
 

 
 

If You Live in a Nuclear Submarine 
 

En diskursanalys av Xbox One i Time & 

Forbes 
 

Institutionen för mediestudier, Stockholms universitet 
Enheten för journalistik, medier och kommunikation 
 
Medie- och kommunikationsvetenskap 
C-uppsats 15 hp 
Höstterminen 2013 
Författare: Carl Axel Stabell Jebsen & Magnus Sjöberg 
Handledare: Christian Christensen 
Examinator: Sven Ross 



Sammanfattning 

Xbox One är en spelkonsol från företaget Microsoft och en uppföljare till Xbox 360. 

Konsolen presenterades officiellt vid en presskonferens den 21 maj 2013 och före 

presentationen så fanns det ett av många rykten om ett krav på att vara ständigt 

uppkopplad mot internet som rapporterades i media. 

Syftet med uppsatsen har varit att i utifrån efterförloppet av Microsofts 

premiärlansering av spelkonsolen Xbox One undersöka den diskursiva bild som 

nyhetsmedierna Forbes och Time använder för att skildra och rama in Xbox One 

under den första månaden efter produktens lansering. 

 

Vår frågeställning har varit: 

– Hur framställer Time och Forbes information om Xbox One, och ramar in 

detta under tidsperioden 21 maj – 21 juni 2013? 

 

Denna uppsats har utgått från teori om mediekonvergens som beskriver att 

konvergens förändrar relationen mellan existerande teknologier, industrier, marknader 

och publiker. För att nå ett resultat så har en diskursiv analys gjorts i nämnda 

nyhetsmedier utifrån Teun A. van Dijk och hans makro- och mikroperspektiv på en 

strukturell nivå inom den kritiska diskursanalysen. 

I resultatet framkom sju stycken huvudteman som vi valt att kalla mediesystem, DRM, 

övervakning/privacy, Xbox One som marknadsföringsverktyg, ekonomi, PR och 

policyförändring. 

Studiens resultat pekar i en riktning där begrepp som ägandeskap, övervakning, 

digitalisering av upphovsrättsligt material, konvergens, makt och kultur som en 

kommersiell vara existerar, och berör områden inom medie- och 

kommunikationsvetenskap där en digital konvergens skett som gjort spelkonsoler till 

ett multimedialt medium. I en överblick över samtliga artiklar analyserade utifrån ett 

framingperspektiv, och utifrån problemdefinitionen, så framkommer det att de två 

största inramade problemen är kring kommunikation och internet och de övergripande 

moraliska utvärderingarna under temat internet är att konsumenterna drabbas negativt 

av Microsofts policy kring Xbox Ones uppkopplingskrav mot internet. 
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1. Inledning 
Xbox One är företaget Microsofts uppföljare till spelkonsolen Xbox 360. Konsolen 

presenterades officiellt vid en presskonferens den 21 maj 2013. 

 
Rykten kring konsolens krav på att vara ständigt uppkopplad mot internet var ett av 

många rykten som rapporterades i media före presentationen och redan i april 2013 

skapade ämnet rubriker när en Microsoftanställd vid namn Adam Orth fällde en 

nedlåtande kommentar om ämnet på Twitter: "Sorry, I don't get the drama around 

having an 'always on' console. Every device now is 'always on'. That's the world we 

live in. #dealwithit”. 

Microsoft tvingades be om ursäkt för uttalandet och Adam Orth fick sparken. 

 

Xbox One presenterades som framtidens spelkonsol med en stark betoning på 

multimediefunktionalitet. Rykten kring spelkonsolens krav på uppkoppling mot 

internet bekräftades med motiveringen att den nu var ”framtidssäkrad”. 

Efterförloppet av den officiella presentationen av Xbox One skulle i media och på 

sociala nätverk på internet handla om en debatt kring Microsofts policy kring 

uppkopplingskrav mot internet och hur detta potentiellt påverkade möjligheten att 

byta och sälja spel. 

 

Microsoft fick under en månads tid uttala sig vid flertalet tillfällen med 

förtydliganden och dementier innan de en knapp månad senare fick avskaffa sin 

policy kring Xbox One och internetuppkopplingskrav efter kraftig kritik från media 

och allmänhet. 

En kritisk period i spelbranschen, kring den årliga spelmässan E3, fick agera 

krishanteringsarena snarare än ett forum för marknadsföring. 

 

Denna uppsats titel kan te sig okonventionell, men är i själva verket en del av ett 

uttalande från Microsofts chef för Interactive Entertainment, Don Mattrick, som 

uttrycker sitt stöd för den målgrupp som enligt honom är de som drabbats av 

spelkonsolens uppkopplingskrav. 

 

Don Mattrick jobbar inte längre kvar på Microsoft. 
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1.1 Syfte 

Att i utifrån efterförloppet av Microsofts premiärlansering av spelkonsolen Xbox One 

undersöka den diskursiva bild som nyhetsmedierna Forbes och Time använder för att 

skildra och rama in Xbox One under den första månaden efter produktens lansering. 

Med detta avser vi att i första hand undersöka den diskursiva bild som ovan nämnda 

tidningar skildrar av spelkonsolen Xbox One, och uppsatsen kommer därför inte ge 

utrymme för en analys av Microsofts kriskommunikation som företaget bedrivit i de 

egna kanalerna. 

 

1.2 Frågeställning 

– Hur framställer Time och Forbes information om Xbox One, och ramar in detta 

under tidsperioden 21 maj – 21 juni 2013? 

 

1.3 Material och avgränsning 

Totalt 25 artiklar från tidningarna Time (9) och Forbes (16) webbplatser har 

analyserats för denna studie. 

Inkluderade artiklar har publicerats under tidsperioden 21 maj till 21 juni 2013. 

 

1.4 Disposition 

Vår uppsats inleds med en bakgrund över företaget Microsoft och vad spelkonsolen 

Xbox One är för något sett till funktionalitet och egenskaper. Detta följs upp med en 

tidsaxel i bilaga 1 som förtydligar det händelseförlopp som skett där vi utgår ifrån 

officiella kommentarer och händelser från Microsoft som vi sedan återkopplar med 

relevanta teorier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3"

2. Bakgrund 
Inledningsvis beskrivs bakgrunden till studien för att sedan övergå till en 

grundläggande genomgång av företaget Microsoft, produkten Xbox One och tekniska 

begrepp och fenomen som är av vikt för vidare förståelse av uppsatsens innehåll. 

 

Bakgrund till studien 

Inledningen till uppsatsen beskriver en period av ryktesspridning kring Microsofts då 

ännu inte lanserade spelkonsol, som briserar ytterligare med tidigare nämnda Adam 

Orth och hans uttalanden på Twitter kring uppkopplingskrav mot internet 

(extremetech.com). Adam Orths agerande skapade rubriker i media och aktualiserade 

flertalet frågor kring Microsofts nästkommande spelkonsol (metro.co.uk). När 

spelkonsolen sedermera premiärlanserades den 21 maj 2013 så intensifieras medias 

bevakning av företaget och konsolen, men ryktesspridningen fortsätter och kritiken 

växter mot företagets policy kring spelkonsolens uppkopplingskrav mot internet. Den 

19 juni publicerar Microsoft ett pressmeddelande där policyn kring uppkopplingskrav 

mot internet och restriktioner mot vidareförsäljning av spel revideras efter feedback 

från intressenter och allmänheten. Ett försök till att ringa in den dryga månadens 

händelser och Microsofts kommunikation återfinns som bilaga 1 till denna uppsats. 

 

Microsoft 

Microsoft är ett av världens största företag och har en årlig omsättning i miljardklass. 

Företagets huvudaffärsområde är inom utveckling, tillverkning och licensiering av 

mjukvaruprodukter med kända varumärken som exempelvis Windows och 

Officeprogrammen Word, Excel och Powerpoint. De utvecklar produkter och tjänster 

för både företag och privatpersoner (Referenceforbusiness.com). 

 

Xbox One 

Den senaste produkten som Microsoft lanserat är spel- och underhållningskonsolen 

Xbox One som de själva beskriver som det ”ultimata allt-i-ett 

underhållningssystemet”. I konsolen så finns funktioner som TV, spelsystem, 

filmuppspelning via Blu-Ray samt en ljud- och kamerasensor vid namn Kinect som 

styrs via röst och kroppsliga rörelser (Hardwareluxx.se). 
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Kinect-sensorn som i sin tidigare utgåva slagit Guiness världsrekord för snabbast 

säljande hemelektronik med över 10 miljoner sålda enheter på tre månader (Zeng 

2012) är i sin uppgraderade form till Xbox One hårdvaran som med hjälp av 3D och 

IR-teknik, kamerasensorer och mikrofoner möjliggör för användaren att styra 

konsolen och dess funktioner med kroppsrörelser och sin röst (Hardwareluxx.se). 

 

DRM 

Begreppet DRM står för Digital Rights Management och berör en rad policys, 

tekniker och verktyg som styr bruk av digitalt innehåll. 

Ur ett brett perspektiv möjliggör ett DRM-system för skaparen av innehåll, 

exempelvis ett spel, att specificera äganderättigheter och övervaka dessa genom att 

exempelvis erhålla metadata från innehållet vid aktivering. 

 

DRM-system hanterar ett beviljat användande av innehåll. Funktionaliteten av dessa 

system är många men inkluderar möjligheten att förpacka innehåll för att underlätta 

distribution, övervakning och skydd från otillåtet bruk. 

Designfilosofin bakom DRM möjliggör en separation av innehåll och rättigheter, 

vilket möjliggör ökade distributionsmöjligheter, exempelvis över internet. Innehållet i 

sig kan däremot inte användas/förbrukas utan en giltig licens (Subramanya & Byung 

2006). 

 

2.1 Tidigare forskning 

Mark Finn skriver i sin text om spel och konvergens att spelkonsoler är ett 

textexempel på konvergens och att spelbranschen och primärt spelkonsoler genomgått 

cykler av konvergens och divergens. Finn’s text menar bland annat att Microsofts 

konvergensstrategi är den mest omfattande av konsoltillverkare då den första Xbox-

konsolen företaget lanserade var den mest hybridiserade enheten på marknaden (Finn 

2002). 

 

Uppsatsen Sony i kris behandlar spelkonsoltillverkaren Sonys kommunikation i 

samband med att spelkonsolens nätverk Playstation Network utsattes för en 

hackerattack och orsakade en kris för Sony. Sony anklagades här för att ha 

undanhållit viktig information från deras kunder om vilken typ av personlig 
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information som var i riskzonen, likt en fråga om hur säkert nätverket var för 

dataintrång (Berglind & Ullström 2013). 

 

Joshua Smith skildrar Microsofts PR-arbete rörande Xbox och Xbox 360. Smiths 

paper är i grunden positiv till Microsofts kommunikation och agerande i PR-frågor 

och problematiserar utmärkande händelser i Xbox och Xbox 360s historia. 

 

Han reflekterar kring Microsofts korta tid inom spelkonsolbranschen och beskriver 

incidenter med konsolerna där PR-initiativ från företaget har krävts. Xbox som är 

Microsofts första spelkonsol lanserades 2001 och den medföljande handkontrollen 

upplevdes vara överdimensionerad. Spelpress utnämnde den till den näst sämsta 

spelkonsolen i historien. En omarbetad mindre handkontroll lanserades kort där efter. 

År 2005 rapporteras det att felande elkablar till konsolen orsakat skada på person och 

egendom, Microsoft instiftar då ett frivilligt återkallningsprogram för kablarna, som 

uppgår till cirka 14 miljoner elkablar. 

 

Uppföljaren till Xbox, Xbox 360, drabbades av det som i media kom att kallas för 

”Red Ring of Death”, under 2008 har över en miljon konsoler rapporterats lida av ett 

kritiskt systemfel som gör spelkonsolen obrukbar och gör att maskinen lyser i ett rött 

ljus vid uppstart. Andelen felande konsoler har Microsoft ännu inte redovisat, men ett 

utvidgat garantiprogram instiftades till en beräknad kostnad på över en miljard dollar 

och lanseringsversionen av konsolen ersattes med en omarbetad version (Smith 2010). 

 

Dessa tre intressanta texter har legat till grund för vår idé att vilja studera hur 

nyhetsmedier skildrar en ledande aktör inom spelkonsolmarknaden genom en 

diskursiv analys. 

Utifrån vår undersökning så har vi inte hittat någon studie som behandlar vår 

specifika studie av diskursanalys av hur nyhetsmedier skildrar spelbranschen och 

spelkonsollanseringar. 
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2.2 Teoretiskt ramverk 

Vi har valt att utgå ifrån teorin om framing i vår kvalitativa innehållsanalys. Dels 

baserat på hur framing är intressant av den anledningen hur nyhetsmedier väljer att 

framställa och rama in händelser och tolkar detta, och dels hur forskare studerar 

mediers inramning av händelser utifrån ett konstruktivistiskt paradigm. 

 

2.2.1 Framing 

Framing, inramning, innebär att exempelvis en journalist väljer ut och lyfter fram 

vissa aspekter av en händelse eller fråga och gör kopplingar mellan dem, i syfte att 

främja en viss tolkning, uppfattning eller lösning. Ramen, det vill säga de ord och 

bilder som utgör inramningen kan skiljas från resterande delar av en nyhetstext av 

förmågan att stimulera stöd eller motstånd i sidor inom exempelvis en politisk 

konflikt (Entman 2003). 

 

Ramar eller ”frames” har enligt Entman minst fyra platser inom 

kommunikationsprocessen: Kommunikatören, texten, mottagaren och kulturen 

(Angelo 2002). 

 

Van Gorps framingteori 

Van Gorps definition av framing är ett konceptuellt verktyg som media och individer 

förlitar sig på för att uttrycka, tolka och utvärdera information. Det kan syfta till det 

typiska manér som journalister formar nyhetsinnehåll inom en bekant referensram 

eller enligt för några latenta strukturer av betydelser och till publiken som adapterar 

dessa ramar i konsumtion av media och erhåller en världsbild liknande den 

konstruerad av journalisten (Van Gorp 2007). 

 

Kultur 

Kulturen är enligt Van Gorp ofrånkomlig i koppling till framing. Kultur kan ses som 

en primär bas för konstitutionen av kunskap, mening och förståelse för världen 

utanför exempelvis en nyhetstext. Han argumenterar för att en repertoar av delade 

ramar i kulturen tillhandahåller en länk mellan nyhetsproduktion och konsumtion 

(Van Gorp 2007). 
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Van Gorp utvecklar sin konceptualisering av framing och kultur genom att hävda att 

ramar är en central del av en kultur och institutionaliserar på olika vis. Kultur kan 

vara organiserade trossystem, koder, myter, stereotyper, värderingar, normer och 

ramar som är delade i ett kollektivt minne i en grupp eller ett samhälle. 

 

Dessa kulturella ramar delas och är separata från den enskilde individen men används 

av aktörer både inom media och allmänhet. 

 

Han utvecklar sin teori i sex delmoment: 

(1) Kulturella ramar påvisar existensen av fler ramar än de som för närvarande 

används. Alternativa ramar finns för tillika medieaktörer som mottagare, som i sin tur 

kan förändra definitioner av ämnen, frågor och personer. En händelse kan således 

tolkas olika beroende på använd ram. Identifieras den använda ramen och jämförs den 

med alternativa ramar kan ramens hållbarhet prövas. 

 

(2) Ramar är en del av kulturen och detta innebär att den faktiska ramen inte är 

innesluten i medieinnehållet. Text och ram bör ses som oberoende av varandra. 

Koppling till särskilda ramar och tillskrivning av medieinnehållets betydelse är en del 

av läsandeprocessen. 

 

(3) Ramar är relaterade kulturella fenomen och användandet av dessa ramar kan ses 

som så naturligt och normalt att den socialkonstruktionistiska processen förblir 

osynlig. Denna smygande påverkan kan ur denna synvinkel bidra till att ramar kan 

antas vara en maktmekanism. 

 

(4) Den kulturella synvinkeln på inramning införlivar makrostrukturers påverkan i 

inlärningsprocessen, individer tolkar medieinnehåll med hjälp av kulturella processer 

och interna motiv. Då ramarna är en beståndsdel av kulturen kan man inte dra ett 

likhetstecken. 

 

(5) Ramar har en bestående karaktär och förändras i liten mån eller gradvis över tid. 

De är däremot inte statiska. Processen av inramning är dynamisk. Applicerandet av 

ramar är under ständig förhandling och bestrids såväl av journalister som publiken. 

Ramar ersätts utan att ramarna i sig själva förändras. 
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(6) Sociala interaktioner har en huvudfunktion inom inramning. Medieskapare 

interagerar med källor och andra aktörer i den offentliga arenan och mottagare 

interagerar med medieinnehåll och varandra. Inramningen kan ses som samverkan 

som uppstår mellan den textuella nivån (ramar applicerade i media) publiken och 

medieskaparnas kognitiva nivå (schematan) och en extramedial nivå där ramsponsorer 

agerar och en kulturs tillgängliga ”ramförråd” (Van Gorp 2007). 

 

Rampaket 

Ett rampaket är de sammanlagda verktyg som tillsammans verkar för ett enhetligt 

budskap. Dessa verktyg kan vara exempel, metaforer, argument, ordval, beskrivningar 

och visuella bilder.  Det centrala temat i en text är ramen, rampaketet tillför dess 

sammanhängande struktur (Van Gorp 2007). 

 

Resonemangsverktyg är ytterligare en del av rampaket som berör explicita och 

implicita uttalanden som berör berättigande, orsak och konsekvens. Dessa är 

förknippade med Entmans teori om inramning, orsaksagent och värderingar, 

nämligen: 

 

Problemdefinition, tolkning av problemets orsak, moralisk utvärdering och föreslagna 

åtgärder för att lösa problemet (Van Gorp 2007). 

 

Hur ramar fungerar 

Inramningen åstadkoms av rampaketet men den definitiva ramen uppstår först när 

skribent och läsare tolkat budskapet i en kognitiv process (Van Gorp 2007). 

 

2.2.2 Kris 

En definition om vad en kris är förklarar Coombs som ”en uppfattning om en 

oförutsägbar händelse som hotar viktiga förväntningar hos intressenter och som kan 

allvarligt påverka en organisations resultat och generera negativa utfall” (Coombs 

2010: 477, ur Theaker 2012). Krissituationer kan påverka vilken organisation som 

helst oberoende om det handlar om privat eller offentlig sektor, 

välgörenhetsorganisationer eller mindre lokala företag, och kriskommunikation är ett 

fält där värdet av Public Relations bör vara odiskutabelt. Organisationer som 
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drabbas av kriser som kan vara både inom interna och externa krafter förlitar sig på en 

välvilja och att kunna kommunicera med viktiga målgrupper, media och andra 

opinionsbildare (Theaker 2012). 

 

Mats Eriksson (Falkheimer & Heide 2011) förklarar kriskommunikatörens roll som 

en person som inte enbart tänker på traditionella massmedier när det kommer till 

kriskommunikation, utan istället kretsar kommunikationen kring flera 

nätverkssamarbetande kommunikatörer i ett medie- och kommunikationslandskap 

med dess möjligheter till interpersonell kommunikation och mikrokommunikation 

direkt med exempelvis mindre målgrupper. 

 

Seitel (1998) menar att oförutsägbarhet ofta är tydligt i den första identifikationen på 

en kris, något som kan vara en överraskning för ett mediesamtal, eller som i en allt 

större utsträckning kan vara en online-kommentar i sociala medier som anger att en 

olycka har inträffat. De initiala rapporterna kan därför leda till en fortsatt diskussion 

och spekulation som både upptrappas och sprider medvetenhet (i Theaker 2012), 

Theaker förklarar även att i vår digitala tidsålder så förblir även kriser synliga genom 

en stor mediebevakning, aktivistsajter, bloggar och inlägg på sociala medier. 

 

2.2.3 Konvergens 

Konvergens utgår från att digitalisering har möjliggjort för tidigare frånskilda medier 

och informationsformer att sammansmälta och då skapa hybrider som kombinerar 

många av de gamla formatens funktioner och tillför nya (Finn 2002). 

 

Ur ett teknologiskt plan drivs konvergens av utvecklingen av hård- och mjukvara men 

fenomenet konvergens sträcker sig inom medieteori långt utöver den tekniska 

dimensionen (Watson & Hill 2012). 

 

Mediekonvergens 

Jenkins menar att mediekonvergens är mer än bara ett teknologiskifte. Konvergens 

förändrar relationen mellan existerande teknologier, industrier, marknader och 

publiker. 
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Han menar vidare att mediekonvergens kan ses som en topp- till bottenstyrd 

företagsstyrd process, och samtidigt som botten- till toppstyrd av konsumenter. 

Medieföretag lär sig att accelerera sitt medieinnehåll över flertalet kanaler i syfte att 

öka intäkter och bredda marknader. Konsumenten å andra sidan lär sig använda olika 

medieteknologier och kan således kontrollera medieflödet och interagera med andra 

användare. Konsumtionen av media har förändrats av konvergens och konsumenten 

kan nu anses vara aktiv i sitt val av media och plattform. 

 

För mediekonglomerat medför mediekonvergens att de kan sprida sitt innehåll över 

expanderande plattformar, men med denna utveckling medföljer risker för 

fragmentering och erosion av aktörens marknad. 

Jenkins lyfter fram flertalet punkter där en förhandling mellan producent och 

konsument bör uppstå i bakgrund av mediekonvergens: 

 

Han menar att den digitala ekonomins skifte mot en prenumerationsmodell kommer 

att bidra till en större mediekoncentration och orsaka barriärer för inträde i den 

kulturella marknadsplatsen. Han menar bland annat att majoriteten av konsumenter 

kommer att köpa ett begränsat antal prenumerationer och att dessa kommer att 

införskaffas av de företag som kan utlova den bredaste formen av innehåll. 

Relationen mellan producent och konsument kommer att förändras, han väljer att lyfta 

fram skivindustrins rättsliga åtgärder mot framväxten av peer to peer teknologi och 

visar på att spelbranschen valt en annan väg, där återkoppling från konsumenter har 

varit värdeskapande (Jenkins 2004). 

 

Teknisk konvergens & spelkonsoler 

Mark Finn har i Console Games in the Age of Convergence undersökt spelkonsoler 

utifrån begreppet konvergens. Han argumenterar för att spelkonsoler representerar ett 

arketypiskt exempel på konvergens. Spelkonsolerna representerar datorteknologi som 

underhållning genom att integrera detta med ett etablerat medium, nämligen tv. 

Han beskriver vidare en spelkonsolmarknad som sedan 1980-talet präglats av 

konvergens och divergens där aktörer i industrins uppstart marknadsförde sina 

produkter som en kombination av spelmaskin och dator. Detta kom att skifta under 

1990-talet då stora aktörer så som Nintendo och SEGA valde att begränsa sina 

spelkonsolers funktionalitet till spel. Denna divergens kom att förändras under 
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1990-talets andra hälft då den då nya aktören Sony lanserade spelkonsolen 

Playstation, vars funktioner inkluderade uppspelandet av CD-skivor.  

Efter millennieskiftet lanserades återigen spelkonsoler som en konvergerad hybrid av 

dator och spelmaskin genom exempelvis införandet av internetmodem och hårddiskar. 

Samtliga aktörer på spelkonsolmarknaden följde inte detta mönster, men den som 

drev utvecklingen kraftigast mot en konvergerad underhållningsmaskin var företaget 

Microsoft med spelkonsolen Xbox. Xbox lanserades under 2001-2002 som den första 

spelkonsolen med inbyggd hårddisk. Spelkonsolen kunde även spela upp video över 

DVD-format och var den första konsolen som erbjöd onlinefunktionalitet över 

bredbandsuppkoppling mot internet, med tjänsten Xbox Live (Finn 2002). 

 

3. Metod 
Då vår studie utgår ifrån teorin om framing och framför allt Van Gorps (2007) syn på 

det konstruktivistiska paradigmet inom framing där nyhetsmedier ramar in nyheter, 

framställer och tolkar dessa, efter Microsofts lansering av konsolen Xbox One, så vill 

vi undersöka hur de två stora nyhetsmedierna Time och Forbes ramar in och skildrar 

Xbox One samt applicera konvergensteori i det efterföljande diskussionskapitlet. I vår 

analys används Teun A. van Dijks metodtillämpning som har fokus på både en 

makro- och mikronivå inom den kritiska diskursanalysen. 

 

Anledningen till att vi valt den kritiska diskursanalysen och kvalitativ metod är för att 

vi vill få en djupare förståelse bakom texterna där vi syftar till att analysera en större 

mängd data. Då vi besitter en viss förförståelse kring bakgrunden till vår studie så 

lämpar sig därför också den kvalitativa metoden där vi kommer att läsa in allt material 

för att sedan anskaffa data som transformeras till teman. Den kvalitativa metoden 

lämpar sig för studien då den är mer flexibel än den kvantitativa, då vi kan få nya 

idéer och inte begränsar sig likt den kvantitativa metoden. Vi har möjlighet att studera 

data mer djupgående och hitta bakomliggande faktorer till textmaterialet där också 

frågeställningar kan komma att ändras då ny data hela tiden kan hittas, till skillnad 

från den kvantitativa ansatsen som har en stor utmaning i att frågeställningarna ska 

utformas så att de motsvarar exakt till vad det är man vill kunna uttala sig om 

(Hallenberg, Ring et al. 2008). 
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Alvesson & Sköldberg (2008) betonar att ett centralt kriterium för den kvalitativa 

metoden är att beakta och fokusera på öppen och mångtydig empiri, men det läggs 

även vikt på kategorisering inom en rad kvalitativa metoder. 

Bryman (1989) menar att ett viktigt särmärke för de kvalitativa metoderna är att de 

utgår från studiesubjektens perspektiv, Denzin & Lincoln (2005) betonar starkt 

forskarens närvaro och tolkningsarbete i kvalitativ forskning där de säger att denna 

typ av forskning är en kontextbunden verksamhet som placerar betraktaren i världen. 

Denna forskning består av en uppsättning tolkande, materiella praktiker som gör 

världen synlig. Kvalitativa forskare studerar saker i deras naturliga omgivning och 

försöker förstå, eller tolka, fenomen utifrån den innebörd som människor ger dem (i 

Alvesson & Sköldberg 2008). 

 

Potter & Wetherell (1987) och Silverman (2001) säger även att inom en del 

kvalitativa ansatser så är det dock diskurser eller social interaktion – snarare än de 

studerades upplevelser och föreställningar – som står i centrum (i Alvesson & 

Sköldberg 2008). 

 

3.1 Urval och material 

Efter en periods provsökningar på ämnet Xbox One i sökmotorn Google med 

datumavgränsningar för perioden 21 maj till den 21 juni 2013 uppmärksammande vi 

att tidningen Forbes skildrat lanseringen i en rad artiklar. 

 

Beslut togs om att använda artiklar tillgängliga på webbplatserna för tidningarna 

Forbes och Time eftersom de skildrat premiärlanseringen av konsolen och den 

efterföljande debatten med en rad artiklar. Dessa artiklar ansågs ge förutsättningar till 

en bred diskurs, då båda tidningarna har ett fokus på omvärlden, finansvärlden och 

teknologiindustrin. Artiklarna på respektive hemsida var även tillgängliga utan 

betalning och hemsidorna erbjöd söktjänster med möjlighet för avgränsning i datum. 

 

Sökordet ”Xbox One” användes för att maximera antalet träffar. 

 

Sökningarna som genererat det empiriska materialet för denna uppsats skedde under 

vecka 48 och avgränsades på respektive hemsida till tidsperioden 21 maj till den 21 

juni 2013 för att motsvara tidsperioden från premiärlansering av Xbox One till 
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några dagar efter att Microsoft valt att revidera sina kritiserade policys kring bland 

annat uppkopplingskrav mot internet. Sökningen på Time.com genererade 37 artiklar 

och på Forbes.com 16. Dessa 53 artiklar lästes sedan igenom och slutligen 

exkluderades 28 artiklar och de kvarvarande 25, 9 från Time och 16 från Forbes, 

inkluderades.  

De 25 inkluderade artiklarna sammanställdes i en artikelmatris som återfinns som 

bilaga 2. 

 

Exkluderingskriterier inkluderade: korta inlägg, artiklar som inte motsvarade studiens 

syfte och frågeställning, artiklar där Xbox One bara omnämns ytligt och artiklar med 

ett huvudfokus på konkurrenter som Sony. 

 

Artikelmatrisen användes som hjälpmedel i att skapa en översikt om artiklarnas 

innehåll. Artiklarna analyserades sedan var för sig utifrån metod beskriven under 

rubrik 3.3 metodtillämpning. 

 

Med stöd av artikelmatrisen och sammanställningen av de separata artikelanalyserna 

började en bild av separata teman av diskursen urskilja sig. Dessa teman 

sammanställdes och återfinns i bilaga 3 och står till grund för framställningen av 

studiens resultat under rubrik 4. Analys/resultat. 

 

3.2 Kritisk diskursanalys 

Genom detta så har vi valt att utgå från beskrivningen som Peter Berglez ger om Teun 

A. van Dijk och hans makro- och mikroperspektiv på en strukturell nivå inom den 

kritiska diskursanalysen när vi analyserar nyhetsmedierna Time och Forbes, och även 

en förklaring från Fairclough och Wodak om vad en diskurs är. 

 

Kritisk diskursanalys anser vi blir en lämplig metod för vår uppsats då språk och text 

som diskurs ses som en social praktik med dialektala relationer mellan specifika 

diskursiva händelser och de situationer samt institutioner och sociala strukturer som 

ramar in det (Kintsch & van Dijk 1978). 

  

Diskurser är socialt konstituerade och socialt betingade som konstituerar situationer, 

kunskapsobjekt och sociala identiteter av relationer mellan människor och 
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grupper av människor. De är konstituerande i den mening då de både hjälper och 

bibehåller samt reproducerar den sociala status quo, och hjälper till att omvandla det. 

Diskursiva praktiker kan ha stora ideologiska effekter då de kan hjälpa till att 

producera men även reproducera ojämlika maktrelationer mellan till exempel sociala 

klasser, eller som i vårt fall mellan Microsoft och deras publik (Fairclough & Wodak 

1997). 

 

Van Dijk säger att en textorienterad diskursanalys ska formeras på två olika nivåer, på 

en makro- och en mikronivå. På makronivån så studeras först helheten och ämnet i 

diskursen som forskaren koncentrerar sig på. Detta för att finna dess två strukturer, 

den tematiska och den schematiska. Den tematiska strukturen analyseras för att se hur 

texten är presenterad i form av positioner av rubriker och vad författaren av texten 

framhåller och koncentrerar sig på i presentationen. Ur detta så syftar forskaren till att 

hitta teman i texten att vidare analysera. Tittar vi på textens schematiska struktur så 

behandlas själva berättandet, hur den organiseras och vad som beskrivs och 

konstrueras. Något som sker genom de regler som finns inom denna ram (Ekström & 

Larsson 2010). Detta gör att makrostrukturen inte blir virtuellt meningslösa 

abstraktioner, eller att de bara generaliseras. Allmän information behövs för att kunna 

upprätta anslutning och enhetlighet vid den mikrostrukturella nivån, där förförståelsen 

är viktig. 

 

På mikronivån så analyserar vi texten närmare och de relationer som finns mellan 

objekten i texten för att kunna utföra en detaljerad beskrivning av texten. Van Dijk 

menar att när analys sker på en mikronivå så studerar forskaren implikationer, 

koherens och stil. Vilket betyder att texten utformas på ett specifikt sätt av 

textförfattaren som kan vara både medvetet eller omedvetet. Det är därför också 

intressant att studera textens implikationer för att analysera eventuell information som 

möjligtvis inte behövs, eller som bidrar till texten för oss som forskare att förstå den. 

Koherens blir aktuellt eftersom det innebär att ur ett produktions- och läsarperspektiv 

så analyserar forskaren och lägger samman en texts olika delar för att få en 

sammanhängande mening, och hur den semantiska strukturen och uppbyggnaden ser 

ut (Ekström & Larsson 2010). 
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Van Dijk säger även att text inte enbart kan ses som en slumpmässig kombination av 

tecken, utan att det är närvaron av strukturen som möjliggör ett socialt 

meningsskapande av texten – mening av en text blir inte till verklighet förrän den 

mottagits, den finns inte i själva texten utan skapas i relationen mellan texten och den 

som läser och tolkar den. De nämnda ideologierna och förförståelsen kommer in här 

då vi som läsare kan förstå och skapa mening genom de kunskaper som vi redan har i 

ämnet (Ekström & Larsson 2010). 

 

3.3 Metodtillämpning 

Artiklarna har analyserats utifrån ett makro-och mikroperspektiv i enlighet med Van 

Dijks textanalytiska metod. Resultatet presenteras utifrån de teman som framkommit 

under bearbetning av materialet. Under dessa teman appliceras även framingteori. 

Vidare operationaliseras framingbegreppet genom bilaga 4, där artiklarnas 

resonemangsverktyg presenteras. 

 

MAKRO 

1. Tematisk struktur 

- Hur organiseras textens olika teman? Vilka teman tenderar att dominera? 
Vilka teman går att hitta i texten, hur organiseras den, och vad är de mest 

framträdande teman som går att hitta? Berglez förklarar den tematiska strukturen som 

något som främst återfinns i inledningen av en text som i rubriker och ingress och är 

den viktigaste informationen (Berglez 2010). I vår analys blir det därmed viktigt att 

studera de teman som är framträdande då det utgör en helhetsbild om vad texterna vi 

syftar att analysera handlar om, så vi kan bilda oss en uppfattning om vad det är som 

ramas in. 

 

2. Schematisk struktur 

Den schematiska strukturen av texten fokuserar på journalistens berättelsestrategier, 

hur verkligheten konstrueras utifrån författaren. Forskaren tittar även på hur texten är 

organiserad genom rubriker, ingress och dess underrubriker men även vilka personer 

det är som talar i texten, eller som inte kommer till tals. 

 

Forskaren undersöker även efter om det finns en historisk bakgrund eller kontext i den 

analyserade texten, men också vilka källor som används. 



 
16"

MIKRO 

Efter att forskaren fått klartecken om hur den tematiska- och schematiska strukturen 

ser ut så kan man göra studien mer utförligt på en mikronivå för att få en beskrivning 

om texten. Här kommer koherens, implikationer och stil in i van Dijks modell på 

mikronivån. I en studie på den här nivån så får man ihop textens olika delar till en 

sammanhängande mening, vilket presenteras nedan. 

 

1. Global koherens: 

I den globala koherensen så hittar vi textens, eller artikelns, huvudsakliga eller 

allomfattande mening. Vilket går att säga att det skapas i den lokala koherensen. 

Koherens betyder hur man ur ett produktions- och läsarperspektiv får ihop en texts 

olika delar till en sammanhängande mening. 

 

2. Lokal koherens: 

De olika textpartier som gemensamt skapar den globala koherensen. Koherensen finns 

inte i texten, den uppstår vid tolkning. Van Dijk ser texten som ett ”isberg”. Den 

lokala koherensen innebär att fokus ligger på olika textpartier som läsaren/forskaren 

fyller i där information saknas – vilket också betyder att en förförståelse av ämnet 

behövs. I vårt fall har vi erfarenheter av TV-spel och den marknaden i egenskap som 

konsumenter, likt en förförståelse för Microsoft och företagets konkurrenter. 

 

3. Närvarande implikationer: 

När det kommer till de närvarande implikationerna så studeras eventuell överflödig 

och irrelevant information som vi i egenskap av läsare och forskare inte anser har 

relevans till vad som studeras. Textförfattaren, journalistens, ideologiska värderingar 

och grunder som inte anses vara av betydelse för studien. 

 

4. Lexikal stil: 

I studien av textens lexikala stil så studeras textförfattarens ordval, metaforer och 

metonymer som kan beskriva en händelse (terrorist/frihetskämpe, problem/katastrof, 

folkvald/pamp, regering/regim osv.). 
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3.4 Metodkritik 

En kritik mot den kvalitativa metoden är att forskarens förförståelse kan påverka 

objektiviteten i en analys. Ett visst mått av subjektivitet är ofrånkomligt i och med den 

valda metoden, kritisk diskursanalys, och generaliserbarheten av resultatet bör anses 

som låg (Alvesson & Sköldberg 2008). 

 

3.4.1 Reliabilitet 

Reliabilitet betyder hur tillförlitlig studien är, om den är systematisk och objektiv 

genomförd. Inom den kvalitativa forskningen spelar förförståelse in som en potentiell 

faktor för påverkan av studiens resultat (Malterud 1998). Författarna till denna 

uppsats har en god förförståelse inom ämnet, vilket givetvis har en inverkan på 

tolkning av materialet. Däremot anser vi författare att reliabiliteten stärks av valet av 

analysmetod, som har varit ett verktyg för en så objektiv analys som kan förväntas av 

en studie av denna art. Författarna har var för sig läst sig in på materialet för att sedan 

avstämma med varandra om artiklarnas innehåll, har vi samma uppfattning. Utöver 

detta har vi författare sammanställt resultatet i flertalet matriser och även i viss grad 

stärkt våra fynd med att kvantitativt säkerställa förekomsten av tema-ord. Detta för att 

öka förutsättningarna för att en likartad studie skulle kunna komma fram till ett 

likartat resultat (Hallenberg, Ring et al. 2008). 

 

3.4.2 Validitet 

Begreppet validitet kan hänvisas till frågan, mäter man det man avser att mäta? 

(Hallenberg, Ring et al. 2008). Författarna till uppsatsen menar att syfte och 

frågeställning passar väl in med vald teori och metod. Materialet är omfattande för en 

diskursanalys, med 25 artiklar, vilket i vår mening ger en god grund för en bredd i de 

problemområden som skildrats i valda tidningar. Metoden lämpar sig för att analysera 

text och vald teori kan både operationaliseras i analys och verka som belysande i de 

fenomen som uppstår när tidningar skildrar händelser, i detta fall en konsollansering 

och dess efterspel. En möjlig eftergift för det omfattande urvalet av artiklar, kan vara 

att resultatet och tillika analys/slutsats ger en överskådlig bild av hur dessa tidningar 

ramat in och problematiserat konsollanseringen, men inte en djupare skildring och 

bearbetning av dessa fenomen. 
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4. Analys och resultat 
I det här kapitlet presenteras de teman som framkom i bearbetningen av materialet 

från nyhetsmedierna Time och Forbes. I bilaga 2 så presenteras en artikelmatris över 

urvalet av artiklar, och i bilaga 3 så redovisas en systematisering av de teman som 

framställts. 

 

4.1 Mediesystem 

Makroanalys 

Inkluderar teman: Xbox Reveal, Hårdvara, Mjukvara, Multimediafunktionalitet, 

Skype, Xbox Live, Kinect och Partners. 

 

När vi analyserar den tematiska och schematiska strukturen i texterna så lyfter 

samtliga artiklar fram temat Xbox One som en multimediemaskin, kapabel till mer än 

bara TV-spel. Maskinens funktionalitet inkluderar funktioner som röststyrning, 

videochatt över Skype, musik och videouppspelning, samt integration av kabel-TV 

(F1, F2, F3, T1, T2). Detta målar upp en bild av konsolen som en multimedia-

plattform i första hand, och spel sekundärt. 

 

“For the first time, you and your TV are going to have a relationship,” quipped 

Mattrick, a statement that sounds awkward at first blush — we’ve had a relationship 

with our TV sets for decades — until you realized he was hyping Microsoft’s 

considerable ramping-up of the Xbox brand as a media-platform first, and a games 

console second.” 

(T1) 

 

TV-funktionaliteten ramas in av Forbes som lanseringseventets ”wow moment” (F1) 

och beskrivs som den bästa lösningen för vardagsrummet sedan inspelningstjänsten 

Tivo (F2). TV-funktionerna lyfts fram som en möjlig fördel som särskiljer Xbox One 

från konkurrenterna (F3). 

 

Time väljer att lyfta fram den potential som Xbox Ones onlineplattform Xbox Live 

har att bli som en tjänst liknande en egen TV-kanal (T2) och beskriver hur 

navigationen i och mellan TV-funktioner uppvisades på lanseringseventet (T1). 
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I artiklarna (F1, T2) så lyfts Xbox Ones operativsystem och funktioner som styrs med 

den medföljande kameran Kinect. Både Forbes och Time imponeras av kamerans 

uppgraderade funktioner (F1, T2). Däremot så lyfter Time i artikel (T2) fram att den 

traditionella handkontrollen som används för spel, i presentationen bara omnämns i 

förbifarten. 

 

Lanseringseventet visade även upp Xbox Ones förmåga att hantera videochatt över 

Skype, vilket förväntas bli en normal företeelse när Xbox One lanserats och hamnat i 

miljontals hem i artikel (T2). 

 

Hårdvaran i Xbox One beskrivs i termer av transistorer, RAM-minnen och 

processorer och ställs i jämförelse i en historisk kontext med Microsofts tidigare 

spelkonsol Xbox 360, där uppgraderingar skett på samtliga områden (F1, T1, T2). 

Microsoft väljer i sin presentation att lyfta fram infrastrukturen bakom deras 

onlineplattform till Xbox One, Xbox Live. Här lyfter de fram antalet servrar som 

driver tjänsten och placerar detta i ett historiskt perspektiv. 

 

”When it launched for the original Xbox, Whitten said the company was using 500 

servers, a number that bumped to 3,000 when the Xbox 360 launched in 2005, and 

that stands at around 15,000 today. For Xbox One? Microsoft’s deploying an 

astonishing 300,000 servers, or as Whitten put it, “more than the entire world’s 

computing power in 1999.” 

(T1) 

 

I artikel (T2) så nämns även samarbeten med andra aktörer som spelutvecklarna EA, 

likt regissören Steven Spielbergs inblandning i en TV-serie om spelet Halo. Återigen 

så ges även en kontext till den föregående spelkonsolen Xbox 360 och dess tjänster 

för att titta på filmer och serier. 

 

Mottagandet av Microsofts, och konkurrenten Sonys lanseringsevent är varierande i 

de analyserade artiklarna, det huvudsakliga temat är att företagen och konsolerna 

betonar olika användningsområden, spel kontra multimedia.  
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4.2 DRM1 

Makroanalys 

Inkluderar teman: The cloud, Future Proof, Always Online Policy, Always online 

Requirements, Internet Connectivity, Always-Online Gaming, Internet based game 

consol, Online Connectivity requriments, Game-as-service, Controversial Content 

Usage Polices, Content Licensing Policy, Disc Based Gaming och Used Games. 

 

I analysen av temat DRM1 så ser vi i artikel (T4) i dess rubrik att textförfattaren anser 

att det finns en udda dubbelstandard kring Microsofts krav på tillgänglighet till 

internet. Artikeln belyser att spelare på spelkonsolen tillåts att spela offline i upp till 

24 timmar åt gången innan användaren måste koppla upp sig mot internet för att 

återfå anslutning och kunna spela igen. Artikel (T6) belyser uppkopplingskravet på en 

djupare nivå genom att hänvisa till pågående uppgifter om NSAs datainsamling som 

drivit upp en paranoia hos allmänheten. Artikelförfattaren till artikel (T4) förmedlar 

att denne ser en tydlig dubbelmoral från Microsoft genom att det inte finns något 

uppkopplingskrav för att titta på TV eller se på en film, medan kravet finns för att 

kunna spela. 

 

”With Xbox One you can game offline for up to 24 hours on your primary console, or 

one hour if you are logged on to a separate console accessing your library. Offline 

gaming is not possible after these prescribed times until you re-establish a connection, 

but you can still watch live TV and enjoy Blu-ray and DVD movies”. 

(T4) 

 

Inramningen att lyfta fram uppkopplingskravet i texten blir intressant av den 

anledningen att definitionen av DRM innebär att äganderättigheter styrs av utgivarna 

för att exempelvis övervaka och skydda innehåll från att konsumeras utan en giltig 

licens. I temat om DRM i artikel (T6) så blir det intressant utifrån skribentens egen 

tolkning av policyn om krav på internetuppkoppling att denne är kritisk mot 

Microsofts vaga förklaring till varför uppkopplingskravet gör Xbox One till en 

överlägsen enhet. Microsoft har enligt skribenten inte förklarat på ett tydligt sätt 

varför Xbox One måste vara uppkopplad mot internet. 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Se förklaring av DRM på sid 4. 
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En av Forbes artiklar (F9) har rubriken ”Microsoft bekräftar spelanvändarnas rädsla 

över Xbox One”. Texten inleds med ett stycke om en oro som funnits bland 

spelanvändarna redan innan Xbox One presenterades, där en oro hos konsumenterna 

fanns för rykten kring andrahandsmarknaden för spel, uppkopplingskravet mot 

internet och en problematik med den personliga integriteten. Artikelns huvudsakliga 

innehåll är en förklaring till vad Microsoft uttalat sig om angående Xbox One, med 

kravet på att vara uppkopplad minst en gång per dygn för att konsolen ska kunna 

fungera – vilket beskrivs som problematiskt för spelanvändare med en instabil 

internetuppkoppling, och nästan gör det omöjligt för soldater att kunna använda 

konsolen, DRM-temat förklaras även genom att det finns restriktioner om hur 

användare kan låna spel, och att det endast är möjligt att ge bort ett spel en gång. 

 

Detta med spel fortsätter Time att förklara i artikel (F11) där en tydlig distinktion görs 

i rubriken, nämligen att Xbox One möjligtvis låter konkurrenten Sony vinna som 

standard. Förutom det återkommande temat om att behöva koppla upp Xbox One mot 

internet en gång per dygn så fortsätter skribenten på Forbes att fokusera på vad Sony 

har för alternativ för att följa upp på Microsofts uttalande. Till skillnad från artikel 

(F9) så säger skribenten i artikel (F11) att människor med en instabil 

internetuppkoppling även kan klara detta. I artikeln så beskrivs att en konsol som 

”alltid är igång” och definitionen av att ”använda spel” har förändrats drastiskt. Kritik 

riktas från artikelförfattaren mot att Microsoft inte förklarar detta bra nog, då en 

mening eller två inte är tillräckligt för att vara en förklaring. 

 

Artikel (T5) från Time skriver att Microsoft visade upp Xbox One på E3-

presskonferensen där spelutvecklare visade upp sina spel på spelkonsolen där 

specifikt ett av dem vid namn Forza Motorsport 5 visade på hur spelet samverkar med 

Xbox One, men inte på ett sätt som andra artiklar ramar in det sett till skydd mot 

piratkopiering under DRM-temat, utan istället för att förbättra spelupplevelsen genom 

att koppla upp sig mot internet för att anpassa spelet till förändringar i samhället och 

för att kunna spela ”världens skapelser”. 
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”This is the conflict at the core of the Xbox One’s existence — and for that matter, at 

the core of modern gaming. Publishers are pushing toward games-as-services, where 

the game is always changing thanks to a pipeline of fresh content from the Internet. 

Players get new experiences for months, or years, and publishers get inherent anti-

piracy measures and a bigger opportunity to sell more content. Everyone wins.” 

(T5) 

 

Time-skribenten i artikel (T5) förklarar att Microsofts dröm om en egen spelstudio 

och exklusiva samarbetspartners där de jagar en dröm om en konsol som alltid är 

uppkopplad för spel, att detta försvinner allt eftersom E3-presskonferensen pågår då 

den krockar med verkligheten där andra utgivare fortsätter skapa spel som vi spelat 

genom åren. Likt tidigare nämnda artiklar så förklarar även artikel (T5) om 

uppkopplingskravet mot internet en gång per 24 timmar, men att det är ”anti-

konsument” då spel utan behov av internetuppkoppling aldrig kommer försvinna 

enligt artikelskribenten. 

 

En konflikt uppstår menar skribenten, utvecklare går mot spel som en service där spel 

förändras tack vare nytt innehåll från internet, men att inte heller alla vill ha den här 

typen av spel. En annan problematik med internetbaserade spel är också att 

autentiseringsservrarna kan gå offline, och att det behövs spel i ”enspelarläge” som 

fortsätter vara spelbara 20 år från nu, enligt skribenten. Xbox One är byggt för spel 

som en service, även om ”enspelarlägen” och offlinespel fortfarande lever. 

Ett exempel som artikeln tar upp är spelet ”Sim City” där det visade sig att spelare 

inte alltid vill vara uppkopplad mot internet, utan de vill just enbart kunna spela. 

 

Just spel inom DRM-temat blir av stort intresse då det vidare behandlas genom artikel 

(F10) där rubriken talar sitt tydliga språk med negativa ordalag; ”Microsoft’s 

Shortsighted Approach Might Have Already Killed Xbox One”. Rubriken syftar till 

begränsningarna till andrahandsmarknaden av spel, delade spel och spel utan en 

internetuppkoppling. Frågan som lyfts från artikelskribenten är om konsolen är död 

redan vi ankomst till spelkonsumenterna. Artikeln lyfter fram att Xbox One och den 

konkurrerande konsolen Playstation 4 har i princip likartad hårdvara och ska lanseras 

nästan samtidigt, men att Sony har gått ut med att ta en marknadsposition med 

inriktning mot ”core gamers”, till skillnad mot Microsoft som på sitt 
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lanseringsevent fokuserade på möjligheten för konsolen att fungera som TV-maskin 

lika mycket som en spelmaskin. 

 

Artikel (F10) från Forbes har mycket fokus på ett ekonomiskt perspektiv i DRM-

temat, när det kommer till andrahandsmarknaden av spel så tar artikelskribenten upp 

att utgivare enkelt kan göra speltitlar otillgängliga i andrahand eller ta ut avgifter för 

att ”återaktivera” ett använt spel – även upp till det ursprungliga priset på spelet. 

Skribenten påpekar att utgivare har rasat på andrahandsmarknaden av spel i flera år 

eftersom de inte gillar att de inte tjänar något på denna försäljning. Skribenten lyfter 

fram att spelare, GameStop (en återförsäljare), eBay och vänner som man byter spel 

med förlorar på denna typ av DRM-skydd. 

 

Artikel (F10) tar även upp frågan kring utlåning av spel som något som mer eller 

mindre är över, möjligtvis att nya lån-modeller kommer fram. Men skribenten 

förklarar det som att det är ett krig mot spelskivor och användarnas rättighet till 

ägandeskap. I artikeln så beskrivs det även att spelanvändning offline är över genom 

policyn kring att Xbox One alltid måste vara uppkopplad mot internet. Forbes-artikeln 

avslutar med att nämna att det finns mycket pengar på spel, alla dessa idéer är 

konstruerade för att någon ska tjäna mer pengar, vare sig det är utgivare eller 

Microsoft själva. 

 

Restriktioner om begagnade spel, uppkopplingskrav och integritetsfrågor är något 

som exklusivt diskuteras i artikel (F9) där Forbes-skribenten tar upp om oron som 

funnits hos spelpubliken sedan avslöjandet av Xbox One, där artikeln nu reflekterar 

kring nya uppgifter från Microsoft om att företaget bekräftat att konsolen måste vara 

uppkopplad en gång per 24 timmar för att användaren ska kunna fortsätta att spela 

spel. Det presenteras även uppgifter om restriktioner på hur användare kan låna ut 

spel till andra spelare och även att begagnade spel kan vidareförsäljas hos 

återförsäljare med spelutgivarens tillåtelse. 

 

I Time-artikeln (T6) så kommer vi även in på en ny definition av internet och spel, där 

artikeln handlar om Microsofts försök att ta bort skivbaserade spel genom att sätta in 

strukturer för att få bort utlåning av spel och för att vända sig till utomstående 

utgivare när det kommer till att sälja begagnade spel eller betala i andrahand för 
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att låsa upp spel. 

Med detta påstående så menar artikelskribenten att Microsoft vill få bort skivbaserade 

spel från Xbox One genom en fullständig ”digital dörr”, cloud, eller molnbaserade 

tjänster som det även kallas. För att ge kontext till det som nämnts i stor del i Forbes-

artiklarna så nämner artikelskribenten i (T6) att konkurrenten Sony anser att det inte 

är lönsamt att dela denna strategi ännu, då nuvarande ekosystem av spel och 

spelförsäljning fortfarande blomstrar. Playstation 4 beskrivs bland annat som en 

konsol som levererar nästa generations spelande med förra generationens 

jämförelsevis ofarliga restriktioner, menar artikelskribenten. 

 

Skribenten låter Don Mattrick hos Microsoft komma till tals i artikeln genom ett 

uttalande som Mattrick gjort på E3-mässan, där han uttalade sig om att Xbox One inte 

är för spelanvändare utan internetuppkoppling, utan istället har de en konsol som 

heter Xbox 360 som lämpar sig för dem. 

 

Mikroanalys 

En global koherens finns utpräglad då vi kan utläsa en sammanhängande mening. 

Artiklarna belyser hur Microsoft uttalat sig om hur det fungerar med en 

andrahandsmarknad av spel, hur konsolen kopplar upp sig mot internet för att 

fungera, och när det kommer till spel offline. Detta vävs samman med de tolkningar 

som journalisterna i de analyserade nyhetsmedierna gör och hur de ramar in 

händelserna, där Time och Forbes förklarar sin syn på hur verkligheten ser ut utifrån 

de uppgifter som finns. 

 

”If you enjoyed taking your Xbox up to the fishing cabin for a weekend, forget it — 

unless the cabin has broadband. There was a lot of piracy in the last generation of 

consoles and these always-on internet requirements are designed to put an end to that 

for good.” 

(F10) 

 

Forbes-skribenten till artikel (F10) drar en slutsats från officiella uppgifter och sätter 

in uppkopplingskravet i ett sammanhang, som härrör till DRM-temat och hur 

nyhetsmedierna ramar in och konstruerar verkligheten. 
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4.3 Övervakning (Privacy) 

Makroanalys 

Inkluderar teman: Thwarting Privacy, Anti Piracy Argument, NSA (National Security 

Agency), Privacy, Hackers och Target Advertising. 

 

I analysen av den tematiska- och schematiska strukturen av artiklar som inramar 

Xbox One tillsammans med övervakning och privacy-begreppet så höjs en 

problemställning om Microsoft och deras konsol Xbox One som en maskin som 

lyssnar och samlar in data, och sedan sänder tillbaka data till Microsoft (T3). 

Rubriken i artikel (T3) är framträdande då den lyder; ”Xbox One Raises the Burden of 

Privacy Safeguards: 5 Questions for Microsoft” där fem frågeställningar, varav en är 

en efterfråga, dominerar frågan om övervakning. Frågeställningarna ställs i slutet av 

artikeln, artikeln inleds med en återblick om vad det är som Microsoft presenterat och 

utlovat i form av en strömlinje mellan hur vi integrerar med TV, filmer, musik och 

spel genom en konsol som alltid är igång och uppkopplad mot internet med digitala 

öron och ögon i våra vardagsrum. 

 

Artikelförfattaren fokuserar i stort på en obligatorisk Kinect-sensor som responderar 

och integrerar med Xbox One, även att den mäter hjärtslag genom att bara ”titta” på 

dig genom en infraröd kamera. Här menar skribenten att det också väcker uppenbara 

och rimliga frågor kring integriteten. 

Dessa frågeställningar, och uppmaningen, lyder; (1) Kan vi stänga av Xbox Ones 

kamera och mikrofon helt och hållet? (2) Kan vi välja bort att överföra det allmänna 

beteendet och prestandadata? (3) Varför är Microsofts hänvisningar till ”riktad 

reklam” så vaga? (4) Hur ska Microsoft skydda Xbox One från hackare? Vilken typ 

av säkerhetsåtgärder vidtar den, både på klient- och serversidan? (5) Var inte 

nedlåtande mot oss i en kommande FAQ när det kommer till integritetsfrågor, och 

anta inte att det enda vi bryr oss om när det kommer till data-aggregering och 

transmission är anonymitet. 

 

”I’m not fundamentally opposed to the idea that technology might track my comings 

and goings and doings at home.” 

(T3) 

 



 
26"

I artikel (F12) så är det rubriken ”NSA Domestic Spying Program Makes Xbox One 

Even Scarier” som står för ett tydligt tema i frågan om övervakning. 

Artikelskribenten till artikel (F12) skriver om temat övervakning och den 

amerikanska myndighetens program kallat PRISM där de kan övervaka all data som 

användare hos de nämnda företagen har lagrad som bilder, e-post, sparad data eller 

vad som helst som användarna använder. 

 

Vidare går skribenten in på Microsoft slogan ”Your privacy is our priority” kring 

diskussionen om kritiken över Xbox One och Kinect 2.0 som mäter allt från rörelser 

till hjärtfrekvens och skickar till Microsofts servrar. Här nämns faran kring att data 

som spelas in via Kinect 2.0 ska kränka integriteten hos användarna av Xbox One. 

 

Detta är även något som tas upp i artikel (F7) där artikelskribenten gjort en lista på 

fem problem med Xbox One. Ett problem, som faller in under temat övervakning, är 

att Kinect 2.0, till skillnad från version 1.0, kommer mäta allt från ansiktsuttryck till 

hjärtfrekvensen hos användarna, där de säger att Microsoft skulle vilja att så många 

spel som möjligt tar till vara på det här, vare sig det sker via röstigenkänning eller 

rörelseigenkänning. 

 

Analyserar vi vidare på makronivån så ser vi i artikel (T3) i ingressen att Xbox One 

kommer vara Microsofts ”ögon och öron” i hemmet, och att det kommer att öka 

företagets börda att skydda vår integritet. Författarens berättelsestrategi är att förklara 

att Microsoft uttalanden i intervjuer efter avslöjandet av Xbox One genom att säga att 

det kommer finnas privacy-inställningar att göra, men att de har varit ofullständiga 

om vad detta innebär i detalj. De som kommer till tals i artikeln är uttalanden av Jeff 

Henshaw från Microsoft i en intervju med CNET, andra källor är en tidigare artikel 

från Time som tar upp frågeställningen kring hacking. 

 

I artikel (F12) så hänvisar Forbes i ingressen till The Guardian som har skrivit om att 

den amerikanska regeringen har spionerat genom att ha tagit sig in i servrar hos 

amerikanska teknikjättarna Google, Yahoo, Apple, Facebook och Microsoft, som 

presenteras efter ingressen. Det finns en tydlig historisk bakgrund i artikel (T3) och 

(F12) till tidigare händelser som får kontext till temat om övervakning. I (T3) om ett 

företag vid namn Aarons Inc. som övervakat sina kunder via webkameror, och 
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referenser till hackningar mot Sonys Playstation Network, Stratfor och C.I.A. Artikel 

(F12) som refererar till The Guardian och spioneriet på bland annat Microsoft där de 

amerikanska myndigheterna har obegränsad tillgång till Microsofts servrar. Här 

kommer även Microsoft till tals genom ett uttalande till Forbes om att data endast 

delas till regeringen efter ett domstolsbeslut. 

 

Artikel (F7) låter Microsoft komma till tals i texten genom Phil Harrison från källan 

Eurogamer, likt Peter Schaar hos German Federal Data Protection Commissioner, via 

webbsidan Cinemablend. Artikelförfattaren är tydlig i slutet av texten att denne 

”hejar” på Microsoft, likt när författaren kritiserar eller analyserar de flesta företag i 

spelbranschen. Författaren säger att dennes avsikt är att gynna både företagen och 

konsumenterna. 

 

Mikroanalys 

Vid analys av den globala koherensen i texterna om temat övervakning så formas en 

allomfattande mening, (T3) ger läsaren en kontext till det bakomliggande om temat 

genom att ge en förklaring till egenskaper hos Xbox One som samlar in data och 

skickar den till Microsoft. (F12) ger en historisk bakgrund till PRISM och 

övervakningen från den amerikanska regeringen, likt artikel (F7) som ger en kontext 

till konkurrenten Sony och deras presentation av Playstation 4. Under punkten om 

privacy så får läsaren en historisk kontext till hur Kinect 2.0 utvecklats från den första 

versionen. 

 

”In the age of Facebook and mounting privacy concerns across the tech world, a 

gadget monitoring your physical, corporeal being at all times is alarming whether or 

not Microsoft couches it all in anonymity.” 

(F7) 

 

Artikel (F12) binder ihop tunga anklagelser mot NSA för att ha övervakat Microsofts 

servrar, med Microsofts möjligheter att samla in data från sina användare, vilket gör 

att inramningen av texten bidrar till en stark fråga kring Xbox One och Microsofts 

konsumenter kring personlig integritet och säkerhet. 
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“At this point, I’d suggest playing it safe and trusting nobody, whether government or 

corporation, until we learn more about the extent of the NSA’s program.” 

(F12) 

 

4.4 Xbox One som marknadsföringsverktyg 

Makroanalys 

Inkluderar teman: Target advertising, TV och Kinect. 

 

Temat behandlar Xbox Ones infrastruktur och mjukvara som samlar in data om 

användaren som i sin tur skickas tillbaka till Microsoft. Två artiklar lyfter denna 

funktionalitet utifrån distinkt olika perspektiv (T3, F8). 

 

Artikeln ”How Xbox One Will Change Advertising Forever” redogör i korthet för 

Xbox Ones möjlighet att interagera med TV-sändingar och hur detta möjliggörs 

genom Kinect-kameran som responderar till röststyrning och kroppsrörelser. 

Artikelförfattaren till artikel (F8) som har tydliga kopplingar till, och är aktiv inom 

markandsföringsbranschen, målar upp ett framtidsscenario där tv-reklam är interaktiv 

och möjliggör exempelvis direktköp av marknadsförda produkter genom Microsofts 

plattform. 

Visionen förtydligas av nedanstående exempel: 

 

”But it gets better when you think of the branded entertainment possibilities. What if 

you’re watching a Mad Men episode and you say, “Xbox, pause. What is Don Draper 

drinking?” And up comes the fulfillment site for an Old Fashioned, with the 

ingredients and preferred brand of bourbon. At which point you can ask the Xbox to 

see if any of your local package stores carries that brand.” 

(T8) 

 

Artikeln avslutas med Kinects förmåga att läsa av sin användare och att detta i sin tur 

kan möjliggöra spännande förutsättningar för målgruppsanpassad marknadsföring 

utifrån insamlad information om användaren. Det medges att denna vision föder vissa 

frågor om privacy, men artikelförfattaren har stora förhoppningarna på vad tekniken 

kan åstadkomma för framtidens marknadsföring. 
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”Now let’s go a step further, beyond what the Xbox One can do today. We know the 

Kinect technology is so sensitive it can detect a person’s heart beat. That means facial 

recognition can’t be far behind. That being the case, the Xbox One will one day know 

the genders and rough ages of those watching and then be able to serve up appropriate 

advertising for that mix of people. Even if it’s just one person.” 

(T8) 

 

Artikeln ”Xbox One Raises the Burden of Privacy Safeguards: 5 Questions for 

Microsoft” ställer fem öppna frågor till Microsoft kring Xbox Ones förmåga att samla 

in information om dess användare. Artikelförfattaren är av en bestämd uppfattning om 

att denna spelkonsol samlar in användardata på en nivå långt över det vanliga: 

 

”But it is going to be listening — and capturing data, and transmitting that data back 

to Microsoft — in ways no device in your household has ever listened to or observed 

you before.” 

(T3) 

 

Vidare ställer artikelförfattaren sig frågan huruvida användaren har möjligheten att 

avböja till att denna information som samlats in skickas vidare och resonerar kring 

vilken potential detta har för marknadsföring och hur detta kan påverka användaren: 

 

”With Xbox One, the possibility of capturing consumer data at an unprecedented 

data-point resolution level in traditionally off-limits environments may seem a 

godsend to corporate marketing departments, but at what point does trading away 

your ability to control how information you’ve generated is used for access to 

whatever service cross the line between reasonable and invasive? If you’re going to 

turn your consumer base at least partially into free marketing fodder, you should at 

least give them the option not to participate.” 

(T3) 

 

Target advertising (riktad reklam) omnämns i artikeln och artikelförfattaren hänvisar 

till att Microsoft själva uttalats sig om att de inte har några planer på att rikta in sig på 

individnivå när det kommer till att target advertising, men att det finns farhågor för 
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hur informationen används av Microsoft och andra aktörer, och hur detta kan sträcka 

sig långt utanför sfären Xbox One: 

 

”I believe Microsoft when it says Xbox One won’t try to target-advertise to 

individuals based on what they say or do while engaging with Xbox One. But I’m not 

at all convinced Microsoft won’t pass aggregate data on to third parties to use in more 

general terms. In a sense, you’re looking at a hypothetically vast and unparalleled 

sociological experiment about to embark, where companies can quietly gather 

behavioral information about us from within the intimacy of our households, collate 

that data (all while claiming, probably accurately, that it’s being done anonymously) 

then use it for marketing and who-knows-what-other purposes, potentially extending 

well beyond the scope of Xbox One. As noted earlier, just because collected taste-

related data’s being anonymized doesn’t preclude us from being targeted at the 

demographic level.” 

(T3) 

 

4.5 Ekonomiskt perspektiv 

Makroanalys 

Inkluderar teman: Supply chain, Gamestop, Price, Revenue, Used games, Licenser, 

Mjukvara. 

 

Artikel (F4) med rubriken ”With The Xbox One, Microsoft May Win By Losing”, 

beskriver Microsoft som företag, utifrån ett finansiellt perspektiv. Här beskriver 

artikelförfattaren Microsofts traditionella intäktsström av försäljning av licenser i 

form av mjukvara till persondatorer, och Xbox-projektet beskrivs som en sidointäkt 

finansierad av försäljning av denna mjukvara och en förutsättning är dess höga 

vinstmarginal. 

 

Företaget är djupt rotad i mjukvaruproduktion för PC och konkurrenten Sony 

presenteras som en hårdvaruaktör på PC-marknaden. 

Utvecklingen inom tekniksektorn har skiftat mot en vad artikel (F4) kallar för post-

PC-era. Användandet av datorer har skiftat till smarta telefoner och läsplattor, vilket 

inte motsvarar Microsofts traditionella inkomstbringande affärsmodell: 
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”One of the major downside risks to Microsoft is the specter of the post-PC era. 

Fundamentally, Microsoft’s fat years came from selling software licenses for boxes 

under desks and laptops – for the Windows operating system, for Microsoft Office 

products and for software support contracts.” 

(F4) 

 

Artikel (F4) diskuterar vidare att detta skifte, tillsammans med utmaningen i att 

erbjuda den traditionella PC-mjukvarumarknaden nya innovativa lösningar, speglar 

Microsofts strategi i satsningar som bland annat sökmotorn Bing, surfplattan Surface, 

och Windows Phone: 

 

”This concern is driving much of Microsoft’s strategy – including Bing, Windows 

Phone, the Surface experiment and the tabletization of Windows 8 – in a series of 

experiments the success of which remain entirely uncertain.” 

(F4) 

 

Post-PC-eran gör samarbetet med kabel-tv-aktörer när det rör Xbox One till ett led i 

att säkerställa intäkter och den tekniska konvergensen har härlett till vad artikeln 

kallar en logisk utformning av båda konsolerna Xbox One & Playstation 4: 

 

”… but at heart supply chain and technical convergence have brought us to roughly 

where we have to be: two mid-range gaming PCs connected to proprietary app stores, 

designed for a leanback experience.” 

(F4) 

 

I kontexten till Xbox så redogör artikelförfattaren för Microsofts divisioner och dess 

omsättning inom företaget. Xbox hamnar under divisionen ”Entertainment and 

Devices” som under tredje kvartalet 2013 stod för en åttondel av företagets totala 

omsättning på cirka 20.5 miljarder dollar. 

Artikeln resonerar kring att Microsoft inte är ett spelkonsolsföretag och heller inte har 

råd att bli ett sådant. Intäkterna för operativsystemet Windows är tio gånger så stora 

som hela Entertainment and Devices, som i sin tur har problematiska produkter som 

Windows Phone (F4). 
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En artikel från Forbes redovisar information om rykten kring Microsofts 

molnbaserade system Azure som ska möjliggöra för en digital vidareförsäljning av 

begagnade spel. Ryktet hävdar att detta säkerställer att Microsoft och speldistributörer 

erhåller en procentsats på försäljningen, till skillnad från dagens system med en fysisk 

andrahandsmarknad där återförsäljare som exempelvis företaget Gamestop tar hela 

intäkten. 

 

Det spekuleras i att procentsatsen för återförsäljare kan vara så låg som 10 procent. 

Detta anses enligt artikelförfattaren vara både rättvist och fördelaktigt för 

speldistributörer och Microsoft. 

 

”This is good news for both Microsoft and game publishers, of course, who currently 

never see a penny of used game sales. And to be honest, it’s a much more equitable 

system than the one we have in place now.” 

(F5) 

 

Vidare beskrivs aktören Gamestops affärsmodell för försäljning av begagnade spel i 

dag som en extrem vinstaffär och att denna nyhet är fruktansvärda för företaget. Det 

hänvisas till och med till att företagets aktiekurs fallit med fem procentenheter (F5). 

 

Slutligen resonerar artikelförfattaren kring om aktörerna Sony och Nintendo väljer att 

anta en liknande affärsmodell för begagnade spel, då speldistributörer rimligtvis ser 

fördelar med intäkter från den begagnade spelmarknaden. 

 

”It will be intresting to see if Nintendo or Sony decide to follow suit. Certainly 

publishers will be drawn to the Xbox One platform thanks to the promise of 

monetized used game sales.” 

(F5) 

 

Priset på Xbox One utannonserades till 499 dollar. Ett pris som översteg en 

analytikers beräkningar, denna baserad på kostnaden av produktens komponenter 

(F13). 

Konkurrenten Sony lanserar sin Playstation 4 för 100 dollar mindre och Microsoft 

anses av vissa vara i behov av att sänka priset för att motverka detta drag (T9). 
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Anpassat efter prisinflation är Xbox One marginellt dyrare än företagets tidigare 

konsol Xbox 360 vid dess lansering år 2005, men Time-artikeln påpekar att 

inkomsttillväxten hos konsumenter stagnerat i decennier och att en sådan jämförelse 

inte är möjlig utan en avancerad ekonomiteoretisk utläggning (T9). 

 

Priset av Xbox One jämförs med prissättningen av förra generationens Kinect-kamera 

samt vilket värde produkten potentiellt kan generera för användaren gentemot Apples 

Retina iPad vars pris startar på liknande nivå som Xbox One (T9). 

Forbes jämför den höga prissättningen med lanseringspriset för Sonys Playstation 3, 

599 dollar, och hänvisar till den konsolens negativa mottagande: 

 

”Sony ‘s PS3 launched at $599, now widely regarded as a colossal mistake.” 

(F13) 

 

Prisnivån beskrivs som ”farlig” för Microsoft. Artikelförfattaren menar att priset är 

för högt för att nå målgruppen ”casual gamers” och att den gruppen som spenderar 

500 dollar på en spelkonsol är ”hardcore gamers”, detta kan få en potential påverkan 

på den initiala försäljningen då Microsoft kritiseras hårt av denna grupp rörande sina 

policys, och att den förstnämnda målgruppen antagligen väntar till priset sänks. 

Förväntningarna på priset var lägre än presenterat, då företaget riktat sig åt en bredare 

marknad än tv-spelsmarknaden i sin marknadsföring. 

Vidare avslutas artikeln med ett oroande påstående för spelindustrin i sin helhet: 

 

”If both machines are this expensive, however, the industry could be in trouble.” 

(F13) 

 

4.6 Policyförändring 

Makroanalys 

Inkluderar teman: PR, DRM, Policys, Thwarting Piracy och Officiellt uttalande. 

 

Time och Forbes lyfter tillsammans i fyra artiklar officiell information från Microsoft 

om policyförändringar rörande Xbox One och dess krav på internetuppkoppling samt 

system för byte och försäljning av spel i andra hand (T7, T8, F15, F16). 
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Det officiella uttalandet nämner att dessa förändringar gjorts efter återkoppling från 

”gamers” (F15). 

Förändringen i policys skildras i artiklarna som nödvändiga då de orsakat negativ PR 

för Microsoft och upprört potentiella målgrupper. 

 

Forbes beskriver den gångna månaden som en PR-mardröm för Microsoft, med 

potentiellt omfattande skada för Xbox One (F15) och sätter detta i perspektiv med en 

enligt artikeln mindre lyckat mottagande av PC-operativsystemet Windows 8 (F16). 

Time (T8) väljer rubriken som lyder: ”Backpedaling on Xbox One DRM Policies Is 

Precisely the Right Move by Microsoft”, artikelförfattaren tar upp en historisk kontext 

om vad som uttalades av Microsoft före E3-mässan om nämnda policys, och hur 

Microsoft inte gav någon riktig förklaring till uppkopplingskravet mot internet, men 

även policyn kring andrahandsmarknaden för spel och utlåning av dessa. Skribenten 

menar att Microsoft har ångrat sig från policys som inte gynnat konsumenterna och att 

engagerade personer på internet haft en påverkan på Microsofts beslut. 

 

”…No more, because Microsoft has seen the light. Take a bow, Internet — you 

won! Here’s Microsoft’s Mattrick with the good news…” 

(T8) 

 

Artikelskribenten till artikel (T8) skriver att även om du accepterar en konsol som 

alltid är online, så kunde Microsoft ha infört en version som gjort övergången lättare 

för köparen. Time-skribenten jämför med den digitala speltjänsten från Valve, Steam, 

som har en funktion som låter användaren kringgå onlinekraven genom att ”låsa upp” 

spel för att spela offline i enspelarlägen, så länge du loggat in vid något tillfälle med 

en anslutning till internet. 

 

Trots att Microsoft genomfört sina policyförändringar så skriver artikelförfattaren att 

det finns en anledning till att vara försiktig då Xbox One fortfarande övervakar 

användaren när den är igång, den samlar in och skickar information till Microsoft i 

syfte att förbättra sina tjänster, men även för att granska användaren och dess vanor i 

ett försök att få användaren att köpa. Något svar på systemets säkerhetsfrågor kom 

inte heller från uttalandet om policyförändringarna, skribenten säger så här: 
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“We deserve to know more about what sort of information Microsoft’s collecting and 

what it’s actually doing with that information.” 

(T8) 

 

Skribenten ger även en historisk återblick där Microsoft varit ganska konsekvent i att 

ignorera kritiken mot Xbox One. 

 

”That makes this Xbox One reversal monumental — the first time Microsoft’s made a 

U-turn on what would have been, by any measure, major gaming-related policy 

shifts” 

(T8) 

 

Artikelskribenten avslutar med att säga att policyförändringarna har gjort Xbox One 

smartare, vänligare och bidragit till en mer marknadsmedveten DRM-policy. 

 

Även artikel (F15) från Forbes har en tydlig rubrik som säger att Microsoft har backat 

med sina policys om Xbox One efter fansens uppror, skribenten lyfter fram i artikeln 

att Microsoft har lyssnat på spelarnas feedback och ändrat sig i sina policys. Ingen 

återkommande internetanslutning behövs för att kunna spela, det räcker med att 

konfigurera Xbox One vid ett tillfälle. Byta in, låna, sälja, och ge bort spel kommer 

även att funka som idag med Xbox 360, dessutom har Microsoft tagit bort en 

regionslåsning. 

 

“This seems like the best of both worlds, and it’s more or less identical to what Sony 

has proposed for the PS4 on first glance” 

(F15) 

 

Policyn kring internetuppkoppling tar även artikel (F16) upp där skribenten refererar 

till Microsofts officiella uttalande om att det inte längre behövs någon 

internetanslutning för att spela spel offline, där ges en historisk kontext till vad som 

ursprungligen sades, att det behövdes en nödvändig uppkoppling en gång per dygn för 

att överhuvudtaget kunna spela. Samma utdrag från Microsofts uttalande görs i både 

artikel (F15, F16), artikelskribenten ger även en historisk kontext till uttalanden som 
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gjorts tidigare på E3-mässan där spelare blev tillräckligt upprörd för att säga att de 

istället planerar att köpa konkurrenten Playstation 4. 

 

”After the original announcement at E3, Xbox gamers were upset enough to 

state they had plans to purchase the rival PS4. This alone may have given Microsoft 

reason to change their always-on tune.” 

(F16) 

 

Forbes lyfter även fram i artikel (F16) att förändringen kan bli billigare för Microsoft 

genom att utgifterna för servrar inte behöver vara i den omfattning som de 

ursprungligen gått ut med. DRM-frågan lyfts även av artikelskribenten som en 

förbättring sett till säkerheten, och ger ett exempel på vilken skada en DDOS-attack 

kan göra på Xbox som kräver att checka in på internet. 

 

“After all, Microsoft has now been seen as a company who listens to its community, 

and a bit of humility can go a long way for your customer base, especially after its 

initial PR hit.” 

(F16) 

 

Artikel (F15) belyser även vilken PR-mardröm det har varit för Microsoft med de 

policys som ursprungligen lanserats, och att de gjort rätt beslut att ändra dessa 

policys, men att det är oklart vilket förtroende de har förlorat under vägen. Det 

gemensamma med samtliga artiklar är att förändringen som Microsoft har gjort var 

nödvändig och positiv som gjort att Xbox One närmat sig konkurrerande Sony och 

Playstation 4, men som artikel (F15) lyfter fram som att Sony fortfarande är i en bra 

position genom en 100 dollar billigare konsol. 

 

“Imagine how many headaches they could have saved by just having these policies 

from the get-go” 

(F15) 

 

Mikroanalys 

Artiklarna ger oss en helhetsbild av de förändringar Microsoft har gjort, och hur 

texterna ramats in. En tydlig bild infinner sig att responsen från Microsoft har 
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kommit från kritiken som företaget fått från spelpress och konsumenterna. Den 

lexikala stilen skiljer sig mellan artiklarna, ett exempel i artikel (F15) lyder; “But they 

had to be dragged kicking and screaming through the mud to get there”, en 

beskrivning artikelförfattaren gör i hänseende till de policyförändringar som skett. 

 

4.7 PR 

Makroanalys 

Inkluderar teman: Used games, Policies, Communicate, Disaster, Prices, E3, Games, 

PR och Kinect. 

 

I text (F6) så har Forbes-skribenten skrivit om Microsofts uttalande om att företaget 

har gått ut med ett uttalande om att ryktena kring andrahandsmarknaden om spel sett 

till att byta, och sälja spel varit ”felaktiga och ofullständiga”. 

Forbes-skribenten lägger in ett urklipp i texten från Microsofts uttalande om policyn 

där Microsoft även nämner att mer information ska avslöjas i en nära framtid. 

Artikelskribenten menar att Microsoft har ett problem med att kommunicera tydligt 

och i tid, och att anledningen till att alla rykten och rapporter har uppstått är att 

Microsoft inte gjort ett bra jobb att förmedla ett enkelt och okomplicerat budskap till 

sina konsumenter och spelpressen. 

 

Skribenten fortsätter att rama in det som ett problem i kommunikationen och menar 

att om Microsoft kommer att ta ut en andel av förtjänsten av andrahandsmarknaden, 

så kommer det att bli en kortsiktig katastrof och en långsiktig vinst. I slutändan 

kommer butiksbaserade fysiska kopior av spel bli en nettovinst för konsumenterna, 

eftersom att priserna kommer kunna pressas ner teoretiskt genom konkurrens, men 

försvåras eller fördyras i den begagnade spelmarknaden där konsumenterna sannolikt 

kommer känna en smärta i plånboken, skriver artikelförfattaren. 

Oavsett så skriver artikelskribenten att det är dags att vi får tydliga svar från både 

Microsoft och Sony om hur begagnade spel kommer att hanteras i nästa generation. 

 

I artikel (F14) så lyder rubriken ”PS4’s Price And Policies Humiliate Microsoft’s 

Xbox One At E3”, artikelskribenten skriver om hur E3-mässan tidigare varit en ganska 

tråkig affär där företagen visar upp sina spel och fansen stöttar de som de är mest lojal 

till. Men det här året anser skribenten att denne aldrig varit med om hur ett företag 
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helt och hållet förstör en konkurrent som hände mellan Sony och Microsoft den 

kvällen. Skribenten fortsätter med att skriva att Microsoft började bra med sitt 

pressevent där de visade upp spel efter spel under 99 % av tiden. Inget prat om TV 

eller fantasy-sport eller Kinect. Men under den där återstående procenten vände det 

menar artikelskribenten, när Microsoft utannonserade priset på 499 dollar för Xbox 

One. Skribenten skriver att det var en chock av fel skäl, där många hade väntat sig att 

konsolen inte skulle kosta mer än 399 dollar, eller lägre. 

 

Forbes-skribenten menar att med det priset så blev Microsoft genast enbart beroende 

av ”core gamers” för att Xbox One ska bli en succé vid lansering, eftersom de är de 

enda som skulle betala så mycket för en spelkonsol. 

 

Här påstår skribenten att det är just den gruppen Microsoft haft svårt att nå under de 

senaste veckorna med när de meddelat restriktiva och förvirrande policys om att sälja 

begagnade spel, låna dem till vänner och att konsolen måste koppla upp mot internet 

en gång om dagen. Detta är frågor som inte blev berörd under presskonferensen, där 

Microsoft hoppades att sina fans skulle drunkna i nya spel och glömma dessa 

farhågor, menar Forbes-skribenten. Denne fortsätter skriva om hur han inför eventet 

nämnt att Sony har ett bra läge att ta till vara på Microsofts besvärliga situation, men 

som skribenten inte trodde de skulle göra, utan istället skulle ta till sig någon variant 

av Xbox Ones policys – något som inte inträffade. 

Sony presenterade under sitt event på E3-mässan att Playstation 4 kommer att stödja 

begagnade spel, enkelt lån av spel och inget uppkopplingskrav mot internet, dessutom 

kom en smäll, att systemet ska kosta 399 dollar. 

Skribenten menar att Sony tagit till vara på Microsofts misstag över de senaste 

veckorna. 

 

”They picked up the ball Microsoft dropped, tossed it in the air, then smacked it out 

of the park. Then they turned and laughed in their faces.” 

(F14) 

 

Artikelskribenten påstår att det här är en kombination av att Microsoft har skapat en 

hemsk röra för dem själva, och att Sony har varit smart att ta vara på situationen där 

de förödmjukade sina rivaler framför miljoner människor, något skribenten aldrig 
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sett förut. 

Skribenten fortsätter att förklara att Microsoft sannolikt skapar något noggrant PR-

spinn för att få grepp om saker och ting. De måste brottas med press, fans, sociala 

medier och med många självutnämnda Xbox-lojalister. Skribenten skriver att 

Microsoft har ett kommunikationsproblem som är mer verkligt än någonsin tidigare. 

 

Problemet i kommunikationen fortsätter artikelskribenten att belysa då han skriver att 

Microsoft sköt sig själva i foten, och att det är svårt att hålla reda på dem alla. Frågan 

om begagnade spel först och främst, är en fråga som inte hade behövt existera menar 

skribenten där Microsoft tog alldeles för lång tid på sig att förmedla budskapet att det 

var upp till spelutgivarna att aktivera eller avaktivera restriktioner kring försäljningen 

av begagnade spel. Men även kravet på att checka in på internet en gång om dagen 

skriver artikelskribenten att Microsoft var alldeles för långsam att klargöra sin 

ställning till. Berättelsestrategin hos skribenten är av ifrågasättande karaktär då 

skribenten inte tror att piratkopiering verkligen är så frodig att systemet är 

nödvändigt. Människor var upprörd och skribenten känner empati för dem. 

 

Det finns en frågeställning till Kinects användningsområde med gester och 

röstkommandon när det kommer till spel, och även hur deras fans ogillar att höra om 

den. Microsoft har ett PR-problem som hamnat utom kontroll, skriver 

artikelförfattaren. 

 

Artikelskribenten ser inte varför någon med en begränsad budget skulle välja Xbox 

One före Playstation 4 med tanke på priset och den konsumentvänligare policyn där 

skribenten fortsätter att beskriva Kinect och TV-funktionen som något i slutändan 

varken lägger till något som du inte kan göra med en kabelbox, och med 

”inmatningsknappen” på fjärrkontrollen. Det saknas all respekt för sunt förnuft i det 

nämnda, skriver artikelskribenten. 

 

”But after this fiasco Microsoft may do everything in their power to change the 

narrative, perhaps even walking back some of these controversial policies at some 

point, or shooting for an early price cut. And in the long run, I still believe deep down 

the Kinect has an incredible amount of untapped potential.” 

(F14) 
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Artikelskribenten skriver att Sony säkert kommer ha en fördel vid lansering, men är 

inte garanterad att ”vinna” nästa konsolgeneration. Ingen kanske vinner, då skribenten 

skriver att spelkonsoler möter en ökad konkurrens, nu mer än någonsin, med mobila 

enheter och den ständigt närvarande skuggan av prisvärda PC-spel. 

 

Skribenten avslutar det här temat vi valt att kalla PR, genom att skriva att det finns 

många lärdomar att dra här. Den första och viktigaste är att lyssna på sina kunder, 

något som Microsoft inte gjorde, där resultatet inte var något annat än en 

”magvridande dödsolycka”. 

 

4.8 Framinganalys 

En överblick över samtliga artiklar analyserade utifrån ett framingperspektiv på 

orsaksagent och värderingar återfinns i bilaga 4. Vidare redovisas de två teman som 

framkommit i störst utsträckning. 

 

Utifrån problemdefinition så framkommer det att de två största inramade problemen 

berör kommunikation och internet. 

 

Kommunikations-inramningen sker primärt från problemdefinitionen att Microsoft 

inte kommunicerat tydligt nog med aktörer som media och konsumenter kring 

spelkonsolens policy kring uppkoppling och vidareförsäljning av begagnade spel. 

Föreslagna åtgärder för att lösa det inramade problemet är en tydligare 

kommunikation där företaget tar till sig den kritik och de frågor som uppstått på grund 

av policys och kommunikativt agerande. 

 

De övergripande moraliska utvärderingarna under temat internet är att konsumenterna 

drabbas negativt av Microsofts policy kring Xbox Ones uppkopplingskrav mot 

internet.  Föreslagna åtgärder för att lösa problemet är mindre restriktiva regler till att 

helt slopa kravet på att konsolen behöver vara uppkopplad mot internet. 
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5. Slutsats och diskussion 
Syftet med studien var att genomföra en diskursanalys av Time och Forbes 

rapportering om Xbox One mellan den 21 maj till den 21 juni 2013, hur konsolen 

Xbox One har framställts och hur konsolen inramats av ovanstående medier. 

Xbox One framställs som spelkonsol med multimedia-funktioner som utifrån 

konvergensbegreppet överensstämmer väl med en konvergerad nöjesmaskin.  

Inramningen denna konvergerade nöjesmaskin har primärt skett utifrån en diskurs om 

funktioner och DRM-system och i mindre grad kring hårdvaruspecifika detaljer. 

 

Tidningarna Forbes & Time har fört en linje kring huruvida dessa multimedia 

funktioner kan generera goda ekonomiska resultat för företaget Microsoft men 

uppmärksammar att delar av Microsofts tidigare målgrupp anser sig bortprioriterade 

av detta skifte i fokus från tv-spel till multimedia. 

 

Internet som en infrastrukturell förutsättning för spelandet av spel på konsolen Xbox 

One skildras dels ur ett affärsnyttoperspektiv för Microsoft men ramas primärt in som 

ett försök till paradigmskifte inom försäljning och distribution av spel, vilket enligt 

tidningarnas diskurs upplevs i större grad som ett maktutövande än en 

tjänsteutveckling för spelkonsolens användare. 

 

DRM, som markerar ett av uppsatsens huvudteman, är en definition som Microsoft 

själva aldrig väljer att uttala, men som Time & Forbes, direkt och indirekt hänvisar till 

i sin skildring av Microsofts policy av spel som licenser, där den fysiska kopian 

ersatts med en digital och den infrastruktur som är tilltänkt för att säkerställa en 

intäktsström i den nya digitala ekonomins era. 

 

Övervakning och begreppet ”privacy” ges utrymme i artiklar från både Time och 

Forbes, denna diskurs härstammar delvis från konsolens uppgraderade hårdvara och 

mjukvara vilka genererar information om användaren som Microsoft hävdar vara 

nödvändiga för funktion, men tidningarna inramar som ett potentiellt hot mot 

integritet och en potentiell handelsvara för externa aktörer. En utomstående diskurs 

om övervakning efter att nyheter om NSA och övervakningsskandalen aktualiserar 

Xbox Ones funktioner utifrån ljuset av dessa nytillkomna nyheter. 
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Microsoft som aktör kritiseras för bristfällig kommunikation som i sin tur förargat 

målgrupper och skapat en förmånlig situation för sina konkurrenter. Det skildras en 

bild av att Microsoft som företag valt en strategi med Xbox One för att nå en bredare 

målgrupp utifrån affärsmässiga vinster och ett klimat i Microsofts sektor som rör sig 

mot en kombination av divergerande plattformar och konvergerade elektronisk 

utrustning. Kombinationen av företagets strategiska val, kommunikation och 

spelkonsolens prissättning spekulerar de valda tidningarna i om Microsoft orsakat en 

PR kris med potentiellt allvarliga konsekvenser för företagets varumärke. 

 

5.1 Diskussion 

Den diskursiva bilden och inramningen av Xbox One som presenterats primärt ur ett 

kondenserat makroperspektiv i denna uppsats anser vi pekar på områdets fruktbarhet 

som forskningsområde inom medie-och kommunikationsvetenskap. 

 

Utöver den elektroniska spelbranschens framväxt som en stor aktör inom 

nöjesindustrin så är dagens spelkonsoler utrustade med kapaciteten för röst- och 

bildkommunikation, anslutna mot internet och skapade för att hantera medier som 

tidigare förpassats till separata apparater. Med Xbox One kan du ringa, surfa på 

internet, strömma film och se på kabelsänd TV. Den moderna spelkonsolen är ett 

konvergerat medium. 

 

Studiens resultat pekar i en riktning där begrepp som ägandeskap, övervakning, 

digitalisering av upphovsrättsligt material, konvergens, makt och kultur som en 

kommersiell vara existerar och således kan granskas inom vår disciplin. 

 

5.2 Metodologiska aspekter: 

Sökord 

I syfte att fånga en så bred bild av diskurserna kring Xbox One så valdes ”Xbox One” 

som sökord. Detta medför ett spretigt material att bearbeta, men testsökningar på 

specifika områden inom diskursen genererade inte enligt oss ett tillräckligt stort 

material. 

 

Implikationer för studien blev ett stort och övergripande material, som vi ändå menar 

har en koherens till syfte och frågeställning men som kan uppfattas som spretigt. 
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Material 

Valet av tidningarna Forbes och Time baserades på hur de agerar och rapporterar i en 

domän som inte är primärt kopplad till spelbranschen, de antogs erbjuda ett bredare 

perspektiv med grund i bland annat finansiella och teknologiska perspektiv. 

 

Tillgänglighet, respektive tidnings sökmotor och antalet publicerade artiklar om Xbox 

One under den avgränsade perioden påverkade beslutet om valda tidningar. 

 

Materialet har heller inte ett uteslutande nyhetsperspektiv utan varierar mellan artiklar 

och krönikor. Implikationer för studiens resultat är ett skiftande perspektiv och en 

begränsning av studiens generaliserbarhet. Artikelförfattares personliga åsikter 

blandas således med artiklar av nyhetskaraktär. Vi menar dock på att de skiftande 

perspektiven ger en ökad inblick i diskursen kring Xbox One under den valda 

tidsperioden och väljer att inkludera artiklar ur ett krönikeperspektiv, på kriteriet att 

de publicerats av de tidningar vi valt att granska. 

 

Två artiklar (F1, F3) var av en sådan deskriptiv karaktär att de under 

operationaliseringen av framing inte ansågs tillämpningsbara utifrån den mall som 

presenteras i bilaga 4. Artiklarna tillför dock till diskursen i övrigt och exkluderades 

därför inte i urvalet. 

 

Presentation av resultat 

Resultatet har framställts utifrån teman som vuxit fram under bearbetningen av 

materialet. Beslutet att framställa resultatet utifrån teman och med en betoning på 

makronivå togs i syfte att göra materialet överskådligt för läsaren och presentera 

studiens tydligaste fynd. Samtliga artiklar som inkluderats i uppsatsen har analyserats 

utifrån beskriven metod under 3.3 metodtillämpning. Att inkludera dessa individuella 

artikelanalyser som bilaga i syfte att förtydliga operationalisering av metod 

diskuterades, men skulle i praktiken tillföra ytterligare cirka 30 sidor till uppsatsens 

redan omfattande längd. Nuvarande presentation av resultat i kombination med 

bilagorna 2-4 anser författarna ge en tydlig bild av tillvägagångssätt. 
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Vidare forskning 

Vidare forskning kan förslagsvis införliva även en jämförande diskurs med 

dedikerade spelmediers skildring av konsollanseringar och/eller granska begränsade 

teman kring konsolers funktioner utifrån ett mikroanalytiskt diskursperspektiv. 

 

I det specifika fallet med Xbox One lyfter diskursen fram en utomstående grupp, 

nämligen publiken. Här finns det en möjlighet att jämföra mediers diskurs med 

receptionen av spelkonsolens publik, på exempelvis sociala nätverk. 

 

Microsofts kommunikation under denna period är också intressant att undersöka 

vidare med ett tydligt fokus på PR och kommunikation.  Det existerar tendenser i 

studiens material att det skildras en kritisk bild av Microsofts kommunikativa 

agerande. 

 

Avslutande ord 

Vi författare uppmärksammade Xbox One för första gången under våren 2013 när en 

häftig aktivitet på internet utspelade sig kring potentiella rykten och märkliga 

ageranden av Microsoft. 

 

När media sedan pressat Microsoft på information kring det ena och andra kring Xbox 

One så föddes frågan, får man verkligen göra såhär som talesperson för ett 

multinationellt företag i miljardklassen? 

 

Svaret på den frågan låter vi vara osagt. 

 

Studien du precis har läst är ett försök i att skildra och bearbeta den diskurs som 

formats kring lanseringen av en spelkonsol av ett multinationellt företag utifrån 

medie-och kommunikationsvetenskap. 

 

Förhoppningsvis har den öppnat upp sinnet för ett område som vi hoppas att medie-

och kommunikationsvetenskapen i framtiden forskar med utökad intensitet på. 

 

7 januari 2014. 
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Bilaga 1 
Tidslinje Xbox One 
 

• 6 februari 2013: Tidningen Edge publicerar information från en källa med god 
insyn i nästa generations Xbox som avslöjar att spelkonsolen kommer att 
kräva en ständig uppkoppling mot internet vilket kommer att omöjliggöra en 
andrahandsmarknad för spel och att spelkonsolen kommer att lanseras med ett 
kameratillbehör vid namn Kinect (Edge). 
 

• 4 april 2013: Adam Orth, Microsoft Studios’ creative director gör flera 
uttalanden på Twitter angående människors reaktion på ryktet om att det 
behövs en Internetuppkoppling för att kunna använda Xbox One där utläggen 
är av förolämpande karaktär. Adam Orth hamnar även i en dispyt med en 
anställd på företaget BioWare där han uttalar sig om att han inte förstår dramat 
om en konsol som alltid är igång, och avslutar med en ”hashtag” #dealwithit 
(IGN2). 
 

• 21 maj 2013: Xbox One debutlanseras (Xbox Wire1). 

 
• 22 maj 2013: Phil Harrison, Microsoft Corporate Vice President, uttalar sig i 

en intervju i tidningen Wired. Där förklarar han att vissa av konsolens 
funktioner, som videouppspelning och offlinespel fungerar utan 
internetuppkoppling men att avancerade funktioner är beroende av 
internetuppkoppling och ”molnet”. Han berättar vidare att maskinen inte 
behöver vara uppkopplad varje sekund av varje dag, men att det finns 
teknologi kring hur ofta maskinen måste koppla upp sig, men att detta har vi 
(Microsoft) inte pratat publikt om (Wired). 
 

• 22 maj 2013: Phil Harrison intervjuas av Eurogamer och uttalar sig om Kinect, 
speldelning och molnlagring (Eurogamer). 
 

• 24 maj 2013: Larry Hyrb, Xbox Live Director of Programming, uttalar sig i 
sin officiella blogg om begagnade spel. Han påtalar att flertalet scenarion har 
diskuterats men att vi (Microsoft) bara har bekräftat att Xbox One möjliggör 
för konsumenten att byta och sälja spel i butik (Majornelson). 
 

• 24 maj 2013: Siten MCV rapporterar att källor inom retailhandeln uppger att 
Microsoft har förmedlat information om försäljningen av spel i andra hand och 
att den utgår från ett molnbaserat system kallat ”Azure” och att detta system 
möjliggör att utgivare, Microsoft och handeln får ta del av intäkter (MCV). 
 

• 24 maj 2013: Ett ombud för Microsoft bekräftar för siten digital trends att 
Xbox One kommer att vara regionlåst (Digitaltrends). 
 

• 6 juni 2013: Siten IGN rapporterar om officiell information från Microsoft där 
det uppges att konsolen behöver vara uppkopplad mot internet en gång per 24 
timmar på konsumentens egen konsol och en gång i timmen när användaren 
loggar in på sitt Xbox konto på en annan konsol (IGN). På Microsofts 
officiella hemsida ges vidare information om att konsumenten kan sälja sina 



!

spel i utvalda butiker. Microsoft kommer inte att ta någon avgift för detta, men 
tredjepartstillverkare har möjligheten att själva besluta om de vill möjliggöra 
sina spel med denna funktion och om de önskar att belägga funktionen med en 
avgift (Xboxwire3). 
 

• 11 juni 2013: Don Mattrick, President of the Interactive Entertainment 
Business på Microsoft, Berättar i en intervju att Microsoft har en konsol för de 
individer som inte har tillgång till internet och det är Xbox 360, företagets 
konsol som lanserades år 2005 (Gametrailers). 
 

• 11-13 juni 2013: E3-mässan gick av stapeln mellan den 11 och 13 juni där 
Microsoft och Sony presenterade sina kommande spelkonsoler. Efter de båda 
företagens presentationer den 11 juni så blev det återigen diskussioner kring 
olika policys hos konsolerna (NYDailyNews). 
 

• 12 juni 2013: En person som sägs vara en Microsoft Engineer uttalar sig på 
webbsidan Pastebin.com där han försvarar DRM-policyn kring hur Microsoft 
vill att spelarna ska köpa spel via ”molnet” istället för via skivor för att få bort 
repade skivor, slippa ta med skivorna till sina vänner och för att öka värdet på 
inbytta spel så utvecklare ska tjäna på fler licenser. Personen skriver även om 
uppkopplingskravet mot Internet för att kunna använda Xbox One, där 
personen säger att om potentiella kunder inte kan koppla upp sig mot Internet 
minst en gång per dag, då ska man inte köpa konsolen, finns ingen 
uppkoppling mot Internet men ström till TV och konsol finns så går det inte 
att spela på Xbox One. Personen skriver även att om vi bryr oss om mer än 
bara spel, så är Xbox One valet. Men är man enbart ute efter att spela så är 
Playstation 4 valet kunderna ska göra (Business Insider). 
 

• 19 juni 2013: Microsoft publicerar inlägget ”Your Feedback Matters” där 
policy kring konsolens uppkopplingskrav mot internet och begränsningar för 
delandet och försäljning av begagnade spel upphävs efter återkoppling från 
allmänheten (Xbox Wire2). 
 

• 1 juli 2013: Don Mattrick, President of the Interactive Entertainment Business 
på Microsoft, lämnar Microsoft för spelföretaget Zynga och blir deras Chief 
Executive Officer. Detta gör att Mattricks uppgifter hos Microsoft hamnar hos 
företagets CEO Steve Ballmer (IGN3).!



Bilaga 2 
Artikelmatris

Datum Tidning Rubrik Sammanfattning

21/5 2013 Time (T1) With Xbox One, Microsoft 
Emphasizes TV over Games

Beskriver Xbox One, dess nya funktioner och 
hårdvara. Xbox One är en multimediaspelare framför 
spelmaskin

22/5 2013 Time (T2) The Xbox One Is All-New-But 
Familiar, Too

Xbox One är en vidareutveckling av Xbox 360. En 
multimedia box som klarar av nästan all multimedia. 
Fokuserar på funktioner som Röststyrning, TV & 
Videosamtal över Skype.

22/5 2013 Time (T3) Xbox One Raises the Burden of 
Privacy Safeguards: 5 
Questions for Microsoft

Fem frågor till Microsoft kring Konsolens funktioner 
där data insamlas, säkerhet mot hackers & Target 
advertising

6/6 2013 Time (T4) Microsoft’s  Xbox One Access 
Requirements Create an Odd 
Double Standard

Diskuterar Microsofts dubbelstandard kring online 
uppkoppling mellan spel & videouppspelning. 
Officiellt uttalande från Microsoft inkluderat i texten

11/6 2013 Time (T5) Xbox One at E3: Same Old 
Games vs. Scary New World

Diskuterar Xbox One och uppkopplingskrav i 
kontexten av ”games as service”. Ger ett exempel på 
spel där onlinekrav är rimligt men att spel spelas 
offline och då rimligtvis inte behöver 
internetuppkoppling för att fungera.

12/6 2013 Time (T6) Xbox One’s ”Future-Proof” 
Digital Strategy isn’t Unique to 
Xbox One

Microsofts onlinestrategi med Xbox One jämförs 
med konkurrenternas.  NSA skandal briserar 
samtidigt, som föder frågor om övervakning. Ger en 
bild av marknaden för fysiska kopior av spel i nutid 
och framtid. Berör även uttalande från Microsofts 
sida.

19/6 2013 Time (T7) Microsoft Changes Its Mind on 
Xbox One’s Used Games and 
Always-Online Policies

Innehåller officiellt utlåtande om revidering av 
policys kring begagnade spel och uppkopplingskrav 
mot internet. Lyfter konceptet med digitala spel vs 
fysiska kopior och konsumentperspektiv.

20/6 2013 Time (T8) Backpedaling on Xbox One 
DRM Policies is Precisely the 
Right Move by Microsoft

Microsofts revidering av policys kring onlinekrav 
diskuteras utifrån officiellt utlåtande, kommentarer 
på internet & konkurrenter. DRM & 
policyförändringar utifrån företagets (Microsofts) 
perspektiv & vad detta kan innebära för Xbox One i 
framtiden.

21/6 2013 Time (T9) The Xbox One’s Two Potential 
Problems: Price and Indie 
Games

Diskuterar Policyförändringar i kontexten av 
konkurrenter. Lyfter problematik kring Xbox Ones 
prissättning och bristfälligt stöd för Indiespel-
utvecklare.

21/5 2013 Forbes (F1) Xbox Reveal: ”One” Console 
to Rule Them All 

Xbox One som multimedia box, tv funktionalitet, 
Kinect röststyrning, Hårdvara. Författaren är mer 
imponerad över Microsofts pressträff än Sonys.

21/5 2013 Forbes (F2) First round of Xbox One vs. 
Ps4 goes to Microsoft

Jämförelse mellan Sony & Microsofts pressträff. 
Skillnader i filosofi de emellan nämns. TV fokus 
omnämns som nya funktionalitet men huvudfokus på 
att båda spelkonsolerna behöver bevisa sin existens 
& att ingendera är en garanterad succé, men att 
Microsoft om möjligt har övertaget.

21/5 2013 Forbes (F3) Xbox One wins the launch 
Wars hands down

Analytiker på Forrester Research som hävdar att 
Microsofts Xbox One vinner ”konsolkriget” genom 
ett bra pressevent, stabil hård & mjukvara, fokus på 
spel & exklusiva samarbeten med NFL & Steven 
Spielberg. Xbox som en multimediamaskin är ett 
vinnande koncept.



22/5 2013 Forbes (F4) With the Xbox One, Microsoft 
may win by losing

Microsofts tv/media perspektiv på Xbox One en 
fördel i post PC eran. Microsofts affärsmodell för 
Xbox och övriga produkter utifrån ett ekonomiskt 
perspektiv

24/5 2013 Forbes (F5) Microsoft and game publishers 
will reportedly take a cut of 
Xbox One Used Game sales

Artikel om Microsofts digitala system för försäljning 
av begagnade spel, hur detta kan påverka 
konsumenten, detaljhandelsaktörer, utgivare & 
konkurrenter.

26/5 2013 Forbes (F6) Microsoft responds to Xbox 
One Used Game Rumors

Artikel som kommenterar rykten kring begränsningar 
av möjligheten att sälja begagnade spel. Innehåller 
officiellt uttalande från Microsoft. Diskuterar spel 
som licens, bristande kommunikation från Microsoft.

27/5 2013 Forbes (F7) The Five Biggest Problems 
With The Xbox One

Lyfter Microsofts dubbla budskap i sin 
kommunikation samt fem problemområden för Xbox 
One: Privacy, Regionlåsning av spel, begagnade spel, 
uppkopplingskrav & bristande fokus på spel.

27/5 2013 Forbes (F8) How Xbox One will change 
advertising forever

Skribenten hyllar Xbox Ones funktionalitet för Tv & 
lyfter potentialen med plattformen för interaktiv 
marknadsföring.

6/6 2013 Forbes (F9) Microsoft confirms Gamers 
fears over Xbox One

Kommenterar Microsofts senaste information om 
internetuppkopplingskrav & möjligheten att dela/låna 
spel. Artikeln undrar om Microsoft kan sälja en 
spelkonsol som stöter bort en av deras 
huvudkonsumentgrupper.

6/6 2013 Forbes (F10) Microsoft’s Shortsighted 
Approach Might have already 
killed Xbox One

Microsofts policys kring Xbox One & synen på 
företaget är negativ. Företagets kommunikation har 
inte fungerat väl och specifika bekymmer för 
konsumenten är: möjligheten att köpa eller hyra spel 
begränsas eller omöjliggörs & ”offlinespel” dött. 
Vilket bara är för att Microsoft ska tjäna mer pengar.

7/6 2013 Forbes (F11) The Xbox One Might let 
Sony’s PS4 win by Default

Kommenterar information från Microsoft om 
onlinekrav & begagnade spel. Jämför med Sonys 
planer för Playstation 4. Spel som licens huvudtema, 
Xbox One som multimediamaskin & Microsofts PR 
apparat som icke fungerande.

7/6 2013 Forbes (F12) NSA Domestic Spying 
Program Makes Xbox One 
Even Scarier

Avslöjanden om NSA och PRISM där Microsoft 
anklagas för att ha deltagit i övergivandet av 
information. Nämner policy kring begagnade spel & 
internetuppkoppling samt Xbox ones funktionalitet 
med kamera & ljudupptagning & vilka konsekvenser 
detta kan få för användarens privacy. Officiellt 
uttalande från Microsoft om informationsgivande till 
myndigheter ingår i artikeln.

10/6 2013 Forbes (F13) $ 499 is a dangeorus price for 
Microsofts Xbox One

Microsoft utannonserar pris på Xbox One, vilket 
anses vara för högt för ”casual consumers” Microsoft 
behöver då locka ”Hardcore Gamers” vilket kan bli 
svårt pga. deras kritik kring policys.

11/6 2013 Forbes (F14) PS4´s Humiliates Microsofts 
Xbox One at E3

Microsofts pressevent på E3: börjar bra men får 
kritik för hög prissättning vilket gör produkten 
beroende av ”Hardcore Gamers” vilka företaget 
irriterat med begränsande & förvirrande policys kring 
begagnade spel & internet. Sony gör en bejublad 
presskonferens. En kombination av att Microsoft 
skapat sin egna röra & Sony som utnyttjar 
situationen. I sociala medier utses Sony till vinnare 
vilket är en farlig position för Microsoft att vara i.



19/6 2013 Forbes (F15) Microsoft to reverse Xbox One 
policies after fan revolt

Artikeln innehåller officiell information om 
Policyförändringar för Xbox One. Nu liknar policy 
kring begagnade spel & internet Sony. Månaden har 
varit en PR mardröm för Microsoft & frågan är vilket 
förtroende kunderna har för förtaget nu. Ses som ett 
kapitulerande från Microsofts sida & en 
nödvändighet utifrån allmänhetens mottagande. 
Kinect, övervakning & pris ses som fortsatta 
potentiella problem men det blir ett jämnare lopp i 
konsolkriget.

19/6 2013 Forbes (F16) How Schredding Check in 
DRM in the Xbox One Benefits 
Microsoft

Innehåller officiell info om Policyförändringar kring 
begagande spel & onlinekrav. Artikeln har en positiv 
vinkel på slopandet av DRM, ex belastning på 
servrar. Således en lösning bra för både konsumenten 
& företaget. Microsoft har haft problem med 
Windows 8 & kan må bra av att undvika fler felsteg. 
Slutligen lyfter den möjligheten till att 
tredjepartsutgivare fortfarande har möjligheten att 
påtvinga onlinekrav på sina spel.



Bilaga 3

Teman

Huvudtema Inkluderar undertema Inkluderar 
artiklar

Antal 
artiklar

Mediesystem Xbox Reveal, Hårdvara, Mjukvara, Multimediafunktionalitet, Skype, Xbox Live, Kinect och 
Partners

T1, T2, F1, 
F2, F3

5

DRM The cloud, Future Proof, Always Online Policy, Always online Requirements, Internet 
Connectivity, Always-Online Gaming, Internet based game consol, Online Connectivity 
requriments, Game-as-service, Controversial Content Usage Polices, Content Licensing 
Policy, Disc Based Gaming och Used Games

T4, T5, T6, 
F9, F10, F11

6

Övervakning (Privacy) Thwarting Privacy, Anti Piracy Argument, NSA (National Security Agency), Privacy, Hackers 
och Target Advertising

T3, F7, F12 3

Xbox One som 
marknadsföringsverktyg

Target advertising, TV och Kinect T3, F8 2

Ekonomi Supply chain, Gamestop, Price, Revenue, Used games, Licenser och Mjukvara T9, F4, F5, 
F13

4

Policyförändring PR, DRM, Policys, Thwarting Piracy och Officiellt uttalande T7, T8, F15, 
F16

4

PR Used games, Policies, Communicate, Disaster, Prices, E3, Games, PR och Kinect F6, F14 2



Bilaga 4 
Framing

* = Finns inte med då artiklarna inte går in under kriteriumet 
för vald framinganalys

Time (T1-T9) 
Forbes (F1-F16)

Problemdefinition Tolkning av problemets orsak Moralisk utvärdering Föreslagna åtgärder 
för att lösa 
problemet

Time (T1) Med Xbox One så lägger 
Microsoft tonvikt på 
multimediaspelare framför 
en spelkonsol.

Microsoft vill säkra sin plats i 
vardagsrummet med en 
multimediaspelare.

Xbox One och Kinect ska göra det 
lättare för användarna att se på TV 
och använda gester som kontroll.

*

Time (T2) Att enheten riktar sig mot en 
bredare marknad, inte 
specifikt mot 
spelmarknaden.

Betoning på TV. Microsoft tar inte hänsyn till sina 
kärnspelare.

Behövs mer detaljer 
kring spel, pris, 
lansering och 
videotjänster.

Time (T3) Xbox One övervakar ditt 
hem vilket skapar frågor om 
integriteten.

Att Microsoft kan vilja använda 
data för marknadsföring.

Att användarnas integritet blir 
kränkt.

Att vi får förklaringar 
på vad som gäller, och 
kontroll av hur det 
funkar.

Time (T4) Krav på att vara uppkopplad 
en gång per dygn för att 
kunna spela spel. 
Dubbelstandard i DRM-
frågor.

Spel framstår som viktigare att 
skydda än film.

Ställer sig frågan varför det görs 
skillnad i DRM-policyn mellan 
spel och film.

Att Microsoft skulle ta 
en mildare övergång. 
Det bör inte vara 
skillnad på filmer och 
spel.

Time (T5) Att Xbox One är byggd för 
spel som en service, trots att 
traditionella single-player-
spel fortfarande är stort.

Större försäljning av innehåll 
från utvecklare, och för att få 
bort piratkopiering.

Alla vill inte ha detta. 
Uppkopplingskravet gynnar inte 
konsumenterna.

En policy för att tillåta 
spel som håller länge, 
efter att autensierings-
servrar stängs.

Time (T6) Kritik mot Microsoft’s vaga 
förklaringar kring varför 
kravet på 
internetuppkoppling gör 
Xbox One överlägsen. En 
fråga om ett problem kring 
PR och dialog likt policys.

Att stävja piratverksamhet, 
samla information om våra 
användningsvanor för att 
studera oss, kanske förbättra 
tjänsterna, eller en taktik för 
marknadsföring.

Konsumenterna drivs mot en 
digital dörr, andrahandsmarknaden 
för spel minskar och är inte 
gynnsamt för konsumenterna.

Bli öppen med vad 
som gäller. En dialog 
eftersöks för att ge 
förklaringar kring 
policys hos Xbox 
One.

Time (T7) Hur Microsoft ändrat sig 
med sina omtalande policys 
kring krav på 
internetuppkoppling, DRM-
frågor kring spel och 
regionslås.

Feedback från konsumenterna 
som fått Microsoft att ändra sig.

Förändringar som gjort 
användarvillkoren bättre. Fler 
rättigheter till konsumenterna.

Genom att göra det 
lättare för 
konsumenterna att 
låna, byta och sälja 
spel, samt att inte 
behöva koppla upp sig 
mot internet.

Time (T8) Microsoft förändrar DRM-
policyn. Ett problem 
kvarstår dock, Xbox One 
kommer fortfarande 
övervaka och och samla in 
information.

Kritiken mot Xbox One’s 
policys från konsumenterna 
ang. DRM-förändringarna. 
Övervakningens problem att 
använda data för 
marknadsföring.

Policyförändringarna är mer 
marknadsmedveten och gynnar 
konsumenterna.

Microsoft behöver 
vara mer transparent 
med vilken 
information som de 
samlar in via kameran 
på Xbox One.

Time (T9) Två problem med Xbox 
One, priset och ett 
bristfälligt stöd för 
utvecklare av Indiespel.

Microsoft vill inte utvecklare 
av indiespel publicera spel utan 
en utgivare, vilket gör att dessa 
spel inte klassas som ”indie”. 
Priset beror till viss del på 
inflation.

Xbox One’s värde för konsumenten 
diskuteras i jämförelse med Apples 
Retina iPad.

Att Microsoft har ett 
betydande arbete att 
göra, för att tillåta 
indie-utvecklare att 
publicera sina spel på 
Xbox One.

Forbes (F1) * * * *

Forbes (F2) Mycket gammalt som 
presenterats, med mycket 
lagt på toppen. Frågor finns 
också kring policys kring 
internet och spel.

Problemet tros ligga i att 
Microsoft vill avslöja mer om 
konsolen vid E3-mässan senare.

Microsoft måste rättfärdiga 
existensen av Xbox One.

Att Microsoft 
behöver, och kommer, 
visa upp fler spel på 
kommande E3-
mässan.

Forbes (F3) * * * *



Forbes (F4) Många frågor är obesvarade. 
För lite fokus på spel.

Microsoft är inte ett 
spelföretag, och har inte råd att 
bli det. Måste fokusera på en 
bredare marknad.

Spelmarknaden känner sig irriterad 
när denna kommer i skymundan.

Mer fokus på spel på 
E3-mässan.

Forbes (F5) Återförsäljare av spel 
kommer förlora på Xbox 
One’s policy kring 
andrahandsmarknaden.

En större ekonomisk vinst för 
Microsoft och utgivarna.

Återförsäljaren GameStop kommer 
förlora mycket på denna policy.

Klartecken behövs för 
hur exakt det ska 
funka för 
andrahandsmarknaden 
av spel.

Forbes (F6) Microsoft som inte kan 
förklara vad som gäller i 
policyn kring att byta in och 
sälja spel.

Ett kommunikationsproblem 
gentemot spelpress och 
konsumenterna.

Det kommer bli dyrare för 
konsumenter att köpa och sälja 
spel.

Det behövs klara svar 
från Microsoft om vad 
det är som gäller.

Forbes (F7) Bekymmer kring policyn om 
använda spel och 
uppkopplingskrav mot 
internet. Men även ett 
problem med privacy och 
brist på spel.

En industri i förändring med en 
utvecklande teknologi som går 
mot den digitala distributionen.

Övervakning av användarna är en 
fråga in integritet. Och att hämna 
andrahandsmarknaden och 
begränsa den kommer inte leda till 
större försäljning.

Att Microsoft lyssnar 
på konsumenternas 
feedback och ändrar 
sin strategi därefter.

Forbes (F8) Problemställning kring 
privacy.

Kinect som samlar in data som 
kan användas i 
marknadsföringssyfte.

Ett antagande att Xbox One så 
småningom kan känna av kön och 
ungefärlig ålder genom sensorn på 
Kinect.

Att Microsoft kan lösa 
en viss problematik 
som finns kring 
integriteten.

Forbes (F9) Konsolen måste vara 
uppkopplad en gång per 
dygn.

Microsoft och utvecklare vill ha 
större rättigheter kring DRM-
policys.

Bekräftandet av rörande policys 
kring DRM minskar 
konsumenternas rättigheter.

Microsoft behöver 
fundera kring allt 
negativt som skett 
innan de försöker 
övertala 
spelmarknaden på E3.

Forbes (F10) Kritik mot Microsoft och 
deras policys, likt en dålig 
kommunikation.

Anledningen beskrivs som att 
Microsoft ska göra en större 
ekonomisk vinst.

En begränsning för konsumenten 
att köpa och sälja spel.

Kommunikationen 
måste förbättras. 
Microsoft måste bli 
tydligare.

Forbes (F11) Microsoft har ett PR-
problem. Även 
problematiken med 
uppkopplingskrav och 
ägande av spel.

PR-perspektivet väger in, för 
litet fokus på Xbox One som 
spelmaskin.

Missgynnande för spelmarknaden 
med rådande policys.

Microsoft måste 
fokusera mer på 
spelkonsumenterna.

Forbes (F12) En fråga om övervakning. 
Amerikanska myndigheten 
har övervakat servrar hos 
ledande teknikföretag.

Kravet om uppkoppling mot 
internet och en konsol som 
övervakar bildar frågan om 
säkerhet.

Kinect som övervakar bidrar till ett 
problem med användarnas 
integritet.

Slopa kravet på 
uppkoppling mot 
internet.

Forbes (F13) Priset anses vara för högt för 
”vanliga” konsumenter. 

Endast kärnspelare ”hardcore 
gamers” som betalar det utsatta 
priset.

Med priset som är satt så går det 
inte att locka en bredare marknad.

Microsoft måste locka 
kärnspelarna.

Forbes (F14) För högt pris på Xbox One. Begränsade och förvirrande 
policys kring begagnade spel 
och uppkopplingskrav.

För högt pris för en 
multimediaenhet, vilket kan göra 
att konsumenterna istället vänder 
sig till Playstation 4.

Microsoft kan behöva 
gå tillbaka och 
förändra sina policys 
och även lyssna på 
sina kunder.

Forbes (F15) Dåliga policys för 
konsumenterna. Fortsatta 
problem med övervakning 
och pris.

Policys har varit riktat alldeles 
för mycket mot ett 
vinstdrivande för Microsoft och 
utgivarna.

Microsoft har lyssnat och tagit till 
sig av marknadens feedback

Förändra policys kring 
krav på 
internetuppkoppling 
och 
andrahandsmarknaden 
för spel.

Forbes (F16) Policyn hos främst 
uppkopplingskravet har varit 
en stor fråga.

För att förhindra piratkopiering. Underlätta för konsumenterna 
genom att slopa flera av de DRM-
krav som finns.

Gå i en riktning mot 
mer användarvänligt 
innehåll, förändra 
Xbox One’s policys.


