetsplatser samt i våra respektive bekantskapskretsar. 
För majoriteten av respondenterna ville vi ha en plats där det var en stor genomströmning av 
människor, men dessa människor skulle helst inte vara under tidspress, på väg till arbeten 
eller liknande. Valet föll av två anledningar på köpcentrat Nacka Forum, dels för att det 
geografiskt sett låg bra till för oss båda, samt att vi hade en god kännedom om platsen. Här 
genomförde vi Undersökning 1 under tre dagar.  I de fall där det varit möjligt har vi föredragit 
att ställa de frågor vi haft till respondenterna och själva fylla i svaren, detta i syfte att 
minimera antalet felaktigt ifyllda formulär. Vi har under ungefär hälften av tiden tillfrågat 
förbipasserande vid in- och utgångarna till köpcentrat, övrig tid har vi aktivt sökt upp 
respondenter inne i köpcentrat. Detta har i huvudsak skett mellan tiderna 10.00 och 17.00, 
därefter minskade antalet respondenter betydligt. Troligen berodde detta på folk ansåg att det 
började bli sent, och därför ville komma hem, varför vi istället för våra tidsmässigt planerade 
två dagar blev tvungna att genomföra ytterligare en dags undersökningar, i syfte att nå upp till 
det stipulerade antalet besvarade enkäter.  
    Undersökning 2 genomfördes hemma hos oss båda vid ett flertal olika tillfällen under två 
veckor, då spelen inte medger fler än fyra spelare åt gången och därmed krävde betydligt mer 
tid för att vi skulle uppnå det stipulerade antalet ifyllda enkäter. 
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3 Bakgrund 
 
 
Vi kommer i detta kapitel beskriva produkten Playstation 2, tillbehör till denna samt de 
speltitlar som är relevanta för detta arbete. Vi kommer även kort att beskriva företaget 
Nordisk Film och dess förhållande till Sony, vars spelprodukter företaget distribuerar.  
 

3.1 Produkten Sony Playstation 2 
 
Produkten Sony Playstation 2 är ett tv-spel, även kallad spelkonsol. Den består av en 
huvudenhet, en handkontroll samt kablage för att koppla enheten till elnätet samt en tv, som 
på detta sätt utgör konsolens monitor. Till konsolen behöver man ett spel, en dvd-film eller en 
musik-cd, utan någon av dessa fyller konsolen ingen funktion. Spelen finns i cd och dvd-
format. Handkontrollen används för att de funktioner som finns i spel, men kan även 
användas som fjärrkontroll vid uppspelning av film eller musik. 

 
Figur 1 Sony Playstation 2 med handkontroll (med upphovsrättsinnehavarens tillstånd) 

 
Playstation 2 har funnits sedan november 2000 i Europa och har sålts i över 100 miljoner 
exemplar vilken är betydligt fler än någon av dess konkurrenter. Hösten 2004 släpptes en ny 
version av konsolen (se figur 1), denna är 75 % mindre än originalet och har extern 
strömadapter vilken tidigare var inbyggd. Idag finns det över 6 000 speltitlar inom en mängd 
genrer såsom action, sport, racing, simulation, rollspel, strategi, äventyr och barnspel15. 
 
 
Tillbehör och spel 
Det finns en mängd olika tillbehör till konsolen, exempel på dessa är minneskort som kan 
användas för att spara data i spel. Detta möjliggör att konsolen kan stängas av eller att 
strömförsörjningen bryts utan att dina inställningar försvinner. Andra tillbehör inkluderar en 
trådlös fjärrkontroll för att kunna styra konsolens dvd-funktion. Den fungerar då snarlikt en 
vanlig dvd-spelare, tillsammans med fjärrkontrollen ingår en infraröd mottagare. 

                                                 
15 www.scei.co.jp, 2005-12-07 
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    USB-kontakter16 finns på konsolen, med hjälp av dessa kan olika tillbehör såsom headset 
(hörlur med mikrofon) och speltillbehör såsom mentometerknappar, kamera och mikrofon 
anslutas. En mängd andra tillbehör finns idag på marknaden, vi kommer dock ej att redogöra 
för dessa då de inte är relevanta för vår uppsats. 
    De spel som vi valt att titta närmare på är framförallt det nyligen släppta Buzz17 samt det 
likaledes nyligen lanserade EyeToy18 Kinetic. Dessa spel använder inte konventionella 
gränssnitt med handkontroll i själva spelen (se bilaga 4), i stället används för Buzz de till 
spelet medföljande mentometerknapparna (se figur 2).  Buzz är en musikfrågesport med 5000 
frågor på 1000 olika låtar, dessa sträcker sig från 60-talet fram till idag. För att svara på 
frågorna trycker spelaren på den knapp som motsvarar det rätta svaret i enlighet med vad som 
visas på tv-skärmen, alternativt används den större röda knapp som benämns ”buzzer” och 
som gett namn åt spelet.   

 
Figur 2 Mentometerknappar till spelet Buzz (med upphovsrättsinnehavarens tillstånd) 

 
    Eyetoy Kinetic använder sig främst av den medföljande kameran EyeToy (se figur 3), här 
är det spelarens rörelser framför denna som styr spelet. Slutligen finns spelserien Singstar 
som hittills utkommit i 4 versioner och sålts i ca 65000 exemplar i Sverige19. I detta spel 
används de medföljande mikrofonerna, spelet känner av om man håller rätt tonläge och längd 
på tonerna till kända musikstycken. Ett uppföljare till detta spel är planerad. 
 

3.2 Nordisk Film 
 
Företaget Nordisk Film är ett distributionsbolag, och de distribuerar förutom Sonys 
spelkonsoler Playstation 2 och den bärbara konsolen PSP20, Sonys egna speltitlar samt filmer.  
 
 

                                                 
16 Universal Serial Bus, en anslutningsstandard som ofta används på persondatorer 
17 Buzz är ett registrerat varumärke som tillhör Sony Computer Entertainment Inc. 
18 EyeToy är ett varumärke som tillhör Sony Computer Entertainment Inc. 
19 Enligt Anette Eriksson, intervju 2005-11-11 
20 Playstation Portable. PSP är ett varumärke som tillhör Sony Computer Entertainment Inc. 
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Figur 3 Kameran EyeToy (med upphovsrättsinnehavarens tillstånd) 

 
Nordisk Film är det enda företag i världen som distribuerar Sonys spelprodukter men inte ägs 
av Sony själva. Anledningen till detta är att Sony Sverige, distributör av Sonys övriga 
produkter, vid lanseringen av Sonys tv-spel inte hade den organisation som krävdes och 
därför inte hade möjlighet att ta hand om denna marknad.21 Företagets Playstationavdelning 
omsatte 2004 ca 350 mkr och hade 10 anställda22. Huvudkontoret är förlagt till Danderyd 
strax utanför Stockholm.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
21 Enligt Anette Eriksson, intervju 2005-11-11 
22 Enligt Anette Eriksson, intervju 2005-11-11 
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4 Teorier och modeller 
 
 
Vi kommer i detta avsnitt behandla de teorier och modeller vi valt att tillämpa på våra 
problemställningar. Dessa ligger till grund för de undersökningar vi utfört och som avhandlas 
i nästa kapitel, vi kommer även att återknyta till dessa i vår analys.  
    Vårt val av modeller har sin utgångspunkt i Fahy & Jobber (2003). Först segmenteras 
marknaden, efter detta väljs metod för målmarknadsföring och slutligen positioneras 
produkten mot denna målmarknad. Vi kommer dock utöver dessa begrepp kort att redogöra 
för varumärkesstrategier, främst i syfte att tydliggöra vilka risker som föreligger i 
marknadsföring av nya produkter under samma varumärke. Dessa strategier hämtas ur Kotler 
(2000).  
     

4.1 Segmentering 
 
Enligt Söderlund (1998) kan segmentering beskrivas ur tre olika perspektiv; indelning, val 
samt bearbetning av kunder. Enligt den modell vi använt oss av från Fahy och Jobber (2003) 
avser segmentering endast det första av dessa perspektiv, nämligen indelning eller 
klassificering. De andra aspekterna av segmentering kommer vi alltså inte att beröra i detta 
kapitel. 
    Man kan dela in marknaden på olika sätt, beroende på vad man eftersöker. Man kan dela in 
i både demografiska och geografiska faktorer, såsom inkomst, ålder, kön, bostadsort eller 
arbetsort. Man kan även hitta mer specifika faktorer, såsom läsare av Dagens Nyheter, 
medlemmar av SAS Eurobonus eller personer som åker bil till arbetet. Eller varför inte läsare 
av Dagens Nyheter, som är medlemmar i SAS Eurobonus, och som dessutom åker bil till 
arbetet.  
Man kan dela in segmentering i tre olika typer, beteendebaserad segmentering, psykografisk 
segmentering samt profilsegmentering23.  
 

• Beteendebaserad segmentering. Under denna kategori samlas alla beteenden som man 
kan koppla samman med köp av en produkt. När köper kunden, varför en viss 
produkt, och hur används produkten är vissa av de frågor man försöker hitta svar på. 

• Psykografisk segmentering. Denna typ av segmentering används då man tror sig ha 
anledning att tro att köp av en viss produkt har med livsstil eller personlighet att göra. 

• Profilsegmentering. Här ser man till skillnader i demografiska faktorer såsom ålder, 
kön, inkomst, social klass, och geografiska faktorer, såsom bostadsort. 

 
Man behöver inte bara använda en av dessa typer av segmentering. Ponera att man i sitt arbete 
kommit fram till att den produkt vi ska sälja har starka samband med köparens livsstil och 
personlighet, det behöver inte nödvändigtvis innebära att vi därmed bestämmer oss för att 
försöka sälja till alla som vi tror tillhör denna population. Vi kan istället gå vidare genom att 
försöka profilsegmentera just denna population, vilket kanske leder till att vi bestämmer oss 
för att inrikta oss på höginkomsttagare, som bor i storstadsregionerna, och som är mellan 25 
år och 40 år. Men är det verkligen nödvändigt att segmentera? Ta biltillverkaren Ferrari, ett 
företag som tillverkar bilar i miljonklassen, som exempel. När detta företag utformat sin 
marknadsföring spelar troligen just social klass och inkomst en avgörande roll. Troligen 

                                                 
23 Fahy och Jobber, 2003, s. 105 
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kommer en marknadsföringskampanj i en tidning som Connoisseur, en gratistidning som 
skickas hem till dem som tjänar minst 750 000 kronor per år eller som har en förmögenhet på 
minst 5 miljoner kronor,24 vara mer kostnadseffektiv än motsvarande annons i Dagens 
Nyheter.  
    I ett samtal med Nordisk Films VD Jens Alex nämnde han att de även gör en indelning av 
återförsäljarna, alltså inte bara kunderna. Denna indelning beskrev han som ett led i åldrandet 
av produkten. Under produktens första levnadsår såldes denna nästan uteslutande i 
hemelektronikbutiker samt leksaksaffärer. Vartefter produkten åldras kommer andra 
distributionskanaler användas, framförallt då priset börjat sjunka. Han exemplifierade detta 
med att Playstation 2 numera även säljs på stormarknader såsom Ica Maxi. Val av 
distributionskanaler har vi dock bortsett ifrån i vår uppsats då vi anser att en sådan 
utgångspunkt skulle bli alltför omfattande och därmed svår att undersöka.  
 
Vi kommer att åskådliggöra teorin i figurer enligt nedanstående, till att börja med 
segmentering av marknaden: 
 

 
     Figur 4 Teori steg 1 

 

4.2 Målmarknadsföring (Target Marketing) 
 
Målet med segmentering är att lyckas uppnå en effektiv grund för målmarknadsföring25. 
Målmarknadsföring går ut på att inrikta sin marknadsföring på ett eller flera segment. Effektiv 
målmarknadsföring betecknas just av att man på ett effektivt sätt når den målgrupp man 
eftersträvar att kommunicera till. Det är två faktorer man primärt måste utvärdera innan man 
bestämmer sig för att byta till ett annat segment eller utöka marknadsföringen till flera 
segment, nämligen att utvärdera hur attraktiv målmarknaden är, samt huruvida företagets 
kapacitet klarar av det nya segmentet. Det kan ju mycket väl vara så att det nya segment man 
tror sig kunna sälja till helt enkelt inte är tillräckligt köpstarka, eller så är kundgruppen för 
liten, varför det troligtvis kostar mer att marknadsföra till denna grupp än vad den i slutänden 
kommer att generera i vinst. Angående företagets kapacitet kan man helt enkelt konstatera 
vikten av att kunna behärska de förändringar det nya segmentet kommer att ställa på 
organisationen. Exempel på detta kan vara en större service- och supportorganisation, eller 
avsevärt högre produktionsvolym.  
 
Strategier inom målmarknadsföring 
Det finns fyra olika strategier inom målmarknadsföring26, där man på olika sätt kommunicerar 
med segmenten. Dessa fyra är som följer: 
 

• Odifferentierad marknadsföring. Om ett företag kommer fram till att skillnaderna 
mellan konsumenterna är så pass obetydliga att det troligen inte skulle löna sig att ha 
olika typer av marknadsföring till olika delar av marknaden kan man använda sig av 

                                                 
24 Söderlund, 1998, s. 183 
25 Fahy och Jobber, 2003, s. 112 
26 Fahy och Jobber, 2003, s. 113-116 

Marknadssegmentering 
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denna strategi, där man helt enkelt inte gör någon skillnad mellan olika segment. Detta 
förhållningssätt kan dock även vara ett tecken på okunskap inom företaget, snarare än 
en medveten strategi.   

• Differentierad marknadsföring. Denna strategi utvecklar en variation av marknads- 
mixen27 så att olika kombinationer av denna anpassas till olika segment av marknaden. 
Marknadsmixen består av de fyra kategorierna produkt, pris, påverkan och plats. 
Genom att variera dessa har företaget ett effektivt verktyg att nå sin målmarknad. 

• Fokuserad marknadsföring. Om ett företag kommer fram till att det egentligen bara 
finns ett segment som man vill inrikta sig på, exempelvis då företagets organisation 
inte klarar av annat, kan man tala om fokuserad marknadsföring. Fördelen med detta 
kan vara att då ett företag inriktar sig helt på ett segment blir man ”experter” på denna 
kundgrupp, och lyckas på detta sätt bättre än större konkurrenter, som måste lägga ner 
energi för att få flera segment att bli nöjda, vilket kan innebära att specifika segment 
hellre vänder sig till företag som vet exakt vad de vill ha. 

• Anpassad marknadsföring. Denna strategi bygger på att marknadsföringen anpassas 
efter kunden, exempelvis genom att man kartlägger vad en kund köper mest inom 
dagligvaruhandeln, och sedan skickar hem erbjudanden på just detta till kunden. 
Denna typ av marknadsföring är vanlig inom business-to-business28, där vissa typer av 
företag ställer höga krav på att produkten anpassas just efter dess behov. Ett exempel 
kan vara då ett flygbolag inhandlar flygplan, och de vill ha en speciell utformning på 
allt ifrån stolar i första klass till hur stor ekonomiklass ska vara. 

 
Vår figur har här kompletterats med målmarknadsföring enligt nedan: 
 

 
Figur 5 Teori steg 2 

 

4.3 Positionering 
 
Positionering bestämmer på vilket sätt företag ska kommunicera sitt budskap till sin 
målmarknad29. Efter att företaget segmenterat marknaden och därefter valt sin målmarknad 
behöver de ta ställning till hur de ska positionera sig mot denna. Vilken ”plats” vill vi uppta i 
folks medvetande? 
    Positionering av exempelvis en produkt kan, enligt Kotler, ske genom fyra olika strategier: 
stärka sin egen position gentemot konkurrenter, placera sig i en unik position gentemot 
konkurrenter, ändra konkurrenters upplevda position eller slutligen att positionera sig som en 
medlem i en exklusiv klubb.30 Dessa strategier syftar alla till att påverka hur konsumenten 
                                                 
27 Kotler, 2000, s. 15 
28 Handel av produkter och tjänster företag och organisationer emellan 
29 Fahy och Jobber, 2003, s. 116 
30 Kotler, 2000, s. 299 

Val av målmarknad 
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upplever ditt erbjudande, det handlar alltså om konsumentens medvetande och hur man 
påverkar detta snarare än vad som faktiskt sker med själva produkten eller tjänsten. Valet av 
strategi kommer att vara avgörande för hur man differentierar sitt erbjudande, men det bör 
tilläggas att Kotler beskriver hur differentiering är en förutsättning för positionering.31 Han 
pekar på ett flertal olika aspekter med vilka man kan påverka synen på produkten ur ett 
konsumentperspektiv. Han delar in dessa i fem kategorier; produkt, service, personal, 
distributionskanal och image. Produkten kan ändra form och design, få flera eller annorlunda 
funktioner eller bättre prestanda. Servicen kan förbättras genom förenklade 
beställningsrutiner. Personalen kan bli mer kompetent eller snabbare på att besvara 
konsumentens åsikter. Distributionskanalerna kan utvecklas såväl med avseende på 
geografisk täckning som med förbättrad kunskap hos distributörerna. Imagen kan förändras 
genom olika typer av marknadsföringskampanjer, det vill säga hur man förmedlar bilden av 
företaget och produkten. 
    Fahy och Jobber påpekar hur företaget för att kunna konkurrera måste uppnå vad de kallar 
en differentierad fördel (differential advantage) gentemot sina konkurrenter. Företaget måste 
förmedla på vilket sätt deras produkt (eller tjänst) utmärker sig till sina potentiella kunder i 
jämförelse med snarlika erbjudanden. 
    I Fahy och Jobber används en modell av Ries och Trout32 där marknadsföring i allmänhet 
och positionering i synnerhet delas upp i fyra faktorer. För att framgångsrikt kunna 
kommunicera sitt budskap till marknaden måste dessa vara uppfyllda. Dessa faktorer är: 
 

• Tydlighet (Clarity). Det är viktigt att budskapet är tydligt, och därför inte kan 
missuppfattas. Därför är det viktigt att innan man börjar marknadsföra vet vilken 
marknad man vill etablera sig på. Det är även viktigt att man identifierat just de 
differentierade fördelar man anser att produkten har, och peka på dessa, just för att 
produkten inte ska uppfattas som en i mängden. 

• Konsekvens (Consistency). Det är även av vikt att man skapar en sorts följdriktighet i 
marknadsföringen för att skapa en känsla av igenkänning hos konsumenten. Om man 
ena månaden marknadsför produkten för sin höga kvalité kommer det troligtvis skapa 
förvirring om den nästa månad omnämns på grund av dess låga pris. Då är det i 
sådana fall bättre att från början peka på båda dessa faktorer (om så faktiskt är fallet), 
istället för att ändra sig på vägen. 

• Trovärdighet (Credibility). Marknadsföringen måste ha verklighetsförankring, och 
den differentierade fördelen måste passa ihop med den målgrupp och marknad man 
valt att inrikta sig på. Därför skulle det troligtvis uppfattas märkligt av potentiella 
kunder om en biltillverkare som Skoda började positionera sina bilar som sportiga 
prestandabilar. För även om de har en sportig variant av de flesta av sina modeller, är 
deras bilar avsedda ”För nuftiga människor”33. 

• Konkurrenskraft (Competitiveness). Den differentierade fördelen måste vara 
konkurrenskraftig, alltså något som kunderna verkligen efterfrågar. Fahy och Jobber 
tar upp ett bra exempel på varför Apple rönt så pass stora framgångar inom 
utbildningssektorn. Apples datorer är kända för att vara lätta att använda och 
underhålla i motsats till pc: n, varför många skolor av olika slag köpte in just Apples 
produkter. Detta trots att pc:n är en betydligt vanligare datastandard och ofta är 
billigare än Apples motsvarighet. 

 

                                                 
31 Kotler, 2000, s. 286-302 
32 Fahy och Jobber, 2003, s. 17 
33 Tidigare slogan för Skoda som de använt i sin marknadsföring 
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Något vi här bör tillägga är att den produkt vi valt att inrikta oss på inte är ny. Detta ställer 
vissa speciella krav på hur positioneringsstrategier bör utformas. Trout och Rivkin tar i boken 
The New Positioning (1996) upp detta problem. Här pekar man just på problemställningar i 
samband med positionering med fokus på olika mentala faktorer som påverkar vår 
mottaglighet för dessa budskap. De pekar på faktorer såsom vår begränsade kapacitet att ta in 
information, att vi skyr förvirring och därför inte är särskilt mottagliga för förändring, varför 
vi även är svårpåverkbara. Vid en för stor informationsbelastning har vi även en tendens till 
att förlora fokus. Slutligen ligger det i vår natur att vi är motvilliga till att ta beslut som kan 
uppfattas som riskfyllda. Vi kommer dock endast att härleda detta till inköp av produkter eller 
tjänster. Den upplevda risken (perceived risk) kan delas in i fem kategorier: 
 

• Monetär risk. Ovilja att riskera sina pengar 
• Funktionell risk. Risk att produkten inte fungerar alls eller som det är tänkt 
• Fysisk risk. Rädsla att bli fysiskt skadad 
• Social risk. Oro inför vad andra ska tycka. 
• Psykologisk risk. Rädsla för skuldkänslor eller känsla för bristande ansvarstagande 

 
Anledningen till att valt att fokusera på dessa faktorer är att Playstation 2 enkelt går att 
härleda till ett flertal av dessa faktorer, exempelvis då den kan kategoriseras som en 
sällanköpsprodukt som dessutom inte hos alla är helt socialt accepterad.  
    Även Kotler beskriver hur exempelvis en produkt, beroende på var i den så kallade 
Produktlivscykeln34 (PLC) den befinner sig, bör marknadsföras enligt olika strategier. Då vi i 
denna uppsats inte beaktad denna faktor, på grund av svårigheten att enkelt urskilja exakt var i 
denna cykel Playstation 2 befinner sig, kommer vi inte att närmare beskriva dessa skillnader.  
    När de strategiska stegen i vår teori är avklarade kommer vi att redogöra för våra 
rekommendationer för operationalisering i enlighet med våra slutsatser. Det bör här påpekas 
att detta steg inte ingår i vår teori..  
 
Den fullständiga teorin samt operationaliseringen åskådliggörs i nedanstående figur: 
 

                                        

Figur 6 Teori samt operationalisering 

                                                 
34 Kotler, 2000, s.303-306 
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5 Empiri 
 

5.1 Beskrivning 
 
I detta kapitel avhandlas de undersökningar vi utfört i samband med vår uppsats. Vi kommer 
att börja med att förklara hur vi utformat undersökningarna och hur vi utfört dessa. Vidare 
kommer vi att peka på problem som uppkommit under undersökningarnas gång. 
Avslutningsvis kommer vi att redogöra för de resultat vi fått fram. Frågeformulären som 
respondenterna fyllt i finns under bilaga 2 och 3. 
 

5.1.1 Utformning 
Vi har utformat två olika undersökningar med olika syften, Undersökning 1 är snarlik en 
markandsundersökning till sin utformning, medan Undersökning 2 är en smalare 
fokusgruppsundersökning. Först och främst har vi haft för avsikt att undersöka intresset för 
tv-spel hos personer med liten eller ingen tidigare erfarenhet av dessa och om den senaste 
tidens spelutveckling påverkat våra respondenter. Då Sony den senaste tiden genomfört en 
reklamkampanj för produkterna Buzz samt Singstar, vill vi se om detta fått något genomslag, 
helt enkelt genom att fråga respondenterna om de sett reklamen, och i så fall hur de reagerat 
på denna. Vi har dessutom tillfrågat respondenterna om dem innan de tog del av vårt 
frågeformulär visste om att det fanns spel som riktade sig till en äldre publik, detta 
exemplifieras med tre speltitlar; Buzz, Singstar och EyeToy Kinetic. Detta har aktualiserats 
genom att bland annat dagstidningar testat ovanstående speltitlar. Det går inte heller att bortse 
från faktorer såsom ”word-of-mouth” eller informationsspridning i andra former, men det har 
vi inte ansett vara relevant för vår frågeställning. Detta till trots förekommer två frågor i våra 
enkäter på detta ämne. Dessa utformades i ett tidigt stadium av arbetet och har sedermera 
utgått.  
     

5.1.2 Stickprov 
Ett ständigt dilemma är hur stort stickprov man ska använda sig av. Ofta innebär större 
stickprov fler nedlagda arbetstimmar, och det blir en avvägning mellan kostnad å ena sidan, 
och reliabilitet å andra. Vi beslutade oss för att trycka upp 300 exemplar av våra formulär för 
Undersökning 1, och hoppades att vi skulle få alla dessa besvarade, vilket vi också fick. Efter 
bortfall uppgår antalet respondenter till 273. Bortfallet på 27 består endast i partiellt bortfall, 
det vill säga att dessa enkäter inte ifyllts på rätt sätt, varför vi beslutat att inte ta med dessa i 
undersökningen, då dessa riskerar att snedvrida resultatet för hela undersökningen35. 
Bortfallet som skett genom att tillfrågade personer valt att inte besvara vår enkät är inte 
uppmätt. I vårt arbete att få fram respondenter försökte vi att tillfråga de som är äldre än 18, 
och yngre än 39, då detta är det intervall vi inriktat oss mot i vårt arbete. Förvisso har vi i vår 
undersökning inte specifikt en åldersgrupp som omnämns som 39-43 år, istället står det 39+. 
Men för att få det så korrekt som möjligt har vi försökt att inte få alltför stor spridning på den 
gruppen åldersmässigt. Men det är svårt att bedöma ålder, så vi har helt enkelt försökt att 
träffa så rätt som möjligt.  
 

                                                 
35 Dahmström, 2000, s. 254 
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5.1.3 Databearbetning 
Sammanställningen av en statistisk undersökning kan göras på många sätt. Våra 
bakgrundsvariabler, kön och ålder, skulle kunna korstabuleras med samtliga 
undersökningvariabler. Vi har valt att endast använda en av dessa i varje frågeställning, 
beroende på hur frågan är utformad. I de frågor där utfallet varit svårt att åskådliggöra på ett 
tydligt sätt har vi använt oss av diagram, medan vi i annat fall använt oss av enklare tabeller.  
Slutligen vill vi tillägga att de flesta av siffrorna som är angivna är avrundade, varför 
totalsumman för procent ibland kan överstiga 100.  
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5.2     Resultat Undersökning 1 
 

5.2.1 Bakgrundsvariabler 
 
Fråga 1; Kön 
Efter partiellt bortfall visade det sig att vi inte riktigt uppnådde vår stipulerade 
könsfördelning, utfallet blev: 53 % (145 stycken) av respondenterna var kvinnor,  följaktligen 
var 47 % (128 stycken) män.  
 
Fråga 2; Ålder 
Åldersfördelningen hos våra respondenter har vi även den försökt styra till en viss del, men av 
samma anledning som i fråga 1 beslutade vi oss för att helt enkelt låta de som kunde tänka sig 
att svara att göra det. Vi har dock inte tillfrågat personer som vi trott varit under 18 år eller 
över 45 år. 
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Figur 7 Diagram Fråga 2 (Undersökning 1) 

 
Den lilla andelen respondenter över 39 år kan förklaras med att dessa varit mindre benägna att 
besvara vår enkät än yngre personer. Detta tror vi beror på en viss skepsis bland äldre 
gentemot tv-spel i allmänhet. 
 
Fråga 3; Äger du någon av följande konsoler; Playstation 2, Xbox eller 
Gamecube? 
Här efterfrågas inte specifikt vilken, om någon, konsol man äger. Endast huruvida man just nu 
äger minst en av dessa. Observera att procenttalet anger hur stor del av respektive åldersgrupp 
som äger minst en konsol. Utfallet blev som följer: 
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Figur 8 Diagram Fråga 3 (Undersökning 1) 

Vi kan av detta utfall konstatera att yngre respondenter mer frekvent äger någon konsol ur den 
senaste generationen. Tilläggas kan att antalet respondenter i åldersgrupperna -18 samt 39+ är 
så pass få att dessa knappast kan anses vara representativa. 
  
Följdfråga 3.1; Om Ja, ungefär hur ofta spelar du? 
Denna fråga besvaras endast om svaret på fråga 3 är Ja. 
 

Svar Andel 
Varje vecka 36 % 
Varje månad 28 % 
Mer sällan 36 % 

 
Då detta resultat visade sig vara snarlikt för alla svarsalternativ har vi inte kunnat dra några 
relevanta slutsatser av denna fråga. 
 
Följdfråga 3.2; Om Nej, har du någonsin spelat ett spel på en av ovanstående 
konsoler? 
Denna fråga besvaras endast om svaret på fråga 3 är ”Nej”. 
 

Svar Andel 
Ja 68 % 

Nej 32 % 
 
Av detta resultat kan vi dra slutsatsen att en majoritet någon gång kommit i kontakt med 
spelkonsoler. 
 

5.2.2 Undersökningsvariabler 
 
Fråga 4; Vilket eller vilka kön TROR du Playstation 2 riktar sig till? 
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På denna fråga får respondenterna svara med ett eller flera kryss. Vi vill med denna fråga ta 
reda på huruvida konsolen uppfattas som riktad mot ett visst kön eller ej, och i så fall, i hur 
stor utsträckning. Vi har valt att korstabulera svaren med bakgrundsvariabeln kön, för att få en 
bild huruvida uppfattningen skiljer sig mellan män och kvinnor. Det finns två svarsalternativ, 
men då flera kryss är tillåtna finns det tre sammantaget tre möjliga svar. 
 

Männens svar 
Svar Andel 
Män 63 % 

Kvinnor 0 % 
Män och Kvinnor 37 % 

 
Kvinnornas svar 

Svar Andel 
Män 72 % 

Kvinnor 0 % 
Män och Kvinnor 28 % 

 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att många tror att konsolen huvudsakligen riktar sig till 
män. Intressant är dock att männen i högre grad tror att Playstation 2 riktar sig till både män 
och kvinnor än vad kvinnorna gör. Vi kan även i efterhand konstatera att det troligen hade 
varit enklare att istället för att tillåta flera kryss borde det ha funnits ett tredje alternativ för 
både och.  
 
Fråga 5; Vilken eller vilka åldersgrupper TROR du Playstation 2 riktar sig till? 
Även denna fråga fick respondenterna besvara med ett eller flera kryss. I denna fråga hade det 
dock inte varit möjligt att istället ha ett alternativ per möjlig svarskombination, då detta skulle 
generera 25 olika svarsalternativ. Istället har vi beslutat att helt enkelt räkna antal kryss som 
folk gjort på respektive alternativ, och räkna ihop dessa. Detta är inte ett optimalt sätt att 
räkna, men det ger oss i alla fall en uppfattning om vilken eller vilka åldersgrupper konsolen 
huvudsakligen anses rikta sig till. Även här har vi gjort en indelning mellan män och kvinnor. 
Totalt antal kryss för männen var 390, och för kvinnorna 411. 
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Figur 9 Diagram Fråga 5 (Undersökning 1) 

 
Det vi kan uttolka av detta är att kvinnorna i en större utsträckning tror att konsolen är inriktad 
mot en yngre publik än männen. Dock kan konstateras att både män och kvinnor ser 
produkten som något som i huvudsak är avsedd för barn och ungdomar. Man kan dock ställa 
sig frågan om vårat val av åldersgrupper påverkat utfallet, detta då vi till skillnad från tidigare 
frågor använt en lägre skala för dessa, och där den äldsta åldergruppen är 32 år och äldre. 
 
Fråga 6; Hur mycket TROR du att en Playstation 2 kostar idag (ca)? 
Denna fråga har vi beslutat ska utgå. Detta beroende på att vi efterhand upptäckt att den för 
vår frågeställning inte är relevant.   
 
 
 
Fråga 7; VISSTE du att det till Playstation 2 finns en kamera som visar din 
avbild på tv-skärmen, och där dina rörelser styr spelet? 
Innan denna fråga står följande text: ”Det har den senaste tiden släppts bland annat en 
musikfrågesport och karaokespel till Playstation 2. Frågorna nedan avser vad du visste 
INNAN du tog del av detta formulär”. Denna text är endast avsedd att förtydliga kommande 
fråga, där vi efterfrågar respondenternas kunskap om vilka typer av spel det finns till 
Playstation 2. Vi har valt att använda kön som jämförande bakgrundsvariabel. 
 
 

Männens svar 
Svar Andel 

Ja 33 % 
Nej 67 % 
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Kvinnornas svar 
Svar Andel 

Ja 26 % 
Nej 74 % 

 
Som vi påpekat tidigare när det gäller frågor som avser människors kunskaper finns det en 
risk att respondenterna har en tendens att svara att de vet mer än vad som faktiskt är fallet, för 
att inte verka okunniga. Vi vet ej om så är fallet i vår undersökning, men det är bra att vara 
medveten om detta. En annan källa till felaktigt svar i denna typ av fråga skulle kunna vara att 
respondenten har sett produkten, men inte tidigare sammankopplat denna till just Playstation 
2, vilket om de svarat Ja alltså inte speglar personens faktiska kunskaper. 
 
Fråga 8; VISSTE du att det finns spel där man kan träna koordination, styrka 
och rörlighet till Playstation 2? 
Samma förutsättningar gäller för denna fråga som för fråga 7. Utfallet blev: 
 

Männens svar 
Svar Andel 

Ja 17 % 
Nej 83 % 

 
 

Kvinnornas svar 
Svar Andel 

Ja 10 % 
Nej 90 % 

 
 
Av detta resultat kan vi se att en väldigt liten andel respondenter känner till spelet EyeToy 
Kinetic. Anledningen till detta återkommer vi till i våra slutsatser. 
 
 
 
Fråga 9; VISSTE du att det finns spel där man kan sjunga, och maskinen 
känner av om du sjunger rätt till Playstation 2? 
Samma förutsättningar som i fråga 7. Här följer utfallet: 
 

Männens svar 
Svar Andel 

Ja 55 % 
Nej 45 % 

 
 
 
 

Kvinnornas svar 
Svar Andel 

Ja 53 % 
Nej 47 % 
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Denna produkt har förekommit en del i media, det har dessutom släppts fyra spel i serien, 
vilket troligen förklarar att det är betydligt fler som känner till detta.  
 
Fråga 10; VISSTE du att det finns spel där du kan testa dina kunskaper inom 
ämnet musik? 
Samma förutsättningar som i fråga 7. 
 

Männens svar 
Svar Andel 

Ja 43 % 
Nej 57 % 

 
Kvinnornas svar 

Svar Andel 
Ja 39 % 

Nej 61 % 
 
Här avser vi spelet Buzz, även detta spel har förekommit i media, men det är betydligt nyare 
på marknaden än karaokespelen i Singstarserien, vilket kan vara en förklaring till siffrorna 
ovan. 
 
Fråga 11; Har du sett tv-reklamen för karaokespelet Singstar Eighties? 
Här vill vi ta reda på hur stort genomslag den nyligen lanserade reklamkampanjen för spelet 
haft, vilka har sett den och vad tycker de om den? 

 
Männens svar 

Svar Andel 
Ja 40 % 

Nej 60 % 
  
 
 
 

Kvinnornas svar 
Svar Andel 

Ja 47 % 
Nej 53 % 

 
 
Följdfråga 11.1; Om Ja, vad tyckte du om reklamen? 
Denna fråga besvaras endast om svaret på fråga 11 är Ja. Utfallet blev: 

 
Männens svar 

Svar Andel 
Bra 36 % 

Dålig 33 % 
Ingen åsikt 31 % 
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Kvinnornas svar 
Svar Andel 
Bra 43 % 

Dålig 27 % 
Ingen åsikt 30 % 

 
Följdfråga 11.2; Fick reklamen dig att bli intresserad av Playstation 2 och/eller 
Singstar? 
Samma förutsättningar som följdfråga 11.1. Utfallet blev: 
 

Männens svar 
Svar Andel 

Ja 12 % 
Nej 88 % 

 
 

Kvinnornas svar 
Svar Andel 

Ja 47 % 
Nej 53 % 

 
 

Utfallet visar en tydlig skillnad i intresse mellan könen, dock kan vi konstatera att frågan är 
något otydligt formulerad. Ordet intresserad kan ha olika innebörd för olika personer och kan 
tolkas antingen som allmänt intresse att spela, alternativt intresse av att köpa produkten. 
 
Fråga 12; Har du sett tv-reklamen för spelet Buzz, frågesporten om musik? 
Samma förutsättningar som fråga 11. Utfallet blev: 
 

Männens svar 
Svar Andel 

Ja 47 % 
Nej 53 % 

 
 

 
Kvinnornas svar 

Svar Andel 
Ja 37 % 

Nej 63 % 
 
 
Följdfråga 12.1; Om Ja, vad tyckte du om reklamen? 
Denna fråga besvaras endast om svaret på fråga 12 är Ja. Utfallet blev: 
 

Männens svar 
Svar Andel 
Bra 42 % 

Dålig 31 % 
Ingen åsikt 27 % 
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Kvinnornas svar 
Svar Andel 
Bra 24 % 

Dålig 39 % 
Ingen åsikt 37 % 

 
Följdfråga 12.2; Fick reklamen dig att bli mer intresserad av Playstation 2 
och/eller Buzz?      
Samma förutsättningar som följdfråga 12.1. Utfallet blev: 
 

Männens svar 
Svar Andel 

Ja 51 % 
Nej 49 % 

 
Kvinnornas svar 

Svar Andel 
Ja 21 % 

Nej 79 % 
 
På samma sätt som i följdfråga 11.2 kan ordvalet ha påverkat utfallet. En annan likhet med 
denna fråga är utfallet, dock uppvisar männen här motsvarande intresse som kvinnorna gjorde 
i fallet Singstar. 
 
Fråga 13; Tilltalar någon av de tre spelkategorier som omnämns i frågorna 
ovan (träningsspel, karaokespel och frågesportspel) dig? 
Denna fråga är väldigt generellt ställd, i efterhand kan vi konstatera att vi kunde ha givit 
respondenterna fler svarsalternativ. 
 

0

10

20

30

40

50

60

Andel Ja (%) 

-18 
(20/33

%)

19-23
(44/42

%)

24-28
(56/60

%)

29-33
(53/56

%)

34-38
(34/26

%)

39+  
(25/0 %)

Åldersgrupp

Män
Kvinnor

 
Figur 10 Diagram Fråga 13 (Undersökning 1) 
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Av detta resultat kan vi tydligt se en ökning av intresset i åldrarna 24-33 för båda könen. 
Även balansen mellan könen är intressant då det i åldrarna 19-33 är en mycket liten skillnad 
mellan dessa. 

5.2.3 Sammanfattning Undersökning 1 
Denna undersökning utformades med inriktning på att kartlägga primärt kunskaper om, men 
även till viss del intresse för, Playstation 2. Vi har valt att inte gå in på varje enskild fråga och 
analysera denna, utan istället försöka peka på de resultat som vi anser vara av intresse.  
    Till att börja med kan vi konstatera att vi inkluderat för många bakgrundsvariabler. I 
efterhand anser vi att kön och ålder hade varit tillräckligt. Vi har valt att inte jämföra 
resultaten av fråga 4 till 14 med frågorna 3, 3.1 och 3.2. Denna uteslutning har vi gjort av 
utrymmesskäl samt att det inte är relevant för vår frågeställning. 
    Vi kan konstatera att de generella skillnaderna mellan kvinnor och män i deras inställning 
till Playstation 2 är att kvinnorna i en högre grad tror att konsolen riktar sig till män och en 
yngre publik. Männen har i en större omfattning svarat att spelkonsolen riktar sig till både 
män och kvinnor, dessutom tror männen att den används av en något äldre publik. Vad detta 
beror på kan vi bara spekulera i. Det skulle kunna vara så att männen i en större utsträckning 
är insatta i spelbranschen och därför faktiskt är medvetna om att det finns spel som riktar sig 
till kvinnor. Anledningen till att kvinnorna tror att målgruppen är yngre än vad männen tror, 
kan helt enkelt bero på förutfattade meningar, exempelvis att det enbart är barn och ungdomar 
som spelar. Detta bekräftas av att de män som varken äger en konsol eller provspelat tv-spel, i 
vår undersökning även de haft en tendens att välja lägre åldrar som målgrupper för Playstation 
2.  
    Fråga 7 och 8 syftar, utan att i enkäten uttryckligen nämna denna produkt vid namn, på 
EyeToy Kinetic. Jämfört med kunskapen om Buzz och Singstar, frågorna 9 och 10, är det 
färre som har kunskap om EyeToy eller EyeToy Kinetic. Detta beror med stor sannolikhet på 
att både Buzz och Singstar fått betydligt större medieutrymme, dels genom reklam i tv, men 
även på att framförallt Buzz testats i både dagstidningar och spelprogram på tv. Singstar har 
dessutom funnits en längre tid, Singstar Eighties är den fjärde titeln i serien, vilket i sig borde 
leda till att det är fler som vet om spelet. EyeToy Kinetics har förvisso även detta varit med i 
programmet Kontroll i Sveriges Television, men ingen marknadsföring har förekommit36. 
Kort sagt kan vi konstatera att det utfall vi fått i dessa frågor inte var helt oväntat.  
    Frågorna 11 och 12 samt respektive följdfrågor har för avsikt att undersöka hur många av 
respondenterna som sett de två reklamfilmer för Buzz och Singstar Eighties som den senaste 
månaden visats på tv. Av resultatet att döma är det fler kvinnor som sett, eller i alla fall 
registrerat reklamen för Singstar, medan en större andel män sett reklamen för Buzz. Detta 
anser vi inte vara helt väntat, förvisso är Singstar mer inriktat mot unga kvinnor, men å andra 
sidan så förefaller kvinnor enligt vår egen undersökning inte i särskilt stor utsträckning tro att 
Playstation 2 riktar sig till både män och kvinnor. Det skulle dock kunna vara så att 
respondenterna som svarat att de sett denna reklam, men tidigare svarat att de trodde att 
konsolen riktar sig till bara män, helt enkelt glömt bort just den reklamen. Det skulle även 
kunna vara så att om man istället placerat fråga 4 (vilka kön man tror spelkonsolen riktar sig 
till) efter fråga 11, huruvida man sett reklamen för Singstar, kanske utfallet hade blivit 
annorlunda. Åsikterna om reklamfilmerna går isär, kvinnorna tycker generellt att reklamen för 
Singstar är bra, medan mindre än var fjärde anser att reklamen för Buzz är bra. Männens 
åsikter varierar mindre, de uppskattar båda reklamfilmerna i större utsträckning. Det visade 
sig dock vara fler kvinnor som ansåg att de blev mer intresserade av produkten Buzz trots den 

                                                 
36 Anette Eriksson, Nordisk Film 
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upplevt dåliga reklamen. Männen blev inte intresserade av Singstar trots att en större andel 
ansåg att denna reklam var bra.  
    Den sista frågan, fråga 13, gav oss en del intressanta och även oväntade resultat. Till att 
börja med anser hela 60 % av de kvinnliga respondenterna i åldern 24-28 år att åtminstone 
någon av de typerna av spel vi angett tilltalar dem. Nu tillåter inte vår utformning av enkäten 
oss att lista ut exakt vilket spel som är mest populärt, men vi anser ändå att denna siffra är 
anmärkningsvärt hög. Vi kommer i analysen av vår andra undersökning att återkomma till 
detta ämne då vi där uttryckligen frågar vilket av spelen Buzz och EyeToy Kinetic 
respondenterna föredrar.  
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5.3 Resultat Undersökning 2 

5.3.1 Bakgrundsvariabler 
 
Fråga 1; Kön? 
Vi har medvetet valt att använda oss av en majoritet kvinnliga respondenter i denna 
undersökning. Utfallet på denna fråga blev 58 % kvinnor (29 personer) och 42 % män (21 
personer). 
 
Fråga 2; Ålder? 
Åldersfördelningen i denna undersökning blev: 
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Figur 11 Diagram Fråga 2 (Undersökning 2) 

Som vi tidigare påpekat har vi medvetet styrt urvalet i denna undersökning, både vad avser 
kön och ålder, varför fördelningen kan se märklig ut. 
 

5.3.2 Undersökningsvariabler 
 
Fråga 3; Vilken inställning har du till tv-spel idag? 
Här efterfrågar vi den inställning respondenterna hade innan de provspelat. Tilläggas kan att 
när de besvarade denna fråga hade de inte ännu provat något spel av de som ingår i 
undersökningen. Utfallet blev: 
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Figur 12 Diagram Fråga 3 (Undersökning 2) 

 
 
Fråga 4; Känner du till musikfrågesporten Buzz? 
Här vill vi undersöka hur många av respondenterna som innan vår undersökning kände till 
spelet Buzz. 28 % (14 personer) svarade Ja på denna fråga, följaktligen svarade 72 % (36 
personer) Nej.  
 
Följdfråga 4.1; Om Ja, hur fick du denna kännedom? 
Denna fråga har utgått 
 
Fråga 5; Känner du till träningsspelet EyeToy Kinetic? 
Här vill vi undersöka hur många av respondenterna som innan vår undersökning kände till 
spelet EyeToy Kinetic. 10 % (5 personer) svarade Ja på denna fråga, följaktligen svarade 90 
% (45 personer) Nej.  
 
Följdfråga 5.1; Om Ja, hur fick du denna kännedom? 
Denna fråga har utgått 
 
Dessa frågor besvaras efter att respondenterna har provat spelen Buzz och EyeToy 
Kinetic. 
 
Fråga 6; Vad tyckte du om spelet Buzz? 
Här vill vi helt enkelt ta reda på vad respondenten tyckte om detta spel. Utfallet blev: 
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Figur 13 Diagram Fråga 6 (Undersökning 2) 

 
Fråga 7; Vad tyckte du om spelet EyeToy Kinetic? 
Samma förutsättningar som på fråga 6. 
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Figur 14 Diagram Fråga 7 (Undersökning 2) 

 
Fråga 8; Vilken inställning har du till tv-spel efter att idag ha provspelat Buzz 
och EyeToy Kinetic? 
Utfallet i denna fråga avser vi jämföra med utfallet i fråga 3, detta i syfte att mäta en eventuell 
förändrad inställning efter provspelning. För att kunna göra detta på ett enkelt sätt har vi satt 
upp en femgradig skala, där svaret ”Mycket positiv” motsvaras av betyget 5 och svaret 
”Mycket negativ” motsvaras av betyget 1. Därefter har vi räknat ut medelbetyget för båda 
frågeställningarna, och sedan jämfört dessa. Vi återkommer till denna jämförelse i vår analys. 
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Utfallet blev: 
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Figur 15 Diagram Fråga 8 (Undersökning 2) 

  
 
Fråga 9; Vilket av spelen tyckte du var roligast? 
Denna fråga är till för att ta reda på vilket av spelen respondenterna tyckt bäst om.  
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Figur 16 Diagram Fråga 9 (Undersökning 2) 

 
 

5.3.3 Sammanfattning Undersökning 2 
Resultaten av denna undersökning syftade dels till att undersöka hur inställningen till tv-spel i 
allmänhet förändrats hos en grupp respondenter som fått provspela Buzz och EyeToy Kinetic 
under vårt överinseende, dels till att undersöka deras inställning till dessa specifika spel. Vi 
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delade in undersökningen i två delar där respondenterna först fick svara på del ett som mäter 
förkunskaper om, och inställning till, tv-spel för att sedan låta respondenterna provspela de 
två speltitlarna och därefter fylla i del två. Del två syftar till att undersöka huruvida 
respondenternas inställning förändrats efter provspelning samt vilket av de två spelen 
respondenterna föredrog. Då antalet respondenter i denna undersökning endast var 50 
personer leder detta till att vi ej kan dra några långtgående slutsatser av utfallet. Resultatet ser 
vi snarare som en utgångspunkt för vidare studier i ämnet även om den mer påvisbara 
förändringen i inställning förmodligen kan ses som en indikation på hur en mer omfattande 
undersökning skulle utfalla. 
    Könsfördelningen har vi även i detta fall medvetet styrt för att få en majoritet kvinnor som 
respondenter. 58 % (29 personer) av deltagarna var kvinnor, följaktligen var 42 % (21 
personer) män. Åldersfördelningen är även denna till viss del styrd, i möjligaste mån har vi 
försökt få respondenter i åldrarna 24 till 38 år.  
    Den första undersökningsvariabeln vi efterfrågade var respondenternas inställning till tv-
spel, vi ville här ta reda på huruvida respondenten har en positiv eller negativ syn på tv-spel, 
alternativt inte har någon uttalad åsikt. De fem svarsalternativen i likertskalan delades sedan 
in i en femgradig betygsskala där det mest positiva svarsalternativet, ”Mycket positiv” fick 
betyget 5 och det mest negativa svarsalternativet ”Mycket negativ” fick betyget 1. Här bör 
påpekas att svarsalternativet ”Varken eller” tilldelades betyget 3, då vi ansåg att detta 
alternativ borde vara det som låg i mitten. ”Ganska positiv” fick betyget 4 och ”Ganska 
negativ” fick betyget 2. Anledningen till att vi gjort denna indelning är att möjliggöra en 
uträkning av ett medeltal, för att senare kunna jämföra detta med motsvarande fråga i del 2 av 
undersökningen. 
    Enligt våra uträkningar var inställningen innan provspelning, med en mycket liten övervikt, 
åt det negativa hållet. Det aritmetiska medelvärde vi räknat ut före är 2,98. Tilläggas kan att vi 
i Undersökning 2 även hade för avsikt att ta reda på huruvida tidigare kännedom om de båda 
spel vi använt för denna jämförelse haft betydelse för utfallet. Denna faktor kommer vi dock 
inte att beröra vidare då antalet bakgrundsvariabler blir för många med hänsyn taget till 
antalet respondenter. Dock kan vi konstatera att den tidigare kännedomen om Buzz är 
avsevärt större än för EyeToy Kinetic, vilket inte är helt oväntat då den senare ej 
marknadsförts överhuvudtaget. Enligt Nordisk Film beror detta på att denna produkt är ett 
nischspel som riktar sig till en förhållandevis liten publik. 
    Härnäst i undersökningen genomfördes provspelningen varefter respondenterna svarade på 
del två. Här frågade vi till att börja med vad respondenterna tyckte om respektive spel, dessa 
frågor hade fem svarsalternativ vardera där ”Väldigt roligt” respektive ”Väldigt tråkigt” 
utgjorde ytterligheterna. Dock har vi ej räknat ut medelvärde för dessa svar då vi ej har något 
jämförande underlag. Det intressanta i detta utfall är att en övervägande majoritet, 76 % för 
Buzz respektive 84 % för EyeToy Kinetic, ansåg att dessa spel var antingen väldigt roliga 
eller ganska roliga. Vi bör här påpeka att spelet EyeToy Kinetic enligt vad vi tidigare skrivit 
primärt är avsett som ett träningsredskap. Under provspelning kommenterade ett flertal 
respondenter nyttoaspekten med EyeToy Kinetic, detta reflekteras inte i vår utformning av 
svarsalternativ. Vi kan i efterhand konstatera att frågan kunde ha utformats annorlunda för att 
bättre undersöka huruvida spelet upplevs som positivt snarare än roligt. Det är svårt att säkert 
veta huruvida respondenterna svarat helt i enlighet med vår frågeställning, risken finns att 
svarsalternativen ”Väldigt roligt” respektive ”Ganska roligt” anses synonyma med generellt 
positiva svar, de respondenter som upplever nyttoaspekten med detta spel kan därför i brist på 
bättre lämpade svarsalternativ ha markerat dessa. 
    Vid uträkning av ett aritmetiskt medeltal på respondenternas inställning till tv-spel efter att 
ha provspelat kan vi se en markant förändring, från ett medelvärde på 2,98 till 3,88. Detta är i 
sig en ökning på 30% vilket vi anser vara en oväntat stor förändring.  
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I den sista frågan efterfrågade vi vilket spel respondenterna ansåg vara det roligaste. En liten 
majoritet föredrog EyeToy Kinetic, ett resultat vi anser vara anmärkningsvärt, då detta spel 
fått väldigt lite medieutrymme jämfört med Buzz. Men som vi påtalat ovan kan detta till viss 
del bero på utformningen av frågan och att respondenterna inte bara tyckte spelet var roligt, 
de tyckte dessutom att det hade en nyttoaspekt. 
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6 Analys 
 
I detta kapitel kommer vi att analysera de sammanfattande resultat vi fått fram i våra 
undersökningar, denna analys kommer att ligga till grund för våra slutsatser. 

6.1 Sammanfattande analys 
 
De två undersökningarna ger oss sammantaget en bild av hur välkända (eller okända) de två 
spelen Buzz och EyeToy Kinetic är bland våra respondenter samt hur inställningen förändras 
hos dem som spelar dessa båda spel. Vi ville i första hand undersöka hur väl lämpade dessa 
båda spel är för att nå nya kunder, i andra hand ville vi ta reda på huruvida skillnaden i 
marknadsföring för de båda spelen kan sägas ha påverkat försäljningen. Analyserna visar oss 
att en klar majoritet av de kvinnliga respondenterna (men även de manliga) uppfattar 
Playstation 2 som en produkt främst riktad mot yngre män. Denna bild är svår att ändra på då 
merparten av de spel som i dagsläget släpps faktiskt är framtagna för yngre kunder och därtill 
ofta har en manlig framtoning. Vidare kan vi konstatera att åldern på respondenterna generellt 
kan kopplas till deras inställning till tv-spel, ju äldre respondenter desto mer negativ 
inställning vilket förmodligen också kan förklaras enligt ovan. 
    Den teoribildning vi använder oss av i detta arbete säger oss att när man identifierat 
segmenten på marknaden samt valt vilket man avser inrikta sig mot, ska man avgöra hur man 
ska kommunicera med detta segment. Kan man tillämpa samma marknadsföring på samtliga 
kunder eller behöver man specialisera sig i olika hög grad för varje segment? Det är här vår 
första undersökning kommer in. Denna är primärt deskriptivt utformad, för att kartlägga våra 
respondenters uppfattning av och kunskap kring Playstation 2. Anledningen till att vi placerat 
den mellan segmentering och val av målmarknad i vår modell är att vi med denna enkät vill 
undersöka om det segment vi tillsammans med Nordisk Film valt ut verkligen är attraktivt. 
Det är primärt den sista frågan i denna undersökning som besvarar huruvida segmentet är 
attraktivt, de andra frågorna kan användas för att undersöka hur Playstation 2 uppfattas idag, 
vilket är en bra utgångspunkt för positioneringen av densamma. 
    Undersökning 2 kommer i vår modell in efter valet av målmarknad men innan 
positionering. Vi har i Undersökning 1 konstaterat att en stor andel, drygt 50 % av de 
tillfrågade mellan 24 och 33 år, ansåg att någon av de spelkategorier som vi nämnde verkade 
intressant. I Undersökning 2 ville vi därför ta reda på vilket, om något, av spelen 
respondenterna föredrog genom att låta en mindre grupp provspela två spel som tillhör dessa 
kategorier.  
 
Vi har nu kompletterat vår teorimodell med de två undersökningarna enligt figur 17. 
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Figur 17 Modell samt undersökningar 

 
Anledningen till att denna undersökning är placerad där den är, före positioneringen, är att vi 
innan vi bestämmer positioneringsstrategi vill veta om inställningen till något av spelen skiljer 
sig på något sätt hos respondenterna. Om Buzz exempelvis skulle visa sig vara betydligt mer 
uppskattat än EyeToy Kinetic kanske man snarare positionerar Playstation 2 som en konsol 
som man kan använda i sociala sammanhang, exempelvis med släkt och vänner. Om motsatt 
förhållande råder kan man istället tänka sig att positionera konsolen gentemot konsumenterna 
som ett träningsredskap och därmed föra fram nyttoaspekten.  
    Resultatet vi fick fram tyder dock på att båda spelen uppskattas, något överraskande visade 
det sig även att EyeToy Kinetic var det mest populära av dessa. Vi menar att detta resultat 
möjliggör att Playstation 2 marknadsförs både som ett potentiellt träningsredskap och ett 
interaktivt sällskapsspel. För att lyckas med detta måste man enligt vår modell uppfylla vissa 
kriterier i sin positionering, dessa kan verka motsägelsefulla då produkten alltså kan 
framställas ur två relativt skilda perspektiv. Enligt den modell av Ries och Trout vi använt (se 
kapitel 4.3), ska budskapet vara tydligt, konsekvent, trovärdigt och konkurrenskraftigt. I fallet 
med Playstation 2 vill vi alltså föra fram dels en tydlig nyttoaspekt, dels en social aspekt. Då 
EyeToy Kinetic endast kan användas av en person åt gången, medan Buzz tillåter upp till fyra 
personer att spela samtidigt kan det vara svårt att utforma ett enhetligt budskap som uppfyller 
kraven på tydlighet och enhetlighet, detta förstärks ytterligare av det faktum att Buzz saknar 
den nyttoaspekt som EyeToy Kinetic har. Positioneringen av Playstation 2 bör därför inte 
genomföras med endast ett budskap, detta kan bli alltför otydligt för mottagarna och i värsta 
fall ha motsatt effekt och istället skapa förvirring, något som i värsta fall kan leda till 
förvirring även hos befintliga kunder37. Med hjälp av de uppgifter vi nu fått kan vi se hur den 
bäst lämpade strategin för Playstation 2 förmodligen är att etablera sig i en ny position 
gentemot konkurrenterna med hjälp av dessa spel, alternativt att försöka ompositionera 
konkurrenterna som i nuläget saknar de unika fördelar i form av såväl sociala möjligheter som 
nyttoaspekter. Vi tror dock inte det är rimligt att försöka ändra den position som den 
huvudsakliga konkurrenten Xbox innehar, varför vi förordar just den nya position i 
konsumentens medvetande ett tv-spel med helt nya användningsområden möjliggör.     
    I valet av hur vi positionerar vår produkt har vi hittills inte beaktat huruvida 
varumärkesnamnet Playstation 2 kan användas för att marknadsföra både Buzz och EyeToy 
Kinetic utan risker. Kotler beskriver ett antal olika möjligheter för hur man kan använda 
                                                 
37 Trout och Rivkin , 1996, s. 41-42 
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varumärkesnamnet som exempelvis en garant för kvalitet förutsatt att det är så det tidigare 
upplevts, alternativt kan man introducera nya varumärkesnamn för nya kategorier av 
produkter som väsentligt skiljer sig från befintliga produkter. De olika strategier som tas upp 
är; line extension där man utvidgar varumärkesnamnet till att omfatta nya produkter, brand 
extension där varumärkesnamnet vidgas till andra produktkategorier, multibrand där nya 
varumärkesnamn introduceras inom samma produktkategori, new brand där nya 
varumärkesnamn används för nya produktkategorier samt cobrand där två eller flera 
existerande varumärkesnamn används för samma varumärke.38 
    I vårt fall kommer vi att närmare förklara tre av dessa strategier, detta då vi anser att de 
produkter vi utgått ifrån endast kan sägas utgöra ytterligare tillskott av produkter inom samma 
kategori (tv-spel), detta innebär att endast line extensions, multibrands samt cobrands kan 
anses tillämpbara. Att expandera varumärkesnamnet till att omfatta fler produkter kan göras 
genom att exempelvis lansera produkter med exempelvis olika utseende eller funktion men 
som fortfarande enbart utgör en variation på den befintliga produkten. Risken med detta är att 
man så att säga urvattnar varumärkesnamnet då det kan vara svårt att upprätthålla en 
konsekvent position hos konsumentens medvetande med ett flertal snarlika produkter som 
funktionsmässigt skiljer sig avsevärt från varandra. Detta kallas för en line extension trap,39 
kortfattat innebär det att förvirring riskerar uppstå kring vad varumärkesnamnet egentligen 
står för.  
    Om man istället använder flera varumärkesnamn inom samma produktkategori kan man 
introducera produkter med nya attribut som därmed har andra starka sidor än befintliga 
varumärkesnamn. Man kan marknadsföra produkter med andra köpargument och alltså uppta 
en större ”plats” i konsumentens medvetande, samtidigt som man garderar sig mot potentiella 
konkurrenters snarlika produkter som riskerar flankera en. Denna strategi innebär också ett 
risktagande, här i form av att de olika varumärkesnamn man marknadsför var för sig inte är 
lönsamma då de eventuellt endast får relativt små marknadsandelar. Företagets fokus kan bli 
för brett och dess resurser alltför utspridda för att nå lönsamhet, risken finns även att man med 
dessa nya varumärkesnamn konkurrerar med sig själv snarare än övriga konkurrenter. 
    Slutligen finns möjligheten att använda flera varumärkesnamn för att marknadsföra samma 
erbjudande, det kan ske antingen med flera av företagets egna varumärkesnamn eller med 
hjälp av andra etablerade varumärkesnamn från andra företag. Draghjälp av det slaget kan 
exempelvis ske när man önskar förmedla ett erbjudande där de ingående delarna var för sig 
utgör starka komponenter eller garanter för kvalitet. Problemet med denna strategi är att 
konsumenterna inte nödvändigtvis ser det som en fördel att flera varumärken förknippas med 
ett erbjudande, om de ingående varumärkesnamnen exempelvis upplevs som exklusiva kan 
erbjudandet uppfattas som dyrt. Ett varumärkesnamn som för vissa ger positiva associationer 
kan hos andra ha motsatt effekt varför resultatet av samerbjudanden kan vara svårt att förutse. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
38 Kotler, 2000, s. 413-417 
39 Trout och Rivkin, 1996, s.41-42 
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7 Slutdiskussion 
 
I detta kapitel kommer vi inledningsvis att redogöra för våra slutsatser. Utifrån dessa kommer 
vi sedan att utforma våra rekommendationer varefter vi kritiskt granskar arbetet i sin helhet. 
Slutligen kommer vi att lämna våra förslag till fortsatt forskning. 
 

7.1 Slutsatser 
 
Efter att vi genomfört våra analyser har vi kunnat dra en rad olika slutsatser. Till att börja med 
kan vi konstatera att de två spel vi haft för avsikt att undersöka i enlighet med vår 
problemformulering, visat sig vara mycket uppskattade av våra respondenter. Detta anser vi, 
inom ramen för vår undersökning, bekräftar den hypotes utefter vilken våra undersökningar 
utformats. 
Vi kommer med utgångspunkt ur den teori och empiri vi använder oss av, försöka att konkret 
besvara frågeställningarna i kapitel 1.2. 
 
Första frågan löd: 
 

• Uppfattas de nya typer av spel som Nordisk Film distribuerar som attraktiva av det 
segment vi avgränsat oss till? 

 
Resultatet av Undersökning 2 ligger till grund för svaret på denna fråga. Av de tillfrågade var 
det en stor majoritet som tyckte att både Buzz och EyeToy Kinetic var roliga. Antalet 
respondenter i denna undersökning är dock väldigt få, så de resultat vi fått fram är ej statistiskt 
säkerställda. Detta till trots har vi beslutat oss för att härleda de resultat vi fått fram till den 
hypotes vi ställt upp, då en klar majoritet ansett att båda spelen var antingen ganska eller 
mycket roliga. Hade spridningen mellan svarsalternativen varit jämnare fördelad hade vi 
antingen blivit tvungna att utöka undersökningen, eller helt enkelt låtit bli att dra några 
slutsatser kring denna frågeställning. Under rådande förutsättningar hävdar vi att vår hypotes 
sannolikt håller, varför vi dragit slutsatsen att dessa två spel, Buzz och EyeToy Kinetic av en 
majoritet av detta segment uppfattas som attraktiva produkter. 
 
Vår nästa fråga löd: 
 

• Marknadsförs dessa speltitlar framgångsrikt till detta segment? 
 
För att svara på denna fråga har vi använt oss av resultaten från båda våra undersökningar, vi 
har även tagit del av försäljningssiffror från Nordisk Film (Buzz 15000 exemplar, EyeToy 
Kinetic 1500 exemplar)40. Inte helt oväntat kände en betydligt större andel av respondenterna 
till de spel som marknadsförts i olika media, Buzz och Singstar, medan väldigt få kände till 
EyeToy Kinetic. Vi har för att svara på denna fråga även inkluderat en annan faktor, nämligen 
den inställning våra respondenter haft efter att ha provspelat Buzz och EyeToy Kinetic. Vi har 
här haft för avsikt att undersöka huruvida det föreligger en korrelation mellan andelen sålda 
spel, hur dessa marknadsförs samt hur roliga, alternativt tråkiga dessa upplevs. Den stora 
skillnaden i antal sålda spel beror sannolikt på att Buzz både marknadsförts och förekommit i 
annan media, medan EyeToy Kinetic endast fått begränsat medieutrymme och inte 

                                                 
40 Anette Eriksson, intervju 2005-12-19, Observera att siffrorna avser antal spel levererade till butik, ej slutkund 
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förekommit i någon marknadsföring alls. Vi bör påpeka att vi med vår frågeformulering haft 
för avsikt att undersöka relationen mellan spelen snarare än att ta reda på hur spelen förhåller 
sig till marknaden i allmänhet. En undersökning i detta syfte skulle kräva en jämförelse av all 
marknadsföring på spelmarknaden, något vi inte ansett vara rimligt att genomföra. Då EyeToy 
Kinetic av våra respondenter upplevts som roligare än Buzz anser vi att vi kan besvara vår 
frågeställning eftersom vi sedan tidigare konstaterat att segmentet upplever dessa spel som 
attraktiva. Det sätt på vilket Buzz marknadsförts är därmed enligt oss framgångsrikt medan 
avsaknaden av marknadsföring troligen är den avgörande orsaken till att EyeToy Kinetic 
endast sålt i volym motsvarande cirka 10 % av Buzz.  
    Tilläggas kan att en trolig orsak till denna strategi är att Sony, och därmed Nordisk Film 
inte trott sig kunna sälja detta spel i större volymer varför Nordisk Film endast fått 1500 
exemplar att distribuera i Sverige.  
 
Vår sista fråga löd: 
 

• Hur kan dessa spel användas av Nordisk Film för att attrahera detta segment av 
marknaden att köpa Playstation 2? 

 
Denna fråga, som enligt oss är den mest komplexa, besvaras genom att dels tillämpa de teorier 
vi studerat i arbetet, dels titta på resultatet från våra undersökningar, samt även titta på det vi 
svarat på våra tidigare frågeställningar.  
    Vi har tidigare kommit fram till att vi inte anser att dessa spel är lämpliga att marknadsföra 
gemensamt. Detta ser vi dock snarare som en möjlighet än ett hinder. Som Kotler beskrivit är 
differentiering en förutsättning för positionering.  Här har spelen varsin unik fördel, Buzz 
möjliggör ett socialt användande av konsolen medan EyeToy Kinetic istället låter spelaren 
förena nyttan av träning med nöjet av tv-spel. 
    Vi tror att båda spelen kan användas i syfte att positionera Playstation 2 gentemot vårt 
avsedda segment, och förhoppningsvis på detta sätt få fler att köpa konsolen. Vi vill här passa 
på att poängtera att vi i inte kartlagt köpbeteende, utan endast har för avsikt att se hur vi kan 
attrahera folk att köpa konsolen. Detta begrepp är svårdefinierbart, vad vi menar är helt 
enkelt att fånga människors intresse, vilket i sig naturligtvis inte säljer några produkter. Då vi 
jämfört hur inställningen till tv-spel förändrats hos våra respondenter före respektive efter 
provspelning av Buzz och EyeToy Kinetic har vi kunnat dra slutsatsen att dessa spel har en 
positiv inverkan på deras inställning. Därmed anser vi att dessa spel lämpar sig för att 
attrahera detta segment och därför bör främja försäljningen av Playstation 2.   
    Människor upplever enligt vår teori olika risker inför köp, dessa skiljer sig åt mellan olika 
produkter. Vi har utifrån resultatet av Undersökning 1 dragit slutsatsen att köp av Playstation 
2 kan upplevas som ett socialt risktagande. I denna undersökning visade det sig att framförallt 
kvinnor tror att Playstation 2 riktar sig mot yngre kunder varför vi drar slutsatsen att de kan 
uppleva en social risk, då de inte vill bli förknippande med en produkt avsedd för barn och 
ungdomar. Huruvida det föreligger en monetär risk kan vi inte på samma sätt dra slutsatser 
om då vi inte undersökt detta, men då detta är en sällanköpsprodukt skulle man kunna tänka 
sig att produkten anses vara förknippad med ett monetärt risktagande. Detta kan förstärkas av 
det faktum att man förutom konsolen måste köpa spel, vilket utgör en ytterligare kostnad. 
Trots att vi alltså endast logiskt kan dra slutsatser om upplevelsen av monetär risk anser vi att 
budskapet bör beakta förekomsten av denna. Detta kan ske genom så kallad bundling.41 
    Vidare anser vi att budskapet bör beakta de fyra faktorerna tydlighet, konsekvens, 
trovärdighet och konkurrenskraft, då det annars föreligger en risk att såväl potentiella som 

                                                 
41 Sampaketering och försäljning av spel och konsol, ofta till reducerat pris i förhållande till separat försäljning 
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befintliga kunder tappar förtroendet för produkten eller helt enkelt inte förstår vad den står 
för. Denna risk för förvirring uppkommer i synnerhet då ett företag försöker positionera sig 
mot ett nytt segment och samtidigt vill behålla sina befintliga kunder i enlighet med de risker 
vi beskrev i kapitlet Varumärkesstrategier.  
    Svaret på vår frågeställning är alltså att Nordisk Film för att attrahera det avsedda 
segmentet kan använda dessa speltitlar genom att: 
 

• I positioneringen av Playstation 2 utforma separata budskap för respektive spel då vi 
anser att båda två uppfattas som attraktiva av detta segment 

• Minimera den upplevda sociala risken genom att utforma sitt budskap i syfte att göra 
Playstation 2 mer socialt accepterad 

• I sitt budskap inte skapa diskrepans mellan befintliga och potentiella kunder 
 
De slutsatser vi nu dragit leder oss till våra rekommendationer till Nordisk Film. 
 

7.2 Rekommendationer 
 
Baserat på ovanstående kommer vi nu att redogöra för de konkreta åtgärder som kan anses 
vara motiverade utifrån detta arbete. 
 

1. EyeToy Kinetic har en stor outnyttjad potential, dess efterföljare bör därför 
marknadsföras och på andra sätt exponeras. Förslagsvis kan detta ske i sportaffärer, 
träningsanläggningar och på olika typer av events. 

 
2. Sälj spelen i bundles i syfte att ta vara på det konstaterade intresset för Buzz och 

Kinetic och därigenom främja försäljning av Playstation 2. 
 

3. För att få tv-spel att bli ännu mer socialt accepterat bör spel av denna typ 
marknadsföras med ökat fokus på tidigare förbisedda målgrupper. Genom att på detta 
sätt öka allmänhetens kunskap torde även acceptansen i längden öka.  

 

7.3 Kritisk granskning 
 
Vi anser att det, primärt i vår empiri, finns vissa element att anmärka på i såväl utformning 
som genomförande. I efterhand har vi dragit lärdomar framförallt om utformningen av våra 
enkäter, dessa har visat sig vara alltför omfattande och därför gett oss en hel del överflödig 
information. Hade en pilotundersökning genomförts innan vi slutgiltigt utformade dessa 
enkäter hade vi kunnat inhämta data som bättre besvarat våra frågeställningar och därigenom 
hade effektiviserat arbetet med denna uppsats. På grund av detta problem har vi även ibland 
varit tvungna att använda deduktiva metoder där induktion hade varit att föredra, det är alltså 
svårt att sannolikhetsbestämma vissa av våra slutsatser i detta arbete.   
    Vi har även granskat våra undersökningar med avseende på reliabilitet och validitet för att 
kunna avgöra deras allmängiltighet. Reliabiliteten hos våra undersökningar kan sägas vara 
tillfredsställande, storleken (273 respektive 50 komplett ifyllda enkäter) på urvalet är 
acceptabel, även om vi anser att en bredare undersökningsgrund hade varit att föredra. Urvalet 
har med beaktande av vår metod inte varit helt slumpmässigt, vi har dock strävat efter så hög 
slumpmässighet som möjligt inom vår urvalsgrupp enligt vår urvalsmetod i kapitel 2.3. Den 
vanligaste kritiken mot kvoturval som vi använt oss av är att det inte kan anses representativt, 
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detta har vi vägt mot de problem vi upplevt har riskerat uppstå vid icke-sannolikhetsurval, 
exempelvis högre kostnader och större tidsåtgång. Vi anser inom ramen för detta arbete att 
reliabiliteten är tillräcklig för att vår metod ska anses vara tillförlitlig, med förbehåll för att vi 
möjligen hade kunnat bredda vårt urval och därigenom uppnå en ännu mer tillfredsställande 
reliabilitet. Inom ramen för Nordisk Films parametrar ansåg vi dock att detta istället skulle ha 
påverkat validiteten negativt, då även data om personer utanför företagets efterfrågade 
målgrupp skulle ha inkluderats, varför vi ändå är nöjda med resultatet.  
    Validiteten hos våra undersökningar är även denna god, vi har dock i efterhand kunnat 
konstatera att våra undersökningar kunde ha utformats annorlunda då vissa frågeställningar 
utgått ur våra analyser. Detta innebär att vi till viss del mätt överflödiga data.     Vi har i 
efterhand insett att en pilotundersökning borde ha genomförts då detta kunde ha gett oss 
möjlighet att utforma undersökningar med högre relevans och förenklat vårt arbete i ett senare 
skede.     
    Avslutningsvis har vi granskat objektiviteten i våra undersökningar. I så stor utsträckning 
som möjligt har vi försökt förhålla oss objektiva till såväl ämne som respondenter och inte 
påverkat utfallet mer än vad som kan anses vara oundvikligt då vi personligen närvarat vid 
samtliga enkäters ifyllande. Vi anser att objektiviteten detta till trots är tillfredsställande, 
således hävdar vi att vår metod sammantaget ger oss en rättvisande bild och kan anses vara 
tillförlitlig och relevant.    
 

7.4 Förslag till fortsatt forskning 
 
Då denna marknad omsätter enorma belopp varje år och ständigt växer är detta ett område 
som vi anser vara relevant att ur ett företagsekonomiskt perspektiv studera vidare. Även 
studier av samma karaktär som vår egen, utförda i andra länder vore intressanta, i synnerhet 
om dessa kunde ställas i relation till vår studie. Detta för att studera huruvida det finns tydliga 
skillnader mellan hur dessa spel upplevs i olika kulturer. Vi anser detta område vara av stort 
intresse även ur andra aspekter, exempelvis kan beteendevetenskapliga studier genomföras i 
syfte att närmare granska konsumenter på denna marknad och därmed bättre kunna förstå 
exempelvis psykologiska effekter av tv-spel. Vi anser det även intressant att ta reda på hur 
användare av EyeToy Kinetic påverkas ur en hälsoaspekt, det vore därför av intresse att 
genomföra en medicinsk studie av detta spel.  
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9 Bilagor 
 
I detta kapitel återfinns förutom figurförteckningen våra båda enkäter samt bilder ur de spel vi 
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9.2 Undersökning 1  
 
Tack för att du tar dig tid att besvara våra frågor. Läs igenom varje fråga noggrant 
innan du svarar. Resultaten behandlas anonymt. 
 
Kön? 
 
 Kvinna   Man 

 
Ålder? 
 
 -18  19-23  24-28  29-33  34-38  39+ 

 
Äger du någon av följande spelkonsoler; Playstation 2®, Xbox® eller Gamecube™? 
 
 Ja   Nej 

 
 Om Ja, ungefär hur ofta spelar du? (markera det som passar bäst) 
 
  Varje vecka  Varje månad  Mer sällan 
 

Om Nej, har du någonsin spelat ett spel på en av ovanstående konsoler? 
 

 Ja   Nej 
 
Vilket eller vilka kön TROR du Playstation 2 riktar sig till? (flera kryss är tillåtna) 
 
 Män   Kvinnor  

 
Vilken eller vilka åldergrupper TROR du Playstation 2 riktar sig till (flera kryss är 
tillåtna) 
 
   6-11 år   12-17 år   18-25 år   
 25-31 år   32 + 

 
Hur mycket TROR du att en Playstation 2 kostar idag (ca)? 
 
 < 500 kr   500-1000 kr  1000-1500 kr 
 1500-2000 kr  2000-2500 kr  2500-3000 kr 

 
 
Det har den senaste tiden släppts bland annat en musikfrågesport och ett karaokespel 
till Playstation 2. Frågorna nedan avser vad du visste INNAN du tog del av detta 
formulär. 
 
VISSTE du att det till Playstation 2 finns en kamera som visar din avbild på tv-skärmen 
och där dina rörelser styr spelet? 
 
 Ja   Nej 
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VISSTE du att det finns spel där man kan träna koordination och rörlighet till 
Playstation® 2? 
 
 Ja   Nej 

 
VISSTE du att det finns spel där man kan sjunga, och maskinen känner av om du 
sjunger rätt till Playstation 2? 
 
 Ja   Nej 

 
VISSTE du att det finns spel där du kan testa dina kunskaper inom ämnet musik? 
 
 Ja   Nej 

 
Har du sett tv-reklamen för karaokespelet ”Singstar Eighties”? 
 
 Ja   Nej 

 
 Om Ja, vad tyckte du om reklamen?  
  

 Bra  Dålig  Ingen åsikt 
 
Fick reklamen dig att bli intresserad av Playstation 2 och/eller ”Singstar”? 
 
 Ja   Nej 

 
Har du sett tv-reklamen för spelet ”Buzz”, frågesporten om musik? 
 
 Ja   Nej 

 
 Om Ja, vad tyckte du om reklamen? 
 
  Bra  Dålig  Ingen åsikt 
 
 Fick reklamen dig att bli intresserad av Playstation 2 och/eller ”Buzz”? 
 
  Ja   Nej 
 
Tilltalar någon av de tre spelkategorier som omnämns i frågorna ovan (träningsspel, 
karaokespel och frågesportspel) dig? 
 
 Ja   Nej  
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9.3 Undersökning 2 
 
Tack för att du tar dig tid att besvara våra frågor. Läs igenom varje fråga noggrant 
innan du svarar. Resultaten behandlas anonymt. 
 
Kön? 
 
 Kvinna   Man 

 
Ålder? 
 
 -18  19-23  24-28  29-33  34-38  39+ 

 
Vilken inställning har du till tv-spel idag? 
 
 Mycket positiv  Ganska positiv  Varken eller 

 
 Ganska negativ  Mycket negativ   

 
Känner du till musikfrågesporten Buzz till Playstation 2? 
 
 Ja   Nej 

 
   Om Ja, hur fick du denna kännedom? 

 
  Spelat själv/sett spelet t.ex. i butik  Via reklam  Via annan media 

             
  ”Word-of-mouth” (ryktesvägen)    Annat sätt 
 
Känner du till träningsspelet EyeToy Kinetic till Playstation 2? 
 
 Ja   Nej 

 
   Om Ja, hur fick du denna kännedom? 

 
    Spelat själv/sett spelet t.ex. i butik  Via reklam  Via annan media 
 
    ”Word-of-mouth” (ryktesvägen)    Annat sätt 
 
 
 
Nu är det dags att provspela! 
 
 
Dessa frågor besvaras efter att du provspelat både Buzz och EyeToy Kinetic. 
 
 
Vad tyckte du om spelet Buzz? 
 
 Väldigt roligt  Ganska roligt  Varken eller 



 - 50 -

 
 Ganska tråkigt  Väldigt tråkigt   

 
Vad tyckte du om spelet EyeToy Kinetic? 
 
 Väldigt roligt  Ganska roligt  Varken eller 
 
 Ganska tråkigt  Väldigt tråkigt 

 
Vilken inställning har du till tv-spel efter att idag ha provspelat Buzz och EyeToy 
Kinetic?  
 
 Mycket positiv  Ganska positiv  Varken eller 

 
 Ganska negativ  Mycket negativ 

 
Vilket av spelen tyckte du var bäst om? 
 
 Buzz   EyeToy Kinetic  Ingetdera (De var lika bra/dåliga) 
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9.4 Gränssnitt spel 
 
I denna bilaga återfinns vyer ur spelen Buzz och EyeToy Kinetic 
 

 
Figur 18 Gränssnitt Buzz (med upphovsrättsinnehavarens tillstånd) 

 

 
Figur 19 Gränssnitt EyeToy Kinetic (med upphovsrättsinnehavarens tillstånd) 


