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 Sammanfattning

Titel
Spelet om konsumentens uppmärksamhet
– en studie av upplevelsebaserad varumärkeskommunikation i interaktiva spel

Bakgrund
Företags varumärkeskommunikation står idag inför stora förändringar. Det finns allt fler
varumärkesinnehavare som vill kommunicera sina varumärken till konsumenter, vilka i sin tur lever i
ett överkommunicerat samhälle. Detta har gjort att de inte tar till sig budskapen i samma utsträckning
längre. Samtidigt har konsumenterna även flyttat en stor del av sin uppmärksamhet och tid från
traditionella medier till bland annat interaktiva spel. Varumärkesinnehavarnas jakt efter nya
kommunikationsvägar och konsumenternas intresse för interaktiva spel har därför legat till grund för
uppsatsens syfte.

Syfte
Studiens syfte är att utreda interaktiva spels potential till att vara kommunikationskanal för
varumärken samt undersöka vilken syn varumärkesinnehavarna bör ha på varumärket vid
upplevelsebaserad kommunikation i interaktiva spel.

Genomförande
Uppsatsen är genomförd som en kvalitativ studie med en induktiv ansats. Den empiriska studien är
uppbyggd kring intervjuer med individer som har kunskaper inom varumärken, spelutveckling samt
konsumentbeteende.

Resultat
Studien visar att interaktiva spel möjliggör att konsumenten kan interagera med det kommunicerade
varumärket och därmed erhålla en upplevelse av hur verklig konsumtion av varumärket är. Dessutom
tyder denna studie på att varumärket i ett interaktivt spel måste integreras på ett sätt som gör att det
fyller en funktion i spelet. För att konsumentens förtroende till varumärket ska bibehållas bör
produktegenskaperna inte ligga allt för långt från verklig konsumtion. Det är även betydelsefullt att det
kommunicerade varumärkets värderingar stämmer överens med spelets kontext vid varumärkets
exponeringstillfälle. Då interaktiva spel genererar en unik upplevelse för konsumenten resulterar detta
i att bilden av det kommunicerade varumärket kan skilja sig åt mellan olika individer. Vår studie visar
dock på att då konsumenten interagerar med varumärket och blir medskapare av detta indoktrineras
även bilden av varumärket djupare, och en starkare relation mellan konsument och varumärke kan
skapas.

Nyckelord
Interaktiva spel, varumärkeskommunikation, varumärken, interaktion, upplevelsebaserad
kommunikation





Abstract

Title
The Attention Game
 - A study of experience based brand communication in interactive games

Background
Brand communication is facing extensive changes. This is because the numbers of communicated
brands on the market are constantly increasing. This abundance of communication has resulted in
consumers who are much more selective in what messages they listen to. The consumers are
furthermore devoting a greater part of their time and attention to newer medias, such as interactive
games. The brand owners’ need for new ways of communication in combination with the consumers’
interest for interactive games has generated this thesis’ purpose.

Objective
The objective of this thesis is to investigate interactive games’ potential as a brand communication
channel and also to study what view brand owners ought to possess towards their brand.

Method
The thesis is an inductive, qualitative study. The empirical material originates from interviews with
individuals within three different competences; branding, game development and consumer behaviour.

Result
The study shows that interactive games provide an environment where the consumer can interact with
the communicated brand, and thereby obtain an experience of real consumption of the brand.
Furthermore this thesis states that it is desirable that the communicated brand are integrated in the
game in a way that it is serving a purpose. To keep the consumers’ trust for the brand it is essential
that the communicated characteristics are not exaggerated in a too large extend. Furthermore, it is
important that the communicated brand’s values are coherent with the game’s context at the time of
the brand’s exposure. Interactive games generate a unique experience for the consumer, and the
perception of the communicated brand can therefore vary between different individuals. This study
also shows that when the consumer interacts with a brand, and thereby becomes a co-producer of its
values, the image of it are indoctrinated deeper in the consumer’s mind and a stronger relationship
between the consumer and the brand can be created.

Keywords
Interactive games, brand communication, brands, interaction, experience based communication





FÖRORD

Uppsatsen som du nu håller i din hand är ett resultat av tjugo veckors arbete. Denna tid har

bestått av långa dagar och ibland även nätter, trots detta känns det som att dessa veckor flugit

förbi. Processen har även inneburit många skratt och en nyfikenhet kring vad interaktiva spel

skulle kunna erbjuda vad gäller kommunikation av varumärken. Den har även präglats av

många funderingar kring vilka val vi har gjort under vår skapandeprocess. Tack vare många

vänliga själar har många frågetecken som uppstått under resans gång kunnat redas ut. Vi

skulle här vilja tacka några av de personer som har varit till störst hjälp under

uppsatsprocessen. Till att börja med vill vi rikta ett stort tack till vår handledare Staffan Hård

af Segerstad som har varit ett aktivt stöd under hela resan och handlett oss när det vi behövt

det, men även gett oss en stor mängd frihet att vara våra egna skapare. Vidare vill vi tacka

våra klasskamrater som utgjort den seminariegrupp som vi ingått i under studien. Vi har

därigenom fått många användbara synpunkter vilka alla har hjälpt vår uppsats framåt. Ett

varmt och stort tack vill vi även rikta till våra respondenter som har utgjort det empiriska

materialet. Utan era åsikter och tankar skulle aldrig inspiration till nya infallsvinklar och

insikter ha åstadkommits. Er tid och er kunskap har varit ovärderliga för denna uppsats.

Till sist, men absolut inte minst, vill vi även rikta ett stort tack till varandra för ett gott

samarbete!

Linköping, den 29 maj 2006

Claes Cederlund Sara Mohall
claescederlund@gmail.com sara.mohall@gmail.com

070-9245702 073-6494166





INNEHÅLL

SAMMANFATTNING                                                                                                                         3

ABSTRACT                                                                                                                                           5

I INLEDNING                                                                                                                                       1

1.1 BAKGRUND 2
1.2 PROBLEMATISERING 3
1.3 SYFTE 4
1.4 FRÅGESTÄLLNINGAR 5
1.5 AVGRÄNSNINGAR 5
1.6 MÅLGRUPP 5
1.7 UPPSATSENS BIDRAG 6
1.8 STUDIENS UPPBYGGNAD 6

II METOD                                                                                                                                             8

2.1 VETENSKAPLIGT FÖRHÅLLNINGSSÄTT 9
2.1.1 KUNSKAPSSYN 9
2.1.2 TOLKNING OCH REFLEKTION 9
2.1.3 FÖRFÖRSTÅELSE OCH FÖRSTÅELSENS INVERKAN 11
2.1.4 UNDERSÖKNINGENS KARAKTÄR OCH ANSATS 12
2.2 PRAKTISKT GENOMFÖRANDE 13
2.2.1 DATAINSAMLING 13
2.2.2 INTERVJUER 13
2.3 ANALYTISK BEARBETNING 17
2.4 METODKRITIK 18
2.4.1 TILLFÖRLITLIGHET 18
2.4.2 TROVÄRDIGHET 19
2.4.3 ÖVERFÖRBARHET 20
2.4.4 KÄLLKRITIK 20

III REFERENSRAM                                                                                                                          21

3.1 TEORETISK INTRODUKTION 22
3.2 VARUMÄRKEN 22
3.2.1 VARUMÄRKETS IDENTITET 23
3.2.2 VARUMÄRKETS POSITIONERING 26
3.2.3 KONSUMENTEN SOM AKTIV VÄRDESKAPARE 27
3.3 UPPLEVELSER 28
3.3.1 VAD ÄR EN UPPLEVELSE? 29
3.3.2 DIMENSIONER AV UPPLEVELSER 29
3.3.3 KONSUMENTENS FÖRHÅLLANDE TILL UPPLEVELSER 31
3.3.4 EFFEKTER AV UPPLEVELSEBASERAD KOMMUNIKATION 31
3.3.5 EMOTIONER OCH UPPLEVELSER 32
3.4 INTERAKTIVA SPEL 33



3.4.1 MEDIA, AUTENTICITET OCH VIRTUELL UTVECKLING 33
3.4.2 SPELETS INTERAKTIVA KARAKTÄR 34
3.4.3 SPELAREN SOM AKTIV PART 35
3.4.4 INTEGRATION AV VARUMÄRKEN I INTERNATIVA SPEL 36

IV EMPIRI                                                                                                                                          38

4.1 UPPSATSENS RESPONDENTER 39
4.2 FÖRÄNDRADE FÖRUTSÄTTNINGAR 40
4.3 INTERAKTIVA SPELS MÖJLIGHETER TILL VARUMÄRKESKOMMUNIKATION 41
4.3.1 KONSUMENTEN GÖR ETT AKTIVT VAL 41
4.3.2 KONSUMENTEN AGERAR I EN KONSTRUERAD VÄRLD 43
4.3.3 KONSUMENTEN ÄR EN AKTIV PART I KOMMUNIKATIONEN 43
4.3.4 KONSUMENTEN KAN LÄRA SIG OM PRODUKTEGENSKAPER 45
4.3.5 MÖJLIGGÖR FÖR RELATIONSSKAPANDE KOMMUNIKATION 46
4.4 UTFORMNING AV VARUMÄRKESKOMMUNIKATION I INTERAKTIVA SPEL 48
4.4.1 MILJÖN 48
4.4.2 INTERAKTION 50
4.4.3 AUTENTICITET 50
4.5 VARUMÄRKESKOMMUNIKATIONENS PÅVERKAN PÅ SYNEN PÅ VARUMÄRKET 52

V ANALYS                                                                                                                                          55

5.1  INTERAKTIVA SPELS MÖJLIGHETER TILL VARUMÄRKESKOMMUNIKATION 56
5.1.1 KONSUMENTEN GÖR ETT AKTIVT VAL 56
5.1.2 KONSUMENTEN AGERAR I EN KONSTRUERAD VÄRLD 56
5.1.3 KONSUMENTEN ÄR EN AKTIV PART I KOMMUNIKATIONEN 57
5.1.4 KONSUMENTEN KAN LÄRA SIG OM PRODUKTEGENSKAPER 59
5.1.5 MÖJLIGGÖR FÖR RELATIONSSKAPANDE KOMMUNIKATION 61
5.2 UTFORMNING AV VARUMÄRKESKOMMUNIKATION I INTERAKTIVA SPEL 62
5.2.1 MILJÖN 62
5.2.2 INTERAKTION 63
5.2.3 AUTENTICITET 65
5.3 VARUMÄRKESKOMMUNIKATIONENS PÅVERKAN PÅ SYNEN PÅ VARUMÄRKET 67

VI SLUTSATSER                                                                                                                               70

6.1 SLUTSATSER 71
6.2 SLUTDISKUSSION 73

VII UPPSLAG                                                                                                                                     76

IIX REFERENSLISTA                                                                                                                       78

IX BILAGOR                                                                                                                                      84

BILAGA 1 – INTERVJUGUIDE 85



FIGUR- OCH TABELLFÖRTECKNING
FIGUR 1. STUDIENS UPPBYGGNAD ............................................................................................................. 7
FIGUR 2. IDENTITETSPRISMAT .................................................................................................................. 24
FIGUR 3. DIMENSIONER AV UPPLEVELSER............................................................................................. 30
FIGUR 4. VARUMÄRKETS INTEGRATION................................................................................................. 36
FIGUR 5. DIMENSIONER AV UPPLEVELSER............................................................................................. 60
FIGUR 6. VARUMÄRKETS INTEGRATION................................................................................................. 65

TABELL 1. TABELL ÖVER RESPONDENTER............................................................................................. 39





1

I INLEDNING



- INLEDNING -

2

1.1 Bakgrund

På dagens marknad lanseras ständigt nya produkter och tjänster. Detta har resulterat i stor

konkurrens och starka varumärken har framhållits som en viktig tillgång för att ett företag ska

kunna differentiera sina erbjudanden från konkurrenternas. Holmberg (2002) menar därför att

dagens företagande till stor del handlar om att kontrollera och vårda ett immateriellt kapital i

form av varumärken. Allteftersom fler och fler företag har insett varumärkets betydelse för

framgång har även en överexponering av varumärken nått konsumenterna. Dagens

konsumenter möter ständigt varumärken i olika sammanhang i sin vardag. Oavsett om det är

utomhus på stora annonsplatser eller hemma via TV-reklam är konsumenterna ständigt utsatta

för budskap som företag söker till att kommunicera. Ries och Trout (2001) definierar dagens

samhälle som ett överkommunicerat samhälle där konsumenten har svårt att ta till sig alla

budskap. Detta har i längden resulterat i att konsumenterna har blivit mer selektiva i vilka

budskap de tar emot. Kommunikation av varumärken har därför blivit ett problem i sig då

dagens företag sänder iväg mer information, samtidigt som konsumenterna väljer att ta emot

mindre. (Ries & Trout 2001) Varumärken konkurrerar därför numera i första hand om

konsumenternas uppmärksamhet. (Ridderstråle, 2002)

För att ett företags kommunikation av ett varumärke ska erhålla konsumentens

uppmärksamhet bör det kommuniceras på ett sätt som gör att mottagligheten för budskapet är

stor. Ett media som under de senaste åren erhållit en allt större del av konsumenternas tid och

uppmärksamhet är interaktiva spel1. Enligt Nelson (2005) spenderar många konsumenter idag

en stor del av sin tid och uppmärksamhet med de interaktiva spelen på bekostnad av mer

traditionella medier såsom exempelvis TV.  Orsaker till att konsumenter i allt större

utsträckning väljer att bruka interaktiva spel framhålls vara beroende av att konsumenten kan

erhålla en känsla av att vara den som styr handlingen samt agerar som ett aktivt objekt i

spelet. Detta skapar även en möjlighet för konsumenten att interagera aktivt med objekt i

spelet.  (Kline et al, 2003)

 Vi står således på ena sidan med varumärkesinnehavare som vill kommunicera sina

varumärken till konsumenter som lever i ett samhälle som anses överkommunicerat och som

därmed inte tar till sig budskapen i samma utsträckning längre. Å andra sidan ser vi
                                                
1 Begreppet interaktiva spel kommer i fortsättningen av denna uppsats behandlas som ett samlingsnamn för
dataspel, tv-spel, arkadspel etc.
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konsumenter som har flyttat en stor del av sin uppmärksamhet och tid från traditionella

medier till bland annat interaktiva spel. Varumärkesinnehavaren vill således finna en miljö där

konsumenternas uppmärksamhet finns och där deras kommunikation blir tydligare och i

längden mer minnevärd. Kan interaktiva spel vara ett media som kan leda in varumärken i en

miljö där konsumenten i större utsträckning tar till sig dessa?   

1.2 Problematisering

Enligt Ørnbo et al (2005) har varumärkesinnehavarna under en längre tid arbetat med

konservativa metoder för att kommunicera sina varumärken via traditionella medier såsom

TV, radio och annonser. Detta har, enligt många kritiker, gjort att varumärkes-

kommunikationen blivit alltför kommersialiserad för att konsumenterna ska ta till sig det

budskap som kommuniceras. Samtidigt menar Schmitt (1999) att när företag väljer att

kommunicera sitt varumärke via traditionella kommunikationskanaler som är visuella

(exempelvis annonsering), audiologiska (exempelvis radio) eller en kombination av dessa

(exempelvis TV), förhåller sig konsumenten passiv till kommunikationen. Konsumenten blir

inte involverad i kommunikationen, vilket gör att deras uppmärksamhet och intresse därför

obehindrat kan förflyttas till något annat i dennes omgivning. Enligt Schmitt (1999), måste

företagen genom sin kommunikation få konsumenten att uppleva det kommunicerade

budskapet genom att attrahera fler av dennes sinnen. Genom att involvera fler sinnen hos

konsumenten vid kommunikationen kan konsumenten bli en aktiv part, vilket gör att dess

uppmärksamhet samt mottaglighet blir större. Ørnbo et al (2005) benämner denna typ av

kommunikation som en upplevelsebaserad kommunikation.

Enligt Schmitt (1999) är traditionell marknadsföring inte utvecklad med hänsyn taget till den

informations- samt kommunikationsrevolution vi lever i idag. Mot bakgrund av detta menar

Prahalad och Ramaswamy (2004) att dagens företag vid utformandet av sina strategier inte

förstår konsumenternas nya och förändrade roll. Konsumenten har gått från att ha varit

isolerad till ansluten, från ovetande till informerad samt från passiv till aktiv. Detta gör att

konsumenten inte längre är beroende av företagets kommunikation i lika stor utsträckning för

att få information om dess produkter eller tjänster. Företag måste således finna ett sätt och en

kontext att kommunicera sitt budskap på som återväcker konsumentens uppmärksamhet.
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Interaktiva spel är ett media där individen går från att vara en passiv åskådare till att vara en

aktiv deltagare. Spelaren interagerar med spelet och aktiverar fler sinnen än då andra medier

konsumeras. (Kline et al, 2003) Vilka möjligheter innebär då interaktiva spel som media för

varumärkeskommunikation? Hur kan interaktiva spels egenskaper utnyttjas för att skapa en

varumärkeskommunikation som skiljer sig från den i mer traditionella

kommunikationskanaler?

Konsumenten av spelet påverkar, genom den interaktion som sker, till viss del hur

spelupplevelsen utvecklas. Spelaren är i större kontroll av vad som sker, i motsatt till passiva

kommunikationskanaler där avsändaren är i större kontroll över utfallet. Om då varumärken

förs in i denna kontext, hur påverkar det vilken bild som sänds ut?

Trots att en mängd olika studier har gjorts om hur varumärken kan kommuniceras saknas

mycket forskning kring hur varumärken kan kommuniceras via teknologier såsom interaktiva

spel. Givet den tillväxt2 som den interaktiva spelbranschen är i, samt det forum som

interaktiva spel skulle kunna innebära för varumärkeskommunikation är det förvånande hur

lite forskning det finns i ämnet. Som oftast, föregår fenomenet forskningen och författarna till

denna uppsats menar att teoribildning kring varumärkeskommunikation i interaktiva spel är

väldigt begränsad vilket resulterar i ett behov av studier och analys kring området.

1.3 Syfte

Studiens syfte är att utreda interaktiva spels potential till att vara kommunikationskanal för

varumärken samt undersöka vilken syn varumärkesinnehavarna bör ha på varumärket vid

upplevelsebaserad kommunikation i interaktiva spel.

                                                
2 Intäkterna för den amerikanska spelsektorn 2004 (11,2 miljarder dollar) var större än den amerikanska
filmindustrin (9,185 miljarder dollar) för tredje året i rad. Globalt sett spenderades det cirka 22 miljarder dollar
under 2004 på elektroniska spel med en prognos om att uppnå en omsättning på 55,6 miljarder dollar innan
2008. (Nelson 2005)
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1.4 Frågeställningar

Syftet leder till följande tre frågeställningar, vilka kommer att belysas i uppsatsen:

 Vilka möjligheter till varumärkeskommunikation kan interaktiva spel erbjuda?

 Hur kan kommunikationen vara utformad för att uppnå dessa möjligheter?

 Påverkar upplevelsebaserad kommunikation i interaktiva spel den syn

varumärkesinnehavarna bör ha på varumärket, och i så fall hur?

1.5 Avgränsningar

Uppsatsen är skriven med utgångspunkt från varumärkesinnehavarens möjligheter till att

kommunicera sitt varumärke i den aktuella kontexten. Resultaten som framförs i denna

uppsats är därmed ämnade att kunna generaliseras ur varumärkesinnehavarens perspektiv,

alternativt externa parter såsom varumärkes- eller kommunikationsbyråer.

Då författarna själva har sin bakgrund i den företagsekonomiska skolan har valet gjorts att

undersöka upplevelsebaserad kommunikation i interaktiva spel ur ett företags- och

marknadsperspektiv. Att genomföra en undersökning där ett konsumentperspektiv tas in anser

författarna skulle ligga allt för långt bort från det uppsatta syftet och skulle därmed kräva en

egen undersökning.

1.6 Målgrupp

Uppsatsen riktar sig främst till lärare och studenter inom företagsekonomi och

marknadsföringsområdet. Därutöver vänder sig uppsatsen till företag och privatpersoner som

finner intresse av att bredda sin förståelse för upplevelsebaserad varumärkeskommunikation i

allmänhet och i synnerhet till företag som söker kommunicera sitt varumärke genom

interaktiva spel.
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1.7 Uppsatsens bidrag

Studien syftar till att utreda hur varumärken kan kommuniceras i interaktiva spel samt att

undersöka vilken syn varumärkesinnehavarna bör ha på varumärket då denna typ av

kommunikation används. Detta innebär att  studien behandlar såväl

varumärkeskommunikation som teorier kring varumärken i interaktiva spel. Då interaktiva

spel är en aktiv form av upplevelse blir ytterligare en aspekt i studien upplevelsebaserad

kommunikation. Tidigare forskning har skett separat inom dessa områden i flertalet

sammanhang. Sett utifrån varumärken i interaktiva spel har Nelsons undersökningar (2002;

2005) varit de mer tongivande. Dessa undersökningar, som varit kvantitativa, har undersökt

annonsering i interaktiva spel och vilken förmåga konsumenten har haft att i efterhand komma

ihåg vilka varumärken som kommunicerats i spelen. Dessa undersökningar har dessutom haft

som utgångspunkt i att studera hur produktplaceringar har utformats i film och om detta skulle

kunna överföras till interaktiva spel. Upplevelser har tidigare studerats av Pine och Gilmoure

(1999) som ett sätt att addera ett värde vid en transaktion och därmed ta ut ett högre pris. Pine

och Gilmoure (1999) diskuterar inte upplevelser utifrån kontexterna varumärken eller

interaktiva spel, men deras uppdelning av olika upplevelsedimensioner ger intressanta insikter

om vilka kommunikativa fördelar interaktiva spel kan ha, men även hur upplevelsebaserad

kommunikation i interaktiva spel kan påverka ett varumärke. Detta gör att författarnas främsta

bidrag med uppsatsen blir att studera hur kommunikationen av varumärken kan se ut i

interaktiva spel samt förbinda detta till upplevelsebaserade teorier.

1.8 Studiens uppbyggnad

Studiens uppbyggnad sammanfattas i figur 1 på nästa sida. Efter uppsatsens inledande kapitel

följer kapitlet Metod vilket beskriver hur studien har genomförts samt vilka vetenskapliga

synsätt som legat till grund för studiens genomförande. I kapitlet Referensram ges en teoretisk

introduktion om tidigare forskning samt teorier kring de tre delområdena som går att relatera

till uppsatsens syfte. I kapitlet Empiri presenteras en sammanställning av insamlad data från

uppsatsens respondenter. I kapitlet Analys underbyggs det empiriska resonemanget av de

teorier som redovisas i referensramen. I kapitlet Slutsatser besvaras vårt syfte utifrån

analysen. Slutligen, i kapitlet Uppslag kommer förslag till fortsatt forskning som uppkommit

under uppsatsprocessen att förmedlas.
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Figur 1. Studiens uppbyggnad
Källa: Egen bearbetning

efter Björklund & Paulsson, 2003 s. 43

STUDIENS UPPBYGGNAD

III. Referensram

VI. Slutsatser

V. Analys

IV. Empiri

II. Metod

I. Inledning

VII. Uppslag
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II METOD
Forskning och undersökningar har uppsatta mål för vilket det krävs kunskaper i

metod för att kunna uppnå. För att en vetenskaplig undersökning ska

genomföras är detta redskap nödvändigt. I detta kapitel redogörs därför för

uppsatsens angreppssätt och dess forskningsmetod.
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2.1 Vetenskapligt förhållningssätt

Ett vetenskapligt arbete utgår alltid, enligt Holme & Solvang (1997) från vissa förutsättningar,

vilka resulterar i vissa val. Kunskap anses därmed inte vara en passiv avbildning av världen,

utan som något som är konstruerat av rimliga resonemang. (Alvesson & Sköldberg, 1994)

Studiens författare anser mot bakgrund av detta att det som observeras är beroende av hur

frågor ställs och vilken mätmetodik som används. Tolkningen av verkligheten sker således

genom att studiens författare bedömer olika aspekter av det insamlade materialet. Uppsatsens

val och förutsättningar kommer i detta kapitel redogöras för genom att dess kunskapssyn,

författarnas syn på tolkning  och reflektion, förförståelse och förståelsens inverkan,

undersökningens karaktär och dess ansats redovisas i följande kapitel.

2.1.1 Kunskapssyn

Uppsatsen grundas i en tolkning av olika individers syn på varumärken och upplevelsebaserad

kommunikation samt dess förhållande till interaktiva spel. Den bygger på intervjuer med olika

individer vilka grundar sina uttalanden på olika kunskapsbaser inom de olika områdena.

Problemets karaktär, och därmed studiens uppbyggnad, resulterar i att studien inte ämnar

generera en objektiv bild av verkligheten som är sann för alla. Detta innebär att uppsatsen har

en tolkande ansats åt det hermeneutiska hållet, vilket syftar till att tolka det insamlade

materialet utifrån en subjektiv syn på verkligheten. (Patel & Davidson, 2003) Då studiens

empiriska material grundar sig på de intervjuades egen verklighetsuppfattning, fokuserar

studien vidare på tolkning och reflektion genom en subjektiv verklighetsuppfattning. Därmed

skapas förståelse i betydelsen att finna mening och inte en förklaring av vad som orsakar det

studerade fenomenet. (Lantz, 1993) Resonemanget stärks av Patel & Davison (2003) som

menar att mänsklig verklighet är av språklig natur och att man genom språket kan skaffa sig

kunskap om det genuint mänskliga. Genom den tolkande ansatsen av hermeneutisk karaktär är

inte ambitionen att förklara företeelser, utan att framföra olika tolkningar av den sociala

verkligheten. (Kvale, 2001)

2.1.2 Tolkning och reflektion

Studiens empiriska bas bygger, som redogjordes för ovan, på att ta del av studiens

respondenters subjektiva uppfattningar av den kontext vi studerar och finna mönster som kan

tolkas till rimligheter. Uppsatsen bygger på att uppfylla koherenskriteriet, vilket enligt
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hermeneutiken innebär att en god tolkning är en sammanhängande gestalt fri från motsägelser.

(Kvale, 2001) Vidare menar Alvesson och Sköldberg (1994) att det inte går att hävda att en

tolkning är helt sann eller mer sann än någon annan tolkning. Däremot kan man hävda att en

tolkning är rimlig eller till och med den rimligaste när man tar hänsyn till en viss tidpunkt och

frågeställning.

Det resonemang som förts visar på vikten av tolkning och reflektion i den aktuella studien.

Enligt Lundahl och Skärvad (1999) är tolkning den mest fundamentala aktiviteten vid

genomförandet av kvalitativa studier. Författarna till studien avser att genom tolkning av det

empiriska materialet, i enlighet med Walléns (1996) syn på tolkning, visa på innebörder eller

sammanhang som ligger bakom det som direkt framträder eller kan observeras. Lundahl och

Skärvad (1994) menar vidare att begreppet tolkning inom hermeneutiken saknar klara regler

och instruktioner och att tolkning i grund och botten handlar om att förstå den subjektiva

verkligheten hos de aktörer som studeras. Enligt Jacobsen (2002) kan ett specifikt fall inte

analyseras och tolkas utan att ta hänsyn till tid och rum, då det är kontexten som är avgörande

för förståelse av varje enskilt fall. Vid tolkning måste den situation i vilken en text eller teori

har tillkommit uppmärksammas och på motsvarande sätt i vilken situation läsaren befinner sig

i. Detta gör att uppsatsens författare anser, med stöd från Wallén (1996), att det är av yttersta

vikt att ha en medvetenhet kring hur teorier och empiriska data är insamlade i förhållande till

tid och rum.

Studiens författare avser vidare göra en tolkning av tolkningen av det empiriska materialet,

något som bland andra Alvesson och Sköldberg (1994) benämner reflektion. I denna process

ämnar studiens författare frågasätta och kritiskt pröva de tolkningar som gjorts av det

insamlade teoretiska samt empiriska materialet. Uppsatsens författare anser, mot bakgrund av

Patel och Davisons (2003) resonemang, att det är av yttersta vikt att under studiens gång hela

tiden reflektera över sin egen roll i studien och dess ståndpunkters och värderingars påverkan.

I studien har författarnas reflektioner kring den teoretiska referensramen samt det insamlade

empiriska materialet, sammanställts i studiens analys och slutsatser. Därutöver består studien

genomgående av författarnas egna tolkningar och reflektioner av teori och empiri som har

byggts upp genom diskussioner de båda författarna emellan. Som redan påpekats är

värderingsfrihet omöjligt att uppnå och det går inte att se på det studerade objektet som något
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författarna kan distansera sig ifrån. (Holme & Solvang, 1997) Trots detta har det varit

studiens författares mening att försöka minimera inlägg i form av egna värderingar genom att

efter bästa förmåga redovisa på ett sakligt sätt hur teoretiska samt empiriska resonemang har

tolkats. För att understryka detta ytterligare har studiens analytiska bearbetning redovisats för

i avsnitt 2.3.

2.1.3 Förförståelse och förståelsens inverkan

I enlighet med Wallén (1996) anser studiens författare att den som tolkar ett fenomen måste

ha en förståelse för det objekt eller den kontext som tolkningen sker utifrån. Men det är även

av stor vikt att skilja på begreppen förförståelse och förståelse. Förförståelse är, enligt

Gummesson (2000), den insikt en forskare har i förhållande till ett specifikt problem och dess

sociala omgivning, såsom tidigare kunskap, insikter och erfarenheter, innan en

forskningsstudie påbörjas. Inför studien början hade författarna till uppsatsen en viss

förförståelse inom varumärkesteorier, upplevelsebaserad kommunikation samt interaktiva

spel. Dessa härrörde sig från tidigare erfarenheter erhållna dels från en akademisk miljö samt

från den privata sfären. Begreppen var därmed inte okända men kunskapen inom de olika

delarna skilde sig åt.

Under studiens gång har författarna erhållit ökade insikter inom uppsatsens olika ämnen och

kring de begrepp som är aktuella i sammanhanget, vilket enligt Gummesson (2000) innebär

att en förståelse inom ämnet har uppnåtts. Dock är det viktigt att återigen påpeka att den

hermeneutiske forskaren närmar sig forskningsobjektet subjektivt utifrån sin egen förståelse

(Patel & Davidson, 2003), viket gör att tidigare preferensers inverkan medför att olika

människor ser på samma fenomen med olika glasögon. (Thurén, 1997) Därmed är det viktigt

att poängtera att även denna studie har påverkats av författarnas tidigare preferenser i form av

kunskap, uppfattning samt förståelse.

Författarna menar dock att förståelse inte kan ses som en oföränderlig process, utan att en

forskares insikter hela tiden skjuts fram och förändras allteftersom bearbetning av insamlad

data sker. Denna process benämns av Kvale (2001) som den hermeneutiska cirkeln och av

Patel och Davidson (2003) som den hermeneutiska spiralen. Den hermeneutiska

cirkeln/spiralen innebär att förståelse av en text sker genom en process i vilken de enskilda

delarnas mening bestäms av textens helhetliga mening. Den närmare bestämningen av de
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enskilda delarnas mening kan så småningom förändra den ursprungligen föregripna meningen

hos helheten, som återigen kan komma att förändra meningen hos de olika delarna och så

vidare. (Kvale, 2001) Mot bakgrund av detta menar uppsatsens författare att det inte finns

någon bestämd utgångspunkt eller slutpunkt för den hermeneutiska tolkningsakten. Text,

tolkning, förståelse, ny textproduktion, ny tolkning och ny förståelse, allt detta är delar i en

helhet som gör att processen utvecklas och att ny förståelse erhålls. (Patel & Davidson 2003)

Som förklarats ovan är författarna till denna uppsats medvetna om förförståelsens betydelse

och den inriktning som denna studie därmed har fått. Författarna har dock hela tiden sökt sig

till att resonera och att i så stor utsträckning som möjligt göra nya tolkningar och reflektioner

av insamlad data. Detta mot bakgrund av den problematik som bland andra Gummesson

(2000) diskuterat angående förförståelse. Han menar på att en brist på förförståelse skulle

medföra att forskaren skulle behöva spendera en ansenlig mängd tid med att samla in

grundläggande information. Samtidigt kan en alltför stor förförståelse medföra en svårighet

för forskaren att inneha ett objektivt förhållningssätt. Uppsatsens författare menar därmed att

risken för att den förförståelse som funnits vid studiens början skulle påverka och genomsyra

det slutgiltiga bidraget med studien har minimerats.

2.1.4 Undersökningens karaktär och ansats

Det område inom vilket studien genomförts är, som redan nämnts, relativt outforskat. Detta

har genererat ett syfte av utredande art och därmed en studie av explorativ karaktär.  Det är en

typ av studie som i stor utsträckning genomförs då kunskapen inom det studerade området är

liten (Lekwall & Wahlbin, 2001) och den genererar vilka relevanta variabler och begrepp som

finns inom området (Wallén, 1996). Den explorativa studien ger vidare möjlighet för

författarna att vara öppna för nya infallsvinklar då förståelsen för uppsatsens område ökar, en

process som den hermeneutiska spiralen/cirkeln visar på enlig ovan. Genom uppsatsens

explorativa karaktär och syftets art blir det naturligt att studien utgår från en induktiv,

empirisk ansats. Slutsatser kommer därmed dras från det empiriska materialet, med stöd från

den teoretiska referensramen.  En slutsats från en induktiv ansats är endast en hypotes, en

förklaring vilket således medför att det kan finnas andra slutsatser som passar den fakta som

samlats in.  (Bryman, 2002)

Mot bakgrund av det resonemang som förts ovan, vilket mynnat ut i valet av en explorativ
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studie med induktiv ansats, har en kvalitativ metod för insamlandet av empirisk data valts.

Alvesson och Sköldberg (1994) menar att en kvalitativ ansats är lämplig då man ämnar samla

in, analysera och tolka data som inte kan skapa förståelse genom att kvantifieras. Detta

överensstämmer med denna studie då den är inriktad på att genom intervjuer tolka människors

upplevelser och tankar kring fenomenet varumärkeskommunikation i interaktiva spel. Då

uppsatsen är av explorativ karaktär ämnar författarna vara öppna för nya infallsvinklar, något

som redogjorts för ovan. Detta kan uppnås genom att utnyttja den flexibilitet som den

kvalitativa strategin erbjuder, genom att nya insikter och erfarenheter kontinuerligt fås under

undersökningens gång. (Holme & Solvang, 1997)

2.2 Praktiskt genomförande

2.2.1 Datainsamling

Det finns olika sätt att samla in data på vilka kan delas in i de två huvudtyperna primärdata,

data som forskaren själv samlat in, respektive sekundärdata, information som har blivit

insamlad av andra personer i andra sammanhang. (Lekvall & Wahlbin, 2001) De

sekundärdata som används i den här studien består till största delen av böcker samt

vetenskapliga artiklar. Sekundärdata har främst använts för att så snabbt och effektivt som

möjligt erhålla en initial kunskap om varumärken, upplevelsebaserad kommunikation samt

interaktiva spel. Uppsatsens empiriska bas är dock huvudsakligen baserad på primärdata och

de subjektiva åsikter som erhållits via intervjuer.

2.2.2 Intervjuer

Insamlandet av primärdata har genomförts genom intervjuer med personer som har kunskap

kring varumärken, upplevelsebaserad kommunikation samt interaktiva spel. Nedan följer en

beskrivning av hur urvalet av intervjupersoner gått till, vilka som intervjuats, vilken form av

intervju som använts, hur förberedelserna sett ut samt hur själva genomförandet gått till.

Urval

Enligt Holme och Solvang (1997) ska syftet med en kvalitativ intervju vara att öka

informationsvärdet och skapa en grund för djupare och mer fullständiga uppfattningar om det

fenomen som studeras. Detta uppnås i en kvalitativ studie, enligt samma författare, genom att
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använda sig av intervjupersoner som på goda grunder kan antas ha rikligt med kunskap om de

företeelser som undersöks. Urvalet av respondenter har hela tiden grundat sig på att de ska ha

eller ha haft en koppling till interaktiva spel och därmed inneha kunskaper inom området.

Detta krav har satts upp för att respondenterna vid intervjutillfället ska kunna föra ett relevant

resonemang om interaktiva spel kopplat till deras övriga kompetensområden.

Författarnas utgångspunkt var att finna respondenter som hade stora kunskaper kring

varumärken och/eller interaktiva spel. Initialt började därför sökandet efter respondenter som

innehade kunskap inom de båda dessa områden.  Genom förstudien erhölls information samt

kontaktuppgifter till en doktorand vid namn Mattias Svahn. Han har en bakgrund inom

kommunikation samt reklam och doktorerar i dagsläget i reklamdataspel, han besitter därmed

stora kunskaper om varumärken och dess koppling till interaktiva spel.

För att kunna ge studien en så täckande beskrivning som möjligt, med de avgränsningar som

gjorts, söktes respondenter med skilda kunskaper inom de olika kontexterna. På

varumärkessidan kontaktades först Thomas Weigle, strategisk chef på kommunikationsbyrån

Mediaedge:cia, och sedan Robin Askelöf, konsult på varumärkesbyrån Differ. Under samtal

med dessa uppkom att de hade många tankar kring varumärken och interaktiva spel och att de

följt debatten med ett stort intresse på nära håll, varpå intervjutid bokades. Uppsatsens fokus

på upplevelsens inverkan vid brukandet av interaktiva spel medförde att författarna även

kontaktade Anders Dalenius på reklambyrån Lowe Brindefors. Genom tidigare nämnda

förstudie uppkom det att företaget byggt upp en enhet specialiserad på upplevelsebaserad

kommunikation på vilken Dalenius arbetar som kreativ chef. Intervjun med denne respondent

bokades på grundval av att erhålla en större förståelse kring upplevelser och dess inverkan på

ett kommunicerat budskap samt på vilket sätt varumärken skulle kunna ta plats i interaktiva

spel och därigenom förmedla en upplevelse. Till sist bokades även en intervju med Hans

Rynnel som är konsumentforskare vid Södertörns Högskola. Detta för att erhålla en förståelse

kring konsumenten kontra virtuella miljöer och interaktiva medier.

Vad gäller interaktiva spel kontaktades initialt några av de mer etablerade spelutvecklarna

såsom Electronic Arts och Digital Illusions. På grund av, enligt egen utsago, hög

arbetsbelastning kunde dessa aktörer ej medverka i studien. Alternativet stod därför till att

kontakta några av dem mindre aktörerna på marknaden. Två utvecklare av interaktiva spel
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kontaktades, Emil Norrman på Numbat Studios samt Thomas Unosson på Hammock ADB.

Dessa kontaktades för att erhålla en förståelse om deras tankar kring interaktiva spel och

varumärken samt få en insikt i hur de som spelutvecklare ser på möjligheten att integrera

varumärken i interaktiva spel.

Efter att ha genomfört ett antal intervjuer kunde författarna utkristallisera vissa upprepningar

vad gäller svaren på frågorna från olika respondenter.  Detta medförde att författarna inte fann

det nödvändigt att fortsätta söka nya respondenter utan att, vad som Kvale (1997) benämner

som mättnad i insamlingen av data uppstått. Ytterligare stöd återfinns hos Kvale (1997), som

menar att man i en studie bör intervjua så många som behövs för att ta reda på det man vill

veta. Då författarna anser sig vara sökare i denna process tolkas det som att när mättnadsfasen

uppkommit avtar relevansen av att tillföra fler respondenter till studien.

Val av intervjuform

Mot bakgrund av studiens syfte och därmed författarnas vetenskapliga förhållningssätt

genomfördes intervjuer av kvalitativ karaktär, ett val som utretts mer utförligt tidigare i

avsnitt 2.1.4. Detta innebär enligt Patel och Davidson (2003) att forskaren vill identifiera

egenskaper hos den intervjuades uppfattningar kring den studerade problematiken. Intervjun

är flexibel och båda parter kan prata fritt, vilket kan ses som en fördel om syftet med studien

är att få fram information om intervjupersonens personliga värderingar. (Lundahl & Skärvad

1999) Vidare menar Kvale (2001) att den kvalitativa intervjun kan ses som en ostrukturerad

eller semistrukturerad intervju då det finns få strukturer eller standardiserade procedurer för

kvalitativa intervjuer. Detta då många metodologiska avgöranden måste ske vid eller under

tidpunkten för intervjun. Vidare menar samma författare att det därmed krävs en stor insikt

och kunskap om det behandlade ämnet för att kunna veta vilka metodologiska alternativ som

står till buds beroende på den intervjuades åsikter. Författarna finner stöd i denna diskussion

av flera skäl. Dels har författarna, som redan nämnts, varit intresserade av att höra

respondenternas subjektiva åsikter i den aktuella kontexten, vilket stämmer väl överens med

den kvalitativa intervjuns karaktär. Vidare har intervjuernas karaktär präglats av

semistrukturerade frågor. Efter att kontakt med respondent upprättades sändes innan

genomförandet av intervjun en intervjuguide (se bilaga 1) till respondenten. Detta för att

denne, två dagar innan intervjun, skulle kunna läsa igenom frågorna och få en översikt över

vilka ämnen som skulle komma att beröras. Fokus lades på olika delar av intervjuguiden
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beroende på respondentens kompetensområde. Intervjun inleddes med att följa intervjuguiden

men allt eftersom intervjuerna fortlöpte och diskussionerna tog en riktning valde författarna

att till viss del frångå intervjuguidens upplägg för att respondenten skulle kunna brodera ut sitt

resonemang så långt som möjligt. Detta möjliggjorde även för författarna att ställa följdfrågor

som inte planerats utifrån intervjuguiden men som uppfattades som relevanta för studiens

syfte. Författarna finner stöd för detta i Lekvall och Wahlbins (2001) resonemang kring att

personliga intervjuer används för att frågor därmed kan varieras mellan olika

intervjupersoner, intervjun är flexibel genom att följdfrågor kan ställas samtidigt som

intervjuaren och den intervjuade ofta kan ta god tid på sig. Personliga intervjuer har valts för

att kunna kommunicera så bra som möjligt med respondenterna och därmed erhålla

djupgående information.

Genomförande

Intervjuerna inleddes med att författarna berättade om sig själva, upprepade syftet med

studien samt förklarade intervjuns mål. Vidare utreddes vilken tidsram som fanns för

intervjun samt om det gick bra att dokumentera intervjun genom att spela in den. Detta är i

linje med Lantz (1993) tankar kring att en intervju bör inledas med att utreda viss

bakgrundsinformation innan dess genomförande. Lantz (1993) menar även att information

som hon benämner som etiska regler bör diskuteras inför genomförandet. Detta berör frågor

såsom anonymitet eller hur och vem mer än intervjuaren som kommer att ta del av materialet.

Författarna har dock valt att föra in dessa frågor i slutet av intervjun. Detta för att författarna

har en uppfattning om att sådana frågor i ett initialt skede av intervjun skulle få respondenten

att börja fundera kring sin integritet och möjligtvis göra att respondenten inte broderar ut sina

åsikter till fullo. Författarna har dock innan intervjun förklarat för respondenten att denne

kommer att få tillfälle att reflektera över de valda citat som återfinns i empirin. Detta för att

respondenten redan innan genomförandet av intervju skulle kunna känna en trygghet i att inte

bli felciterad. Genomgående har intervjuerna ägt rum på respondentens arbetsplats, där även

denne har valt i vilken miljö på arbetsplatsen intervjun skulle äga rum. Författarna anser att

detta kan ha inneburit en lugnande effekt på respondenten vilket möjliggjort för ett öppet

sinne kring de frågor som ställdes. Vidare har båda författarna till denna uppsats närvarit vid

alla intervjuer vilket säkerställt att den ena har kunnat förbereda för följdfrågor medan den

andre har ställt en fråga.
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För att säkerställa att den information som erhölls vid intervjuerna inte skulle gå förlorade

eller att författarna skulle missa viktig information under intervjuförloppet spelades

intervjuerna in. Detta genomfördes även för att kunna citera respondenterna så exakt som

möjligt, då uppsatsens empiriska underlag vad gäller respondenternas uttalanden citeras i

talspråk. Intervjuerna har haft olika omfattning, dels på grund av tidsbrist hos respondenten

eller beroende på diskussionens utveckling. Intervjuerna har dock genomförts i ett spann från

55 minuter till 90 minuter inom vilket författarna har kunnat fråga alla relevanta frågor med

god tidsmarginal samt erhålla uttömmande svar. För att behålla känslan för hur intervjuerna

gått till vad gäller andra variabler än det rent informativa transkriberades alla intervjuer dagen

efter genomförandet.  För att kunna se den röda tråden genom samtalen med respondenterna

har transkribering skett ordagrant trots att hela intervjun inte alltid kunde ses som relevant för

studiens syfte. Avslutningsvis har endast de citat som författarna funnit relevanta för det

empiriska kapitlet sänts till respektive respondent. Detta dels för att, som redan nämnts,

respondenten ska få en möjlighet att bekräfta eller dementera deras svar, men även för att

underlätta för respondenten att inte behöva läsa igenom det omfattande material en

transkriberad intervju innebär. Respondenterna har dock erbjudits möjligheten att få läsa

igenom hela den transkriberade intervjun, men detta har samtliga respondenter avböjt.

2.3 Analytisk bearbetning

Som redan nämnts har studien skett i relativt outforskade områden då kontexterna

varumärken, upplevelsebaserad kommunikation och interaktiva spel ska föras samman.

Studiens art har därmed resulterat i en referensram med stor områdesmässig bredd. Detta då

området är så pass mångfacetterat och därmed kräver teoretisk förankring från en mängd olika

områden. Författarna är medvetna om att detta kan ge ett splittrat intryck, men finner

omfattningen av teorier nödvändig för att skapa den helhetsbild som ligger till grund för den

analys som gjorts och de slutsatser som dragits ur denna.

Empirin är redovisad enligt vad Nylén (2005) benämner den sammanhållna fallbeskrivningen.

Denna syftar till att presentera data som en sammanhållen helhet byggd på en logisk struktur.

Författarna till uppsatsen ämnar på så sätt att genom empirin förmedla en tydlig bild av det

studerade fenomenet, varför citat valts att användas relativt flitigt. Empirin är bearbetad

utifrån begrepp som uppkommit under intervjuerna. Materialet har därmed genomgått en
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första bearbetning, för att på så sätt vara analysförberedande. Detta för att skapa en

trovärdighet inför författarnas egna tolkningar av empirin och dess koppling till teorin, vilket

sker i analyskapitlet. Analyskapitlet utgår från den grundläggande bearbetning som

empirikapitlet redovisar, samt för resonemanget vidare genom att förankra dessa resultat i den

teoretiska referensramen.

2.4 Metodkritik

För att säkerställa kvalitén på studiens slutsatser samt legitimera dess riktighet bör ett antal

olika aspekter beaktas. Metodkritik utgår ofta från begrepp såsom reliabilitet, validitet och

generaliserbarhet (Kvale, 2001). Dessa är dock myntade ur ett kvantitativt perspektiv, vilket

gör att en kvalitativ studie inte kan utgå från dessa i samma utsträckning. Miles och

Huberman (1994) menar att kvalitativa studier behöver egna termer för att säkerställa

riktigheten i materialet på egna villkor. Mot bakgrund av de olika termer som Miles och

Huberman (1994) behandlar kommer det nedan att föras diskussioner kring uppsatsens

tillförlitlighet, trovärdighet och överförbarhet. Avsnittet avslutas sedan med att behandla

källkritik.

2.4.1 Tillförlitlighet

För att studien ska uppnå hög tillförlitlighet krävs att processen är konsekvent och rimlig över

tiden och mellan studiens forskare (Miles & Huberman, 1994). Den konsistens i studien som

eftersträvas för att uppnå tillförlitlighet kan försvåras av den flexibilitet som den kvalitativa

metoden innebär. (Kvale, 2001) Dock menar Miles och Huberman (1994) att en hög

tillförlitlighet trots allt kan uppnås om detta hela tiden hålls i åtanke under processens gång.

Studien har genomförts med semistrukturerade intervjuer och öppna frågor. Detta kan

innebära en risk för intervjuaren att ställa ledande frågor (Patel & Tebelius, 1987). Detta har

dock undvikits i största möjliga grad genom att författarna varit medvetna om detta genom

intervjuerna och därmed anses de frågor som ställdes vara av tillräckligt neutral karaktär för

att tillförlitlighet ska kunna anses ha uppnåtts. Dock är det omöjligt att genomföra en studie

utan att intervjuaren själv påverkar samtidigt som denne påverkas av de relationer som

uppstår i datainsamlingsprocessen. Denna dubbeleffekt har noterats av bland andra Jacobsen

(2002).
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I en kvalitativ undersökning kan undersökaren, beroende på dess utseende och uppträdande,

ha effekt på intervjupersonen, vilket därmed kan påverka resultatet. Detta kallas för

intervjueffekten (Jacobsen, 2002) och är mycket svår att mäta. För att säkerställa en högre

tillförlitlighet har, som tidigare nämnts, de intervjuer som genomförts skett på respektive

respondents arbetsplats. Detta medför att sannolikheten att denne känner sig bekväm och

avslappnad ökar. Även Silverman (i Jacobsen, 2002) anser att platsen på vilken intervjun

genomförs påverkar resultatet, något som denne benämner kontexteffekten. Ytterligare en

åtgärd som gjorts för att säkra studiens tillförlitlighet är att samtliga respondenter fått

godkänna de citat som används. Detta för att minska risken för att författarna skulle ha tolkat

insamlad data på ett felaktigt sätt (Jacobssen, 2002)

2.4.2 Trovärdighet

En studies trovärdighet, även kallat dess inre validitet, härrör från huruvida studiens slutsatser

kan antas vara sanna eller i alla fall sannolika. (Miles & Huberman, 1994) Vidare anses en

studie vara trovärdig om den undersöker det som den avser undersöka. (Kvale, 2001)

Författarna till studien menar att dessa kriterier uppnåtts genom att relevanta respondenter

valts ut, vilka har besvarat frågor som speglat studiens syfte.

För att säkerställa studiens trovärdighet ytterligare har författarna genomfört en kritisk

granskning av de källor som använts samt informationen från dessa. Genom detta ifrågasätts

huruvida rätt individer intervjuats samt om dessa gett rätt information. (Jacobsen, 2002) Givet

att respondenterna valts ut en och en mot bakgrund av deras personliga kompetens och dess

relevans i kontexten anser författarna att urvalsprocessen har bidragit till att säkra

trovärdigheten. Mot bakgrund av studiens syfte anser författarna vidare att de respondenter

som intervjuats har varit individer med relevant kunskap inom valda område, vilket medför att

den datainsamling som genomförts speglar det som studien är avsedd att mäta. Detta förstärks

ytterligare av det faktum att valda respondenter har fått tid att förbereda sig inför intervjun

genom att frågorna skickats i förväg. Lekvall och Wahlbin, (2001) menar att studier som

kräver att respondenten delar med sig av känslig information kan lida av försämrad inre

validitet och därmed minskad trovärdighet. Det aktuella ämnets karaktär anser dock studiens

författare inte är av den arten att information härom kan anses vara känslig av tillfrågade

respondenter, varför trovärdigheten kan säkras.
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2.4.3 Överförbarhet

Överförbarheten av studien, även kallad extern validitet, härrör till huruvida resultatet är

giltigt även i andra sammanhang samt på andra fenomen. (Miles & Huberman, 1994) Enligt

den hermeneutiska traditionen är varje fall helt unikt och varje fenomen har sin egen inre

struktur och logik, något som kan försvåra överförbarheten. (Kvale, 2001) Vidare menar

Denscombe (2004) att en studies överförbarhet härrör till en intuitiv process där relevansen

för andra företeelser snarare är föreställd än faktiskt påvisad. Denscombe menar därmed att

resultaten kan relateras till andra situationer och sammanhang av både forskaren och läsaren.

Det studerade fenomenet befinner sig i en mycket föränderlig kontext, då den tekniska

utvecklingen går mycket snabbt. Detta skulle kunna medföra att resultaten inte skulle vara

gångbara inom en snar framtid, vilket skulle kunna minska överförbarheten. Detta anser dock

författarna vara av mindre risk då resonemanget förs på en mer generell nivå utan att vara hårt

kopplat till tekniska förutsättningar.

2.4.4 Källkritik

Patel och Davidson (2003) anser att vikten av att vara kritisk mot de källor som används i en

rapport är stor för att därmed kunna bedöma huruvida dessa är sannolika. De betonar vikten

av att undersöka var och när referensen producerats samt vilket syfte upphovsmannen haft.

Författarna till uppsatsen har varit ytterst noggranna i urvalet av den litteratur som använts för

att säkerställa trovärdigheten av samtliga referenser. Författarna är vidare väl medvetna om att

Baudrillard (1994), som använts i referenskapitlet, är filosof och hans verk har således inte

genomgått någon företagsekonomiskt skolad vetenskaplig granskning. Författarna menar dock

att denne visar på ett resonemang som är relevant och passar in i den aktuella kontexten.

För att säkerställa relevansen av de referenser som använts samt att undvika att dessa är

obsoleta har nyare litteratur används i så stor utsträckning som möjligt. Resonemang såsom

Kapferers (1994) angående ett varumärkes identitet är förvisso utvecklade för en tid sedan,

men det är studiens författares uppfattning att detta synsätt fortfarande har stort inflytande.

Vidare har litteratur med ursprung från ett flertal olika länder använts. Författarna är

medvetna om att dessa därmed uppkommit ur olika vetenskapliga traditioner. Det är dock

författarnas mening att detta har tagits i beaktande samt är av mindre relevans i den aktuella

kontexten.
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III REFERENSRAM
I följande kapitel redogörs för teorier inom områdena varumärken, upplevelser

samt interaktiva spel som är relevanta för studien. Kapitlet inleds med en mer

detaljerad redogörelse för dess disposition.
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3.1 Teoretisk introduktion

Som nämnts i problemformuleringen finner författarna till denna uppsats att det saknas

teoribildning kring kopplingen mellan varumärken och upplevelsebaserad kommunikation i

interaktiva spel, vilket resulterar i ett behov av studier och analys kring dessa områden. På

grund av detta är den teoretiska referensramen uppbyggd kring nämnda tre delar. Det

teoretiska kapitlet inleds med varumärkesteorier. För att läsaren ska kunna skapa en

grundläggande förståelse för vad ett varumärke är tas teorier upp som bland annat behandlar

definition av ett varumärke, dess identitet samt vem som skapar värdet i ett varumärke. Den

teoretiska referensramens andra del behandlar upplevelsens påverkan på ett kommunicerat

budskap. Teorierna behandlar effekter, emotioner samt dimensioner av upplevelser samt dess

effekt på mottagligheten av ett kommunicerat budskap. I den teoretiska referensramens sista

del kommer interaktiva spel belysas där teoribildning kring virtuella miljöer samt interaktiva

spels påverkan kring realism, mottaglighet, individen etcetera diskuteras.

3.2 Varumärken

Inom varumärkeslitteraturen figurerar det en mängd olika teorier som ur olika perspektiv

beskriver begreppet varumärke. Enligt Melin (1999) kan en tänkbar förklaring till

varumärkens uppkomst förklaras med ett grundläggande behov hos människan att visa olika

föremåls tillhörighet. I dagens samhälle där varje produkt har ett tillhörande varumärke menar

Kapferer (2001) att varumärken endast till viss del har funktionen att visa på tillhörighet.

Varumärken används istället i en vidare mening som ett löfte från varumärkesinnehavaren till

konsumenten om att kunna associera ett märke, det vill säga ett namn eller symbol, med ett

erbjudande som innehåller ett värde för konsumenten. En vedertagen definition som har

använts av många teoretiker samt av American Marketing Association (AMA) är att ett

varumärke är:

A name, term, sign, symbol, or design, or a combination of them, intended to identify the

goods and services of one seller or group of sellers and to differentiate them from those

of competition.

(Keller, 2003, s. 3)

Dock menar Keller (2003) att ett varumärke kan bestå av mycket mer än så.  Författaren
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definierar ett varumärke i termer av att det har skapat ett visst mått av kännedom, rykte, eller

framträdande plats på en marknad. Melin (1999) anser att med hjälp av varumärket kan

kunden inte bara se vem som är ansvarig för produkten utan det ger dessutom kunden en

förmåga att komma ihåg produkten genom varumärket. Håkansson (2004) menar att det inte

är namnet eller logotypen som kan betraktas som varumärket. Det är istället det löfte som

varumärkesinnehavaren har gett via sin kommunikation, eller den uppfattning en konsument

har vid ett visst givet tillfälle i förhållande till ett visst namn eller logotyp. Uppfattningen en

konsument har om ett varumärke är resultatet av allt det som varumärkesinnehavaren lyckats

kommunicera vid en given tidpunkt. Enligt Kapferer (1994) kan en produkt ses som något

som introduceras och fortlever, för att sedan försvinna. Varumärket är däremot det

bakomliggande värdet som består, samt det företag kan kapitalisera långsiktigt på.

Varumärket förmår upprätthålla den differentiering som produkten i längden inte förmår

upprätthålla själv i konsumentens medvetna. (Håkansson 2004) Enligt Nilsson (1999) bör

därför ett varumärke inneha distinkta värden, vara differentierat, samt ha en klar identitet.

Genom att skapa en stark och klar identitet med starka värden som är kopplade till varumärket

stannar värdena i konsumenternas medvetande och därigenom erhåller varumärket

kommersiell kraft. (Melin, 1999)

3.2.1 Varumärkets identitet

Flera teoretiker har tillägnat ett varumärkes identitet stor betydelse för dess utveckling. Enligt

Melin (1999) kan man något förenklat definiera varumärkesidentitet som det företaget vill att

märkesprodukten ska stå för, det vill säga ett varumärkes kärnvärden.  Aaker (1996) menar att

varumärkesidentitet handlar om att ta reda på vad konsumenterna säger att de vill ha, men

identiteten måste också reflektera varumärkets själ och vision, det vill säga vad det vill uppnå.

Kapferer (1997) uttrycker i termer av varumärkesstrategier måste identiteten alltid föregå

varumärkets image. Varumärkesimage definieras, enligt Melin (1999) utifrån det sätt som

konsumenterna uppfattar varumärket. Imagen syftar till vilket sätt konsumenterna avkodar

alla de signaler som kommer från produkterna, tjänsterna och kommunikationen som täcks av

varumärket.   Kapferer (1994) menar att det inte är upp till konsumenterna att definiera hur ett

varumärke ska vara, utan att varumärket måste ha en egen identitet för att uppfattas som

enhetligt.

Varumärkesidentiteten kan enligt Kapferer (1994) representeras av en sexsidig prisma (se
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figur 2). Melin (1999) menar att identitetsprismans styrka ligger i att de sex fasetterna ger en

helhetsbild över hur ett varumärkes identitet utvecklas. Modellen tar sin utgångspunkt i att

produktattributfasetten och personlighetsfasetten hjälper till att definiera sändaren medan

reflektionsfasetten och självbildsfasetten hjälper till att definiera mottagaren. Identitetsprismat

demonstrerar att de sex olika facetterna formar en strukturerad helhet där mottagarens bild blir

en spegelbild av sändarens.  De variabler som internt i modellen hjälper till att hålla ihop

varumärkets identitet samt binder samman sändaren med mottagaren är relationsfasetten samt

kulturfasetten. Externt förutsätter modellen att sändaren och mottagaren sammanlänkas via

varumärkesinnehavarens valda kommunikationskanaler. (Kapferer, 1994)

Ett varumärkes produktattribut utgör både ett varumärkes ryggrad samt dess konkreta

mervärde i form av färg, funktion och design. Detta kan som en analogi jämföras med en

blommas stjälk, där blomman skulle dö utan stjälken och den är således dess oberoende

materiella stadga. I likhet skulle ett varumärke aldrig kunna urskiljas samt konsumeras om det

inte har fysiska kvaliteter i form av produktattribut. Attributen är ofta en kombination av

oberoende karaktäristiska som hos konsumenten kan vara lättillgängliga för medvetandet i ett

Figur 2. Identitetsprismat
Källa: Kapferer, 1994 s. 43, egen översättning

IDENTITETSPRISMAT

Produktattribut Personlighet

Relation Kultur

Reflektion Självbild

SÄNDARENS BILD

MOTTAGARENS BILD

EXTERNALISERING INTERNALISERING
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sammanhang där varumärket nämns. (Kapferer 1997) För att ett varumärke ska kunna

kommuniceras krävs det även att det har en personlighet. Personligheten bygger på de värden

som varumärkesinnehavaren skulle vilja kommunicera om varumärket skulle vara en verklig

person. På grund av detta använder sig många varumärkesinnehavare ofta av en karaktär, i

form av en känd person eller påhittad figur, som representerar samt personifierar varumärkets

personlighet.

Varje varumärke har dessutom en egen kultur som de bakomliggande produkterna

härstammar från.  Produkten är det fysiska förkroppsligandet och kraften bakom denna kultur

samtidigt som den fungerar som en visuell kommunikationsform av varumärkets kultur när

den kommuniceras till konsumenten. Kulturen kan vara inspirerad av såväl företagskulturen

eller det land företaget kommer från. Kulturen är därmed länken mellan företaget och dess

varumärke. Medan det är företagets kultur som binder företaget samman med varumärket är

det varumärkesidentiteten som skapar en relation mellan varumärket och konsumenten.

Varumärket agerar således även som en relationsskapare.

Den nedersta delen av modellen behandlar mottagarens bild samt förhållningssätt till

varumärkets identitet.  Identiteten kan ses som en reflektion av hur konsumenten vill bli

uppfattad, det vill säga en konsuments image. Konsumenter har en upplevd bild av hur

konsumenter av ett visst varumärke är. Kapferer (1994) menar att det ofta uppstår en

förvirring mellan konsumenters reflektion och ett varumärkes målgrupp. Målgruppen

beskriver varumärkets potentiella köpare medan en konsuments reflektion inte nödvändigtvis

behöver stämma överens med varumärkets målgrupp.  Om varumärkesinnehavaren inte har en

förståelse för detta finns det en risk att dennes kommunikation ej heller tas emot. En

varumärkesinnehavare bör därför i sin kommunikation inte porträttera konsumenten som den

är, utan som konsumenten skulle vilja uppfattas som brukare av varumärket. Självbild är

slutligen den inre idealbilden en konsument har av sig själv när denne brukar ett varumärke.

Detta i motsatts till reflektion som behandlar hur andra uppfattar en konsument som

konsumerar ett specifikt varumärke

Identitetsprismat påvisar att ett varumärkes identitet inte endast är bestående av fysiska

attribut. Fasetterna till vänster i prismat, det vill säga produktattribut, relation samt reflektion,

är de fasetter som ger ett varumärke dess externa karaktär då dessa fasetter är visuella och
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består av funktionella attribut. Fasetterna till höger, det vill säga personlighet, kultur samt

självbild, är värden som är inkorporerade med varumärket självt vilket därmed visar att ett

varumärkes identitet har attribut som verkar utanför de fysiska värdena. (Kapferer, 1994)

Varumärket blir därmed mycket större än produkten eller tjänsten, eftersom varumärket inte

bara rymmer funktionalitet, utan också åtskilligt med emotioner och relationer. (Håkansson,

2004)

3.2.2 Varumärkets positionering

Ett varumärkes positionering har varit ett centralt begrepp för varumärkesinnehavare under en

lång tid i form av produktpositionering. (Melin, 1999) Den grundläggande tanken bakom

produktpositionering har varit att försöka framhäva en märkesprodukts konkurrensfördelar i

förhållande till andra märkesprodukter i samma produktkategori. Det vill säga,

varumärkesinnehavare använder positionering som ett uttryck för att relatera olika

märkesprodukters fysiskt identifierbara attribut i förhållande till varandra. Begreppet har dock

utvecklats och populariserats och innefattar idag inte endast att positionera en märkesprodukts

rena fysiska attribut till varandra. Begreppet psykologisk positionering har växt fram och

innebär att steget har tagits att positionera varumärket i konsumentens medvetande istället för

i förhållande andra märkesprodukter. (Ries & Trout, 2001) I takt med att de kommunicerade

budskapen har ökat kraftigt, vilket Ries och Trout (2001) definierar som ett

överkommunicerat samhälle, har det försvarssystem mot den volym av kommunikation som

råder tilltagit vilket har gjort att konsumenten söker igenom och avvisar i högre utsträckning

mycket av den information som kommuniceras. Vidare menar Ries och Trout (2001) att

marknadsföring idag inte är en kamp mellan produkter utan mellan uppfattningen om

produkter. Kampen om detta sker dessutom alltid på företagens bortaplan, det vill säga i

konsumentens medvetande. Håkansson (2004) menar att då varumärken är gestalter som

existerar i våra hjärnor innebär det i realiteten att marknaden för kommunikation av ett

varumärke inte är något annat än ett mentalt landskap. Positionering påminner således

varumärkesinnehavaren om att den bakomliggande produkten inte har någon kommersiell

kraft om den inte har en klar position i konsumentens medvetande. (Melin, 1999)

Kraften i ett varumärke ligger således i vad en konsument har lärt, känt, sett och hört om

varumärket som en effekt av deras upplevelse av och med varumärket sett över en längre tid.

Med andra ord ligger kraften i ett varumärke i det som har stannat kvar i konsumentens
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medvetna.   Konsumenten måste erhålla den rätta upplevelsen av produkten eller tjänsten samt

dess kommunikation så att de positiva tankarna, känslorna, bilderna, tron, mottagligheten,

åsikterna och så vidare blir sammankopplade med varumärket. Keller (2003) menar att desto

mer en konsument upplever ett varumärke, desto mer troligt är det att varumärket på ett starkt

sätt kommer att bli registrerat i minnet. Den källa till information som skapar starkast

kännetecken samt mest fördelaktiga associationer är därmed direkta upplevelser med

varumärken.

3.2.3 Konsumenten som aktiv värdeskapare

Håkansson (2004) väcker debatten om vem som egentligen äger och skapar värdet i ett

varumärke.  Författaren menar att det grundläggande felet med de flesta varumärkena är att de

har fel utgångspunkt, då de oftast utgår från sin egen identitet och inte definieras utifrån vad

marknaden och kunderna tycker. Företagen måste inse att deras varumärke är en tillgång som

företaget inte har ensam förfoganderätt över. Håkansson (2004) menar att vikten av detta

resonemang kommer till uttryck när ett varumärke har byggt upp en identitet och en image.

Om ett varumärkes identitet och image i framtiden skulle utvecklas åt olika håll är det alltid

imagen, det vill säga konsumenten, som har makten. Mot bakgrund av detta menar Håkansson

(2004) att företagen måste nås av insikten att konsumenten inte kan ses som ett passivt objekt

i varumärkesbyggandet, utan bör ses som ett aktivt och medskapande subjekt.

Även Prahlad och Ramaswamy (2004) för en diskussion, men friställt från varumärken, kring

konsumenten som en aktiv och värdeskapande part. Dessa författare menar att i och med det

enorma informationsflöde som informationsteknologin har skapat har förhållandet mellan

konsument och företag demokratiserats. En marknad har tidigare alltid hänvisat till en process

av utbyte där konsumenten endast blir inblandad när en utbytesprocess skett. Prahlad och

Ramaswamy (2004) menar att denna syn på marknaden utmanas av uppkomsten av mer

informerade och aktiva konsumenter. Konsumenterna har inte samma tilltro till uttalanden

som kommer från företag då konsumenterna själva, exempelvis via internet, kan erhålla en

alternativ källa till information och perspektiv. Demokratiseringen av marknaden bygger på

att konsumenterna delar med sig av information till varandra i form av konsumentguider,

communities, bloggar och så vidare. Den ökande kommunikationen konsumenter emellan

möjliggör för individer att mycket snabbare lära sig om andra individers upplevelser av

produkter och tjänster. Prahlad och Ramaswamy (2004) framhåller därför att företag måste



- REFERENSRAM -

28

skapa interaktiva upplevelserum där företaget och konsumenten i samarbete skapar ett utbyte i

lärande omgivningar stället för säljande omgivningar. Företag har inte råd att skapa ensidigt

värde för kunden genom sina marknadsförda erbjudanden. Istället måste företagen våga lära

sina kunder att engagera sig i en process där man i samarbete skapar ett värde som är baserat

på kundens syn på värde och inte företagets.

Norman och Ramirez (2000) för en liknande diskussion kring kunden som ett medskapande

subjekt för att skapa värde. Författarna menar att det största värdet för konsumenten och

företaget skapas genom att bjuda in kunden till att i samarbete skapa värdet. Teorin hänvisas

till verkligheten där de menar att IKEA skapar ett större värde än liknande företag genom att

låta konsumenterna själva transportera sina platta paket hem för montering och att

konsumenten därmed i utbyte erhåller ett lägre pris. IKEA:s interaktiva strategi har skapat ett

tankesätt där konsumenten inte bara är ett objekt vid utbytesprocessen, utan även agerar som

en medskapare i form av tid, arbetskraft samt transportör. (Norman & Ramirez, 2000)

3.3 Upplevelser

Som nämnts i föregående avsnitt har ett flertal teoretiker pekat på varumärkets funktion som

ett sätt att differentiera sin produkt mot den uppsjö av likartade produkter som nått marknaden

under en längre tid.  Vidare visade avsnittet på att i förlängningen av detta har ett

överkommunicerat samhälle bildats som medfört att konsumenten inte tar till sig många av de

budskapen som kommuniceras. (Se exempelvis Ries & Trout, 2001; Keller, 2003; Håkansson,

2004) Detta har i sin tur medfört att nya teorier och synsätt har växt fram som söker finna nya

vägar för att kunna kommunicera med konsumenten. (Ørnbo et al, 2005) Dagens kunder tar

produkters funktionella kännetecken, fördelar, produktkvalitet samt en positiv varumärkes

image som något självklart. Schmitt (1999) menar att om varumärkesinnehavaren vill att

konsumenten ska konsumera krävs det något mer:

”What they (the consumers) want is products, communication and marketing

campaigns that dazzle their senses, touch their hearts, and stimulate their minds. They

want products, communications, and campaigns that they can relate to and that they

can incorporate into their lifestyles. They want products, communications, and

marketing campaigns to deliver an experience.”

(Schmitt 1999, s. 22)
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3.3.1 Vad är en upplevelse?

Ur ett varumärkesperspektiv lär sig konsumenter om produkter och varumärken genom att ta

emot information från företag eller andra individer. Men en upplevelse kan ses som något

mycket mer än endast passivt mottagande av externa känslor eller subjektiva mentala

tolkningar av en situation. Ørnbo et al (2005) diskuterar upplevelsebaserad kommunikation

utifrån dess fysiska natur och menar att en upplevelse sker i ett fysiskt möte mellan sändare

och mottagare. En upplevelse kommuniceras när ett företag medvetet använder fysiska möten

och mötesplatser som kommunikationsverktyg, detta för att förstärka ett budskaps betydelse

samt att stärka relationen till en given målgrupp. Schmitts (1999) syn på upplevelser är något

bredare och inskränks inte till det fysiska rummet. Han definierar en upplevelse som en privat

händelse som uppstår som en respons mot någon form av stimuli. Upplevelser uppstår

sedermera som ett resultat från direkt observation eller deltagande i händelser, oavsett om de

är verkliga, drömliknade eller virtuella. Även Pine och Gilmoure (1999) väljer att se på

upplevelser ur ett vidare perspektiv och menar att ny teknologi medför att nya genrer av

upplevelser skapas. Interaktiva spel, internet, tredimensionella filmer och virtuella

verkligheter, ger alla en möjlighet för en upplevelsebaserad kontext utanför det fysiska

rummet.

3.3.2 Dimensioner av upplevelser

Pine och Gilmoure (1999) menar att det finns olika dimensioner av upplevelser och dess

relation till konsumenten. Att skapa en upplevelse för kunden handlar enligt samma författare

inte enbart om att underhålla kunden, utan även om att skapa ett engagemang hos

konsumenten. Detta visar på att värde inte endast skapas genom att företaget erbjuder

underhållning och att konsumenten erhåller en upplevelse på grund av det. Det finns andra

dimensioner som skapar upplevelser (se figur 3).

Dimensionen av en upplevelse bestäms utifrån graden av konsumentens deltagande samt

anknytningen eller relationen till dess omgivning. Enligt Pine och Gilmoures (1999) modell

bestäms den första upplevelsedimensionen utav i vilken grad kunden måste vara fysiskt

närvarande och medproducerande för att skapa upplevelsen. Passivt deltagande innebär att

konsumenten inte direkt kan påverka upplevelsen, till exempel vid TV-tittande eller en

teaterföreställning. Aktivt deltagande innebär det motsatta, att konsumenten på ett direkt sätt

påverkar upplevelsen genom sina val. Enligt Mossberg (2003) kan deltagandet påverkas av
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hur standardiserat erbjudandet är, där en lägre grad av standardisering uppstår då

konsumenten är en aktiv och medproducerande part av upplevelsen. Den andra dimensionen

beskrivs av Pine och Gilmoure (1999) som den relation som konsumenten har till sin

omgivning. Konsumenten kan passivt låta upplevelsen absorbera, alternativt aktivt vara

medskapare till upplevelsen. Tillsammans skapar dessa dimensioner fyra olika typer av

upplevelser som definieras som underhållning, utbildning, estetik samt eskapism.

Den mest vedertagna upplevelsen är enligt Pine och Gilmoure (1999) den rena

underhållningen, vilket innebär att konsumenten passivt absorberar upplevelsen genom sina

sinnen. Detta uppstår generellt när konsumenten använder sitt visuella sinne, till exempel

genom att passivt betrakta en föreställning eller använda sitt audiologiska sinne genom att

lyssna på musik. I likhet med en underhållningsupplevelse innebär en upplevelse byggd på

utbildning att konsumenten absorberar upplevelsen, men den innebär i motsats till

underhållningsupplevelsen att konsumenten antar en aktiv roll för att skapa den

utbildningsmässiga upplevelsen. En estetisk upplevelse innebär att konsumenten uppslukas av

en händelse eller en omgivning, där konsumenten har liten eller ingen påverkan alls, vilket

lämnar omgivningen, men inte konsumenten själv, helt oberörd. Eskapistiska upplevelser kan

ses som underhållningens raka motsats. En konsument som erhåller en eskapistisk upplevelse

Figur 3. Dimensioner av upplevelser
Källa: Pine & Gilmoure (1999s. 30),

översatt och anpassad utifrån Mossberg (2003 s.51)
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absorberas av den, men är samtidigt en aktiv medskapare av upplevelsen. Genom att

konsumenten är en aktiv medskapare av upplevelsen har denne även möjlighet att påverka

dess utgång. (Pine & Gilmoure, 1999)

Således vill konsumenter som upplever genom underhållning erhålla en känsla, genom

utbildning lära sig, genom estetik bara vara, medan upplevelse genom eskapism innebär att

konsumenten aktivt vill skapa. (Pine & Gilmoure, 1999)

3.3.3 Konsumentens förhållande till upplevelser

Till skillnad från passiv kommunikation som kommunicerar ett funktionellt budskap kan en

upplevelse ses som en mer personlig företeelse där konsumenten kan ses som en delvis

skapande part. (Schmitt 1999) Vidare gör Pine och Gilmoure (1999) en jämförelse mellan

produkter, tjänster och upplevelser. De anser att produkter är materiella, tjänster immateriella

och upplevelser är minnesvärda. Resonemanget visar på att produkter och tjänster alltid har

existerat i ett externt förhållande till konsumenten, medan upplevelser i sig är interna och

personliga. Upplevelser uppstår inom alla individer som har blivit engagerade på ett

emotionellt, fysiskt, intellektuellt eller till och med spirituellt plan. Kontentan av deras

resonemang är att två personer inte kan erhålla samma typ av upplevelse då varje upplevelse

uppkommer från interaktionen med den aktuella kontexten och individens aktuella

sinnestillstånd. Detta medför i sin tur att individen kan få en känsla av att vara unik och att

företagets budskap är riktat till den enskilde individen (Schmitt 1999).

3.3.4 Effekter av upplevelsebaserad kommunikation

Ørnbo et al (2005) anser att dagens kommunikatörer saknar en förståelse om att ett budskap i

form av annonser, inte är identiskt med att förstå eller relatera till det kommunicerade

budskapet. Visuella budskap saknar många gånger vitalitet och är svåra att känna igen när

konsumenten sedan ska uppleva dem i verkligheten. Dagens varumärken måste

kommuniceras som mer konkreta och realiserbara, så att konsumenten känner närvaro och

inte utanförskap. Ørnbo et al (2005) menar att förståelse och inlärning ökar när kropp och

rörelse ingår i kommunikationen. Målsättningen med upplevelser är därmed att koppla

beteende och rörelse till budskapet och därmed involvera mottagaren. Genom att

kommunicera en upplevelse kan kommunikatören således skapa en dialog med mottagaren.

Genom att involvera sinnet känsel hos mottagaren ökar medvetenheten och en emotionell

påverkan kan ske. Vi känner, uppfattar, lär oss och skapar mening med kroppen. Ørnbo et al
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(2005) menar att det är ytterst få varumärkesinnehavare som använder sig av kropp och

rörelse i sin kommunikation, trots den intensiva och motiverande mottagligheten det medför.

Ørnbo et al (2005) för vidare en diskussion om kommunikatörers mål om att uppnå

uppmärksamhet och menar att uppmärksamhet inte är någon målsättning i sig. Att fånga en

konsuments uppmärksamhet är en sak, en annan är att främja mottagligheten och

förväntningarna hos konsumenten så att budskapet blir minnesvärt vilket i sin tur kan skapa

en relation mellan varumärket och konsumenten. Uppmärksamhet är tillräckligt om man som

varumärkesinnehavare vill uppnå kännedom, igenkänning samt synlighet. Men för att

konsumenten ska kunna återkalla det kommunicerade budskapet när konsumtion ska ske

krävs det att budskapet görs minnesvärt. (Ørnbo et al, 2005) Ett liknande resonemang förs av

Pine och Gilmoure (1999) som menar att vid en upplevelse betalar konsumenten för att få

spendera tid och åtnjuta sig en serie av minnesrika händelser som är iscensatta av ett företag.

Författarna tar inte en specifik bransch i betänkande när de för sin diskussion om hur företag

kan skapa upplevelser för kunden, utan fokuserar på det ekonomiska erbjudandet. Det

ekonomiska värdet av en upplevelse för ett företag är att upplevelsen lever vidare i

konsumentens minne. Därmed kan det ekonomiska värdet av en upplevelse fortsätta att ha en

inverkan på konsumenten trots att konsumenten är separerad från företagets fysiska

erbjudande.

3.3.5 Emotioner och upplevelser

Enligt Melin (1999) förmedlas ett varumärkes identitet genom investeringar i

varumärkesbyggande kommunikation.  Det måste finnas ett emotionellt skäl att lita på ett

varumärke och det måste representera en positiv upplevelse. Söderlund (2003) menar att

grundhypotesen vad gäller emotioner och marknadsföring ter sig relativ simpel, då

emotionsladdade budskap har en potential att väcka starka emotioner hos konsumenten som i

sin tur kan påverka andra variabler i effekthierarkin. Emotioner kännetecknas också av att

konsumentens energinivå påverkas. En hög energinivå är enligt Söderlund (2003) särskilt

intressant ur ett kommunikativt perspektiv, eftersom den antas bidra till fokuserad

uppmärksamhet och ökad motivation att behandla information. Därför bör atmosfären där

budskapet kommuniceras ses som en viktig katalysator i perceptionsprocessen som kan

användas för att avväpna medvetandets försvarsattityder, så att de blir inställda på att ta emot

känslointryck, tolka samt spara budskap. (Ørnbo et al, 2005)
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 Melin (1999) menar att varumärkesinnehavarens primära uppgift är att försöka väcka

konsumenternas engagemang. Engagemang diskuteras ofta i termer av intresse eller betydelse

för den enskilda individen då mottagligheten för information ökar om engagemanget är stort.

Engagemang bygger, enligt Kleeberger (2002) på variablerna emotion, motivation och attityd.

Ett exempel som ges är om en konsument som har preferenser för snabb internetuppkoppling.

Det innebär att synen av en annons för bredband kommer att tas emot som något angenämt

(emotion), detta skapar ett behov hos konsumenten att få använda produkten (motivation) och

ur detta följer att konsumenten förhåller sig positiv till erbjudandet (attityd). Exemplet visar

på att motivation är en funktion av emotion och att attityd i sin tur är en funktion av

motivation. Hur mycket mental energi som är tillgängligt för uppkomsten av ett specifikt

beteende är beroende av spänningen och ansträngningen hos konsumenten som i sin tur

härleds från emotion, motivation och attityd. Desto högre värden konsumenten har desto

större är sannolikheten att ett önskvärt beteende uppstår. (Kleeberger, 2002)

3.4 Interaktiva spel

3.4.1 Media, autenticitet och virtuell utveckling

Kline et al (2003) menar att massmedia alltid haft två roller, dels som en affärsverksamhet i

sig och dels som en kommunikativ annonsbärare. Då många medier är mycket beroende av att

sälja annonser accelereras kommersialiseringen av varor i många nya och olika typer av

medier. Marknadsföringens roll i kommersialiseringen av nya medier samt dess lönsamhet är

ständigt beroende av hur väl mediet kan lyckas kommunicera med den valda målgruppen.

Kline et al (2003) diskuterar vidare kring den teknologiska utvecklingen av dagens medier

och hur den påverkar individens uppfattning om tid och rum. Vissa medier minskar rummet,

genom att man kan skicka information till avlägsna platser, till exempel via skapandet av e-

post. Andra stannar tiden genom att de kan bevara kulturella minnen. Framgångsrika

innovationer inom nya medier påverkar således inte enbart överföring av information utan

även hur vi uppfattar verkligheten och oss själva. Vårt samhälle, kultur och subjektivitet

förändras av de nya kommunikationsteknologierna genom vår kropp, våra sinnen, känslor och

upplevelsemönster. Baudrillard (1994) driver tesen att verkligheten för människan har spelat

ut sin roll.  I det postmodernistiska mediesamhället bygger individen inte upp en

verklighetsuppfattning utifrån verkligheten, utan utifrån uppfattningar av verkligheten.
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Baudrillard (1994) menar att vi lever i en hyperverklighet som skapas av marknaden,

konsumenten eller i ett samspel där emellan. Konsumenten litar på budskapet som sänds ut

trots att mediet eller budskapet kan vara helt imaginärt och därmed i avsaknad av 4autentisk

förankring. Baudrillard (1994) exemplifierar den imaginära verkligheten med att hänvisa till

Disney Land som en fiktiv skapelse som av många uppfattas som fullständigt autentisk.

Baudrillards (1994) resonemang förs i en tid då dagens teknologiska framsteg vad gäller

framtagandet av konstruerade verkligheter och realism inte hade samma omfattning som idag.

Vacca (i Kleeberger 2002) för in diskussionen kring Disney Land i dagens virtuella

omgivningar och målar upp en bild om en framtid där det fortfarande finns ett Disney och att

konsumenten fortfarande betalar inträde, men att det inte existerar något Land.

Kleeberger (2002) hänvisar begreppet virtuell till den upplevda kvaliteten i att påverka

någonting utan att vara det påverkbara.  Virtuell refererar således till något som existerar men

som inte är verkligt. Det begrepp som närmast ses som synonymt med virtuell, och är det

begrepp Vacca hänvisar till, är utformandet av virtuella verkligheter. Virtuella verkligheter

innebär en simulation av en verklig eller en imaginär omgivning som kan upplevas med tre

dimensioner där även inblandning av sinnet känsel eller andra typer av respons kan

interageras.  Kleeberger (2002) menar att det är de teknologiska framsteg som är nyckeln

bakom samt det som driver fram utvecklingen av att konsumenter kan erhålla upplevelser i

virtuella miljöer. Bättre processorer, mer lagringskapacitet, större bandbredd och nya

produktionsmetoder, gör virtuella upplevelser i spel mer verkliga, mer övertygande samt

möjliggör för en större grad av interaktivitet både med mediet och med andra spelare.

3.4.2 Spelets interaktiva karaktär

Interaktiviteten i spel härrör sig enligt Darley (2000) till ett sätt att relatera till audiovisuella

representationer eller fiktioner. Den spelande individen tar en ledande roll i handlingen och

kontroll över, åtminstone till en viss del, hur den fortskrider. Detta förutsätter att individen lär

sig hur denne ska styra sin karaktär, vilket kan vara mer eller mindre avancerat beroende på

typen av spel. Detta är enligt Darley (2000) en viktig faktor i den interaktiva spelupplevelsen.

Genom att behärska hur spelet kontrolleras kan spelaren utföra olika kinestetiska handlingar,

såsom hoppa, springa eller använda olika föremål. Tekniker som används för att skapa en

fördjupning mellan spelaren och det interaktiva spelet innebär att skapa en känsla där spelaren

känner sig engagerad samt innehar känslan av att kunna påverka det interaktiva spelet.
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Darley (2000) menar att det är just den direkta fysiska involveringen genom att sköta

spelkontrollen som är den centrala och definierande kännetecknet i det interaktiva spelet. Det

är känslan av närvaro samt att kontrollera händelserna i nutid som gör att spelaren vill

fortsätta spela. Berger (2002) menar att publiken därmed medialt har gått från att vara

åskådare till att bli medverkare, vilka har en aktiv roll i en narrativ kontext. Berger (2002) ser

detta som en process där publiken gått från empati till fördjupning samt från åskådare till

involverad.  Kleeberger (2002) menar därför att man vid användandet av interaktiva spel kan

tala om konsumenten som en ”prosumer”, vilket definieras av en individ som simultant

producerar samt konsumerar.  Då spelaren gör en åtgärd vilket förändrar spelets gång utgör

detta en form av återkoppling. Det är detta som, enligt Prensky (2000), utgör ett spels

interaktiva karaktär. Spelaren får på så sätt omedelbart svar på om dennes handling var positiv

eller negativ, samt om reglerna godkänner den. Den här återkopplingen skapar därmed även

en form av inlärning. Återkoppling sker genom någon form av belöning eller bestraffning,

vilka kan vara dramatiska, underhållande eller subtila. Mängden återkoppling måste vara

precis lagom för att inte spelaren ska bli frustrerad. Då interaktiva spel är konstruerade kan

mängden och nivån på återkoppling därmed ändras i relation till vilken svårighetsgrad spelet

har. I den aktuella kontexten består interaktiviteten således av de varierande graderna av val

och begränsning som är kopplade till spelarens virtuella beteende.

3.4.3 Spelaren som aktiv part

Kline et al (2003) anser att interaktiva spel borde ses som ett media för social kommunikation.

Författarna menar att spelets specifika regler eller innehåll i sammanhanget är mindre viktigt

och belyser istället upplevelsen av att få delta. Författarna menar på att det är denna attraktion,

spelets mönster, som avslöjar spelupplevelsens centrala kärna. Spelaren väljer karaktär, lag

eller roll och spelet går olika vägar beroende på spelarens val och skicklighet. Spelaren kan

därmed i allt större utsträckning designa sitt eget scenario. Kline et al (2003) menar att detta

stämmer överens med teorierna kring den aktiva publiken. Denna har makt att vägra eller

förändra avsändarens ämnade mening. Kline et al (2003) anser dock att det är viktigt att

påpeka att denna uppfattning inte är helt korrekt. De val som spelaren gör är istället en följd

av taktik och olika problem som dyker upp i olika scenarion. Dessa är strategiska parametrar

som är designade av speltillverkaren, vilka har klara begränsningar. Olika spel är designade

med olika grad av valfrihet. Prensky (2000) menar att det är dessa regler som gör ett spel till

ett spel och inte en lek, då interaktiva spel kan definieras som en form av organiserad lek.
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Reglerna tillhandahåller begränsningar, vilket tvingar individen att ta specifika vägar mot

målet. Regler medverkar på så sätt både till en upplevd rättvisa samt spänning för brukaren av

interaktiva spel.

Ytterligare ett element som skiljer spel från lek är sambandet mellan resultat och

återkoppling, där resultatet mäts genom att jämföra prestationen mot målet. Kline et al (2003)

menar att även det uppställda problemet som ska lösas i ett interaktivt spel, som innehar en

karaktär av konflikt, tävling, utmaning eller motstånd, är essentiella för spelet. Det genererar

adrenalin, kreativitet hos spelaren samt en vilja att fortsätta spela tills den uppsatta problemet

är löst. Att hålla nivån av konflikt, tävling, utmaning eller motstånd synkroniserat med

spelarens skicklighetsnivå och framsteg är därför ett essentiellt inslag i speldesign. Trots att

spelvärlden inte är en del av verkligheten bidrar dess karaktär till starka och verkliga känslor

hos spelaren. (Kline et al 2003)

3.4.4 Integration av varumärken i internativa spel

Chen och Ringel (2001) menar att varumärken i form av produkter kan integreras i olika grad

med det interaktiva spelets omgivning, genom att antingen vara illustrativa, associativa eller

demonstrativa (se figur 4).

Associativ integrering av ett varumärke skapas genom att associera produkten till en viss form

av livsstil eller aktivitet som återfinns i det interaktiva spelet. Denna form av kommunikation

är mest verkningsfull, enligt Chen och Ringel (2001), när temat för spelet logiskt eller

emotionellt förstärker varumärkets image. Illustrativ integrering innebär att varumärket agerar

i ett spel på ett sätt som möjliggör för den spelande individen att, aktivt istället för passivt,

Figur 4. Varumärkets integration
Källa: Chen & Ringel, 2001,s. 3, egen översättning.
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interagera med produkten. Slutligen, demonstrativ integrering innebär en högre grad av

interaktivitet genom att låta den spelande individen uppleva produkten inom ramarna för

spelet. Där associativ och illustrativ integrering innebär att varumärket eller produkten

kommuniceras sekundärt i förhållande till spelet, så innebär demonstrativ integration att

produkten presenteras i dess naturliga omgivning och att spelaren bjuds in, som en del av

spelet, att interagera med produkten. Detta innebär att spelet, men även den bakomliggande

berättelsen, används för att föra fram produktens olika karaktäristiska, som exempelvis i vissa

basketspel där framgången i spelet i mångt och mycket avgörs i valet av vilka skor som

används. (Chen & Ringel 2001) Enligt Nelson (2005) är det när en individ använder en

varumärkt produkt som blir en instrumentell del av det interaktiva spelet som det är troligt att

individens associationer, emotioner och attityder till den varumärkta produkten kan komma

att bli formade, reviderade eller utmanade under spelets gång. Cornwell och Schneider (2005)

för ett liknande resonemang och påvisar genom sin empiriska studie att ju mer framträdande

roll varumärket har i spelet desto högre nivå av återkallelse och igenkänning sker, jämfört

med mer bakomliggande placeringar av varumärket. Conwells och Schneiders (2005)

undersökning visar därför på att integrationen av ett varumärke bör vara intimt förknippat

med händelserna i spelet för att kommunikationen av varumärket ska göras så minnesvärd

som möjligt.



38

IV EMPIRI
Uppsatsens empiriska redogörelse bygger på samtal med de respondenter som är angivna

under 4.1 Uppsatsens respondenter. Den empiriska redogörelsen är indelad efter de

frågeställningar som är uppsatta för studien. Under varje frågeställning har rubriker lagts

som fångar upp de centrala begrepp som kommit fram under samtalen. Detta för att läsaren

enklare ska kunna följa den empiriska diskussionen som tillsammans med den teoretiska

referensramen kommer att ligga till grund för den därefter följande analysen. Den empiriska

redogörelsen inleds med en diskussion kring hur dagens kommunikationsmöjligheter ser ut.

Detta för att skapa en förståelse för varför det finns ett behov av nya kommunikationskanaler.

Därefter övergår diskussionen till att i större utsträckning behandla det empiriska material

som ligger närmare uppsatsens syfte och frågeställningar. Den intervjuguide som använts

som underlag vid samtalen återfinns sist i uppsatsen, som bilaga 1.
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4.1 Uppsatsens respondenter

Nedan följer en redogörelse för vilka respondenter som är representerade i uppsatsen samt

vilken kompetensområde de tillhör. En diskussion kring respektive respondents relevans för

uppsatsen återfinns sen tidigare under 2.2.2. Intervjuer.

RESPONDENT KOMPETENSOMRÅDE

Mattias Svahn Reklamdataspel

Robin Askelöf Varumärken, Kommunikation

Tomas Weigle Varumärken, Kommunikation

Anders Dalenius Reklam, Upplevelser

Hans Rynnel Konsumentbeteende

Emil Norrman Spelutveckling

Tomas Unosson Spelutveckling

Tabell 1. Tabell över respondenter
Källa: egen konstruktion
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 4.2 Förändrade förutsättningar

Överlag återfinns en samlad bild bland uppsatsens respondenter om att det har blivit allt

svårare att nå ut med ett budskap till konsumenter. Det empiriska underlaget visar på att detta

är en följd som till stor del beror på tre olika faktorer. Till att börja med ses den kontinuerligt

allt snabbare ökningen av antalet varumärken och produkter som företag söker till att

kommunicera till konsumenterna som en viktig faktor. Den andra faktorn återges som en

utveckling där även antalet traditionella kanaler för kommunikation av varumärken har ökat

kraftigt. Detta medför svårigheter när det kommer till att kommunicera ett budskap då

konsumenten rör sig mellan ett flertal medier och kanaler samtidigt. Tidigare kunde stora

grupper av landets population nås med ett och samma budskap vid ett tillfälle på grund av att

folk exempelvis bara hade två kanaler att titta på eller att det bara fanns ett fåtal stora

tidningar som en stor grupp människor valde att läsa. Detta har i stor utsträckning förändrats

idag.

… vi lyssnar ju inte lika mycket längre då vi har så himla många fler varumärken

omkring oss och det har skett bara under en femtonårsperiod.

(Mattias Svahn) 

Bara för att det kommer fler medier så får vi inte större lagringskapacitet, utan

tvärtom.  Vi blir bara ännu mer selektiva i vad vi ser och vilka vi väljer. Jag

menar om vårt minne skulle öka på samma sätt som antalet kanaler, då skulle vi ju inte

behöva förfina våra uttryckssätt.  Att skrika högst är ju inte längre metoden därför att

det är ingen som lyssnar och då måste man börja prata på andra sätt.

 (Anders Dalenius)

Den tredje faktorn benämns som en demokratisering av kommersiella medier där företagen

får det svårare att genom sin kommunikation styra bilden av sitt varumärke. I dagsläget måste

företagen ta ställning till, och anpassa sig efter, en annan typ av kommunikation.

Konsumenterna kan idag i allt högre utsträckning själva ta reda på fakta kring olika

produkter, men även att konsumenter i allt högre utsträckning väljer att prata med varandra

istället för att lyssna på företagens budskap.

Förenklat kan man säga att den tidigare synen på kommunikation var att företaget
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kommunicerade ett samlat budskap till en sammanhållen målgrupp. Den mer mogna,

och korrekta synen är att företag måste förhålla sig till en mer komplex omvärld där

gränser och regler allt mer suddas ut. Målgruppen pratar med varandra och med

olika delar av ett företag, allt mer på sina egna villkor – där forum och bloggar på

Internet kan nämnas som några enkla exempel.

 (Robin Askelöf) 

Framförallt så är det att jag kan idag välja att ta reda på vad jag vill. Om jag ska köpa

en produkt tänker jag inte… åh, vilken bra reklam för den där bilen, den verkar bra, jag

verkar tro på det de säger, nu går jag och köper den. Jag tittar på bilen, jag tycker att

den verkar bra och jag googlar den, jag kollar några tester. Jag menar, det gör ju vi

idag på tio minuter /…/ Och det förändrar ju också på vilket sätt som vi måste

kommunicera.                                                       

(Anders Dalenius)

Det empiriska materialet visar på att dagens konsumenter har ett annat förhållningssätt till

företagens kommunikation. Den yngre generationen anses vara uppväxta med ett annat

kommunikationsbrus vilket medför att de har en förmåga att selektera och söka av sin

omvärld och den kommunikation de ser. Sammantaget visar den förda diskussionen ovan att

det finns ett behov av nya sätt att kommunicera för att nå fram med sitt budskap till

konsumenten.

4.3 Interaktiva spels möjligheter till varumärkeskommunikation

4.3.1 Konsumenten gör ett aktivt val

Dagens konsumenter och varumärkesinnehavare står inför många olika val vad gäller vilken

typ av kommunikationskanal de väljer att bruka. En åtskillnad görs av respondenterna mellan

passiva och aktiva kanaler, där passiva kanaler kommunicerar budskap externt i förhållande

till konsumentens möjligheter till att integrera med budskapet. Interaktiva spel lyfts fram som

en aktiv kommunikationskanal som konsumenten verkar ha en större möjlighet att skapa ett

engagemang till.

Marknadsföring idag handlar mycket om att få människor att vara engagerade i saker.

Känslomässigt engagerade, att det spelar roll och är viktigt. Man vill att det ska finnas
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en emotionell koppling så att det finns ett engagemang. Sätter man sig in i ett dataspel

så sätter man sig in i något som engagerar en och som man vill ska betyda något för en.

(Hans Rynnel)

Idag kan man i stort sett sitta med TV:n på och spela samtidigt och när det inte laddar

tillräckligt snabbt så bläddrar du i en tidning. Du har någon form av trippelpenetration,

du ägnar dig åt flera medier samtidigt. Och någonstans så är det de mer passiva

medierna som är förlorarna i det här. Det är datorn som blir fokus och TV:n blir bara

så att säga någon form av sekundär skvalkälla. Det blir det du får i datorn som du

engagerar dig i och interagerar med som gäller. Så den marginaliserar ju i mångt och

mycket den passiva marknadsföringen.

 (Thomas Weigle)

Då konsumenten har gjort ett aktivt val att bruka ett interaktivt spel går det att associera

budskapet till det engagemang som redan skapats kring mediet och därmed skapa en kontext

för positiva upplevelser som är förknippade med varumärket.  Det aktiva valet som

konsumenten gör i och med att engagera sig i ett interaktivt spel betonas som en viktig del i

att få konsumenten att ta emot ett kommunicerat budskap.

Allteftersom det mediala utbudet och möjligheter till underhållning ökar, tvingas

konsumenten välja. Det innebär i förlängningen att folk spenderar mer medietid i en

vald kontext. Om du tidigare slötittade på TV så gör du idag sannolikt mer ett aktivt val,

vilket kan förmodas öka engagemanget. Det innebär däremot också att man mer aktivt

väljer bort reklam. Spel har fördelen att de utgör ett valt sammanhang, där reklamen är

svårare att välja bort. Därmed har du ett sammanhang där engagemanget är högt och

där du uppskattar de delar av upplevelsen som finns där, t.ex. placerade produkter...

(Robin Askelöf)

Författarna tolkar det hittills förda resonemanget som att konsumentens aktiva val att bruka

interaktiva spel är en viktig parameter för att mottagligheten för ett kommunicerat budskap

ska vara hög. Det interaktiva spelets möjligheter att låta konsumenten aktivt integrera med

mediet istället för passivt ta emot budskapet, skapar en kontext där konsumentens

uppmärksamhet och engagemang för kommunikation kan anses vara hög.
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4.3.2 Konsumenten agerar i en konstruerad värld

Under författarnas förstudie uppkom frågan kring det faktum att interaktiva spel är

konstruerade och vilka möjligheter det därmed innebär för kommunikation av ett varumärke.

Då omgivningarna i ett interaktivt spel är konstruerade menar respondenterna att det därmed

skapas en möjlighet att kunna visa upp varumärken i en miljö där de kan framhävas tydligare.

Varumärken kan i större grad skapa sina egna förutsättningar såtillvida att det brus som kan

uppkomma vid valet av andra kommunikationskanaler kan minimeras. Fördelarna understryks

vara att konkurrensen kring konsumentens uppmärksamhet kan minimeras och därmed kan

varumärket framhävas mer tydligt.

Kommunikationen kan ju göras tydligare och renare i och med att du kan ju ta bort en

massa saker eller föremål som obstruerar för kommunikationen att nå fram. Så om man

skapar en skicklig och bra spelupplevelse så ger ju det en bra grogrund att ganska

tydligt visa varumärken och vad varumärken står för.

(Anders Dalenius)

I vardagen tvingas du sålla bland tusentals budskap, både på stan i form av reklamtavlor

och butiker, och i din mediekonsumtion genom till exempel TV och radio. I ett spel är

utbudet av reklam än så länge avsevärt begränsat, och därmed också det kommersiella

bruset och konkurrensen om din uppmärksamhet. Rimligen finns därmed fördelar som att

du syns relativt mer, och får större uppmärksamhet för ditt budskap.

 (Robin Askelöf)

Citaten ovan visar på att interaktiva spel kan ses som en förenklad miljö för

varumärkeskommunikation. Detta då den konstruerade världen kan göras renare med mindre

brus än vad konsumenten ofta utsätts för vid varumärkeskommunikation i verkligheten.

4.3.3 Konsumenten är en aktiv part i kommunikationen

Ett interaktivt spel anses ge konsumenten möjligheten att agera som ett aktivt objekt inom

ramarna för spelets miljö och därmed även interagera med varumärkta produkter i spelet.

Möjligheten till vara en aktiv part i det interaktiva spelet är något som poängteras som en

förklaring till varför konsumenter väljer att spendera sin tid i denna miljö.

Det är ju den interaktiva biten av spelen som gör att folk tycker om att använda dem. Att
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man kan röra sig i olika miljöer och att det känns som att det är du som gör det. I

jämförelse med TV så gör man ju faktiskt något. När man sitter och tittar på TV så gör

man egentligen ingenting, man är ju rätt passiv.

(Emil Norrman)

… från att ha varit en passiv mottagare så bjuds du här in att faktiskt vara aktiv och

delaktig i det. Du aktiveras och du gör någonting. Du räddar världen, det är inte bara

att titta på Will Smith och Jeff Goldblom när de räddar världen.3

    (Thomas Weigle)

Att konsumenten kan erhålla en känsla av att det är denne som styr spelet och att den kan

välja hur den vill röra sig tycks även möjliggöra för skapandet av en individuell miljö där

varumärken på ett personligt sätt kan kommuniceras till konsumenten. Den grundläggande

skillnaden mellan passiva och aktiva kommunikationskanaler lyfts fram som beroende av hur

styrt mediet är. Interaktiva spel ger konsumenten en möjlighet att interagera aktivt med

varumärkta produkter vilket passiva kommunikationskanaler har svårt att erbjuda. En

reklamfilm är till exempel förutbestämd och konsumenten har därmed ingen möjlighet att

påverka handlingen. Kommunikativt sett anses det innebära att om konsumenten inte finner

reklamfilmen tillfredställande avbryter denne mottagandet. Ett interaktivt spel är en pågående

process som konsumenten till viss del styr och utformar själv och därmed antyds det vara en

stor orsak till att konsumenten skulle ha en hög acceptans för ett kommunicerat budskap i

spelet.

I och med att känslan kan skapas att det är du som styr spelet så blir ju miljön mycket

mer personlig. Du väljer själv vad du ska göra så att du tar ju till dig saker i miljön på

ett helt annat sätt även om spelets miljö tvingar dig till att agera som du gör.

(Thomas Unosson)

Ett spel kan vara hur linjärt som helst men det känns ändå som att du påverkar

handlingen och påverkar det genom dina val och hur du väljer att spela spelet. Miljön

är mer personlig, den är mer för dig. En trettiosekunders reklamfilm kan ju aldrig bli

för dig.

                           (Thomas Weigle)

                                                
3 Refererar till filmen Independence day
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… interaktiv reklam som man söker upp själv mottas ju förstås i ett annat mentalt läge

än om man går förbi en affisch i tunnelbanan som man i princip inte ser, i alla fall inte

medvetet. Det är ju skillnad i frame of mind4.

 (Mattias Svahn)

Möjligheterna till kommunikation i interaktiva spel jämfört med passiva

kommunikationskanaler verkar vara beroende av att konsumenten kan agera som ett aktivt

objekt i spelet vilket därmed skapar en personlig miljö för kommunikation. Detta möjliggör i

förlängningen att konsumenten kan interagera med varumärkta produkter och därmed

förkroppsligas med det kommunicerade budskapet.

4.3.4 Konsumenten kan lära sig om produktegenskaper

En återkommande jämförelse som kom upp under samtalen med respondenterna var den

mellan interaktiva spel och ett event. Varumärkesinnehavaren når, i likhet med event, färre

personer genom det interaktiva spelet vilket gör att mer traditionella kommunikationskanaler

bör användas om man vill nå fler personer på ett ytligare sätt. Kommunikation i interaktiva

spel når färre personer men ger möjligheten till att kommunicera mer intensivt med

konsumenten och med en större möjlighet till att lära ut produktegenskaper. Orsaken anses

vara beroende av att man i interaktiva spel kan kommunicera till fler sinnen vilket medför

ytterligare en dimension till hur konsumenten kan ta emot ett kommunicerat budskap.

Inlärning styrs ju av våra sinnen. Ju fler sinnen som vi involverar i en

inlärningssituation desto bättre tar vi in det och det är ju samma sak här. I och med att

det är fler sinnen involverade så borde vi ta till oss det bättre

    (Thomas Weigle)

… det är det här rewarding hela tiden. Man lyckas med någonting och så får man en

belöning i form av att man kan ta sig till nästa nivå.  Man lär spelaren hur den bör

agera i spelet genom att den ska utföra vissa saker som belönas och då skulle man

förstås även kunna koppla varumärken till det.

(Thomas Unosson)

                                                
4 Begreppet hänvisar till att beroende på vilken inställning en individ har till något i en situation bedömer
individen det annorlunda i förhållande till en annan situation.
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Distinktionen görs även mellan en spelare som har kunskap om varumärket eller

produktgruppen som kommuniceras i det interaktiva spelet och en konsument som är

okunnig. En konsument som är kunnig om varumärket eller produktgruppen har redan en

referens från verkligheten kring hur produkten bör upplevas. En konsument som inte har

kommit i kontakt med varumärket eller produktgruppen tidigare kan genom det

kommunicerade budskapet i det interaktiva spelet därmed uppleva hur konsumtion skulle gå

till. Ett exempel som nämns av Askelöf är om en konsument som inte spelar golf men genom

att bruka ett interaktivt spel om golf skulle kunna lära sig rent subjektivt vad som är bra

respektive dålig golfutrustning baserat på hur det kommuniceras i spelet. Han menar att det

således skulle kunna innebära att den dagen konsumenten börjar spela golf därmed redan har

en uppfattning om vilken golfutrustning han eller hon bör köpa.  Varumärkesinnehavaren kan

därmed lära ut produktegenskaper genom sin kommunikation då konsumenten kan agera

aktivt med objekten och därmed uppleva konsumtion av en produkt.

Du får en möjlighet att uppleva någonting som du kanske inte annars hade upplevt. Om

ett företag lyckas skapa en känsla av att användandet i spelet är relevant och sant, så

borde mottagligheten för produktens värden kunna öka. Därmed borde ett företag

kunna utnyttja spel till att lära folk hur det är att använda deras produkt eller tjänst i

verkligheten, på ett helt annat sätt än vad som är möjligt i traditionell reklam.

(Robin Askelöf)

Sammantaget ger ovanstående resonemang uttryck för att interaktiva spel kan fungera som

utbildare för hur varumärken kan eller bör konsumeras. Detta beroende på att konsumenten

kan använda varumärkena som aktiva objekt samtidigt som man kan utforma spelet på ett sätt

som ger belöning när konsumenten använder varumärkena på ett fördelaktigt sätt.

4.3.5 Möjliggör för relationsskapande kommunikation

En relation till ett varumärke eller en produkt framhålls först kunna ske när konsumenten har

interagerat med produkten och använt den. Kommunikation i interaktiva spel ses därför som

en möjlighet till att skapa en relation mellan varumärket och konsumenten redan innan en

fysisk kontakt har skett. Passiva kommunikationskanaler anses ha en brist i att bara kunna

kommunicera en form av intryck, men ingen upplevd konsumtion.
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Du kan interagera med varumärket på en nästan fysisk nivå egentligen och just det här

att du får en direkt relation, alltså mycket närmare relation till varumärket och

produkten, än vad du kanske får i passiv kommunikation just för att du känner, du

upplever att du använder det, även om det bara är virtuellt. Du möter den i en miljö

som du uppskattar och därmed så förstärks relationen och på det sättet så tror jag att

det ger en fördjupad relation.

(Thomas Weigle)

Passiva kommunikationskanaler tycks i mångt och mycket förmedla en kunskap till

konsumenten om varumärkets existens, vilket jämförs med att förmedla en form av

information. Men när mottagaren kan delta, förändra sina villkor samt agera med varumärket i

det interaktiva spelet formas istället ett tillfälle där en relation kan skapas mellan varumärket

och konsumenten.  Om det interaktiva spelet bjuder in konsumenten till att interagera med

varumärket och produkten kan således det interaktiva spelet erbjuda en kontext som möjliggör

för en typ av relationsskapande kommunikation.

Ju fler sinnen vid kommunikation du kan beröra i samma riktning desto djupare

koppling kan du få till personen. Om du dessutom som i ett spel kan få personen att inte

bara beröra inåt utan att du kan vända den här strömmen, att få personen att gå, röra

vid, vara ditt varumärke. Jag menar då har du skaffat en ännu djupare koppling till

personen. Och samtidigt om du använder någon form av interaktivitet för att skapa en

dialog i stället för att ha den här traditionella varumärkesmonologen som bara berättar

för dig vad du ska tycka. Då ökar ju mottagligheten dramatiskt.

(Anders Dalenius)

Kombinationen mellan att flera sinnen berörs samt att konsumenten kan interagera med

varumärket skapar således en högre mottaglighet för budskapet då konsumenten kan

förkroppsligas med varumärket. Detta möjliggör i sin tur att en relation mellan varumärket

och konsumenten kan skapas.
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4.4 Utformning av varumärkeskommunikation i interaktiva spel

Under samtalen med respondenterna framkom olika aspekter vilka anses viktiga att ta hänsyn

till då varumärken kommuniceras via interaktiva spel. Dessa är indelade i miljön, interaktion

och autenticitet.

4.4.1 Miljön

För att varumärkeskommunikationen ska få en effekt framhålls det att spelupplevelsen som

konsumenten erhåller måste ha en stark koppling till varumärket. Om man kan skapa en

kontext och en upplevelse i det interaktiva spelet som speglar varumärkets värderingar kan det

öka konsumentens mottaglighet för kommunikationen. Är däremot upplevelsen som

konsumenten får vid ett visst skede i ett interaktivt spel inte kopplat till varumärket avtar

effekten. Vad som ytterligare lyfts fram är att kommunikation i interaktiva spel bör ses som

ett komplement till all annan varumärkeskommunikation och att det därför är viktigt att denna

speglar samma värden som tidigare har kommunicerats ut genom andra kanaler. Detta för att

ge en enhetlig bild av varumärket. Dock lyfts det fram att en varumärkesinnehavare inte kan

ha som ambition att kommunicera en exakt bild av varumärket i ett interaktivt spel, något som

kommer att utvecklas ytterligare i empirin under 4.5.

Då ett varumärke kommuniceras i ett interaktivt spel blir det således associerat med spelets

kontext. Svårigheten med att kommunicera genom interaktiva spel lyfts därmed fram att finna

rätt typ av spel, då utbudet av interaktiva spel till stor del är bestående av våldsspel. Detta

framhävs som något som gör det svårt för många varumärken att agera i interaktiva spel och

att många varumärkesinnehavare noga bör se över vilken omgivning varumärket kan komma

att agera i. Därför understryks det som viktigt att varumärkets värderingar har en passform

med den miljö som finns i spelet vid det ögonblick som varumärket exponeras i spelet.

Helst ligger en varumärkesstrategi till grund för hur en produkt är utformad och

exponerad. Och den varumärkesstrategin ska helst styra allt man gör som kan tänkas

påverka bilden av varumärket. Exponering i dataspel blir givetvis bara ytterligare ett

sådant sammanhang. Din exponering i ett dataspel måste rimma med det du faktiskt vill

upplevas vara enligt din fastlagda strategi

(Robin Askelöf)
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Avsändaren betyder ju någonting. Den har ju skapat en värdessfär runt sitt varumärke.

Och det innebär att man inte kan vara vart som helst. Att lägga sitt varumärke i ett spel

blir bara ytterligare ett sätt att kommunicera varumärket men det måste fortfarande ha

en passform med den varumärkesstrategi som finns. Att slå sönder en Dieselbutik är

kanske okej, men deras varumärke tillåter den typen av associationer. Jag tror däremot

inte att det skulle fungera om en väskryckare i ett spel skulle bli snabbare av ett par

Adidas. Jag tror inte att det skulle vara bra för Adidas.

(Anders Dalenius)

Vad som ytterligare lyfts fram är att varumärket inte får stå i centrum utan måste vara en del i

en större helhet för att inte kommunikationen av varumärket ska förstöra spelupplevelsen och

därmed skapa ett irritationsmoment hos mottagaren. Därmed framhålls likaså att varumärket

måste kännas relevant i den skapta virtuella miljön för att även där minimera att spelaren ser

på varumärket som något som stör spelupplevelsen. Om detta efterlevs kan spelaren även få

en känsla av att spelupplevelsen förbättras, men produkterna får aldrig bli ett hinder för

spelmiljön. Spelupplevelsen måste fortfarande vara i centrum för att

varumärkeskommunikation ska accepteras av användarna.

Det gäller att slänga in produkter som är relevanta i miljön och som är aktiva objekt i

spelen i stället för att det bara är en tapet. Då är det ett objekt i spelet som man kan

göra någonting med och som tillför spelet något. När det bara är reklam som man inte

kan göra något med blir man bara irriterad på att det finns där.

(Emil Norrman)

Spelen är en sorts konstform och inte en kommersiell guldgruva som man kan utnyttja
hur mycket som helst. Och det måste man tänka på om man ska placera varumärken i
spelen. Många användare skulle nog vända sig emot spelet om det upplevdes som allt
för kommersialiserat och att varumärkena inte fyller något syfte.

(Tomas Unosson)

Centralt för diskussionen är att varumärken i interaktiva spel kan accepteras av

konsumenterna så länge de inte stör spelupplevelsen vilket minimeras då varumärket känns

relevant i sin miljö. Från varumärkesinnehavarens sida är det samtidigt viktigt att miljön vid

exponeringsögonblicket har en passform med vad varumärket står för.
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4.4.2 Interaktion

Det som studiens respondenter betonar som mest attraktivt med att kommunicera varumärken

i interaktiva spel är just interaktionen, som nämnts tidigare i den empiriska redogörelsen, det

vill säga att spelaren aktivt ges möjligheten till att interagera med varumärket. Att låta ett

varumärke agera i spelet genom passiv annonsering ser respondenterna ingen tillförd nytta

med i förhållande till passiva kommunikationskanaler. Om varumärket agerar som en annons

istället för en brukbar produkt i spelet framställs det vara samma form av statisk

kommunikation som det skulle innebära att annonsera utanför det interaktiva spelet i passiva

kommunikationskanaler. Möjligheterna till en form av aktiv kommunikation skapas således

när varumärket kan kopplas samman med spelmiljön och att produkten kan användas som ett

aktivt objekt i det interaktiva spelet.

En av de mer intressanta aspekterna för varumärkesägarna är att lyfta in produkterna i

spelmiljlön så att man kan använda dem. Det är ett av de starkaste sätten att få till stånd

en interaktion med varumärket.

(Robin Askelöf)

Det är en egenskap som spel har och som andra medier till viss del saknar eftersom spel

ger  en helt annan möjlighet att framhäva produktegenskaper då du kan använda dem.

(Mattias Svahn)

I det interaktiva spelet kan varumärkesinnehavaren således framhäva produktdimensioner och

utmana konsumenten att ställa sig frågan vad det innebär att konsumera produkten. På så sätt

kan konsumenten uppleva en möjlig konsumtion i en virtuell miljö, innan han eller hon brukat

produkten i verkligheten. Vissa produktdimensioner, som är svåra att föra fram i andra

medier, kan därmed kommuniceras i interaktiva spel genom att man på ett mer handgripligt

sätt kan visa på produktens funktionella nytta.

4.4.3 Autenticitet

Den konstruerade miljö som interaktiva spel utgör ger, som tidigare nämnts, möjligheten till

att även tillföra varumärket egenskaper som den inte har i verkligheten. För att

kommunikationen av en produkts egenskaper inte ska slå tillbaka på varumärket vid faktisk

konsumtion betonas det därför att det krävs en viss form autenticitet. De produkter som
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marknadsförs i ett interaktivt spel måste därmed kommuniceras på ett sätt där

produktegenskaperna påminner om verklig konsumtion av produkten. De interaktiva spelen

kan framhäva fördelar med produkten och visa varumärket från sin bästa sida men produkten

får inte framstå som överdrivet bra genom att overkliga produktegenskaper läggs till. Om så

sker understryks det att konsumenten kan känna sig vilseledd av varumärket, och därmed

tappa förtroendet för det vid faktisk konsumtion. Detta blir viktigare ju närmare verkligheten

spelet ligger.

Jag tror till och med att det kan vara ännu värre att överdriva i ett spel än i

verkligheten, därför att du använder fler sinnen, du lär dig på fler sätt så att när du

kommer ut och blir besviken, då blir du besviken på fler sätt. Du har inte bara läst det,

det har även fungerat, du har även tänkt att det har fungerat och du har framförallt känt

att det har fungerat.

 (Anders Dalenius)

I vissa spel anstränger man sig för att faktiskt göra ett realistiskt spel fullt ut. Så frågan

är ju också hur mycket jag som utvecklare skulle tillåta att man förändrar en produkts

upplevelse. Därför att det finns ett behov av att faktiskt göra det så realistiskt som

möjligt.

(Emil Norrman)

Det är en konstruerad värld och jag tror att många kan uppfatta spelvärlden som

en mindre komplex miljö där man någonstans begriper spelreglerna. Reglerna

ser kanske inte likadana ut om man skulle konsumera produkten i verkligheten,

varför kanske många skulle avstå om produkterna i verkligheten inte alls

överensstämmer med hur dem ser ut och kan användas i spelen.
(Hans Rynnel)

Vidare menar respondenterna att man måste skilja på produktslag som man har nytta av i

spelet respektive nytta av utanför spelet. Spelaren kan bygga upp en emotionell koppling till

produkten i spelet på grund av att den hjälper spelaren att utföra vissa saker i den miljön,

medan produkten i verkligheten inte fyller någon funktion för konsumenten. Upplevd

konsumtion kan därför lättare transfereras till faktisk konsumtion om konsumenten erhåller en

emotionell koppling till produkten i spelet som även bidrar till någonting i verkligheten.
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Chansen för detta verkar öka ju närmare produktens användningsområde i spelet ligger

verklighetens användningsområde.

4.5 Varumärkeskommunikationens påverkan på synen på varumärket

Då en upplevelse definieras som något personligt och unikt, kom frågan under samtalen upp

om möjligheterna till att sända iväg en enhetlig varumärkesidentitet förändras då

konsumenten erhåller en upplevelse av produkten i ett interaktivt spel. Ytterligare det faktum,

som redogjorts ovan, att konsumenten är en aktiv och styrande part både i kommunikationen

och i viss mån spelets utformning var aspekter som beaktades.

… äger man miljön har man också kontroll över den. Men eftersom det är en

intensivare upplevelse finns det också många fler sätt det kan gå fel på

uppackningssidan.

(Mattias Svahn)

När man söker till att kommunicera varumärken i en miljö som konsumenten uppfattar som

personlig och att konsumenten erhåller någon form av upplevelse i denna sfär, framhållas det

som viktigt för varumärkesinnehavaren att ha en annan inställning till kommunikation. En

annons i en tidning som konsumenten inte gillar bläddrar den bara förbi, men att när

kommunikationen sker i miljöer som personen i fråga upplever som sin egen sfär måste en

annan hänsyn tas till konsumenten. För att konsumenten ska ta till sig det kommunicerade

budskapet krävs det att varumärket i sådana kontexter agerar på konsumentens villkor och

inte tvärtom. Detta framhålls vara väldigt viktigt i interaktiva spel.

Det betonas dock att varumärkesinnehavarna kan använda sig av att man till viss del förlorar

kontrollen då varumärket agerar på konsumentens villkor, genom att få konsumenten att bli

delaktig i att bygga varumärket i rätt riktning. Därmed ses möjligheten till att skapa en ännu

djupare relation till konsumenten. Den tappade förmågan att kommunicera en

varumärkesidentitet i ett interaktivt spel kan vägas upp av möjligheterna till en fördjupad

relation

Jag tror att det är det som du kan vinna på det här. Om det skrämmande och det jobbiga

är att bilden av ditt varumärke kanske blir lite annorlunda än du tänkt dig och hoppats
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på så är fördelen samtidigt att relationen blir oerhört mycket starkare. Det är först när

man upplever och interagerar med ett varumärke som man får en relation till det. Och

det är det som kanske varumärkesägarna måste inse här.

  (Thomas Weigle)

Detta är inte kommunikation i den gamla klassiska bemärkelsen med sändare och

mottagare.  Det handlar mer om att man någonstans snarare blir en del av människors

verklighet och att spelaren blir en medproducent eller en del i att man skapar denna

verklighet. Det blir väldigt tydligt i dataspel såklart.

 (Hans Rynnel)

Genom att konsumenten till viss del är medproducent av budskapet i ett pågående scenario

finns det många influenser hos spelaren som kan komma att påverka hur bilden av ett

varumärke i ett interaktivt spel uppfattas. Det empiriska materialet visar dock på att det

samtidigt finns stora möjligheter om man som varumärkesinnehavare är villig att

kommunicera sitt varumärke i en sådan miljö. Det betonas att ett större engagemang för

varumärket kan skapas hos konsumenten om man därmed bjuder in konsumenten till att

interagera med varumärket.  Men det kräver också att man som varumärkesinnehavaren inser

att man till viss del inte kan styra hur bilden av sitt varumärke i ett interaktivt spel kommer att

uppfattas. Detta är även något som respondenterna för en allmän diskussion kring om att

varumärkesinnehavarna måste inse att de inte är i kontroll över uppfattningen om varumärket,

men att det blir väldigt tydligt vid kommunikation i interaktiva spel. De måste inse att

varumärkets identitet är en målbild och aldrig en strikt definition av varumärket och att

varumärken i interaktiva spel skapar ytterligare en dimension då varumärket läggs i ett

samanhang där kontrollen till viss del tappas.

Självklart ökar risken för varumärket om du inte kontrollerar kontexten och

exponeringen fullt ut. Å andra sidan erbjuds möjligheter till att fånga konsumentens

intresse och skapa ett engagemang för produkten vilket ger större möjligheter att

påverka uppfattningen om ditt varumärke. Rätt utfört kan det därför finnas mycket att

vinna.

                                        (Robin Askelöf)
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Författarna tolkar det förda resonemanget som att det föreligger en svårighet från

varumärkesinnehavarens sida att kunna kommunicera en enhetlig varumärkesidentitet vid

kommunikation i ett interaktivt spel. Detta beroende på att man placerar varumärket i en

upplevelsebaserad miljö som till stor del styrs av den spelande individen och att därmed blir

kontrollen över uppfattningen av varumärket mindre. Detta tycks dock framföras som en

möjlighet att ytterligare lägga till dimensioner av relationsskapande kommunikation.
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V ANALYS

I detta kapitel kopplas det empiriska materialet samman med de teorier som

utgör referensramen.  Analysen är disponerad utifrån samma struktur som den

empiriska redogörelsen, detta för att på ett tydligt sätt kunna analysera

materialet utifrån studiens frågeställningar.
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5.1  Interaktiva spels möjligheter till varumärkeskommunikation

5.1.1 Konsumenten gör ett aktivt val

En viktig distinktion för mottaglighet vid varumärkeskommunikation har empiriskt visat sig

vara vilken form av engagemang kommunikatören kan frambringa hos konsumenten. Detta då

mottagligheten hos individen ökar om engagemanget är stort. Varumärkesinnehavaren vill via

kommunikationen skapa ett engagemang hos konsumenten som gör att det den upplever också

betyder något.  Just det faktum att konsumenten väljer att delta samt att detta sker i en miljö

som individen uppskattar är därför viktiga parametrar som möjliggör att konsumenten kan

erhålla ett engagemang vid kommunikation genom interaktiva spel.  Att konsumenten agerar i

en vald miljö som den finner stimulerande möjliggör att de positiva associationer som

konsumenten har till spelet samt upplever i spelet kan komma att transfereras till den

omgivning som spelet utgör. Detta medför även att dessa associationer kan överföras till de

varumärken som kommuniceras däri. Engagemangets vikt stöds av Kleeberger (2002) som

menar att engagemang bygger på variablerna emotion, motivation och attityd, där även

Söderlund (2003) menar att en hög grad av emotion skapar en ökad grad av motivation att

behandla information. Vi har därför funnit att den omgivning och den kontext som interaktiva

spel utgör och det val som konsumenten gör genom att spendera sin tid i den miljön utgör en

grogrund för att konsumenten ska vara mottaglig för ett kommunicerat budskap i form av

varumärken i ett interaktivt spel. Detta i likhet med Ørnbo et al (2005) som menar att

atmosfären där budskapet kommuniceras bör ses som en viktig katalysator i

perceptionsprocessen som kan användas för att avväpna medvetandets försvarsattityder så att

de blir inställda på att ta emot känslointryck, tolka samt spara budskap. Om objekten därmed

är i form av varumärken i interaktiva spel möjliggör det att konsumenten kan sammankoppla

den positiva känslan spelet ger med varumärket då varumärket blir en del av den

omgivningen.

5.1.2 Konsumenten agerar i en konstruerad värld

Empiriskt tyder möjligheterna med den konstruerade verkligheten som interaktiva spel utgör

att man som varumärkesinnehavare kan minimera att varumärket kommuniceras i ett

sammanhang där brus kan komma att försvåra mottagligheten för kommunikationen. Detta

möjliggör för varumärkesinnehavaren att på ett tydligt sätt kunna visa ett varumärke och dess
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funktion i en kontext där konkurrensen om att erhålla konsumentens uppmärksamhet kan

konstrueras till en väldigt låg nivå. Interaktiva spel kan därför skapa en miljö som kan ses som

förenklad och framhålls som attraktiv då det är en form av enklare miljö för kommunikation

än vad verkligheten erbjuder. Detta kan ställas mot Ries och Trouts (2001) resonemang kring

dagens samhälle som ett överkommunicerat samhälle och att det därför kan vara svårt att nå

fram till konsumenten. Vi har därför funnit att den konstruerade värld som interaktiva spel

utgör är en kontext där varumärken kan lyftas fram tydligare då de agerar i en miljö som kan

göras renare från obstruerande föremål. Detta medför även att varumärken kan, vilket Melin

(1999) anser är viktigt, ges en klar position i konsumentens medvetande då konsumenten

använder interaktiva spel.

5.1.3 Konsumenten är en aktiv part i kommunikationen

Att ett interaktivt spel är en konstruerad verklighet som erbjuder den spelande individen att

själv styra och röra sig inom ramarna för omgivningen har empiriskt visat sig göra det möjligt

för varumärkesinnehavaren att skapa en aktiv kommunikation med konsumenten. Det

interaktiva spelets förmåga för varumärkesinnehavaren att kunna kommunicera aktivt med

konsumenten möjliggör i sin tur även för konsumenten att bli en aktiv part i

kommunikationen. Detta i likhet med Berger (2002) som menar att interaktiva spel är det

media som gjort att konsumenten har gått från åskådare till medverkare. Detta definierar

Kleeberger (2002) som en ”prosumer”, det vill säga en individ som simultant producerar och

konsumerar. Passiva kommunikationskanaler kan i detta sammanhang ses som en

kommunikation där konsumenten enbart konsumerar. Det empiriska underlaget visade på att

passiva kommunikationskanaler i mångt och mycket söker till att förmedla en kunskap till

konsumenten om varumärkets existens och vad det står för. De passiva

kommunikationskanalerna saknar dock förmågan att få konsumenten att interagera aktivt med

varumärket. Passiv kommunikation sker externt från konsumentens möjligheter till att

interagera med produkten medan det genom den aktiva kommunikationen i interaktiva spel

finns en möjlighet till interaktion med varumärket från konsumentens sida. Ur teorin

framkommer det att ett varumärke ger konsumenten en förmåga att komma ihåg produkten

och att kommunikation används för att skapa kännedom, rykte eller en framträdande plats på

marknaden i förhållande till andra produkter. (Melin, 1999; Keller, 2003) Centralt verkar vara

att man vill skapa en klar position för varumärket i konsumentens medvetande vilket

möjliggör för konsumenten att dels få kännedom om produkten och att i förlängningen av
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detta komma ihåg varumärket tills det att ett köptillfälle uppenbarar sig. Synsättet tyder på att

varumärket eller produkten har ett externt förhållande till konsumenten tills konsumtion sker.

Attraktionskraften i interaktiva spel kommunikativt sett ligger därför i möjligheten att skapa

en miljö där känslan hos användaren är att han eller hon styr mediet och därmed även ges

möjlighet att aktivt integrera och uppleva konsumtion av ett varumärke i spelet. Empiriskt

framhålls att detta borde medföra att mottagligheten för kommunikation i interaktiva spel är

hög. Resonemanget finner visst stöd hos Keller (2003) som menar ju mer en konsument

upplever ett varumärke, desto mer troligt är det att varumärket på ett starkt sätt kommer att bli

registrerat i minnet och att den källa som skapar starkast kännetecken samt mest fördelaktiga

associationer är direkta upplevelser med varumärket. I fallet med interaktiva spel går det inte

att skapa direkta upplevelser av varumärket i form av faktisk konsumtion men likväl en

upplevd konsumtion.

Att konsumenten är en aktiv part skapar förutsättningar för att ett varumärke därmed kan

agera i en miljö som den spelande individen finner personlig. Det empiriska underlaget tyder

på att detta möjliggör för att kommunikation som konsumenten tar emot uppfattas som mer

personlig och att det i sin tur gör att mottagligheten för budskapet därmed ökar. Detta är även

i likhet med vad Schmitt (1999) diskuterar kring att marknadsföring i en omgivning som

skapar en upplevelse för individen medför att individen kan erhålla en känsla av att vara unik

och att företagets budskap är riktat till den enskilde individen. En talande bild ges empiriskt

av Weigle som menar att det interaktiva spelets utformning gör det möjligt att skapa en känsla

hos konsumenten att det är denne som i ett spel kan rädda världen, vilket en trettiosekunders

reklam film aldrig kan återskapa. Det föreligger således en attraktion i det interaktiva spelets

möjligheter för kommunikation. Detta då det interaktiva spelet skapar en möjlighet för den

spelande individen att agera som ett aktivt objekt inom ramarna för spelets miljö, vilket i sin

tur gör det möjligt för individen att på ett personligt plan interagera aktivt med ett varumärke i

spelet. Detta till skillnad från passiva kommunikationskanaler där konsumenten är frånskild

från interaktionsmöjligheter med varumärket.

Interaktiva spels utformning gör därmed att glappet mellan faktisk konsumtion och upplevd

konsumtion i spelet kan minimeras då det interaktiva spelet skapar en möjlighet för

konsumenten att interagera med varumärkta produkter i spelet. Vi har därför funnit att det är

denna dimension som utgör den aktiva kommunikativa fördelen i interaktiva spel jämfört med
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passiva kommunikationskanaler. Detta då man genom de interaktiva möjligheterna kan

utmana konsumenten att uppleva konsumtion av varumärket. Skillnaden föreligger således

vara att konsumenten kan interagera med varumärken i interaktiva spel och därmed

förkroppsligas med varumärket medan passiva kommunikationskanaler gör att varumärket

kommuniceras externt, skiljt från konsumenten.  Detta synsätt återfinns hos Ørnbo et al

(2005) som menar att kommunikation i form av passiva visuella budskap många gånger

saknar en vitalitet, vilket gör det svårt för konsumenten att koppla det kommunicerade

budskapet till hur konsumtion ter sig. Att med hjälp av upplevelser koppla beteende och

rörelse till budskapet gör att man kan involvera mottagaren och därmed kan se konsumenten

som en aktiv part i kommunikationen

5.1.4 Konsumenten kan lära sig om produktegenskaper

Möjligheten att kunna lära ut produktegenskaper och ta till sig ett varumärke, i form av hur

det är att konsumera detta varumärke, möjliggörs till fullo när konsumenten kan interagera

med varumärket. Som ovan påvisats kan konsumenten agera som en aktiv part i ett interaktivt

spel och därmed även aktivt interagera med objekt som återfinns i spelet. Interaktiva spels

konstruerade verklighet har även påvisats kunna skapa en upplevd konsumtion av varumärken

om konsumenten ges möjligheten till att interagera med den varumärkta produkten. Det

empiriska underlaget visar därför upp en entydig bild kring interaktiva spels möjligheter till

att lära ut produktegenskaper genom att få konsumenten att interagera och uppleva produkten,

jämfört med många andra kommunikationskanaler, beroende på att kommunikationen inte

begränsas till det visuella eller audiologiska sinnet. Tillägget av sinnet känsel i

kommunikationen har framhållits som önskvärt kommunikativt sett då fler sinnen i en

inlärningssituation ökar mottagligheten. Att interaktiva spel erbjuder en miljö där

konsumenten kan gå och röra vid varumärket möjliggör därför för ett förkroppsligande av

varumärkets produktegenskaper hos konsumenten. Detta stämmer väl överens med Schmitts

(1999) ställningstagande om att kommunikationen får mer djup, bredd samt påverkar

mottagaren mer kraftfullt om budskapet kommuniceras genom fler sinnen samtidigt.

Förmågan att lära konsumenten hur den bör konsumera ett varumärke kan även diskuteras i

termer av att ett interaktivt spel är uppbyggt kring regler för hur användaren bör agera i spelet.

Det empiriska resonemanget om att en spelare kan erhålla en belöning när denna har utfört en

handling visar på att denna belöning även skulle kunna kopplas till en varumärkt produkt i
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spelet. Om konsumenten aktivt använder en varumärkt produkt i spelet och om spelet är

uppbyggt på ett sätt där konsumenten får veta om dess handlingar uppfattas som positiva eller

negativa av spelet kan således spelaren lära sig hur produkten ska användas. När produkten

används på rätt sätt kan således konsumenten erhålla en belöning i form av att ha löst en del

av spelets problematik. Denna inlärningssituation stöds även teoretiskt av Prensky (2000) som

menar att inlärningsmomentet i ett interaktivt spel skapas på grund av att spelaren, vid en

åtgärd, omedelbart får svar på om det var positivt eller negativt samt om reglerna för spelet

godkänner det. Således har vi funnit att det finns möjligheter att framhäva produktegenskaper

men även att till viss del styra ett önskvärt beteende kring hur konsumenten bör konsumera

varumärket vid konsumtion i spelet då utformandet av spelets regler möjliggör för detta.

Sett utifrån Pine och Gilmoures (1999) modell över dimensioner av upplevelser tyder det

hittills förda resonemanget i analysen att de intressanta upplevelserna vad gäller

kommunikation i interaktiva spel består av eskapistiska upplevelser samt utbildningsmässiga

upplevelser (se figur 5). Detta då dessa typer av upplevelser karaktäriseras av ett aktivt

deltagande från konsumentens sida.

Enligt Mossberg (2003) påverkas deltagandet i en upplevelse av hur standardiserat

erbjudandet är, där en lägre grad av standardisering uppstår då konsumenten är en aktiv och

Figur 5. Dimensioner av upplevelser
Egen bearbetning av Kapferers modell
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medproducerande part av upplevelsen.  Det tidigare resonemanget visar på att konsumenten

genom sitt aktiva val att bruka ett interaktivt spel försätter sig i en vald upplevelse av

eskapistisk karaktär. Samtidigt möjliggör det interaktiva spelets utformning att

kommunikationen kan utbilda konsumenten om produktegenskaper genom att en upplevelse

av konsumtion av varumärket förkroppsligas hos konsumenten när den väljer att använda sig

av varumärket som ett aktivt objekt i spelet.

5.1.5 Möjliggör för relationsskapande kommunikation

Att påvisa åtskillnaden mellan att kommunicera passivt respektive aktivt med en konsument

har varit centralt för studien. Distinktionen dem emellan har empiriskt visat på att den passiva

formen av kommunikation förmedlar en form av information om varumärkets existens till

konsumenten. Att kunna kommunicera aktivt med konsumenten i ett interaktivt spel genom

att involvera denne i kommunikationen har därför framställts som ett sätt att istället skapa en

relation till konsumenten. Vi tolkar det empiriska underlaget som att en relation mellan ett

varumärke och en konsument först kan skapas då en interaktion dem emellan har skett. Det

faktum att konsumenten som brukar ett interaktivt spel agerar inom spelets ramar som ett

aktivt objekt och därmed kan interagera och uppleva konsumtion av varumärken i spelet visar

därför på att en relation mellan ett varumärke och en konsument kan uppkomma vid

kommunikation i interaktiva spel. Tolkningen styrks av Ørnbo et al (2005) som menar att

kommunikation där kropp och rörelse ingår ökar inlärningen och genom att koppla beteende

och rörelse till budskapet involveras mottagaren vilket möjliggör för skapandet av en dialog.

Enligt det empiriska underlaget är en dialog en förutsättning för skapandet av en relation där

författarna tolkar det empiriska underlaget som att passiv kommunikation istället skapar en

form av monolog som söker till att berätta vad konsumenten ska tycka om varumärket. Vi har

därför funnit att den aktiva kommunikationen som ett interaktivt spel kan skapa möjliggör för

en dialog mellan varumärke och konsumenten vilket i förlängningen möjliggör för skapandet

av en relation till varumärket genom upplevd konsumtion.

De funna möjligheterna med varumärkeskommunikation i interaktiva spel kan sammanfattas

med att mottagligheten för kommunikation bör vara hög beroende på att konsumenten från

början gör ett aktivt val att spendera tid i en miljö som konsumenten uppskattar. Detta val

görs även av konsumenten i förhållande till passiva medier som exempelvis vid TV-reklam.

Det är dock kombinationen av att göra ett aktivt val att spendera sin tid i en miljö som
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uppskattas av konsumenten tillsammans med konsumentens möjligheter att agera aktivt med

varumärkta produkter i spelet som bäddar för en hög mottaglighet. Detta möjliggör för

konsumenten att agera som ett aktivt objekt och därmed interagera med ett varumärke och

uppleva konsumtion, istället för att erhålla kommunikation i form av information. Detta i sin

tur skapar förutsättningar för konsumenten att erhålla en relation till varumärket genom

kommunikationen i interaktiva spel och därmed även en hög grad av mottaglighet.

5.2 Utformning av varumärkeskommunikation i interaktiva spel

Givet de möjligheter interaktiva spel tycks utgöra kommunikativt sett faller det sig naturligt

att därefter utreda hur kommunikationen kan vara utformad för att de uppställda

möjligheterna ska kunna komma att realiseras.

5.2.1 Miljön

När en varumärkesinnehavare kommunicerar sitt varumärke i ett interaktivt spel innebär det

att de väljer att kommunicera genom ytterligare en kanal tillsamman med de andra kanaler

som man har valt för den varumärkesstrategi som lagts fram för varumärket. Det innebär att

varumärkesinnehavarens tidigare kommunikation, skiljt från det interaktiva spelet, har byggt

upp vissa värden runt varumärket och att varumärket står för något genom sin

kommunikation. Ett varumärke kan därför inte agera i vilken kontext som helst då det innebär

att de värden ett varumärke byggt upp kan komma att sakna en passform med den omgivning

som varumärket kommuniceras i. Detsamma föreligger för kommunikation i interaktiva spel

där varumärken inte kan agera i ett spel som helt och hållet går emot varumärkets värderingar.

Detta är i enlighet med Håkanssons (2004) ställningstagande om att en konsuments

uppfattning om ett varumärke är ett resultat av allt det som varumärkesinnehavaren lyckats

kommunicera vid en given tidpunkt. Det förefaller därför vara av stor vikt att den miljö som

det interaktiva spelet representerar när varumärket exponeras i spelet har en passform med de

värderingar som varumärket besitter. Detta för att inte kommunikationen i det interaktiva

spelet ska kollidera med tidigare kommunicerade värden av varumärket i andra kanaler.

Vad som ytterligare lyfts fram är att varumärket måste kommuniceras på ett sätt som gör att

det känns relevant i spelet. Ett varumärke i ett interaktivt spel måste därmed integreras på ett

sätt som gör att det fyller en funktion i spelet för konsumenten. För att inte varumärket i det
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interaktiva spelet ska uppfattas som ett störande moment, likt TV-reklam ofta gör, måste

varumärket därmed integreras i spelet på ett sätt som gör att konsumenten kan interagera med

det, det vill säga använda det som ett aktivt föremål och därmed erhålla en känsla av upplevd

konsumtion. Detta i likhet med Ørnbo et als (2005) resonemang som visar på att om inte

innehållet i en upplevelse har någon mening i förhållande till produkten och målgruppens

intresse sparas inte budskapet i konsumentens medvetande utan filtreras bort. Varumärket bör

därför kommuniceras som ett aktivt föremål som gör att den spelande individen upplever sig

använda varumärket för att utföra handlingar i spelet och att dessa handlingar inom spelets

ramar uppfattas som positiva. Är däremot upplevelsen som konsumenten erhåller vid ett visst

skede i ett interaktivt spel inte kopplat till varumärket avtar effekten.

Det empiriska underlaget visar därför på att varumärken som kommuniceras i interaktiva spel

inte kan vara i centrum utan måste integreras och fylla en funktion i spelets miljö.

Resonemanget kan broderas ut genom att använda sig av Prahlad och Ramaswamys (2004)

teori om att företag måste skapa interaktiva upplevelserum där företaget och konsumenten i

samarbete kan skapa ett utbyte i lärande omgivningar i stället för säljande omgivningar.

Distinktionen görs att konsumenten kan uppfatta en miljö som säljande när konsumenten inte

erhåller något värde tillbaka respektive lärande om ett utbyte sker. I kontexten interaktiva spel

kan således konsumenten uppfatta spelet som en säljande omgivning om varumärket inte

fyller en funktion. Fyller däremot varumärket en funktion kan en större grad av acceptans

erhållas för att varumärket existerar i miljön i utbyte mot att den spelande individen kan

använda produkten för att ta sig vidare i spelet. En slutsats som vi gör är därför att en positiv

upplevelse i spelet kan starkare kopplas till varumärket om konsumenten erhåller upplevelsen

genom att använda en varumärktprodukt som fyller en funktion i spelet.

5.2.2 Interaktion

Distinktionen mellan passiv och aktiv kommunikation visar tydligt på att kommunikationen

antingen kan involvera konsumenten eller att denna förblir en passiv part där inte det

kommunicerade budskapet förkroppsligas hos konsumenten. Interaktiva spels möjligheter för

budskap att förkroppsligas hos konsumenten genom en upplevd konsumtion av ett varumärke

i spelet har påvisats vara en av de starkaste faktorerna som gör interaktiva spel intressanta ur

ett kommunikativt perspektiv. Vi tolkar därför det empiriska underlaget entydigt till att passiv

kommunikation i interaktiva spel inte tillför någon ytterligare dimension i kommunikationen i
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jämförelse med traditionella passiva kanaler. Vi har därför funnit att visuella budskap som

konsumenten inte kan interagera med inte heller fyller någon ytterligare funktion för att

konsumentens mottaglighet för kommunikationen ska öka. Passiv kommunikation i form av

annonser i interaktiva spel innehar därmed samma brist kommunikativt sett som passiv

kommunikation i form av annonser kan lida av i verkligheten. Detta finner stöd hos Nelson

(2005) som menar att det är först när en individ använder en varumärkt produkt som blir en

instrumentell del av det interaktiva spelet som det är troligt att individens associationer,

emotioner och attityder till den varumärkta produkten kan komma att förändras. Att

konsumenten kan interagera med en varumärkt produkt har tidigare visats ovan under 5.1.5

vara ett kriterium som måste vara uppfyllt för att varumärket ska kunna skapa en relation till

konsumenten. För att förstärka mottagligheten och skapa en relation till konsumenten genom

kommunikation av ett varumärke krävs det därför att konsumenten ges en möjlighet att aktivt

interagera med varumärket i spelet.

För att jämföra det hittills förda resonemanget under 5.2 med Chen & Ringels modell (2001)

över olika former av integration av varumärken i interaktiva spel fyller således den associativa

integreringen ingen ytterligare funktion då denna integreringsnivå inte gör att konsumenten i

det interaktiva spelet kan erhålla en upplevd konsumtion av varumärket. (se figur 6 nedan)

Den illustrativa integrationen å andra sidan möjliggör för konsumenten att uppleva

konsumtion genom att interagera med varumärket. Denna form av integrering skulle kunna,

enligt denna studie, möjliggöra för att avståndet mellan upplevd konsumtion och faktisk

konsumtion kan minimeras. Illustrativ integrering innebär dock att spelets omgivning inte

behöver stämma överens med varumärkets värderingar, varpå den tidigare diskussionen ovan

under 5.2.1 visar på att varumärket därmed kan uppfattas som att inte höra hemma i spelets

miljö och till följd därav istället uppfattas som ett irritationsmoment av konsumenten. Genom

att kommunicera varumärket demonstrativt i ett interaktivt spel kan varumärket bli

kommunicerat i en kontext där dess värderingar stämmer överens med spelets omgivningar.

Varumärket agerar således i en miljö som känns naturlig för varumärket samtidigt som

varumärket kan användas som ett aktivt objekt för att utföra handlingar i spelet.
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Vad Chen & Ringels (2001) modell inte tar upp vad gäller integrering av varumärken är

frågan kring vilken form av autenticitet som krävs när man kommunicerar varumärken i

interaktiva spel. Att varumärket vid demonstrativ integrering kommuniceras i en miljö som

känns naturlig för varumärket och att konsumenten aktivt kan integrera med varumärkena är

två viktiga parametrar. Men modellen besvarar inte frågan huruvida möjligheten till att lägga

till produktegenskaper i det interaktiva spelet bidrar eller försämrar kommunikationen av

varumärket. Detta kommer därför att diskuteras i nästkommande avsnitt.

5.2.3 Autenticitet

Det interaktiva spelet, sett som en konstruerad verklighet, möjliggör för

varumärkesinnehavaren att kunna lägga på varumärket produktdimensioner som konsumenten

kan absorbera vid upplevd konsumtion i spelet. Varumärket kan således tillföras andra

attraktiva attribut som inte behöver återfinnas på den varumärkta produkten vid konsumtion i

verkligheten.  Vi har dock funnit att det bör finnas en viss samstämmighet mellan den

upplevda konsumtionen i det interaktiva spelet och den faktiska konsumtionen i verkligheten.

Sett utifrån Baudrillards (1994) tes om att individen i dagens mediesamhälle inte bygger upp

en verklighetsuppfattning utifrån verkligheten utan från en annan typ av hyperverklighet

skulle det kunna vara troligt att konsumenten därmed i det konstruerade interaktiva spelet

uppfattar en tillförd nytta av att uppleva konsumtion av de tillförda attributen hos varumärket.

Den upplevda nyttan med varumärket skulle i förlängningen av detta kunna göra att

konsumenten söker upp varumärket i verkligheten för att utföra en faktisk konsumtion. Detta

resonemang kan tas i beaktande om konsumenten inte har några tidigare referenspunkter till

Figur 6. Varumärkets integration

Källa: Egen bearbetning av Chen & Ringels modell
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varumärket eller produktgruppen. Detta i enlighet med det exempel som framkom under den

empiriska studien om att en konsument som inte tidigare har spelat golf kan genom att bruka

ett interaktivt spel om golf subjektivt lära sig vilken golfutrustning han eller hon bör använda

den dagen konsumenten väljer att börja spela golf i verkligheten. Om det däremot redan finns

en referenspunkt och en rangordning av olika varumärken i en viss produktkategori hos

konsumenten visar denna studie på att man ej bör överdriva produktegenskaper i allt för stor

utsträckning. Detta då många spel söker sig till att vara mycket verklighetstrogna, varpå

överdrifter inte kan kommuniceras. Konsumenten kan således genom det interaktiva spelet

erhålla positiva associationer till varumärket, men det är viktigt att dessa positiva

associationer även kan erhållas i en liknande form vid faktisk konsumtion. Vad som

ytterligare styrker att det krävs en autentisk förankring vid kommunikation i interaktiva spel

är att konsumenten även använder fler sinnen än vid passivt mottagande av kommunikation.

Den autentiska förankringen i interaktiva spel kanske till och med måste vara ännu starkare än

vad den behöver vara vid kommunikation i traditionella passiva kanaler. Detta då

konsumenten vid den upplevda konsumtionen i det interaktiva spelet inte bara har sett eller

hört vad kommunikationen utlovar utan att konsumenten även förkroppsligats med budskapet

i det interaktiva spelet.  När ytterligare ett sinne har lagts till i kommunikationen har

konsumenten således inte bara passivt absorberat intrycket utan även skapat en upplevd

känsla av hur konsumtion av ett visst varumärke går till. Vikten av detta resonemang förstärks

av Håkansson (2004) som menar att det inte är namnet eller logotypen som kan betraktas som

varumärket. Det är istället det löfte som varumärkesinnehavaren har gett via sin

kommunikation i förhållande till ett visst namn eller logotyp där även Melin (1999) menar att

det måste finnas ett emotionellt skäl att lita på ett varumärke och att det måste representera en

positiv upplevelse.

Uppsatsens författare gör därför tolkningen att positiva associationer till varumärket kan

skapas genom att lägga på produktattribut som konsumenten absorberar vid upplevd

konsumtion i spelet, men att dessa inte får ligga allt för långt bort från hur faktisk konsumtion

av varumärket ter sig.  Detta då konsumenten vid faktisk konsumtion kan komma att ha svårt

att relatera den upplevda konsumtionen i det interaktiva spelet och därmed kan konsumenten

tappa förtroende för varumärket.
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5.3 Varumärkeskommunikationens påverkan på synen på varumärket

Det empiriska underlaget pekade på en viss problematik beträffande kommunikation i

interaktiva spel beroende på att spelupplevelsen kan ses som så intensiv att utfallet av

kommunikationen kan gå många olika vägar.  Detta är i likhet med Pine och Gilmoures

(1999) resonemang om att två olika individer inte kan erhålla samma typ av upplevelse. Det

föreligger därför vara svårt att vid kommunikation i interaktiva spel kommunicera på ett sätt

där varje användare av spelet kommer att uppfatta kommunikationen på det sätt som

avsändaren vill. Vad som ytterligare har lyfts fram som en försvårande omständighet är det

faktum att den spelande individen till viss del själv kan välja hur den ska interagera med ett

varumärke i ett spel. Den tidigare diskussionen i avsnitt 5.1.4 visade på att spelets regler

skulle kunna utformas på ett sätt där spelaren erhåller en form av belöning om denna väljer att

interagera med den varumärkta produkten på ett fördelaktigt sätt. Därmed kan man styra hur

konsumtion av varumärket bör gå till.

Då varumärken kommuniceras i interaktiva spel återfinns de i en miljö där

varumärkesinnehavaren till viss del tappar kontrollen på grund av att man väljer att lägga

varumärket i ett pågående media där handlingen inte är helt förutbestämd. Sammantaget visar

det därför på att det föreligger en svårighet då sändarens bild i ett interaktivt spel inte

nödvändigtvis blir en spegelvänd bild hos mottagaren, likt i Kapferers (1994) identitetsprisma.

Identitetsprismat bygger på antagandet att konsumentens uppfattning av varumärket är en

reflektion av den bild som sänds ut. Då konsumenten blir en medskapande part vid

kommunikation i interaktiva spel, tyder vår studie på att denna bild kan bli missvisande.

Kapferer (1994) menar att varumärkets personlighet bygger på de värden som

varumärkesinnehavaren skulle kommunicera om varumärket var en person och menar vidare

att kulturen binder samman företaget med varumärket medan varumärkesidentiteten skapar en

relation mellan varumärket och konsumenten. Vid varumärkeskommunikation i interaktiva

spel har vår studie visat på att konsumenten bör tillåtas ett större inflytande över

uppfattningen av varumärket. Detta för att en starkare relation mellan konsument och

varumärke ska kunna skapas. Kapferers (1994) syn på en varumärkesidentitet, där företagets

definition av varumärket framhålls som en fastlagd utgångspunkt, anser vi därmed kan

innebära svårigheter om starka relationer till konsumenterna vill uppnås via

varumärkeskommunikation i internativa spel. Med självbild avser Kapferer (1994) den inre

idealbild en konsument har av sig själv när denne brukar ett varumärke. Interaktiva spels
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möjligheter till upplevd konsumtion gör att konsumenten kan agera ut detta scenario i en

virtuell värld. På så sätt blir detta en mer reell bild hos konsumenten då denne får en känsla av

att ha upplevt den varumärkta produkten. Detta gör att konsumenten skapar sig en uppfattning

om varumärket mot bakgrund av bland annat vilka produktegenskaper som framhävs, vad

konsumenten kan göra med produkten eller varumärket i spelet samt i vilken spelkontext det

utspelas i. Detta innebär således att de starkt definierade värden som Kapferer (1994) anser är

av yttersta vikt för att kunna skapa en enhetlig varumärkesidentitet är svåra att arbeta fram

och hålla fast vid i interaktiva spel. Det interaktiva spelets möjligheter till att skapa en

upplevd konsumtion gör dock att konsumenten kan skapa en starkare självbild som därmed

även ligger närmare en faktisk konsumtion.

Det empiriska underlaget visade på att varumärkesinnehavarna kan använda sig av att man till

viss del förlorar kontrollen vid kommunikation i interaktiva spel, då varumärket agerar på

konsumentens villkor. Detta genom att få konsumenten att bli delaktig i varumärket och

därmed kan en djupare relation skapas mellan konsumenten och varumärket. Givet att det

interaktiva spelet erbjuder en interaktion med varumärket kan således konsumenten betraktas

som en medproducent och på så sätt en aktiv part av kommunikationen.  Håkansson (2004)

menar att om företagets definition av dess varumärke skiljer sig från konsumenternas, är det

konsumenternas uppfattning om varumärket som kommer att bli dominerande.  Interaktiva

spel framstår därför som en kommunikationskanal där konsumenten kan interagera med

varumärket vilket gör att varumärkesinnehavaren kan släppa in konsumenten i skapandet av

varumärket och därmed kan en starkare relation åstadkommas.

I interaktiva spel blir således konsumenten en medskapande part, det vill säga företaget kan få

konsumenten till att bli delaktig i att bygga varumärket i rätt riktning. I likhet ser Prahlad och

Ramirez (2004) att interaktivitet är den nya platsen för företag att skapa värde tillsammans

med kunderna. Denna diskussion förs i ett sammanhang skiljt från varumärkeskommunikation

där de menar att företag bör möta konsumenterna i lärande i stället för säljande omgivningar.

Den aktuella studien tyder på att dessa tankegångar även kan kopplas till

varumärkeskommunikationen i internativa spel. Spelets interaktiva och lärande miljö kan

utgöra en kontext i vilken företag och konsument kan bidra till varumärkets värdeskapande

tillsammans. Även Norman och Ramirez (2000) menar att kunden ska ses som ett

medskapande subjekt vilken medproducerar värde. Deras resonemang bygger på det utbyte
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som sker då konsumenten blivit företagets kund. Det interaktiva spelet erbjuder enligt vår

studie en kontext där detta utbyte och medskapande av värde inte behöver ske efter det att

konsumenten har genomfört ett köp och därmed blivit kund. I och med att konsumenten kan

interagera med ett varumärke och uppleva en konsumtion i interaktiva spel kan således

konsumenter, innan de blivit företagets kunder, bidra till ett värdeskapande av varumärket.

Resonemanget ovan visar på att uppfattningen av ett varumärke utgår från varje konsument,

givet att det interaktiva spelet är starkt upplevelsebaserat kan detta resultera i skilda

uppfattningar om det kommunicerade varumärket. Det borde således tyda på att en enhetlig

bild av varumärket kan vara svårt att uppnå. Respondenterna i studien är dock av

uppfattningen att det är av stor vikt att varumärket uppfattas som enhetligt. Detta gör att det är

essentiellt för varumärkesinnehavarna att välja vilken kontext man placerar sitt varumärke i.

De exakta förutsättningarna kring varumärket i ett interaktivt spel kan kanske inte styras, men

det kan däremot förutsättningarna runtom. Vår studie visar därför på att det interaktiva spelet

utgör en konstruerad miljö i vilken vissa förutsättningar kan bestämmas. Detta gör interaktiva

spel till en attraktiv kommunikationskanal där konsumenten kan bjudas in för att vara en aktiv

medproducent, vilket i sin tur kan skapa en starkare relation varumärket och konsumenten

emellan.
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VI SLUTSATSER

Ur analysen kommer det i följande kapitel utkristalliseras ett antal slutsatser

som grundas i studiens syfte och frågeställningar. Dessa kommer sedan att ligga

till grund för den därpå följande slutdiskussionen.
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6.1 Slutsatser

Studiens syfte är att att utreda interaktiva spels potential till att vara kommunikationskanal för

varumärken samt undersöka vilken syn varumärkesinnehavarna bör ha på varumärket vid

upplevelsebaserad kommunikation i interaktiva spel.

• Vilka möjligheter till varumärkeskommunikation kan interaktiva spel erbjuda?

Det kan vara svårt att bedöma olika kanalers kommunikativa möjligheter. En parameter som

dock framhålls som viktigt är graden av mottaglighet som kommunikationskanalen kan

åstadkomma hos mottagaren.  Att konsumenten vid brukandet av interaktiva spel gör ett aktivt

val att spendera sin tid i en miljö som han eller hon uppskattar har därför i denna studie visat

sig vara ett viktigt inslag för mottagligheten. Det interaktiva spelet utgör dessutom en miljö

där konsumenten kan agera med sin omgivning, vilket skapar förutsättningar för konsumenten

att interagera med ett varumärke och därmed erhålla en upplevelse av hur verklig konsumtion

av varumärket ter sig.  Enligt denna studie föreligger det således en attraktion i det interaktiva

spelets möjligheter för kommunikation då konsumenten kan agera som ett aktivt objekt inom

ramarna för spelets miljö, vilket i sin tur gör det möjligt för individen att på ett personligt plan

interagera aktivt med ett varumärke i spelet. Detta till skillnad från passiva

kommunikationskanaler där konsumenten är frånskild från interaktionsmöjligheter med

varumärket. Denna studie visar dessutom på att en relation till konsumenten först kan skapas

när en interaktion med varumärket har skett. Möjligheterna för konsumenten att interagera

med ett varumärke och uppleva konsumtion gör därför att varumärkesinnehavaren inte bara

kan kommunicera information, utan även kan skapa en dialog och därmed en starkare relation

mellan konsumenten och varumärket redan innan faktisk konsumtion skett.

• Hur kan kommunikationen vara utformad för att uppnå dessa möjligheter?

Åtskillnaden i denna studie mellan att kommunicera passivt respektive aktivt visar på att

visuella budskap som konsumenten inte kan interagera med i spelet inte heller ökar

konsumentens mottaglighet. Dessutom tyder denna studie på att varumärket i ett interaktivt

spel måste integreras på ett sätt som gör att det fyller en funktion i spelet, vilket innebär att

konsumenten kan använda varumärket som ett aktivt föremål. Det är även betydelsefullt att
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det kommunicerade varumärkets värderingar stämmer överens med spelets kontext vid

varumärkets exponeringstillfälle. Vidare tyder denna studie på att positiva associationer till

varumärket kan skapas genom att lägga på produktattribut som konsumenten kan absorbera

vid upplevd konsumtion i spelet, men att dessa inte får ligga allt för långt bort från hur faktisk

konsumtion av varumärket ter sig. Detta för att inte konsumenten ska tappa förtroendet för

varumärket.

• Påverkar upplevelsebaserad kommunikation i interaktiva spel den syn

varumärkesinnehavarna bör ha på varumärket, och i så fall hur?

Då interaktiva spel genererar en unik upplevelse för konsumenten resulterar detta i att bilden

av det kommunicerade varumärket kan skilja sig åt mellan olika individer. Varumärket

påverkas ytterligare på så sätt att varumärkesinnehavaren till viss del tappar kontrollen på

grund av att varumärket kommuniceras i ett pågående media där handlingen inte är helt

förutbestämd. Studien visar dock på att då interaktiva spel erbjuder en interaktion med

varumärket kan konsumenten ses som medproducent av budskapet och på så sätt en aktiv part

av kommunikationen. Då konsumenten interagerar med varumärket och därmed bidrar till att

bygga detta i rätt riktning indoktrineras även bilden av varumärket djupare, och en starkare

relation till varumärket kan skapas. Detta innebär således att konsumenter, innan de blivit

företagets kunder, kan bidra till värdeskapande av varumärket samt att en starkare relation

mellan konsument och varumärke kan skapas.
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6.2 Slutdiskussion

Varumärkeskommunikationen står inför stora förändringar, idag kanske mer än någonsin.

Detta då antalet varumärken på marknaden har accelererat och genom att konsumenterna

saknar förmågan att kunna ta emot alla budskap som kommuniceras. Ständiga tekniska

utvecklingar skapar i sin tur nya vägar till kommunikation och nya typer av upplevelser. Detta

förändrar sättet på vilket människor kommunicerar med varandra och hur de väljer att

spendera sin tid. I en värld av ökat utbud och därmed ökad konkurrens om uppmärksamheten,

anser vi att det handlar om våga finna nya vägar till och reformera sin kommunikation för att

kunna möta marknadens förändrade förutsättningar.

Interaktiva spel är en bransch som redan idag omsätter mer än filmindustrin, trots att dess

kommersiella historia är förhållandevis kort. Det tyder på en förändring av

konsumtionsmönstret vad gäller brukandet av olika medier och hur konsumenter väljer att

spendera sin fritid. Det intresse som legat till grund för den här uppsatsen är hur

kommunikationskanelen interaktiva spel skulle kunna nyttjas för att kommunicera

varumärken. Studiens resultat har visat på många möjligheter jämfört med passiva

kommunikationskanaler vilka skulle kunna tas tillvara på av kommersiella intressenter. Detta

främst beroende av att konsumenten kan agera och interagera aktivt med varumärkta objekt i

interaktiva spel. På så sätt kan en starkare relation skapas mellan varumärke och konsument,

redan innan konsumtion har skett i verkligheten.  Det är onekligen en intressant utveckling för

varumärkesinnehavarna att kunna kommunicera sitt varumärke i en alternativ värld. Att denna

värld dessutom är konstruerad och att man därmed kan framhäva varumärken från dess bästa

sida är ytterligare dimensioner som är ytterst intressanta kommunikativt sett.

Vi ser härmed en mycket spännande utveckling för varumärken, men den kan även uppfattas

som skrämmande för varumärkesinnehavarna. Detta är dels beroende av den stora okunskap

som råder då det kommer till interaktiva spel, något som vi återkommer till nedan, men även

att interaktiva spel är ett media där konsumenten i mångt och mycket är i kontroll då det är ett

pågående media. Detta innebär att varumärkesinnehavaren tappar kontrollen över sin

kommunikation i större utsträckning än i passiva kommunikationskanaler. En spelare befinner

sig i en miljö som denne uppskattar, vissa ser det som en flykt från verkligheten medan andra

uppfattar det som en utvidgning av densamma. Detta gör att det är av yttersta vikt att
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varumärkeskommunikationen sker på spelarens villkor och att hänsyn tas till denne. Vi tror att

denna utveckling är något som konsumenter i allt större utsträckning kommer att kräva för att

konsumera ett visst varumärke, oavsett om det figurerar i ett interaktivt spel eller inte. I den

uppsjö av olika varumärken som idag förekommer på marknaden kan man fråga sig varför ett

specifikt varumärke ska konsumeras om det bara sänder ut information om vad du som

konsument ska tycka? Vad denna studie därmed har visat är att interaktiva spel är en

kommunikationskanal där en interaktiv kommunikation kan åstadkommas för att stärka

relation mellan konsument och varumärke.

Vad som föreligger vara ett dilemma är den okunskap som idag finns kring

kommunikationskanalen interaktiva spel. Det har inte varit vår avsikt med denna studie att

försvara interaktiva spel som kommunikationskanal. Vi har dock under studiens gång vid ett

flertal tillfällen fått frågande blickar då vi berättat om vårt val av ämne. Frågetecknen har

mestadels bottnat i en oförståelse för relevansen av att studera kommunikation av varumärken

i interaktiva spel på en akademisk nivå.  Uppfattningen tycks vara att interaktiva spel är något

som används av barn och ungdomar och som saknar relevans och koppling till varumärken

och kommunikationen av dessa. Visst kan det vara så att även du som nu läser dessa rader har

eller har haft samma uppfattning? Vi ska här inte sticka under stolen med att dessa tankar

även infunnits hos oss i ett initialt skede innan vi fördjupade oss i ämnet.  Ett citat från en av

uppsatsens respondenter visar på problematiken kring den allmänna uppfattningen kring

interaktiva spel:

Jag är förvånad att det inte har kommit mer, det ska jag säga. Men det råder

alltför mycket okunskap och fördomar. Folk förstår inte att det lika väl kan vara

en 29-årig varumärkskonsult som heter Robin som kan spela, likväl som en 15-

åring.

 (Robin Askelöf)

Det ligger därför inte långt bort att konstatera att även många varumärkesinnehavare kan vara

av samma åsikt. Fenomenet att placera varumärken i interaktiva spel är relativt okänt och

outnyttjat, möjligheterna till trots. Den utbredda okunskapen och de fördomar som finns om

interaktiva spel anser vi är en av de större orsakerna till detta. Vi ser därför denna studie som

ett bidrag till att öka förståelsen kring interaktiva spel som en alternativ kommunikationskanal
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för kommunikation av varumärken.

Det bör dock påpekas att vi inte ser interaktiva spel som den magiska lösningen på alla

företags kommunikativa problem. Detta är ytterligare ett media genom vilket

varumärkeskommunikation kan ske, i kombination med övriga kommunikationsvägar.

Studien har dock visat på att det finns många attraktiva egenskaper som interaktiva spel

innehar, vilka skulle kunna användas för att kommunicera varumärken. Vi har dock även

insett att det finns en stor omognad i förekomsten av detta fenomen och därmed även en

okunskap på många håll. Som alltid innebär branscher och företeelser som fortfarande är i sin

linda både stor potential men även flera risker. Marknadsföring i nya medier samt dess

lönsamhet är beroende av hur väl mediet kan lyckas kommunicera med den valda målgruppen

Vi tror därmed att det för den modige och kreative här finns stora möjligheter till att skapa

uppseendeväckande varumärkeskommunikation och att varumärkesinnehavarna kan möta

konsumenterna på en ny arena och i en ny kontext så länge de vågar spela spelet…
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VII UPPSLAG

Många tankar har kommit och gått under processen att producera denna studie

om interaktiva spel. Vissa tankar om uppslag som det inte har funnits utrymme

för att ta med i uppsatsens på grund av vårt uppsatta syfte redogörs därför i det

följande kapitlet.
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Denna studie har gjort avgränsningen att inte göra någon form av konsumentundersökning,

utan istället fokusera på avsändarens tankar. Detta då studiens syfte inte var att utreda vilka

åsikter spelaren har om fenomenet utan enbart se till vilka kommunikativa möjligheter

interaktiva spel har. Av vår studie framkom det som viktigt att det kommunicerade

varumärket agerar på spelarens villkor. Genom att göra en studie där mottagarens, det vill

säga konsumentens, tankar kring fenomenet kom fram skulle vara intressant för att se hur

dessa anser att varumärket ska kommuniceras för att kunna tillföra något till spelet och bli

accepterat av målgruppen.

Vidare skulle en mer psykologiskt inriktad undersökning inom ämnet vara av stort intresse.

Detta för att utreda huruvida mottagligheten faktiskt ökar hos individen och i så fall varför.

Vilka psykologiska och beteendemässiga aspekter ligger bakom? Genom att en större kunskap

kring detta skapas kan även kommunikationen från varumärkesinnehavarens sida utformas på

bästa möjliga sätt.

Interaktiva spel präglas av mycket starka subkulturer, något som i det närmaste helt har

förbisetts i denna studie. Det finns även studier som visar på att spelen i sig är

identitetsskapande för de som brukar dem. Det vore därför intressant att genomföra en studie

som undersöker huruvida dessa aspekter skulle kunna användas ur ett varumärkesperspektiv,

det vill säga hur skulle detta kunna utnyttjas vid kommunikation av ett varumärke?

Ytterligare en infallsvinkel till fortsatt forskning ligger inom juridiken. Då interaktiva spel är

konstruerade skapelser går det, som uppsatsen diskuterat, att lägga på produktdimensioner

som inte nödvändigtvis behöver stämma överens med verklig konsumtion. Det vore intressant

att studera hur marknadsföringslagen ställer sig detta.  Innebär det falsk marknadsföring om

överdrivna egenskaper läggs på en produkt i ett interaktivt spel? Var går den juridiska gränsen

mellan fantasi och verklighet?
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BILAGA 1 – Intervjuguide

Vi kommer att inleda intervjun genom att berätta om oss själva, studiens syfte och målet med

intervjun.

Grundläggande frågor:

 Går det bra för dig om vi spelar in intervjun?

 Hur lång tid har du till förfogande?

 Kan du berätta kortfattat om dina yrkesmässiga erfarenheter som är relevanta för

studiens syfte?

Varumärken:

Frågorna är ställda för att vi ska få en uppfattning om hur du ser på konsumenten, företaget

och varumärket på dagens marknad och om det har skett något paradigm som kräver nya

former av kommunikationskanaler.

 Kan du se om det har skett en förändring i konsumentens förhållande till företagens

kommunikation av varumärken? I så fall, på vilket sätt kommer det till uttryck?

 Hur uppfattar du varumärkesinnehavarens möjligheter till att sända ut ett budskap på

dagens marknad? Har det skett någon förändring?

 Hur tror du konsumenterna påverkas av varumärkeskommunikation i nyare medier i

förhållande till mer traditionella kommunikationskanaler?

 Vissa teoretiker hävdar att man kan se konsumenten som en part som gått från att ha

varit isolerad till ansluten, från ovetande till informerad samt från passiv till aktiv. Vad

kan detta innebära för varumärkesinnehavarens möjligheter att kommunicera ett

varumärke? Fördelar och nackdelar?
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Upplevelser:

Frågorna är ställda för att vi ska få en uppfattning om hur du ser på upplevelsens inverkan

hos konsumenten vid ett kommunicerat budskap samt vilken påverkan det har på

konsumenten.

 Vad är din syn på begreppet upplevelse? Vad är det för känslor en upplevelse ger

konsumenten?

 Vilken inverkan tror du att upplevelser har på en konsuments mottaglighet av ett

kommunicerat budskap? För- och nackdelar?

 Tror du att konsumenter i allt högre grad söker/flyr till olika former av upplevelser i

sin vardag idag? I så fall hur?

 Vad tror du att kommunikation som skapar en form av upplevelse för konsumenten

kan göra för varumärket?

 En upplevelse definieras ofta som något unikt och personligt där konsumenten kan ses

som en delvis skapande part. Kan du därmed se en problematik med att

kommunikationen av ett varumärke via en upplevelse gör det svårt att kommunicera

en enhetlig bild/identitet av varumärket?

 Att konsumenten vid en upplevelse ses som en delvis medskapande part, dvs. att

konsumenten går från en passiv till en mer aktiv roll. Kan det i sin tur innebära att

varumärket mer effektivt förkroppsligas hos konsumenten?

 Vilken inverkan tror du att kommunikation genom ett flertal sinnen samtidigt (visuellt,

audiologiskt, känsel osv.) har för mottagligheten av ett kommunicerat varumärke?

Virtuell miljö:

Frågorna är ställda för att vi ska få en uppfattning kring dina tankar om virtuella miljöer som
en kommunikationskanal för varumärkesinnehavaren och dess inverkan på mottaglighet hos
konsumenten.

 Vad tycker du virtuella miljöer och interaktivitet kan göra för ett varumärke?

 Vilka för- och nackdelar ser du ur ett kommunikationsperspektiv med virtuella miljöer

samt interaktivitet?

 Tror du att mottagligheten förändras inför varumärkeskommunikation i en virtuell

miljö jämfört med verkligheten?
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 Vad tror du det faktum att den virtuella miljön är konstruerad innebär för

varumärkesinnehavarens möjligheter till kontroll över hur kommunikationen tas emot

av konsumenten?

 Tror du att glappet mellan önskad identitet samt upplevd image kan minskas på grund

att man i viss mån kan styra ett beteende i en virtuell värld?

 Tror du att den virtuella verkligheten skulle kunna erbjuda konsumenten en förenklad

verklighet där varumärkets värderingar kan uppfattas som mer sanna än vad de

uppfattas i verkligheten?

 Tror du att denna förenkling av verkligheten kan göra att det brus som existerar vid

kommunikation förmildras?

Interaktiva spel:

Frågorna är ställda för att vi ska få en uppfattning kring dina mer specifika tankar kring

interaktiva spel och kommunikation.

 Vad kan interaktiva spel erbjuda som andra kommunikationskanaler saknar?

 Vad tror du gör interaktiva spel till ett önskvärt media att kommunicera varumärken

genom?

 Vilka möjligheter ser du för en konsument att ”testa” en produkt eller varumärke i ett

interaktivt spel för att sedan fortsätta konsumtionen i verkligheten?

 Kan alla varumärken/produkter kommuniceras virtuellt på ett effektivt sätt? Om inte,

vilka tankar har du om vilken typ av varumärken/produkter som är mest lämpade för

det?

 Vilken inverkan tror du att det redaktionella innehållet i ett interaktivt spel ha på

mottagligheten av det kommunicerade varumärket?

 Hur viktig tror du att den bakomliggande berättelsen i det interaktiva spelet är för det

kommunicerade varumärket i spelet?

 Hur väl tror du att det kommunicerade varumärket måste passa in i spelet? Det vill

säga: hur väl måste det passa in i handling, stämma överens med spelets image etc.

 Tror du att varumärkeskommunikation i interaktiva spel kan förändra en individs

preferenser?

 Vilka möjligheter ser du i sådana fall för konsuments identitetsskapande genom spel,

att överföras till verkligheten?



88

Avslutande frågor:

 Har du något att tillägga?

 Kan vi använda ditt namn, eller vill du vara anonym?

 Går det bra att återkomma till dig per telefon eller e-post om vi har några fler frågor?

TACK FÖR DIN MEDVERKAN!


