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SAMMANFATTNING 
 

Spelmarknaden är en mediekanal som enligt många en stor potential och många spännande 

möjligheter inom marknadsföring. De stora Internetvärldarna är en starkt växande variant av 

mediekanal där enorma mängder deltagare kopplar upp sig mot en och samma server där de 

interagerar med miljön och med varandra. Det speciella med produktplacering i just virtuella 

världar är att den kan utformas dynamiskt och med en kontinuerlig uppdatering beroende på 

marknadens reaktioner och olika demografiska skillnader, vilket är av intresse när det gäller 

produktplacering.  

 

Syftet med uppsatsen är att sätta sig in i de specifika omständigheter som råder i en virtuell värld 

och däri studera möjligheter för produktplacering.  

 

Vi har valt att genom en fallstudie studera den virtuella världen Entropia Universe. Miljön är 

framtiden på en annan planet och världen saknar spelmoment vilket är det främsta skälet till att 

Entropia Universe själva inte vill kalla sig ett spel, utan en virtuell värld. Det är den första 

virtuella världen som är direkt kopplad till den verkliga ekonomin vilket innebär att de virtuella 

produkterna i Entropia Universe också har ett värde i vår verkliga värld. 

 

Den övergripande slutsatsen vi drar av vårt arbete är att den virtuella värden till stor del påminner 

om vår verkliga och det finns goda möjligheter för produktplacering att fungera i en virtuell 

värld. Produktplaceringen behöver vara mer noggrann/försiktig i sin placering för att inte placera 

produkten på ett sådant sätt att det stör mottagaren då chansen att lyckas och misslyckas med en 

produktplacering är betydligt större i den virtuella världen. Vi anser vidare att kopplingen till 

verklig valuta skapar nya möjligheter för en effektiv produktplacering. 
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ABSTRACT 
 
The computer game market is, according to many, a marketing channel with great potential and 

exiting marketing opportunities. Large internet worlds is a growing channel where large number 

of users connect to a virtual world (i.e. a few servers) and interact with the virtual environment 

and other users. Product placement in virtual worlds is special because of the technological 

possibilities provided in a virtual world, such as dynamic placement based on demographics or 

unique user characteristics but also the possibilities based on market reactions.   

 

The purpose of this paper is to examine specific circumstances in a virtual world and based on 

this study the possibilities for product placement in the virtual world. 

 

We've chosen to study the virtual world Entropia Universe as a case study. The environment is 

the future world on the planet Entropia, a virtual world with no gaming moment. The fact that 

Entropia Universe has no gaming moment is the major reason for Entropia Universe to call it self 

a virtual world rather than a computer game. Entropia Universe is also the first virtual world with 

a own virtual economy directly connected to our real economy. This means that products or 

properties in Entropia Universe virtual world have a real value in our real world. 

 

The main conclusion of our paper is that the virtual world resembles the real world in many 

ways. Therefore we believe that the possibilities for product placement to work in a virtual world 

are good. However, the product placement needs to be precise/careful and accurate to avoid 

disturbing the receiver. The potential for success or failure with a product placement is bigger in 

a virtual world. We also believe that a virtual world, connected to the real world through a virtual 

economy, has greater potential and provide more opportunities for effective product placement. 
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INLEDNING 
 

fter en lång resa anländer jag äntligen till Calypso på Euidoria! Jag har tilldelas den 

standardutrustning som alla kolonister får och tar mina första steg på den nya planeten. 

Det första som möter mig är ett stort, men folktomt torg. En pirrande känsla sprider sig i kroppen 

”är det så här det ser ut?”. 

E
Min guide har förklarat för mig att jag måste skaffa mig extra utrustning för att kunna klara 

mig på planeten. Innan avresan växlade jag in 160 SEK till 200 PED för att klara mig den första 

tiden. Sakta tar jag några steg ut på torget, nu gäller det att hitta någon som vill sälja utrustning 

till mig och passa sig för att bli lurad av andra kolonister. 

Jag går sakta över torget mot en folksamling. På frågan var närmsta auktionsdisk finns, svarar 

de ”i byggnaden till höger ca 200 meter fram”. Jag tackar för information och beger mig dit. 

Väl framme vid auktionsdisken frågar jag auktionsförrättaren om det finns några hjälmar till 

salu? Auktionsförättaren frågar vilken typ av hjälm jag är intresserad av och jag undrar om det 

finns någon Oakleymodell, modellen som syntes på reklamskylten vid landningsplatsen.  Han 

svarar att det pågår en auktion just nu, som avslutas om ca 10 timmar. Utropspriset på en hjälm 

är 10 PED, men högsta budet är just nu uppe i 35 PED. Jag tackar för hjälpen. Nu är frågan: 

skall jag lägga ett bud nu, vänta eller försöka hitta råmaterial för att bygga en egen hjälm… 

 

Berättelsen ovan skulle kunna vara tagen ur en film eller TV-serie, men beskriver i själva verket 

hur det ser ut när en användare som ny kolonist anländer till Entropia Universe – 

http://www.entropiauniverse.com . 

 

Idag går det inte att köpa produkter från verkliga varumärken som i exemplet Oakleyhjälmar. Det 

finns idag flertalet spel, som till exempel Sims, Need for Speed, Battlefield och FIFA Fotboll, 

och som utspelar sig i virtuella miljöer som möjliggör produktplacering av verkliga produkter. 

Speltyper som lämpar sig mycket väl för produktplacering är datoriserade rollspel på Internet för 

många samtidiga spelare. Dessa spel innehåller en spelupplevelse som på många sätt påminner 

om den i en-användarspel för persondator eller konsol, med skillnaden att allt spel försiggår med 

en aktiv uppkoppling till en server som spelutgivaren eller spelkonstruktören tillhandahåller. En 

viktig komponent i spelen är användarens möjlighet att interagerar med andra användare via sina 
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virtuella karaktärer eller avatarer som de också kallas. Det finns många varianter på spelformer 

och vistelser i virtuella miljöer och i ett av dessa finns möjligheten att köpa ”real world items”, 

det vill säga produkter som kan köpas då man är inloggad och vistas i miljön och som sedan kan 

konverteras till verkliga produkter. Idag går det visserligen endast att köpa en prenumeration på 

en medlemstidning som det görs reklam för i spelet. Men tidningen du köper i spelet kommer 

levererad hem till dig i den verkliga världen. I samma spel har den svenske konstnären Ernst 

Billgren designat en stad, New Oxford1, och två kända brittiska designers, Adam Thorpe and Joe 

Hunter från Vexed Generation, har designat kläder som du kan köpa till din virtuella karaktär.  

Bakgrund 
Produktplacering har förekommit sedan tidigt 1900-tal, då t ex skådespelare betalades för att 

använda ett visst märke av cigaretter i en film. Produktplacering som taktik är en del av den typ 

av marknadskommunikation som samlas under ”branded entertainment” vilket också inkluderar 

sponsrade events, licensiering och andra alternativa marknadskommunikativa medier.  

 

Definitionen av Produktplacering är marknadsföring av ett varumärke eller en produkt genom 

planerad förekomst i ett sammanhang som inte uttryckligen är reklam. En variant av 

produktplacering som blir allt vanligare är att i stället placera in produkter i folks verklighet. 

Genom att erbjuda vissa arbetsplatser fri tillgång till ett visst kaffe i fikarummet kommer de 

anställda i kontakt med just det märket. Genom att låta kända skådespelare sitta på ett café och 

prata om hur bra en viss produkt är kan gästerna runtomkring påverkas till att köpa produkten.2  

Produktplacering i TV, Film och Övriga media 
Det mest kända mediet där produktplacering används är filmproduktion, inom vilken det finns väl 

etablerade kontakter och arbetssätt mellan säljare, mäklare och köpare. Andra media som 

används för produktplacering är exempelvis TV-produktioner, främst då inom TV-serier eller 

dramaproduktioner och Övriga medier (Tidningar, Tidsskrifter, dataspel/on-linespel, Internet, 

Inspelad musik, Böcker och Radio). Enligt analysföretaget PQ Media, som studerat hur mycket 

pengar marknadsförare i USA lagt på produktplacering de senast 30 åren, har marknaden för 

                                                 
1 Jimmy Håkansson (2006)  
2 Wikipedia 
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produktplacering ökat markant sedan millennieskiftet.3 Figur 1 visar ökningen av investeringar i 

produktplacering i mediekanalerna TV, Film och Övriga Medier från 1974 fram till 2004. 

 
Figur 1 – Spending & Growth on Product Placement in Media4

 
 

De främsta skälen till denna ökning beror enligt PQ Media dels på det ökande antalet tillgängliga 

medier som konkurrerar om konsumenterna och dels på tillgången till ny teknik i form av digital 

media/TV och personlig inspelningsutrustning som video och hårddiskar i konsumenternas hem. 

Dessa tekniker gör det möjligt för konsumenterna att spela in för att sedan titta och snabbt ”hoppa 

över” reklampauserna, vilket innebär att produktplacering blir ett sätt att ändå nå ut med sitt 

reklambudskap. Samma undersökning visar att fram till millennieskiftet var produktplacering 

inom filmproduktion det främsta mediet för produktplacering. Den största orsaken till det var att 

hälften av alla de som går och ser på film tillhör den för marknadsförare eftertraktade målgruppen 

18–34 år. Det främsta skälet till att målgruppen är så eftertraktad bland marknadsförare är att 

målgruppen anses har en mycket låg varumärkeslojalitet.5 Även om investeringarna i 

                                                 
3 PQ Media LLC, (2005) 
4 ibid 
5 ibid 
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produktplacering inom film fortsätter att öka, så har mediet TV-produktion tagit över 

förstaplatsen när det gäller investeringar i produktplacering från filmproduktion, enligt figur 2. 

Tabellen visar också att även om produktplacering inom filmproduktion ännu så länge är 

betydligt större än i Övriga Medier så är investeringsökningen större i dessa medier än i 

filmproduktion. De medier som ökar mest inom Övriga Medier är Internet och Dataspel, eftersom 

målgruppen 18–34 år är starkt representerad i dessa medier.6

 

Figur 2 – Spending & Growth on Product Placement in Media7

 
 

Sedan 1974 har värdet av investeringar i produktplacering stigit mer än tre gånger så mycket som 

den allmänna ekonomiska utvecklingen. Enligt PQ Media har andelen produktplacering i TV-

produktion stigit från 37,1 % år 1974 till 54,3 % år 2004, varav 10 % under åren 2001-2004.8 

Nielsen Media Research, världens största leverantör av mätningar inom tittar- och 

reklaminformation, genomför årligen mätningar bland tittare i över 40 länder. En undersökning 

gjord av Nielsen Media Research under 2005 (Benchmarking the Active Gamer) säger att TV-

tittandet bland män i åldersgruppen 18–34 år minskade med 12 %, samtidigt som dator- och 

konsolspelandet i samma grupp ökade med 20 %.9 Samma rapport visade att åldersgruppen i 

genomsnitt ägnar 12,5 timmar per vecka åt dator- och konsolspelande. Motsvarande siffra för 

TV-tittande är 9,8 timmar. 10 Det är ett starkt skäl till att marknadsförare på senare år börjat 

använda andra medier än TV och film, så som dataspel och Internet, främst eftersom att dessa 

medier har en stark ställning inom målgruppen. 

                                                 
6 PQ Media LLC, (2005) 
7 ibid 
8 ibid 
9 Kathy Prentice (17 jan 2006) 
10 ibid 
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Produktplacering i dataspel och on-linespel 
Produktplacering i on-linespel började användas på 1990-talet och var då något helt nytt. Tidigare 

visade marknadsförare svagt intresse för produktplacering i on-linespel vilket berodde på att 

tekniken och kvalitén inte var så väl utvecklad och att målgruppen var begränsad. 11 Idag har 

situationen förändrats och marknadsförare ser annorlunda på mediet. Under 1990-talet började 

on-linespelen dra till sig ett större intresse och därmed en större publik vilket ledde till att 

produktplaceringen introducerades. Spelindustrin har de senaste åren utvecklats till ett 

konkurrerande media och börjat konkurrera med andra medier för produktplacering. I och med 

detta ser speltillverkare och spelförläggare möjlighet att finansiera delar av spelproduktionen med 

hjälp av produktplacering. Genom att förmedla nya tekniker för produktplacering till förläggare 

och tillverkare ser också mediebyråerna möjligheter att tjäna pengar och företagen ser nya 

möjligheter att nå ut till en ny eller segmenterad målgrupp genom att köpa annonsplats i olika 

spel. 12

 

Reklamen blir mer och mer integrerad i dataspel och on-linespel på Internet. Geoff Graber, VD 

på Double Fusion (www.doublefusion.com), ett företag som specialiserat sig på reklamplacering 

i dataspel, menar att varumärket blir en del av spelet och att spelaren kan interagera med 

varumärket i spelet så att varumärket på så sätt blir en naturlig del av spelupplevelsen. 13 Exempel 

på detta är när ett varumärke visas på en utomhusskylt eller billboard, hur sidan på en lastbil eller 

en TV-skräm visar produkten eller hur en karaktär i spelet bär kläder eller dricker en läsk av ett 

visst märke. 

 

En undersökning som brittiska BBC gjort visar att 59 % av 6–65-åringar i Storbritannien spelar 

dataspel, vilket motsvarar en målgrupp på ca 26,5 miljoner människor. En spelare definierades 

som någon som under de senaste sex månaderna hade spelat ett spel på konsol, PC, handdator 

eller interaktiv TV. 14 Vi har valt att i fortsättningen kalla spelaren för användare. 

 

Nielsen Interactive Entertainment genomförde i oktober 2005 en undersökning bland 900 

respondenter. Hälften av de tillfrågade höll med om att reklam i dataspelet gör spelet mer 

                                                 
11 PQ Media LLC, (2005) 
12 Computer Sweden (20 april 2006) 
13 Kathy Prentice (17 jan 2006) 
14 Revolution UK (25 Apr 2006)  
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verklighetstroget, endast 21 % höll inte med. Utöver det, så menade 54 % att de 

uppmärksammade reklam i spel, medan 17 % inte uppmärksammade reklamen. 15 En annan 

undersökning av Nielsen tillsammans med spelleverantören Activision (med titlar som X-men, 

Tony Hawk och Call of Duty) delade upp 1350 män i åldern 13 till 44 år i grupper som fick spela 

spel med och utan reklam. Undersökningen visade att spel där reklamen var relevant i spelet 

tolererades längre och resulterade i högre varumärkeskännedom och en positiv uppfattning om 

produkten. 16

 

PQ Media bedömer att marknaden för produktplacering i TV, Film och Övriga media i USA 

kommer att öka med ca 15 % per år fram till 2009. Av detta bedömer samma företag att TV 

kommer öka med omkring 3 % per år och produktplacering i film kommer att minska med 

samma mängd. Övriga media förväntas tappa omkring 0,5 % per år, men andelen 

produktplacering i data och on-linespel kommer att öka på bekostnad av reklam i tidningar och 

magasin etc. I figur 3 visas hur prognosen för investeringar i produktplacering förväntas 

utvecklas från år 2005–2009 enligt PQ Media. 17

 

                                                 
15 Kathy Prentice (17 jan 2006) 
16 ibid 
17 PQ Media LLC, (2005) 
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Figur 3 – Projected Product Placement Spending in Media18  

 
 

Entropia Universe 

Entropia Universe är ett online-spel utvecklat av Mindark. Spelet är i 3D-miljö och är fritt att 

ladda ner och kostar inget att besöka, men all utrustning som kan behövas kostar pengar. Då man 

befinner sig i Entropia Universe ser man omgivningen utifrån sin egen karaktärs ögon, en så 

kallad ”First Person Shooter” (FPS). I online-spel där väldigt många användare kan koppla upp 

sig samtidigt är benämningen ”Massively Multiplayer Online First Person Shooter” (MMOFPS). 

Det här spelet skiljer sig på så sätt att det inte förekommer något spelmoment förutom att samla 

på sig fyndigheter och tjäna pengar. Det är egentligen fel att kalla Entropia Universe för ett spel, 

då det faktiskt är mer en virtuell värld där deltagarna kan skapa sig ett alternativt liv och utföra 

saker de kan (och inte kan) utföra i den verkliga världen. Den rätta benämningen är således en 

virtuell värld vilket är den benämningen vi fortsättningsvis kommer använda på Entropia 

Universe.  

 

Trots att Entropia Universe inte är ett spel i den bemärkelsen kommer vi dock fortfarande att i 

vissa fall använda oss av benämningen ”spel” då vi allmänt berör genren. Dels för att alla andra 

virtuella världar fortfarande innehåller spelmoment och dels för att det är ett allmänt vedertaget 

sätt att se på denna företeelse.  

                                                 
18 PQ Media LLC, (2005) 
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Själva grundtanken med Entropia Universe bygger på att användaren kan tjäna pengar genom att 

leta efter mineraler, jaga djur eller köpa/sälja mark för att kunna skapa sig ett liv i Entropia 

Universe. Även om miljön existerar i framtiden på en annan planet, är grundtanken densamma 

som i det verkliga livet på jorden – d v s att du som invånare på planeten strävar efter att 

utvecklas, arbetar/jagar för att tjäna pengar för att sedan kunna köpa både upplevelser och 

materiella ting såsom nöjen, kläder, etc. Då utrustning blir begagnad så minskar det i värde, 

precis som i den verkliga världen.  

 

Entropia Universe är ett befolkningsprojekt som tar sig rum på planeten Calypso, som tidigare 

var befolkad men som ödelades under ett stort krig. Det finns ett antal kontinenter på Calypso, 

bland annat Eudoria och Amethera och på dessa ett fåtal bebyggda områden. Äventyret börjar då 

rymdskytteln landar på en landningsplats i utkanten av det bebyggda området Port Atlantis. Alla 

nyanlända hamnar här och är endast utrustade med en standardiserad orange beklädnad, 

underkläder och skor. All annan utrustning måste inhandlas på annan plats i spelet. Port Atlantis 

ligger på den sydvästra delen av kontinenten Eudoria. Det finns fyra informationsdiskar i 

närheten av landningsplatsen, som ger en del grundinformation om Entropia Universe. I själva 

samhället sker alltid en mängd aktiviteter; försäljare som vill sälja utrustning och folk som vill bli 

din läromästare, auktioner med mera. Du kan utbilda dig, skaffa ett yrke eller ta språklektioner. 

Precis som i den verkliga världen så finns här vänliga människor, och mindre vänliga människor. 

 

Entropia Universe är den enda virtuella världen med ett fungerande penningsystem, med en 

valuta som är konvertibel till varje växlingsbar valuta i den riktiga världen.  

RMT – Bron mellan den virtuella och verkliga världen 
Entropia Universe har mer än 400 000 användare från över 220 länder19 vilket storleksmässigt i 

användarantal placerar den på femte plats efter World of Warcraft, Linage, Lineage II och och 

RunScape20. Samtliga spel har en typ av virtuell ekonomi, men i de fyra större spelen fungerar på 

så sätt att användarna säljer och köper tjänster och egenskaper av varandra. Ekonomi är så 

utvecklad att det finns en webbsida, www.mmofx.com, Massively Multiplayer Online Foreign 

                                                 
19http://www.entropiauniverse.com (2006) 
20 Bruce Sterling Woodcocks, (11 Apr 2006) 
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Exchange (MMOFX)21, där användare kan besöka och följa den ekonomiska utvecklingen av 

marknadsvärdet på olika tjänster och egenskaper. Webbsidan är en informationssida som följer, 

lagrar och ger detaljerad information om virtuella valutamarknader genom att tillhandahålla 

information om aktuella marknadspriser och trender i de olika spelen.  

 

Skillnaden mellan den virtuella ekonomin i de fyra största spelen och Entropia Universe är att 

tillverkaren, svenska Mindark22, tagit den virtuella ekonomin ett steg längre och kopplat samman 

den med den verkliga ekonomin på jorden.23 Det är detta som är grunden i Entropia Universe och 

det som tillverkaren kallar för Real Money Trade (RMT). Det innebär att du köper och säljer 

saker i den virtuella världen fast med riktiga pengar. Entropia Universe bygger på en verklig 

ekonomi, Real Cash Economy (RCE), som innebär att de virtuella produkterna och tjänsterna 

inne i Entropia Universe har ett verkligt värde. Det här är den största skillnaden om du jämför 

med andra varianter av online-spel och det främsta skälet till att Entropia Universe kallar sig en 

virtuell värld i ställer för spel. 

 

Inväxlingen sker genom banköverföring eller via kreditkort. Valutan som används är PED 

(Project Entropia Dollar) och är bunden till USD, vilket innebär att 10 PED = 1 USD. 

Växlingskursen är fast. Idag kan man även växla till brittiska pund, svenska kronor och euro. Den 

virtuella ekonomin i Entropia Universe är helt grundläggande i spelet och dessutom direkt 

kopplad till den verkliga ekonomin på jorden. Med tanke på att allt går ut på att tjäna pengar för 

att leva även i Entropia, blir det möjligt för deltagarna att försörja sig genom att skaffa sig ett 

yrke i den virtuella världen och sedan överföra lönen till det lönekonto du har i den verkliga 

världen. Den här unika kopplingen är också anledningen till att vi valt att titta närmare på just den 

här virtuella världen.  

 

Det kostar ingenting att registrera sig i Entropia Universe, men för att kunna komma igång 

behöver du viss grundläggande utrustning och det är här den virtuella valutan används. 

”Det är som om du helt plötsligt befann dig på en gata i London, det är helt gratis att bara gå runt 

och titta, men om du vill ha roligt så behöver du spendera pengar. Det fungerar på precis samma 

sätt i Entropia Universe”, säger Jan Welter, grundare av Entropia Universe till engelska BBC 
                                                 
21 http://www.mmofx.com/ (2006) 
22 http://www.mindark.se (2006) 
23 http://www.entropiauniverse.com (2006) 
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News.24 Utrustningen går att köpa i en maskin, en Trade-terminal, där man kan välja ur ett 

standardsortiment till fasta priser. De produkter som finns tillgängliga är av enklare typ och är 

relativt billiga, en pistol med tillhörande ammunition går t ex att köpa för ca 5 PED och det är 

vad du behöver för att börja jaga. 

 

För att skaffa dig bättre (och samtidigt dyrare) utrustning behöver du antingen tjäna in pengarna 

genom att jaga eller hitta mineraler. Du kan använda enklare och billigare utrustning med följden 

att det tar längre tid, eller så går du till någon av de auktioner som finns tillgängliga i spelet för att 

buda på mer avancerad utrustning som någon byggt. Genom att logga in på en auktion erbjuds 

möjligheter att köpa en mängd olika produkter från andra invånare eller tillverkaren själv. 

Auktionerna fungerar som vilken auktionssite som helst, till exempel eBay (www.ebay.com), där 

du lägger ett bud på den produkt du vill köpa, följer auktionen och eventuellt lägger nya bud. På 

samma sätt fungerar det att sälja produkter eller material som du lyckats tjäna eller tillverka. Då 

skapar du helt enkelt en auktion, sätter ett utropspris, om det finns ett ”buy of price” (ett pris som 

någon kan betala för att direkt vinna budgivning) och hur länge auktionen skall pågå. För varje 

produkt du vill sälja på auktionen tar auktionsförrättaren (d v s tillverkaren/Mindark) en avgift på 

1 PED. Sedan är det bara att vänta och hoppas på att någon är intresserad av din produkt. I 

auktionen finns 1000-tals produkter tillgängliga, allt från billiga skor till egendom för 100 000 

tals kronor.  

 

I december 2004 köpte en användare med namnet Deathifier en virtuell skattkammarö för 13 700 

GBP, motsvarande omkring 190 000 SEK, enligt BBC News.25 Den verkliga personen bakom 

Deathifier, australiensaren David Storey, fick tillbaka hela sin investering inom ett år genom att 

sälja delar av marken för att bygga virtuella hus och ta ut skatt från andra användare som vill jaga 

på ön26. Eftersom det när som helst går att sälja av sina tillgångar i den virtuella världen, förutsatt 

att någon vill köpa dem, och sedan växla sina PED tillbaka till USD så innebär det att det faktiskt 

går att tjäna riktiga pengar i Entropia Universe. Försäljningen av ön registrerades av Guinness 

rekordbok som den högsta virtuella transaktion som någonsin gjorts.27 I oktober 2005 köptes en 

virtuell rymdstation av användaren Neverdie, som i verkliga livet heter Jon Jacobs, för 57 000 

                                                 
24 BBC News (2 maj 2006)  
25 BBC News (5 nov 2005)  
26 ibid 
27 BBC News (2 maj 2006) 
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GBP motsvarande nästan 800 000 SEK. Nyligen skrev New York Times en artikel i vilken 

Mindark, tillverkaren av Entropia Universe, berättar att man snart kommer att erbjuda sin 

användare ett eget kreditkort som gör det möjligt att ta ut PED ur bankomat var som helst 

världen.28

 

Enligt Jan Welter, VD på speltillverkaren Mindark, hade Entropia Universe 2005 en ekonomisk 

aktivitet som motsvarar en BNP på 165 miljoner USD. För 2006 bedömer Mindark att BNP 

kommer att överstiga 350 miljoner USD.29 Om siffrorna stämmer placerar det Entropia Universe 

på plats 173 i den verkliga världen på listan över länders BNP 2005. Landet med den största BNP 

är USA med en BNP på 12 485 725 miljoner USD och Sverige ligger på 20 plats med en BNP på 

358 819 miljoner USD.30 Räknar vi med att Entropia Universe har 400 000 användare under 

2006, så innebär det att BNP per capita blir 875 USD. Det innebär en placering på plats 127 på 

listan över BNP per capita före länder som Pakistan (plats 132), Indien (plats 135) och Vietnam 

(plats 141)31. 

Problemdiskussion 
Enligt analysföretaget PQ Media har investeringarna som företag lägger på produktplacering i 

film och TV dubblats mellan 1999 och 2004. Orsaken anses vara att konsumenterna blir mer och 

mer ointresserade och svåra att nå via traditionell film- och TV-reklam.32 Detta är särskilt 

intressant för den mycket eftertraktade målgruppen 18–34-åringar, som utgör hälften av dem som 

går och ser på film. Orsaken till att målgruppen är så eftertraktad är att den anses vara väldigt 

illojal mot varumärken och således mer lättpåverkade när det gäller att få dem att välja och prova 

nya produkter och varumärken. Andra undersökningar visar att samma målgrupp spelar mer 

data/on-linespel per vecka än de tittar på TV. Det i kombination med datamediets möjligheter att 

styra budskap till mycket specifika demografiska grupper, tidszoner samt marknader och i princip 

personanpassa till exempel produktplaceringen, fick oss att undra hur det kan komma sig att 

produktplaceringen i online-spel eller online-världar inte används mer inom marknadsföring. 

 

                                                 
28 The New York Times (2 maj 2006)  
29 ibid 
30 Wikipedia  
31 ibid 
32 PQ Media LLC, (2005) 
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Spelmarknaden är en mediakanal som växer snabbt och har enligt många en stor potential och 

många spännande möjligheter inom marknadsföring. Det som fångade vårt intresse var 

produktplacering som med tiden blivit en vanligt förekommande form av marknadsföring, så 

även i dataspel och virtuella världar.  

 

De största dataspelen idag har upp åt 60 miljoner användare (Counter Strike33) vilket är en 

mycket stor men ändå smal målgrupp. Intresset för ett företag att testa en lansering eller ett 

varumärke mot den målgruppen borde vara mycket intressant. Nackdelen med ett spel som 

Counter Strike är att den spelas i en miljö och på en teknisk plattform som nästan är mer statisk 

än t ex TV. I TV kan du nämligen göra nya produktioner, men i ett spel som Counter Strike måste 

produktplaceraren vänta på nästa spelversion innan produktplaceringen kan förändras. 

 

Det finns dock en annan starkt växande variant av mediekanal som inte har samma begränsningar 

avseende miljön, nämligen de stora Internetvärldarna där enorma mängder deltagare kopplar upp 

sig mot en och samma server där de interagerar med miljön och med varandra. De kan liknas vid 

en webbplattform där användarna via Internet vistas i en virtuell och interaktiv miljö med 

obegränsade möjligheter att förändra och anpassa miljön i realtid. I en sådan miljö där tusentals 

kan vistas på en och samma gång borde det rimligtvis finnas stora möjligheter till att effektivt 

använda produktplacering för marknadsföring. 

 

Det speciella med produktplacering i just virtuella världar är att produktplaceringen kan utformas 

dynamiskt och med en kontinuerlig uppdatering beroende på marknadens reaktioner och olika 

demografiska skillnader, vilket är av intresse när det gäller produktplacering. 

Syfte 
En viktig förutsättning för en lyckad produktplacering är att produkten placeras på ett för 

mottagaren naturligt sätt. Hur löser man det i en virtuell värld? Syftet med uppsatsen är att sätta 

sig in i de specifika omständigheter som råder i en virtuell värld och däri studera möjligheter för 

produktplacering.  

 
                                                 
33 Counter Strike är ett konsolspel, som utspelar sig i en statisk och förutbestämd virtuell miljö. Genom att bygga 
LAN (Local Area Network) kan stora grupper samlas och spela mot varandra. Den stora skillnaden mellan spel som 
Counter Strike och Entropia Universe är att storleken på samtidiga användare (Entropia Universe är mycket större) 
och möjligheten att i realtid förändra den omgivande virtuella miljön. 
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Vår forskningsfråga blir således: Gäller teorier för produktplacering i den verkliga världen även 

i en virtuell värld?  

 

Vi studerar den virtuella världen Entropia Universe för vår uppsats. Det finns spel som utspelar 

sig i en verklighetstrogen virtuell värld och andra spel där den virtuella miljön är fiktion. Entropia 

Universe saknar spelmoment och miljön är framtiden på en annan planet. På så sätt kan man säga 

att Entropia Universe utspelar sig i en verklighetstrogen virtuell miljö, även om den ligger i 

framtiden. En sak som vi tycker är intressant med Entropia Universe är att de själva inte vill kalla 

sig ett spel, utan en virtuell värld vilket det är en sak som skiljer det från liknande världar. Det 

främsta skälet till att vi valt Entropia Universe är att det är den första virtuella världen som är 

direkt kopplad till den verkliga ekonomin.  Det innebär att de virtuella produkterna i Entropia 

Universe har ett värde också i vår verkliga värld. 
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METOD 
I kapitlet beskrivs och motiveras den undersökningsdesign, metod och det tillvägagångssätt som 

använts i uppsatsen.  

 

För att undersöka vår forskningsfråga använder vi oss av introspektion som forskningsmetod. 

Genom introspektionen samlar vi in data, faktisk och känslomässig information, från den 

virtuella världen. Vi använder oss sedan av de teorier kring produktplacering i den verkliga 

världen (film och TV) och teori om metaforer, t ex Bourdieus teroi om kulturella fält, för att 

analysera den virtuella världen. Metaforteori hjälper oss att förklara och överföra beteenden 

mellan den verkliga och den virtuella världen. Genom att använda oss av metaforteori så skapar 

vi en brygga som fungerar som en kanal mellan den verkliga världen (film och TV) och den 

virtuella världen. Slutligen analyserar vi hur teorierna stämmer in genom att testa deras relevans i 

den virtuella världen. 

Undersökningsdesign/Ansats 
Kvantitativ och kvalitativ forskning är två olika forskningsstrategier varav vi har valt den 

kvalitativa strategin. I kvalitativ forskning vill forskaren fånga individers uppfattningar och 

tolkningar beroende på den kontext de befinner sig i. Med en kvalitativ forskning läggs tyngden 

på generering av teorier, ett induktivt synsätt på hur teori och forskning förhåller sig till varandra. 

En kvantitativ forskning innebär ofta en kvantifiering av insamlad data och där forskaren försöker 

få fram den relativa betydelsen som olika orsaker har till en social företeelse.34 Kvantitativ metod 

är ofta mer strukturerad och formaliserad än den kvalitativa och i denna forskning ligger tyngden 

oftast på en prövning av teorier, det vill säga ett deduktivt synsätt. Entropia Universe, är en 

outforskad virtuell värld. Vi ska undersöka hur förutsättningar för produktplacering i den verkliga 

världen fungerar i en virtuell värld. Då vi tittar på hur teorier fungerar i en ”annan värld”, anser vi 

att en kvalitativ forskningsmetod är passande i denna undersökning. Vår datainsamlingsmetod är 

av kvalitativ karaktär och sker med en ostrukturerad och öppen metod, introspektion. När vi 

studerar och analyserar insamlad data tar vi hjälp av ett antal frågeställningar för att lättare 

upptäcka avvikelser. Vi ser alltså undersökningen som kvalitativ och tolkar resultaten utifrån 

detta.  

 
                                                 
34 Bryman, A. (2004) 
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Undersökningsansatsen beror på vilken teknik forskaren använder för att samla in data. Forskaren 

kan gå djupt in på ett enskilt fall, titta på utvecklingen över en längre tid eller att gå på bredden 

med ett tvärsnitt vid en viss tidpunkt. Då studien går på djupet av ett enskilt fall för att visa 

viktiga drag när det gäller dess natur, till exempel en organisation, ett lokalsamhälle eller en 

speciell virtuell värld handlar det om fallstudie. Studerar forskaren en utveckling över tid av en 

eller flera företeelser talar man om en longitudinell studie. Dessa studier genomförs oftast med 

surveystudier eller kvalitativa intervjuer vid mer än ett tillfälle. Undersöker forskaren någonting 

på bredden vid en bestämd tidpunkt talar man om tvärsnittsunderökning och experimentell 

undersökning. Dessa kan också genomföras med surveystudier och kvalitativa intervjuer men vid 

en bestämd tidpunkt.35  

Vårt huvudsakliga intresse har varit att gå på djupet i ett enskilt fall, Entropia Universe. Vi har 

därför valt att använda oss av fallstudiedesign dels mot bakgrund av att den här typen av virtuell 

värld är ett nytt fenomen och dels av att detta innebär att det finns begränsningar inom såväl 

tidigare forskning som kvantitativa data. Vi vill studera den här miljön ingående och detaljerat då 

Entropia Universe utgör en virtuell värld som skiljer sig från andra liknande världar genom att 

man handlar virtuella objekt för reella, det vill säga riktiga, pengar. 

Undersökningsmetodik 
Fallstudien består av introspektion, litteraturstudier, insamlande av statistiskt material, 

artikelstudier, studie av hemsidor och vetenskapliga rapporter. I introspektion observerar man sitt 

eget agerande med de känslor, upplevelser och erfarenheter som förekommer. Metoden kan både 

användas med forskaren som undersökningsobjekt samt som datainsamlingsmetod bland 

respondenter. Studien har genomförts genom forskarintrospektion. I forskarintrospektionen delar 

man inte på objekt och subjekt utan inkluderar forskarens egna upplevelser.36 Forskaren tar på så 

sätt med sina egna erfarenheter då den genomför studien och försöker dra fördel av dem, som en 

kunskapskälla att ösa ur.37  

 

Introspektionens styrka ligger i att den är en tankfull själviakttagelse eller en observation av 

erfarenheterna av det studerade. Istället för att först studera ett subjekt och sedan analysera 

slutsatser om det inre tillståndet kan forskaren direkt observera sitt inre tillstånd. Forskaren har en 

                                                 
35 Bryman, A. .(2004) 
36 Wallendorf, M. & Brucks, M. (1993) 
37 Gustavsson, B. (2004) 
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omedelbar tillgång till en stor mängd kognitiv och sensorisk data.38  Metoden är användbar vid 

studier av konsumentbeteende där man vill undersöka vad som driver konsumenten till ett 

beteende.39    

 

Den introspektiva metoden är av samtidig karaktär, det vill säga att forskaren filmar eller för 

anteckningar samtidigt som man vistas inne i den virtuella världen. Det finns även retrospektiv 

introspektion där forskaren antecknar sina upplevelser vid ett senare tillfälle eller en introspektion 

genom hypotetisk framtid som beskriver hur man tror att man kommer agera. Vi anser att den 

samtida metoden bäst fångar våra upplevelser utan att vi hinner glömma bort viktiga detaljer eller 

att behöva gissa vad som ska hända i framtiden. Vi har kompletterat observationer med 

retrospektiv introspektion för att försöka se vilka upplevelser och intryck som varade över tid.  

 

Tekniken vi använder oss av för att dokumentera våra erfarenheter är dagboksanteckningar, 

videoinspelningar och screen-shots. Vi har ägnat oss åt studier av Entropia Universe under en 

veckas tid. Det vill säga, vi har besökt Entropia Universe regelbundet under en vecka. Varje gång 

vi gjort ett besök har vi dokumenterat händelser, upplevelser och känslor. Den ena av oss har 

genofört studien med hjälp av dagboksanteckningar och den andra genom videoinspelningar. 

Med dagboksformen skriver man ner känslor, intryck och upplevelser på ett personligt och 

kreativt sätt vilket gör att alla detaljer och bekännelser dokumenteras. Dagboksanteckningarna 

har gjorts antingen samtidigt som vi vistats i den virtuella världen eller omedelbart efter varje 

avslutat besök. Forskaren har på detta sätt haft upplevelsen färsk i minnet. Videoinspelningarna 

har startat samtidigt som besöken och dokumenterat forskarens sinnesstämning genom uttryck, 

reaktioner och kommentarer samtidigt som forskaren kan följa med i den virtuella världen.  

 

Då vi har genomfört studierna tog vi fram ett antal frågor baserade på de teorier vi lutar oss mot. 

Dessa har givit en struktur och hjälpt oss att ringa in områden som vi sökt efter resultat i och 

sedan analyserat närmare. Frågorna har hjälpt oss titta efter reaktioner och uppfattningar ur våra 

båda olika personliga perspektiv. Genom att ha två observationer att utgå ifrån kan vi undvika att 

en alltför ensidig dokumentation ligger till grund för eventuella slutsatser. 

                                                 
38 Gould, S. (1995) 
39 Gould, S. (1991) 
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OM VISTELSE I VIRTUELLA VÄRLDAR 
Här redogör vi kortfattat för olika begrepp som förekommer då man talar om online-spel och 

virtuella världar. Dessa är allmänt vedertagna men kan framstå som något obegripbara för den 

oinvigde. 

 

Online-spel och online-världar räknas till genren dataspel som spelas över Internet. Det 

sammanfattande namnet för dessa är MMO som står för Massively Multiplayer Online. 

MMORPG-spel är en underordnad kategori och kommer av engelskans Massively Multiplayer 

Online Role Playing Game. Det betyder att det är datorstyrda rollspel på Internet för väldigt 

många samtidiga spelare. Dess spel, innehåller en spelupplevelse som på många sätt påminner 

om den i en-användarspel för persondator eller konsol, med skillnaden att allt spel försiggår med 

en aktiv uppkoppling till en server som spelutgivaren eller spelkonstruktören tillhandahåller och 

är ett on-line spel där många användare interagerar med varandra via sina virtuella karartärer, 

avatarer. En variant av detta är MMOFPS (Massively Multiplayer Online First Player Shooter) 

där man ser den omgivande miljön utifrån sin egen avatar. Detta bidrar till att användaren 

upplever det som om man själv vistas i miljön, att man är där. Entropia Universe är konstruerat 

på detta sätt. 40

  

Avatar (sanskrit: Avatāra) är i indisk mytologi "att stiga ned", det vill säga Guds nedstigande på 

jorden och antagande (inkarnation) av kroppslig (oftast mänsklig) gestalt. Dock skiljer sig 

avatarens kropp från den mänskliga kroppen då den ej består av materiella komponenter utan av 

ren andlig energi. Därav avleds ordet användare i flera moderna betydelser: 

- en elektronisk representation eller visualisering av en person eller spelare (spelarobjektet) inom 

science fiction och datavetenskap. 

- en bild för att representera en användare på ett forum, community eller liknande. 41  

 

Den virtuella världen i en MMORPG-miljön är en virtuell miljö där användarna agerar i miljön 

på ungefär samma sätt som riktiga människor bor och lever i den verkliga världen. Bäst kan det 

jämföras med att användaren får möjlighet att själv agera i en film  

                                                 
40 Wikipedia  
41 ibid 
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Figur 4 (nedan) beskriver hur spel utvecklas från det första kända avatarspelet 2500 f. Kr. fram 

till dagens online-världar. I slutet av kedjan finns vårt objekt, Entropia Universe. Efter det första 

kända spelet från Babylon, delas spel upp i två kategorier, konfliktbaserade och 

prestationsbaserade. Forskare har funnit spel i Kina och Indien omkring 400–200 år f. Kr., 

därefter dröjer det fram till 1800-talet innan några nya avatarspel blir allmänt kända, enligt 

Edward Castronovas undersökning. Det är främst i USA och Storbrittannen, där de så kallade 

rollspelen utvecklas. Fram till datoråldern spelas dessa spel på trä, tyg och papper. Det första 

digitala spelet är Spacewars som skapas 1962. Spacewars är ett en-användarspel och det första 

fleranvändarspelet som vi känner till är Multi-User Dungeon från 1979. En-användarspel och 

fler-användarspelen smälter ihop i och med Meridian 59 som släpps 1996. I och med detta börjar, 

vad vi kan kalla en samgång av två olika tekniska perspektiv. Fleranvändarspelen har tidigare 

delats upp i spel där du spelar ensam genom ett utomstående perspektiv eller ett 

personperspektiv. Det utomstående perspektivet innebär att du iakttar ett händelseförlopp och 

fattar beslut baserat på det som händer. Personperspektivet innebär att du är en karaktär som 

agerar inne i spelet och på så sätt själv är med och påverkar det som händer. I och med att 

Lineage II ersätter Lineage så befinner vi oss i nutid. De stora online-spelen utspelas i virtuella 

världar med flera hundratusen användare som agerar med och mot varandra och på så sätt kan 

sägas leva i en virtuell värld tillsammans. I slutet av figur 4 ses Entropia Universe vilken är den 

hittills enda renodlade virtuella världen – utan spelmoment och med den virtuella ekonomin 

kopplad till verklig valuta. 
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Figur 4 – Development of Avatar games42  

 

 
 

Enligt Bruce Sterling Woodcocks undersökning har de tre största spel-världarna, World of 

Warcraft, Lineage och Lineage II, tillsammans omkring 8 miljoner aktiva användare. Räknar man 

ihop de tolv största hade de tillsammans ca 12 miljoner aktiva användare under 2005, vilket visas 

                                                 
42 Castronova, E (July 2002) 

 23



i diagrammet nedan (figur 5).43 Diagrammet visar att de flesta stora online-spelen slutar växa vid 

ca 500 000 användare. Det visar hur många aktiva användare de olika spelen har och även om 

Entropia Universe inte är med i undersökningen, så skulle Entropia Universe bli ett av de fem 

största spelen om deras egna siffror stämmer. Värt att notera är att World of Warcraft fått en 

lavinartad ökning i och med att spelet släpptes på en ny plattform (MMORPG) hösten 2004. 

Entropia Universe har funnits ungefär lika länge som World of Warcraft, men inte lyckats nå 

samma antal användare. Skälet till att World of Warcraft nått så höga användarsiffror är med 

största sannolikhet att spelet redan hade en stor användarbas som valt att byta till den nya 

plattformen. 
Figur 5: Antalet aktiva användare i de tolv största MMORPG-spelen44. 
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World of Warcraft 

World of Warcraft, ofta förkortat WoW, är ett datorspel45 utvecklat av det amerikanska 

spelutvecklingsföretaget Blizzard Entertainment. Det utspelar sig i världen Azeroth, det vill säga 

samma som i de tidigare spelen i serien Warcraft.  

Under de första månaderna efter lanseringen såldes 1,5 miljoner exemplar46. Det är således det 

spel som sålt mest någonsin vid lansering. Den europeiska lanseringen omfattade omkring 580 

                                                 
43 Bruce Sterling Woodcocks (11 apr 2006)  
44 ibid 
45 I genren MMORPG 
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000 exemplar47. I Sverige anordnades lanseringfester vid midnatt, och de exemplar som fanns 

tillgängliga såldes mycket snabbt. Jämfört med etablerade titlar i den här genren är WoW en 

mindre invecklad spelmodell med en stiliserad formgivning som troget följer Warcraft-titlarna. 

Spelet bygger på PvE (player vs. environment) och PvP (player vs. player). Det finns även RP-

servrar (Role Player-servra) för dem som vill inrikta sig mer på själva rollspelsdelen av spelet. 

Europeiska spelare är hänvisade till särskilda servrar lokaliserade i Europa, asiatiska spelare till 

servrar i Korea och Japan, övriga världen delar servrar. Av de europeiska servrarna är en del 

avsatta som fransktalande servrar och några som tysktalande. Asiatiska servrar använder innehåll 

översatt till japanska eller koreanska. 

Abonnemangskostnaden är 12 Euro per månad vid direktbetalning med kort. Det finns även 

förbetalda spelkort, Gamecard, att köpa hos vissa TV- och datorspelsförsäljare. 

Liksom i så gott som alla de här spelen delas spelarna upp på realms, d v s servrar (i vissa spel 

kallade shards eller världar, worlds). Det europeiska datacentret har ett hundratal servrar 

fördelade på de tre språk som stöds. Av de cirka 60 engelskspråkiga (hösten 2005) är två servrar 

ämnade för rollspel, två för rollspel kombinerat med spelare mot spelare, och 18 är "Normal", d v 

s att man spelar eller interagerar med spelmiljön och på övriga servrar spelar man mot varandra. 

22 servrar är franskspråkiga och knappt 50 tyskspråkiga48.  

 

Lineage 

Lineage: Bloodpledge, är ett online-spel med fantasy-tema, utvecklat av NCsoft och lanserat 

1998. Lineage har starka inslag av PvP, där man spelar spelare mot spelare. Till skillnad från de 

titlar som senare kom att dominera genren är Lineage inte ett 3D-spel utan använder isometrisk 

2D, vilket betyder att man har en vy som är snett uppifrån. Det kan dock ge känslan av 3D. 

Lineage: Bloodpledge blev mycket populärt i Asien, framför allt i NCsofts hemland Sydkorea, 

och hävdar att man har över 4 miljoner abonnenter49. Bakom dessa miljoner finns dock en annan 

abonnemangsmodell och en annan Internetkultur – de flesta användarna i Sydkorea spelar inte 

hemma utan på små kvarterkaféer, PC bangs – och det är kaféet som betalar abonnemanget, inte 

kunden. Lineage har blivit en viktig företeelse i Sydkorea, men trots engelskspråkig lansering har 

spelet inte slagit i väst. En uppföljare, Lineage II lanserades 2003 i Sydkorea och 2004 i USA. 

                                                                                                                                                              
46 Wikipedia 
47 ibid 
48 Wikipedia 
49 ibid 
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Tillsammans har de båda versionerna uppskattats till omkring 4 miljoner abonnenter (2005), 

vilket gör dem till den största titeln i branschen efter World of Warcraft50.  

 

                                                 
50 Wikipedia  
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TEORI 
I detta avsnitt redogör vi för de teorier som ligger till grund för vår analys. Vi har försökt belysa 

problem och möjligheter kring produktplacering i en virtuell värld. Vi har därför tittat närmare 

på teorier som rör studier av ett specifikt kulturellt område eller fält, i vårt fall den virtuella 

världen Entropia Universe. För att förstå hur den kopplar till den verkliga världen är 

användningen av metaforer det vi anser vara den viktigaste länken. Teorier för minnesfunktioner, 

känslors påverkan, hybrid kommunikation och produktplacering använder vi då vi tittar närmare 

på möjligheter för produktplacering i den virtuella världen..  

Övergripande teoretiskt angreppssätt 
Vi använder teorier om kulturella fält och metaforteori som ett teoretiskt övergripande ramverk i 

vår uppsats. Vi väljer att utgå ifrån ett antal teorier för produktplacering inom Film/TV och 

definera teorierna som ramar inom våra kulturella fält, den verkliga världen och den virtuella 

världen. Därefter analyserar vi teorier i den virtuella världen genom att ställa en fråga per teori 

och besvara hur det förhåller sig i Entropia Universe, dels för att identifiera ett nuläge (emperi) 

och sedan identifiera möjligheter och teorins relevans i en virtuell värld (analys). Slutligen 

använder vi metaforteori för att se under vilka förutsättningar som vi anser att det är möjligt att 

överföra budskap mellan den virtuella världen och den verkliga, enligt figur 6. 
Figur 6 – Modell för övergripande teoretiskt ramverk  
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Bourdieus kulturella fält 
Genom att använda Bourdieus verktyg51 för att studera Entropia Universe kan man se vilka 

kapital som har betydelse och vilken fördelning de har. På detta sätt kan man se specifika drag 

och sätta dem i relation till den verkliga världen.  

 

I en virtuell värld skapas ett kulturellt område liksom det gör inom olika områden av den verkliga 

världen. Man anpassar sig och beter sig på ett speciellt sätt och man påverkas och formas av dess 

invånare och omgivning. Entropia Universe är en egen värld med egna regler som endast gäller 

där och inte utanför den i den verkliga världen. Hur man tänker och agerar beror på vilka regler 

som finns och används och vad som belönas och bestraffas. Filosofen Pierre Bourdieu menar att 

det finns olika kulturella fält och att man kan studera och analysera dessa områden eller fält.52 På 

samma sätt kan man betrakta den virtuella världen som finns i Entropia Universe som ett 

kulturellt fält.  

 

Fälten är system av olika positioner och relationer däremellan. På positionerna sitter människor 

och institutioner som strävar åt samma håll. För att kunna betrakta ett område som ett fält måste 

det ha en tillräckligt hög grad av autonomi eller självständighet, det måste vara en värld för sig. 

De som deltar i spelet är specialister. De är mer beroende av varandra, det vill säga av kolleger 

och konkurrenter, än av omvärlden. Fältet måste ha sina egna regler för vad som krävs för att få 

vara medlem och för vad som anses vara bra och dåligt och vad som då också belönas eller 

bestraffas. Det måste också finnas ett särskilt slags tillgångar som är specifika för fältet och som 

gör att man kan ta ställning till händelser inom fältet samt bedöma kvalitet och förmåga.53 Alla 

typer av kraftmätningar påverkar fördelning och precisering av dessa tillgångar.  

 

Det finns olika former av kapital vilka är symboliska och materiella tillgångar. Dessa är 

kulturellt, ekonomiskt och socialt kapital. Dessa olika former tillsammans med begreppen habitus 

och sociala fält utgör analytiska verktyg. Med dem kan man beskriva individer och gruppers 

motivation, handlingar och sätt att tänka.54 Det kulturella kapitalet är hur pass väl en person 

uttrycker sig och för sig och om man har ingående kännedom om den rådande kulturen. Det 

                                                 
51 Bourdieu, P. (1992) 
52 Bourdieu, P. (1993) 
53 Bourdieu, P. (1992) 
54 Wikipedia 
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ekonomiska kapitalet är den materiella tillgången och förmågan att läsa av och lära sig spelets 

ekonomiska regler. Det sociala kapitalet handlar om vänskapsförhållanden och grupptillhörighet 

eller ett stöd och mentorskap vissa grupper ger varandra. Varje fält har också sitt eget specifika 

kapital som är utmärkande för just den kulturen eller det fältet – vad det är som räknas. Det kan 

vara vilken tillgång som helst som har givits ett visst värde.  

 

Metafor 
Metaforteori hjälper oss att förklara och överföra beteenden mellan den verkliga och den virtuella 

världen. Genom att använda oss av metaforteori så skapar vi en brygga som fungerar som en 

kanal mellan den verkliga världen (film och TV) och den virtuella världen. 

 

En metafor är då man använder sig av en explicit jämförelse mellan en produkt och en annan 

person, plats eller sak.55 Metaforen hjälper till att aktivera en viss mening eller betydelse som kan 

kopplas till det vardagliga livet. Genom att använda sig av metaforer kan man koppla 

associationer med tidigare erfarenheter och kunskaper. På detta sätt ges användaren en förståelse 

för hur man ska agera och förhålla sig i olika situationer beroende på vilka tankemönster man för 

med sig och vad man upplevt.  

 

I vad som kanske kan kallas den traditionella förklaringen för metaforer inom filosofin, syftar 

man på metaforisk mening i bokstavlig bemärkelse. En metafor är en lek med ord där man tar en 

viss mening och överför det till ett annat område.56 Då man skriver att ”hennes ögon brann av 

längtan” frammanas en bild som kan säga mer än tusen ord. Den bokstavliga tolkningen av 

meningen blir absurd medan den bildliga tolkningen får en helt annan betydelse men som liknar 

det ursprungliga. Likheten är beroende av kontexten och metaforer fungerar därför bara då 

lyssnaren eller iakttagaren har tillgång till sammanhanget.57  

 

Metaforer används i många sammanhang och ofta för att göra produkter, tjänster, upplevelser 

begripliga. Kontakten med den virtuella världen sker i princip genom en skärm och ett 

tangentbord. Att använda sig av metaforer hjälper till att förklara och ge information om vad 

funktioner och händelser innebär och går ut på. Metaforer är bilder från verkligheten som 
                                                 
55 Solomon, M. et al (2002) 
56 Hedlund, S. & Johannesson, K. (1993) 
57 Davidson, D. (1978) 
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används på olika sätt. Det kan handla om knappar, bakgrunder, händelser, landskapskaraktärer, 

etc. En historia kan berättas med ord men kan också framföras med en dramatisering, en film 

eller genom att uppleva en annan värld. I dramat har iakttagaren tendens att dras med in i 

handling och beröras känslomässigt och det är just den behållningen som ger avtryck.58  

 

I den virtuella världen är det användaren som dras med i handlingen och dessutom kan påverka 

den. Användaren berörs känslomässigt även här. Det är också den känslan, antingen det är från 

den verkliga världen in i den virtuella eller tvärt om, användaren bär med sig och som kan 

påverkas och aktiveras med hjälp av metaforer.  

Teorier som ramar i kulturella fält 
För att jämföra den verkliga världen med den virtuella världen har vi valt sex stycken teorier som 

fungerar i den verkliga världen och som vi använder för att analysera den virtuella världen.  Vi 

har valt teorier som är direkt relaterade till produktplacering, som produktplacering genom 

transformation och produktplaceringskategorierna, och teorier som vi anser är relevanta för öka 

effekten av en produktplacering, som beslutsprocessen och känslor. 

Beslutsprocessen 
I alla typer av spel strävar man efter att bli bättre, få fler poäng eller tjäna mer pengar. Du tävlar 

med eller mot andra och inser vilka möjligheter som finns. Du stävar efter att förflyttas till ett 

högre, bättre tillstånd. Hur ett behov skapas är viktig kunskap i de sammanhang där en eventuell 

produktplacering kan eller ska förekomma, eftersom marknadsförare måste veta var/när ett 

problem uppstår så att man kan placera en produkt effektivt.   

Beslutsprocessen är en teori som belyser hur ett köpbehov uppstår och i Entropia Universes värld 

går stor del ut på att handla, förnya, sälja och använda olika produkter. Konsumenter tvingas 

kontinuerligt att ta beslut om olika produkter. Några av dessa beslut är av stor betydelse medan 

andra görs per automatik. Hur du agerar beror på tidigare upplevelser och erfarenheter som du 

samlat på dig genom åren i nya situationer, vilka risker som ingick och hur utfallet blev. Ett köp 

är en respons på ett upplevt problem som uppstår då du ser en betydande eller viktig skillnad 

mellan faktiskt tillstånd och önskat tillstånd. Du har ett problem att lösa. Ett problem kan uppstå 

på två sätt, antingen genom att det faktiska tillståndet ändras så att ett behov uppstår, need 

                                                 
58 Solomon, M. et al (2002) 
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recognition, eller att förutsättningarna ändras så att det önskade tillståndet förflyttas till ett högre 

tillstånd, opportunity recognition59 enligt figur 7. 

 
Figur 7 – Modell för beslutsprocessen60
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Att se ett behov, need recognition, kan ske på flera sätt. Exempel på orsaker till att behovet 

förändras kan vara då en produkt är slut, du köper en produkt som inte motsvarar förväntningarna 

eller att ett nytt behov skapas. Opportunity recognition, då du ser möjligheterna, förekommer 

oftast då man exponeras för andra eller bättre alternativ.  

Våra minnessystem och lärande 
Sättet information kodas eller programmeras mentalt på hjälper till att bestämma hur det kommer 

att lagras i minnet. Ny inkommande information som kan förknippas med redan befintlig 

information har bättre chans att bli kvar. Exempelvis kan vi lättare varumärken vars namn 

förknippas med fysisk karakteristik eller som är lätta att visualisera än varumärken med ett 

abstrakt namn.  

 

Ett sensoriskt stimuli kan startas enbart med hjälp av form och färg och känslan kan sedan 

återskapas då personen ser en bild. En person kan exempelvis uppleva upprymdhet då man ser en 

bild på godis man smakat vid ett tidigare tillfälle tillsammans med sin käresta.61

 

                                                 
59 Solomon, M. et al (2002) 
60 ibid 
61 ibid 
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Många gånger kodas informationen på ett mer abstrakt plan med olika typer av minnen. Det 

semantiska minnet behandlar tecknens betydelse och dess associationer. Det episodiska minnet 

relaterar till händelser som har personlig relevans, till exempel brukar par ha ”sin” sång som 

påminner dem om när de träffades. Dessa minnen brukar vara särskilt starka. Att återskapa gamla 

händelser kan ha betydelse för framtida händelser. Genom att överföra information i form av en 

berättelse konstruerar personen en egen mental framställning av den. Mycket av den sociala 

informationen som ges representeras i minnet på detta sätt.62

 
Konsumentbeteende innefattar de processer som är ingår då man ska välja, köpa, sälja eller 

använda produkter eller tjänster för att tillfredställa någon form av behov eller önskan. Det kan 

också gälla en önskan eller ett motstånd till upplevelser och erfarenheter. Hur man bearbetar och 

lagrar information bestäms av ett minnessystem och kan ha betydelse vid produktplacering.  

 

Människan har tre minnessystem, det sensoriska, korttidsminnet och långtidsminnet. Det 

sensoriska minnet tar emot information från våra sinnen. Lagringen i detta minne är ytterst 

temporär, det vi uppfattar med ögat bevaras inte ens i en sekund medan det vi hör kan lagras i ett 

par sekunder. Uppmärksammas informationen överförs den till korttidsminnet där det också 

lagras under en begränsad tid, upp till 20 sekunder. Det här minnet kan jämföras med en dators 

arbetsminne och har en begränsad kapacitet. Långtidsminnet lagrar information under en lång 

eller permanent period. För att informationen ska överföras till långtidsminnet krävs att man 

repeterar eller på något sätt relaterar den nya informationen till annan redan befintlig 

information.63

 

Den information hjärnan tar emot lagras i noder som kopplas ihop med associativa länkar. 

Länkarna bildar i sin tur associativa nätverk och kunskapsstrukturer. Man har olika nätverk för 

olika produkter. Varje nod representerar ett koncept som relaterar till en kategori. En nod kan 

vara ett par glasögon som förknippas med ett attribut som kvalitet, ett känt ansikte, en upplevelse 

eller andra glasögon. Ska någon ange ett glasögonmärke kommer den personen att nämna det 

som tillhör den kunskapsstrukturen de har närmast i minnet, ett så kallat evoked set. 64  

 

                                                 
62 Solomon, M. 2002 
63 ibid 
64 ibid 

 32



Hur någon uppfattar, bearbetar och minns information är viktig kunskap då marknadsförare vill 

förmedla ett budskap eller få en person att komma ihåg en produkt. 

Känslor 
Genom att titta på vilka känslor som påverkas i olika sammanhang kan vi lära oss hur mottagaren 

kan uppfatta och reagera på ett budskap. Några element måste ingå i ett budskap, dels för att fästa 

uppmärksamhet till det men också för att man ska lära sig någonting. Teorierna påverkar 

utformandet av produktplacering och hjälper till att se vilka möjligheter som finns65.  

 

Kontexten i vilket ett budskap förmedlas stimulerar känslor. En produkt satt i ett sammanhang 

sätter igång vissa känslomässiga reaktioner som i vissa fall förmedlar vad som är inlärt sedan 

tidigare. De känslomässiga reaktionerna sker naturligt, som att vi blir rädda då vi hör en kraftig 

smäll, avslappnade om vi hör fågelkvitter eller blir ömsinta då vi ser barn leka med varandra. Det 

är svårt att säga vilka reaktioner som är medfödda och vilka som är inlärda men man kan helt 

säkert säga att vissa ljud eller saker vi ser framkallar bestämda känslomässiga reaktioner. Det 

finns sex element som framkallar dessa reaktioner: ljud, musik, ord, bilder, färger och rörelser. I 

det ideella budskapet samverkar alla sex elementen för en maximal påverkan på attityd och för att 

uppfatta det ska uppfattas som trovärdigt. 

 

Med röstljud eller ljudeffekter kan man få olika reaktioner beroende på sättet det framförs på. 

Vissa röster förmedlar exempelvis trovärdighet medan andra roar. En person lyssnar inte lika 

mycket till vad som sägs som till hur någonting sägs. 

 

Musik kan framkalla brett register av känslomässiga reaktioner, alltifrån uppsluppen och glad till 

nedstämd eller avslappnad. Musiken kan också påverka val och ställningstaganden i olika 

situationer. Lugn musik gör exempelvis att man väljer ett alternativ och snabb musik att man 

väljer ett helt annat. Man använder tidigare musikaliska erfarenheter och upplevelser för att 

försöka förstå ett budskap eller identifiera sig med en produkt. Musiken fungerar som en 

påverkande faktor i situationer då man formar attityder till ett objekt och då man inte behöver 

                                                 
65 Percy, L et al, 2004 
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göra ett aktivt ställningstagande.66 Beroende på om man tycker om musiken eller inte skapas en 

positiv eller negativ attityd67.  

 

Ord i meningar eller enskilda ord är känslomässigt laddade och kan användas för att hjärnan 

snabbare ska förknippa det skrivna med en speciell känsla. Det finns ord som fungerar universellt 

och som hjärnan sätter samman med en känsla då ögat ser eller läser orden. Exempel på detta är 

ord som hjälp och gratis. 

 

Bilder kan ha en enastående effekt och påverka vad vi känner. Vackra människor, krig eller 

härliga maträtter, alla påverkar oss på något sätt. 

 

Färger har förmågan att påverka oss oberoende av motiv. Vissa färger, som röd och gul, kan i 

vissa förhållanden göra oss upprymda. Blå och grön gör att vi känner oss avslappnade respektive 

koncentrerade. En färgbild kan framkalla helt andra känslor än en svart-vit bild, förutsatt att den 

är bra framställd. 

 

Att iaktta någons rörelser är ofta mer tilltalande än att se samma sak på en statisk bild. Fart, med 

de känslor som signalerar spänning, kan nästan uteslutande kommuniceras med hjälp av rörelse. 

Produktplaceringskategorierna 
Denna teori är relevant genom att den gör det möjligt att se vilken typ av produktplacering som 

skulle kunna användas. Teorin kring produktplaceringskategorierna är utvecklade utifrån 

produktplacering i film och TV men vi anser att samma kategorier bör fungera i en virtuell värld 

då den världen, precis som TV och Film, har en handling som kan vara mer eller mindre fiktiv, 

har en omgivning/scen som är kontrollerad och har skådespelare (användare) som agerar i 

omgivningen.  

 

När ett företag väljer att produktplacera finns tre olika typer av placering. Dessa tre är Screen 

placement, Script placement och Plot placement.68 Skillnaden mellan dessa tre ligger i graden av 

koppling till handlingen. 
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Screen placement innebär att produkten eller varumärket är med i handlingen, men endast synlig i 

bakgrunden, till exempel ett flingpaket på ett frukostbord eller en reklamskylt längs med en 

bilväg. 

Script placement innebär att produkten eller varumärket får en större roll i handlingen, vanligtvis 

genom att kameran zoomar in på produkten eller varumärket eller genom att dess namn nämns av 

en skådespelare, exempelvis ”Skall vi gå och ta en kaffe på XXX?” 

Plot placement är den starkatse formen av produktplacering. Vid plot placement blir produkten 

eller varumärken en del av handlingen. Produktens namn behöver inte nämnas men den har en 

avgörande roll i filmen. Figur 8 visar en tredimensionella ram för produktplacering i film eller 

TV. 
Figur 8: Tredimensionell ram för produktplacering69

 

 

 

Produktplacering genom transformation 
Ju klarare koppling mellan produkten och placeringen är, desto bättre fungerar placeringen70. 

Eftersom miljön Entropia Universe bygger på fiktiv miljö på en annan planet i framtiden, är det 

relevant att undersöka om det går att få en bra koppling mellan produkt och placering i en virtuell 
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värld. När en produkt skall placeras finns det fyra dimensioner att anpassa efter; personlig 

betydelse, inlevelse, information och utförande71. 

 

Den första dimensionen, personlig inlevelse, syftar till vilken grad som tittaren identifierar sig 

med filmen. Dimensionen är således ett mått på hur väl konsumenten associerar sitt dagliga liv 

med handlingen i filmen. Ju mer verklighetstrogen handling är desto större grad av personlig 

betydelse ger det. Stor personlig betydelse ger bra effekt på produktplaceringen72. 

 

Den andra dimensionen vid produktplacering i film är inlevelse. Med inlevelse menas tittarens 

grad av identifiering med skådespelare i filmen. Skådespelarens karaktär i filmen kan fungera 

som förebilder och på så sätt skapa ett förtroende för den produkt som de använder i filmen. Om 

en skådespelare ger en hög grad av inlevelse så fungerar det som någon vi litar på ger oss ett gott 

råd. Genom att publiken kan relatera till karaktärerna och värdera deras skildrade livsstilar så 

skapas förtroende73. 

 

Den tredje dimensionen vid anpassning är information. Med information menas förmågan att 

fördela relevant information om produkten till konsumenten. Istället för att som i traditionell 

reklam presentera uppgifter om en produkt, så ges publiken information om produkten genom att 

de kan se hur och till vad den kan användas vilket ger säljaren möjlighet att förstärka de 

egenskaper som de vill att produkten skall förknippas med. 

 

Den fjärde och sista dimensionen är utförande. Vanligtvis ges en produkt en plats i en redan 

existerande handling, varför gör att utförande är ett mått på hur väl produkten passar in i filmens 

handling. Ett bra utförande ger en bra produktplacering medan ett dåligt utförande kan få 

negativa effekter för produkten74. 

 

Hybrid kommunikation 
Hybrid kommunikation är att frångå reklamformatet men ersätta det med någonting annat. En 

marknadsförare kan med hybrid kommunikation ge dolda budskap och på så sätt bilda vanor och 

                                                 
71 Russel, 1998 
72 ibid 
73 Solomon, 2002 
74 ibid 
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företeelser. Den här kommunikationen är relevant att titta på då man i den virtuella världen kan 

bilda nya vanor som överförs till den verkliga världen och tvärt om. Hybrid kommunikation är ett 

begrepp som först presenterades och utvecklades av Siva K. Balasubramanian i en artikel i 

Journal of Advertising75. Det innebär i princip att marknadsföringen slår ihop de traditionella 

marknadsföringsteknikerna reklam och PR. Syftet med hybrid kommunikation är att kombinera 

reklamens syfte, att få konsumenten att köpa produkter, med PR-teknikens metoder, som är att 

sprida information utan att den uppfattas som reklam. För att fritt översätta Balasubramanian 

”Hybrida meddelanden innehåller alla betalda försök att påverka mottagaren i kommersiella 

syften. Detta genom att användande kommunikation som projicerar en icke-kommersiell bild. 

Under dessa omständigheter kommer publiken troligen att vara ovetande om det kommersiella 

syfte de utsätts för och uppfatta meddelandet annorlunda än vid annan typ av 

marknadskommunikation”76

 

I figur 9 illustreras förhållandet mellan hybrid kommunikation, PR och reklam. 
 

Figur 9: Fördelar med hybrid kommunikation i jämförelse med reklam och PR 

Trovärdigt budskap 

 

Reklam

PR
Hybrid 

 
 

Kommunikation

Tydlig avsändare 

 

                                                 
75 Balasubramanian, S K (1994) 
76 ibid 
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När hybrid kommunikation fungerar innebär det i praktiken att vi utsätts för reklambudskap, utan 

att vi uppfattar det som reklam och utan att avsändaren för den skull helt tappar identifikationen. 

Genom att kombinera reklambudskapet med den redaktionella inramningen så når avsändaren ut 

med sitt budskap i större utsträckning än direkt TV-reklam. Dessutom nås mottagaren i ett 

mycket mer engagerat tillstånd, vilket ökar effektiviteten i budskapet. 

Ett exempel på hybrid kommunikation är Kanal 5’s tv-program ROOM Service. ROOM Service 

är ett så kallat Liftstyleprogram där snickaren Mattias och målaren Johnnie åker runt till olika 

bostäder och tillsammans med en inredare gör om ett rum eller en bostad. En väldigt stor del av 

produktionen går ut på att visa vad enkelt det är att göra om hemma, vad fint det blir och hur kul 

det är. En stor del i programmet är ommålningen eller omtapetseringen av det omgjorda rummet. 

Några av programmets huvudsponsorer är färgtillverkare i Sverige (Alcro, Becker m.fl), som 

naturligtvis vill att programmet skall få så många som möjligt intresserade av att göra om hemma 

och till det köpa målarfärg. Genom att använda sig av hybrid kommunikation, så undviker 

företagen att göra direkt reklam, som konsumenten inte vill se eller misstror, men skapar genom 

ett välproducerat tv-program en efterfrågan på sina produkter. 
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EMPIRISK STUDIE 
 
Vår undersökning finns dokumenterad i form av ca 5 timmar spelande på CD-skivor, omkring 10 

timmars spelande med dagboksanteckningar. 

I följande avsnitt använder vi oss av insamlad data för att besvara ett antal frågor för att 

sammanfatta den information vi funnit som vi anser vara relevant ur ett 

produktplaceringsperspektiv. 

 
På vilket sätt förekommer olika former av kapital i Entropia Universe? 
 
Olika sätt att beskriva individer och gruppers motivation, handlingar och sätt att tänka är de 

kulturella, de ekonomiska och de sociala kapitalen. Det kulturella kapitalet som är hur pass väl 

man uttrycker sig i tal och skrift. I Entropia Universe sker kommunikation i form av chattar med 

varandra. För att klara av att kommunicera på det sättet krävs det att man formulerar sig kortfattat 

och med diverse förkortningar och omskrivningar. Exempel är: m8=mate, ty=thank you, gl=girl, 

c u=see you. Dessutom används kombinationer av tecken och bokstäver för att uttrycka känslor 

och tonfall i kommunikationen. Exempel här är :D som betyder väldigt glad, ;-) är en blinkning, 

osv.  

Det ekonomiska kapitalet är den materiella tillgången och förmågan att läsa av och lära sig 

spelets ekonomiska regler. I Entropia Universe är det viktigt att ha pengar så att man kan 

införskaffa nödvändiga attiraljer. Vad som är nödvändigt beror på vilken aktivitet användaren vill 

ägna sig åt. Man kan exempelvis hålla till i gruvan och hoppas finna ädelstenar som i sin tur ger 

pengar. Här behövs utrustning som hacka och sprängmedel. Jakt är ett annat exempel men ger 

inga stora pengar. Här behövs vapen, ammunition och olika kroppsskydd. Med en stor summa 

pengar kan man ”förverkliga” sig själv genom att rita mönster till kläder man vill ha, inreda sitt 

hem, resa till andra platser, ta språklektioner, med mera. Användaren kan också ”försörja sig” 

genom att sälja och köpa varor på auktion.  

 

Det sociala kapitalet handlar om vänskapsförhållanden och grupptillhörighet eller ett stöd och 

mentorskap vissa grupper ger varandra. Användaren kan bli upptagen i en vänskapskrets och få 

hjälp, ta del av information och ha en viss gemenskap. Mentorskap förekommer också och då kan 

användaren alltid kalla på en utvald användare som guidar, instruerar, tipsar och hjälper till.  
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Specifikt kapital är det som är utmärkande för just den kultur eller det fält som studeras. I 

Entropia Universe kan man samla på sig ”loot” vilket är en slags kraft. Med mycket ”loot” klarar 

du dig bättre om du exempelvis kommer i närkamp med vilda djur. Du dör inte lika lätt. Det 

handlas också mycket med ”sweat”. Sweat kan man exempelvis skaffa sig genom att hitta 

mineraler i gruvorna som man sedan kan sälja till andra användare.  

 

Ett annat specifikt kapital är sättet att föra sig på. Vissa rör sig ledigt i alla typer av sammanhang 

och kan med hjälp av kroppsspråket sända ut budskap till andra invånare. Kroppsspråket är ett 

alternativt sätt att kommunicera eftersom du måste gå fram till en annan användare och ”ansöka” 

om att få chatta om du vill kommunicera med en annan användare.  

 

Utseendet är till viss del också del av det specifika kapitalet. Användare kan ha annorlunda kläder 

(inte de orange dräkter man kommer dit med), ha annorlunda accessoarer eller bära omkring på 

speciella vapen. Detta kan sända ut olika budskap. 

 
Vilka minnessystem påverkas i Entropia Universe? 
 
Det är lätt att komma in i världen, men svårt att komma igång och ”leva”. Det tar tid att lära sig 

hur du skall förflytta sig och vad du behöver göra för att komma igång. Första tiden sker 

inlärning genom repetition. Det är svårt att koppla den nya informationen till redan inlärd 

eftersom det innebär någonting helt nytt att vistas och agera i den virtuella världen jämfört med 

den verkliga. En van användare kan till viss del dra nytta av tidigare erfarenheter då själva 

grundtanken är densamma i hur du förflyttar dig och interagerar med omgivningen. I Entropia är 

informationen knapp. Kontakt som knyts med andra användare är ytlig och ger ingen hjälp. 

Förutom små förklaringsrutor finns inga möjligheter att få vägledning eller hjälp i spelet. Du 

behöver hitta och knyta kontakt med en mentor för att få hjälp. Egen färdighet får du endast 

genom övning och repetition. Får du tag i en så kallad mentor, en användare som hjälper till, 

guidar och ger tips förenklar det den grundläggande inlärningen genom att du lär sig genvägar 

och får värdefulla tips. Att endast lära sig av vad som ger belöning respektive bestraffning tar tid 

och är en seg process vilket gör att man lätt tröttnar. 
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Ett exempel på lärande är när du första gången springer ut i naturen och kommer i närheten av ett 

djur. Springer du inte undan resulterar det i angrepp som skadar dig vilket också förknippas med 

otäcka ljud. Du lär sig snabbt att undvika dessa djur och ljud, plus att du snabbt inser at du 

behöver skaffa dig vapen och ammunition. 

Vilka typer av problemsituationer uppstår i Entropia Universe? 

Det uppstår hela tiden, åtminstone som nybörjare, flera problemsituationer som inbjuder till köp. 

Oftast handlar det om situationer som innebär att du har ett behov. Exempelvis som i föregående 

fråga, men även när du inser att du vill ha lite annorlunda kläder (för att inte se ut som alla 

andra), när du inser att du behöver större vapen för att snabbare fälla byten eller när du inser att 

enda sättet att ta sig vidare är att köpa något på auktionen. 

Vi har upptäckt ett par tillfälle som skulle kunna erbjuda möjligheter. Det är dels när du fällt ett 

byte, erhåller loot och tjänar PED/PEC eller när du har någon typ av utrustning och kan sälja den 

till ett högre pris än inköpspris på auktionen. 

Vilka sinnen och känslor påverkas i Entropia Universe? 

Samtliga sinnen påverkas i olika utsträckning i olika situationer. Ljud är en viktig komponent i 

spelet, dels när du blir angripen av ett djur, när du får meddelanden från någon typ av virtuell 

pepcoach eller det ständiga, obegripliga sorlet i bakgrunden. 

Musik förkommer i spelet, men ganska begränsat. Musiken finns ständigt i bakgrunden, men 

fungerar mer som hissmusik och är statisk. Det finns juke-boxar i spelet, men de har vi inte 

lyckats förstå om/hur de fungerar. 

Ord används i form av chat, information om händelser i spelet och på skyltar som visar vad som 

finns i till exempel byggnader. Eftersom att det inte går att prata med andra användare i spelet, så 

blir ord väldigt viktiga eftersom att det är det primära uttryckssättet vid kommunikation med 

andra användare inom Entropia Universe. Kanalen för information är ett chatfönster i nedre 

vänstra hörnet på skärmen, som fungerar som en nyhetsbanner på en hemsida och informerar om 

händelser eller används av användare för att kommunicera i publika chat. 

Bilder, används förutom rörliga bilder som en del av spelet, i form av bilder på billboards. 

Färger används inte på något slående sätt. Det enda tydliga exemplet på färgers användning är på 

den lilla radar i nedre högra hörnet som visar var du befinner dig och var andra användare (gröna 
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prickar) och djur (röda prickar) befinner sig relativt din egen position. Du lär sig snabbt att 

undvika de röda prickarna. 

Rörelser påverkas du av hela tiden, dels av hur andra användare rör sig men också hur djur rör 

sig. Det finns gott om olika möjligheter att utrycka sig med rörelser. Du kan vinka, hoppa, sitta 

ner etc. 

Vilka av produktplaceringskategorierna existerar i Entropia Universe? 

Den tydligaste produktplaceringskategorin i Entropia Universe är också den starkaste typen enligt 

teorin om produktplaceringskategorier, nämligen plot placement. Eftersom en av de viktigaste 

aktiviteterna i spelet är att köpa och sälja utrustning och mineraler finns det många möjligheter att 

placera produkter i dessa situationer utan att det känns onaturligt, även om dagens produkter är 

påhittade. 

Screen placement existerar i form av reklam på billboards, bland annat för prenumeration av 

magasinet Entropia Magazine (en tidning som går att köpa och få levererat hem) och reklam för 

New Oxford (staden designad av Ernst Billgren, där du också kan köpa hans virtuella konst). 

Script placement existerar, så vitt vi kunnat se, endast när du som användare får löpande 

information om hur andra användare lyckats fälla ett djur, tillverka en produkt eller hittat en 

mineral. Med tanke på allt brus i den kanalen är script placement den svagaste av kategorierna i 

Entropia Universe medan plot placement är den absolut tydligaste.  

 

Stimuleras användarens inlevelse och personliga relevans i Entropia 

Universe? 

Den personliga betydelsen är på vilket sätt du kan identifiera dig med handlingen och om du 

känner igen dig i vissa situationer. Att vistas i Entropia har förhållandevis liten personlig relevans 

men det beror på om man är nybörjare eller inte. Det som händer i den virtuella världen är 

händelser du oftast inte varit med om tidigare utan de händer för första gången då du kommer dit. 

Efter en tid kan den personliga betydelsen öka. 

Att vistas i Entropias universum betyder att man först måste forma en användarkaraktär som du 

kan upptäcka den virtuella världen genom. Vissa gör en avbild av sig själva, andra formar ett 

önskat utseende och för andra kvittar det och då finns det en ”random”-knapp. Alla har alltså fått 
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forma en varelse vilket ger inlevelse. Du styr användarkaraktären och försöker få den att handla 

så som man själv vill. Det är stor inlevelse i aktiviteterna eftersom dina verkliga fingrar styr den 

overkliga figuren.  
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ANALYS 
Vår analys bygger på att vi, genom att ställa ett antal frågor baserat på våra teorier, analyserar 

möjligheten till produktplacering i Entropia Universe. I analysen ger vi också, där så är möjligt, 

en bild av olika synsätt som vi upptäckt i vårt spelande och under vår informationsinsamling. 

 
Vilka kapital har betydelse i Entropia Universe och hur ser fördelningen av 
dessa ut? 
Det kulturella kapitalet som är hur pass väl man uttrycker sig i tal och skrift.  

Att kunna kommunicera och uttrycka sig ger en viss status och ibland ett visst övertag eftersom 

det många gånger gäller att snabbt kunna uttrycka sig på chattar och kanske vinna en 

argumentation eller ett köpslående. Det finns olika typer av chatt. I den personliga chatten går du 

först fram till den utvalda användaren och säga att du vill chatta. Användaren kan då avböja eller 

acceptera. Får du positiv respons märker du snabbt på sättet att uttrycka sig om användaren är en 

van chattare eller inte. Det går inte att använda skrivspråket för det tar på tok för lång tid. Istället 

är det bra om du känner till förkortningar eller sätt att uttrycka sig på för att få fram vad du vill 

säga och med vilken ton du säger det. Det är svårare att visa attityd i chatt än i ett vanligt 

röstsamtal eftersom du inte hör vilket tonfall som anges. Tonfallet kan till viss del meddelas med 

hjälp av kombinationer av tecken och bokstäver som sätts in i texten och ger en indikation på den 

rådande stämningen.  

 

Språket kan i sin tur påverka det sociala kapitalet på så sätt att du tas upp i en vänskapskrets. Är 

du en framgångsrik chattare och kommer väl överens eller lyckas hålla en vänskaplig ton i den 

korthuggna konversationen har du större chans att tas upp av en krets. Vänskapskretsar spelar 

annars en mindre roll. Du får många bra tips men du måste hela tiden klara dig mer eller mindre 

själv och det är få som träffas i gäng. Det är mest en trygghetskänsla eller en känsla av 

gemenskap att veta att du tillhör ett gäng. En mentor är av en annan betydelse. Träffar man rätt 

användare, som vill vara din mentor, kan det ge stor hjälp och även lite sällskap. En mentor tar 

sig an en vilsen användare, som kanske besöker Entropia Universe för första gången, och guidar 

och ledsagar. Med en bra mentor knuten till sig kan du utvecklas i snabb takt vilket kan medföra 
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att du blir en god jägare, duktig på att hitta fyndigheter i gruvan, osv. Det betyder i sin tur att du 

snabbare samlar på dig loot77 och kan tjäna riktiga pengar. 

 

Den materiella tillgången är a och o i Entropia Universe. Utan pengar har du ingenting att göra i 

den här världen. Pengar ger bra utrustning för att lyckas i gruvan och bra vapen för att bli en 

framgångsrik jägare, osv. Lyckad jakt ger loot och lyckade mineralbrytningar ger mer pengar. Att 

lära sig de ekonomiska reglerna och inse var du kan dra fördel av dem är av största vikt. I 

Entropia Universe rör sig det mesta om det ekonomiska kapitalet. Det är ingenting som syns men 

det är av största vikt för din framtid i Entropia Universe.  

 

Andra specifika kapital som är utmärkande för just Entropia Universe är utseendet som nämndes 

ovan. Utseendet är ett tecken på viss framgång. Med utseende menas kanske mest kläder och 

accessoarer eftersom det kroppsliga utseendet beror på ganska begränsade mallar då du ska 

skapar din användarkaraktär, vilket du måste göra inför första besöket.  

 

Du kan inte se på andra användare om de är förmögna eller inte förutom att du kan ana det på 

dem som har annorlunda kläder. De har kunnat köpa mönsterdelar och material till att sy upp, 

vilket kan betyda att de varit med ett tag och att det gått bra för dem.  

 

Att kunna röra sig som en ”vanlig människa” tillhör till viss del det specifika kapitalet i den här 

virtuella världen. Det ger ett självsäkert och vant intryck av andra och det blir roligare att förflytta 

sig inne i spelet. Kroppsspråket är ett alternativt kommunikationsmedel eftersom chatten kräver 

att man går helt nära varandra eller att man upprättar en team-chatt där ett visst gäng kan 

kommunicera oberoende av var de befinner sig. Det finns många olika poser man kan göra med 

sin användarkaraktär och de styrs av speciella knapptryckningar. Det krävs vana eller fallenhet 

för att lära sig att styra sin användarkaraktär på ett tillfredställande sätt. Att kunna röra sig bra ger 

viss status. Knapptryckningar för att få användarkaraktär att göra som du vill och lyckas med sina 

förehavanden är viktigt. Rätt kommandon gör t ex så att användarkaraktär snabbt laddar om sitt 

vapen, hoppar undan för angrepp, duckar, osv. 

 

                                                 
77 Loot är en egenskap som en användare samlar genom att jaga djur, hitta mineraler m.m. Loot omvandlas till viruell 
valuta när den samlas in. 
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Hur kan vårt minnessystem och lärande användas för produktplacering i 
Entropia Universe? 

Då du deltar i ett spel eller besöker en virtuell värld måste du sätta sig in i de regler och händelser 

som förekommer. Vissa moment går till som i den verkliga världen men långt ifrån alltid och då 

måste varje individ läras om på nytt. Det är inte säkert att det resonemang och logiska tänkande 

fungerar på det sätt du är van vid. Genom att agera och utvärdera sin handlig lär du dig vad som 

ger ett positivt respektive negativt utfall. Fick du fler poäng, större kraft, fler liv, mer pengar eller 

förlorade du? Alla nya förutsättningar du ställs inför första gången du besöker världen, gör att 

också informationen lärs in på nytt. All information ges därför extra uppmärksamhet vilket gör att 

den också bearbetas och hamnar i långtidsminnet.  

 

Det som är nytt, osäkert eller trevande till en början kommer mer och mer att te sig helt självklart. 

I självstudien framkommer att man tittar på andra och härmar men att beteenden samtidigt är 

annorlunda här mot den riktiga världen vilket gör att man blir osäker och det känns i stället 

skrämmande.  

 

Du lär dig att koppla ihop noder med andra eller helt nya associationer vilket gör att de så kallade 

nätverken kan komma att se annorlunda ut i Entropia mot den riktiga världen. Detta är någonting 

som kan utnyttjas för produktplacering i båda riktningar. Antingen kan du utnyttja gamla nätverk 

av associationer i den virtuella världen för att användaren ska tilltalas eller agera på ett önskat 

sätt. De nya nätverken som bildas inne i spelet kan också användas utanför, i den riktiga världen. 

Evoked set, en produkt som ligger nära i minnet, då du är inne i spelet har förutsättningar för att 

tillhöra det även utanför spelet. 

Hur kan problemsituationer skapas i Entropia Universe? 

Problemsituationer uppstår hela tiden och ett problem vill du lösa. Då du ger dig in i Entropia 

Universe finns redan en given strävan att så snabbt som möjligt sätta sig in i och komma igång 

med spelandet. De första gångerna vill du anpassa sig efter möjliga och nya förutsättningar. Väl 

inne i Entropia Universe inser du att det är bra att ha ett vapen, gärna ett kraftfullt, eftersom du 

träffar på de vilda och farliga djuren efter bara en eller ett par vistelser. Du ser vilka vapen de 

andra deltagarna bär på och tror att det är vad som krävs för att klara sig. Vilka möjligheter som 
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finns framgår ganska snart samtidigt som du även inser att ens faktiska tillstånd är lågt ifrån det 

önskade eller ideella, ett så kallat opportunity need har uppstått.  

 

Ammunition är en förbrukningsvara som tar slut och bör fyllas på med jämna mellanrum. Du har 

då sett ett behov, need recognition vilket du vill tillfredställa. 

 

En central del i spelet är alla auktionshus. Handlar du inte begagnade produkter på auktion där 

priset varierar med efterfrågan kan du handla nya produkter i en näthandel till ett fast pris. Själva 

handlandet har en central roll. Du får hela tiden en kontinuerlig rapportering om vilka varor som 

efterfrågas och vilka det handlas med.  

 

Att det inte direkt finns något mål med ”spelandet” eller livet i den virtuella världen, mer än 

pengar, ära och berömmelse gör att du själv sätter upp de mål du vill nå. Det behöver inte handla 

om att kriga och skjuta utan kan istället vara att skaffa sig ett yrke och skapa sitt eget hus. Hur 

som helst är det ett problem som ska lösas. Vi upplever att användare i Entropia Universe 

resonerar och agerar precis som i verkliga livet. Här identifieras hela tiden nya problem, antingen 

saker du behöver eller tillstånd du eftersträvar. Ju längre tid du vistas i den här virtuella världen 

desto fler problem identifierar du. Du skaffar dig behov, förebilder eller exponeras för andra och 

kanske bättre alternativ.  

Hur kan våra sinnen/känslor påverkas i Entropia Universe? 

En produkt satt i ett sammanhang sätter igång vissa känslomässiga reaktioner som i vissa fall 

förmedlar vad som är inlärt78. Det är budskapets omgivning och de sätt som de olika elementen 

används på som avgör vilka känslor som berörs. De sex elementen, det vill säga ljud, musik, ord, 

bilder, färger och rörelser kan alla användas i ett spel. Ljud kan användas för att förstärka en 

upplevelse eller ge feedback på en handling. Då en person tar en läsk för att få mer kraft kan 

upplevelsen förstärkas genom en karaktäristisk ljudeffekt vid öppnandet av burken, klunkande då 

du dricker eller en nöjd suck då du tar burken från munnen för att visa att det var en positiv 

upplevelse.  

 

                                                 
78 Percy, L. 2004 
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Musiken kan både fungera bra i passiv form som förstärkande bakgrundsljud eller då du väljer 

musik aktivt för ren underhållning. I de jukeboxes som finns utplacerade skulle du kunna ladda 

ner musik från hit-listor i MP3-format. Du väljer själv när och vilken musik som ska spelas. 

Musiken har visat sig påverka attityden till en produkt då man inte behöver göra ett aktivt val. 

Tycker du om musiken påverkas du positivt och gillar du den inte påverkas du negativt. Genom 

att koppla en produkt eller en bra händelse i spelet med en viss musik kan du åstadkomma en 

positiv attityd som sedan framkallas då du antingen hör musiken eller ser produkten. Ett exempel 

är att koppla musik till när du passerar en speciell byggnad, kanske en restaurang, så att du 

förknippar den med någonting positivt.  

 

Då du använder ord och bilder kan du välja ord som har en allmängiltig betydelse och som du 

lägger märke till. De stora billboards som finns utplacerade lite var stans är utmärkta för att 

exponera en produkt på. På dessa kan även små filmsnuttar visas. De kan vara undervisande, 

informerande eller underhållande.  

 

Vill någon sända ut budskap till det undermedvetna är färger lämpligt. En spelare kan oftast säga 

när han/hon tror att de är inne på ett farligt område men kan inte alltid redogöra för varför. Med 

färger kan någon säga till spelaren att det är en lugn och behaglig plats att vistas på eller tvärt om. 

Hur kan produktplaceringskategorierna utnyttjas i Entropia Universe? 

Det finns goda möjligheter att utnyttja produktplaceringskategorierna i Entropia Universe. 

Genom Screen placement kan företag placera produkter i den virtuella världen på tillgängliga 

billboards, hus eller fordon. Detta är mycket likt motsvarande produktplacering i film/TV. 

Genom script placement skulle officiella funktioer som auktionsförättare kunna välkomna 

användaren till ”eBay’s virtuella auktion”, möjliggöra köp av musik i de jukeboxar som finns i 

spelet eller ge användaren möjlighet att välja bakgrundsmusik när han/hon spelar och betala för 

den. 

Både Screen placement och script placement kan göras på ett sätt som inte stör användaren, t.ex 

när du som användare springer längre sträckor uti i vildmarken, när du teleporterar etc. Plot 

placement kan definitivt användas, men vid Plot placement behöver den som placerar produkten 

vara mycket mer vaksam. Det beror på att användaren som befinner sig i spelet är djup 

koncentrerad på det som händer honom/henne direkt. En felaktig plot placement kan lätt 
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misslyckas om den stör användaren vid tillfället för placeringen, men samtidigt vara mycket 

kraftfull om den placeras på rätt sätt.  

Sammanfattningsvis så menar vi att samtliga produktplaceringskategorier är väl lämpade för en 

virtuell värld, men att den som produktplacerar måste vara mer noggrann i sin placering för att 

inte störa användaren. Chansen att lyckas och misslyckas med en produktplacering är betydligt 

större i den virtuella världen. 

 

Hur kan användarens inlevelse och personliga relevans förstärkas i Entropia 

Universe? 

Den mänskliga deltagaren som sitter vid tangentbordet i det verkliga livet upplever det 

användarkaraktären upplever eller tvärt om och blir på ett sätt ett alter ego. Du kan vara den du 

verkligen vill vara, men som du inte lyckats med i det verkliga livet eller få leva ut sitt inre – du 

blir helt enkelt någon annan. Genom produktplacering kan du förstärka din användarkaraktär 

ytterligare. Så småningom kan man säkert känna sig som sin användarkaraktär även i den 

verkliga världen. Finns det bra produkter som förstärker ens karaktär i Entropia Universe och  du 

sedan får se samma produkter i den verkliga världen påverkar det ens inre. Lyckas du i den 

virtuella världen ger det positiva associationer till produkten. Det kan i sin tur ge ett bättre 

självförtroende i den verkliga världen om du skaffar produkten även här.  

Däremot är miljön väsensskild i Entropia Universe mot den riktiga världen så den personliga 

relevansen är inte lika uppenbar. 
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SAMMANFATTNING AV ANALYS 
Förutom den uppenbara påverkan på dem som besöker Entropia Universe vilka vi har redogjort 

för (se ovan) finns det även andra sätt att påverka. Hybrid kommunikation är när man frångått ett 

uppenbart reklam- eller produktplaceringsformat för att ersätta det med någonting annat. 

Kommersiella budskap kan med en hybrid kommunikation påverka besökaren på ett, inte helt 

uppenbart, sätt.  

Jukeboxar står utplacerade lite överallt i spelet och skulle kunna vara ett samarbete med ett 

skivbolag som vill marknadsföra egna och nya låtar eller artister. På så sätt kan ett dolt 

bakomliggande intresse styra uppbyggnad och utformning av den virtuella världen. 

Musikmaskinerna uppfattas endast som ”ytterligare en maskin” man kan gå till och är lite 

annorlunda, spännande och kul. Många är dessutom vana från den riktiga världen att beställa hem 

musik från nätet genom sina MP3-spelare och den vanan plockar man upp genom att med hjälp 

av jukeboxar få besökarna att gå till dem och välja den musiken som passar dem bäst och betala 

med sitt PED-kort.  

Auktioner på nätet har blivit vanligt i den riktiga världen och konkurrensen om deltagare ökar. 

Auktionsförfarandet i Entropia Universe skulle kunna vara en hybrid kommunikation om en 

verklig auktionssite vill hitta en ny målgrupp och på detta sätt maskerar sig genom ett samarbete 

med en speltillverkare. Genom att få människor att falla in i vanan att handla och köpa genom 

nätauktioner överförs vanan till verkligheten och ökar användningen av verkliga auktionssajter. 

Har man vant sig vid ett visst förfarande och utseende på Entropias auktion är det lättare att 

använda den verkliga auktionssajten som liknar den virtuella. Den virtuella och den verkliga 

världen kan kopplas ihop ytterligare om Entropia möjliggör auktioner av ”real world items” inne 

i Entropia Universe, som säljs av andra användare. Utåt sett uppfattas det som en annorlunda och 

nytänkande företeelse men i verkligheten kan det vara ekonomiska intressen som ligger bakom. 

Det förekommer att staden New Oxford omnämns som en plats att besöka. Detta skulle kunna 

anses vara en form av hybrid marknadsföring då den faktiskt är designad av konstnären Ernest 

Billgren. Konstnären omnämn inte i Entropia Universe men genom att ha utformat en del av 

spelet är han en bakomliggande faktor då man besöker staden. I staden finns det däremot 

möjligheter att få köpa konstnärens virtuella konst vilken finns till försäljning i staden. Tycker 
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man om konsten tycker man förmodligen också om staden man vistas i och i förlängningen även 

konstnären själv.  

Två kända brittiska designers, Adam Thorpe and Joe Hunter från Vexed Generation, har designat 

kläder som du kan köpa till din virtuella karaktär. Man skulle kunna tänka sig att en 

produktplacering av vanliga kända märken (ex. Wee, Diesel, JLindeberg, m.fl.) kan bli aktuellt i 

framtiden. I dagsläget skulle dock ett känt märke av den karaktären sticka ut för mycket för att 

kännas relevant eftersom alla produkter eller råvaror som existerar i spelet är påhittade. 

Det här är också exempel på metaforer. För att leva i den verkliga världen måste man konsumera, 

vilket också är nödvändigt i denna virtuella värld. Metaforer kopplar övergripande samman den 

virtuella världen med den verkliga vilket också gör att man omedvetet söker liknelser och 

metaforer inne i den virtuella miljön då man agerar. Att använda sig av metaforer hjälper 

hjärnans minnessystem att knyta an till befintliga strukturer av noder. Man kan sedan försöka få 

dessa system att utökas eller förändras med hjälp av ny information. Minnet, vanor och metaforer 

skulle kunna fungera även åt andra hållet, d v s att man tar med sig ett agerande eller ett 

vanemönster från Entropia Universe till den verkliga världen. Kanske väljer man i framtiden var 

man vill bo beroende på vilken konstnär som designat området? 
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SLUTSATSER 
 
Den övergripande slutsatsen som vi drar av vårt arbete är att det finns goda möjligheter för 

produktplacerinmg att fungera i en virtuell värld. Faktum är att den redan fungerar, till exempel i 

New Oxford där Ernst Billgren ”placerat” sitt namn. 

 

 
 

Vi anser vidare att teorierna och förutsättningarna för produktplaering i den verkliga världen är 

möjliga att applicera i den viruella världen, men att den som utför produktplaceringen behöver 

vara mer noggrann/försiktig i sin placering för att inte placera produkten på ett sådant sätt att det 

stör mottagaren. 

 

Real Money Trade anser vi skapar nya möjligheter för effektiv produktplacering. Real Money 

Trade är dessutom något som är svårt att konkurrera med i, för produktplacering, mer 

traditionella medier som TV och film. Real Money Trade öppnar möjligheter att överföra 

erbjudanden och värden mellan den virtuella världen och  den verkliga världen. Exempelvis kan 

vi se möjligheter att utnyttja juke boxar i Entropia Universe för att sälja musik och förstärka 

spelupplevelsen – en möjlighet för musikförlag.  
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En annan konkret möjlighet i dagsläget skulle kunna vara att döpa om auktionsfunktionen i 

Entropia Universe till eBay Entropia. Vi anser att Real Money Trade minskar avståndet mellan 

den virtuella världen och den verkliga världen och av den anlednngen skapar förutsättnngarna för 

bättre produktplacering i en virtuell värld. 
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Även om vi anser att möjligheterna till produktplacering i en virtuell värld är goda, så ser vi 

samtidigt svårigheter med att i dagsläget placera riktiga varumärken i en virtuell värld. Detta 

främst på grund av dessa redan är så etablerade i den verkliga världen att de kommer att sannolikt 

kommer att uppfattas som negativa av många användare. Real Money Trade kan vara ett sätt att 

undvika detta, alternativt att ett företag som vill placera en produkt i en virtuall värld ”skapar” ett 

virtuell varumärke för en specifik virtuell miljö och sedan använder Real Money Trade för att 

koppla ihop det virtuella varumärket med det verkliga varumärket.  
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AVSLUTANDE DISKUSSION 
 
Sättet att blanda det virtuella med det verkliga d v s genom att använda riktiga pengar då man 

handlar med virtuella varor och tjänster är en unik och intressant företeelse i Entropia Universe. 

Detta möjliggör många kopplingar mellan den verkliga och virtuella världen där de olika 

kulturerna kan komma att flyta ihop.  Vi anser att det vore intressant att ytterligare undersöka 

vilka möjligheter som Real Money Trade kan erbjuda, dels avseende produktplaceringen, men 

kanske ännu mer intressant ur ett försäljningsperspektiv. 

 

Ett annat område som vore intressant att forska vidare kring är One-2-One möjligheter. Eftersom 

att varje användare får vid inträdet fylla i grunddata om sig själva, så skapas ett bra underlag för 

en databas vilken kan användas för individanpassad produktplacering eller erbjudanden. Tack 

vare teknikens möjligheter så kan den virtuall världen i praktiken användas för att på ett unikt sätt 

personanpassa virtuell miljö och erbjudande, baserat på olika demografiska kategorier. 

Målgruppen kan göras hur bred eller smal man vill och bli mycket preciserad, samt skapar 

möjligheter att på ett kostnadseffektivt sätt testa nya produkter mot specifika målgrupper. 

 

Alla produkter oavsett om de är virtuella eller verkliga får ett marknadsmässigt pris som styrs av 

efterfrågan. Kombineras möjligheterna med målgruppsplacering med möjligheterna att se vilken 

prisutveckling som sker av en produkt kan en lansering av en exempelvis ny klädkollektion 

prövas i den virtuella världen innan den lanseras i den verkliga världen. På så sätt förkortas hela 

produktionskedjan och skapar nya möjligheter att undvika misslyckade eller felaktiga lanseringar. 

Nyligen visade Rapport ett repotage om en symfoniorkester som satt upp en konsert av titelspår 

från olika dataspel som till exempel Sonic Hengehog och World of Warcraft. Biljetterna till 

konserten kunde köpas på andrahandsmarknaden för flera tusen kronor, vilket skall jämföras med 

att en normal konsertbiljett kostar ca 350 kr. I ett framtida perspektiv, så öppnas möjligheten att 

”producera” virtuella produkter och sälja till riktig valuta, vilket borde vara intressant för många 

företag. 

 

KÄLLKRITIK 

En del av våra källor kommer från Entropia Universe egen hemsida och från dess tillverkare, 

Mindark. Vi inser att det kan ligga marknadsmässiga intressen bakom dessa hemsidor och den 
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information de väljer att tillhandahålla besökarna med. Även i analysföretagens data kan dessa 

intressen spela roll vilket eventuellt kan ge ett missvisande resultat i deras undersökningar. Då det 

här området ännu är relativt nytt och outforskat har vi ändå valt att använda oss av dessa data. Vi 

betraktar dock Wikipedia som en tillförlitlig källa vars kvalitet kan jämföras med bl a 

Nationalencyklopedin. 

 

KRITIK MOT EGET ARBETE 

Vi vill också kommentera vårt eget arbete. I och med att vi använt oss av introspektion, är det 

relevant att ifrågasätta vår egen objektivitet. Vi anser dock att vi är tillräckligt objektiva av två 

skäl. Det ena är att vi personligen inte kan ses vara den tilltänkta målgruppen, vilket ger en viss 

objektivitete i sig. Den andra är att vi använt oss av varandras anteckningar och underlag i vår 

analys och på så sätt ökat objektiviteten. 

 

Ett annat område som kan förbättras är mängden empirik data. Vi inser att vi kunnat öka 

kvaliteten och objektiviteten i vår uppsats genom att validera vår emperi genom intervjuer och 

frågor i forum. Vi anser dock att vi genom att läsa både vetenskapliga artiklar om virtuella 

ekonomier och nyhetsartiklar på hemsidor, samt genom att diskutera med varandra lyckas skapa 

en tillräcklig kvalitet i vår emperi. 
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