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Sammanfattning
Reklamspel är ett verktyg inom reklambranschen, en bransch som undergått stor  

förändring under senare års digitala utveckling. Denna förändring uppmanar ständigt till 

bredare kunskap och högre förståelse hos både skapare och användare.

 Syftet med uppsatsen var att påbörja ett ramverk för skapandet av “bra” re-

klamspel. För det krävdes att ordet “bra” definierades och kunde förstås så att även 

diskussionen kring spel och reklam förbättrades.

 Det material som uppsatsen grundats i kommer från en två månader lång 

praktik där ett reklamspel producerades och från det designdokument som digital- 

byrån North Kingdom lämnade efter sitt reklamspel, The Coke Zero Game.

 Med kvalitativa metoder samlades resultat in och jämfördes mot en teoretisk 

grund byggd på kunskap inom marknadsföring, interaktions- och speldesign, använd- 

barhet och uttryck ofta använda i spelsammanhang. Detta ledde efter analys till 

slutsatser i form av ett ramverk på egenskaper som reklamspel bör sträva efter.

Nyckelord: Reklamspel, interaktionsdesign, speldesign, viral marknadsföring, använd-

barhet, meningsfull spelaktivitet
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Abstract

Swedish title: Vad är ett bra reklamspel?

English title: What is a good advergame?

Year of publication: 2009

Author: Jonas Johansson

Tutor/Examinator: Mattias Arvola

Language: Swedish

Abstract
An advergame is a tool for the business of advertisment, a business which has during 

the past years of digital evolution gone through a lot of change. This change demands 

greater knowledge and a better understanding amongst both the creators and users 

of the games.

 The purpose of the thesis was to initiate a framework for the creation of 

“good” advergames. For this the word “good” needed to be defined and understood 

so that also the discussion regarding games and advertising could improve.

 The material which the thesis was based on originated from an advergame  

created during a two month long internship and from the design document that the  

digital agency North Kingdom released after their advergame, The Coke Zero Game. 

 With qualitative methods, results were collected and later on examined against 

a theoretic base of knowledge surrounding marketing, interaction- and game design, 

useability and common expressions used in the context of games. After the analysis 

the conclusions narrowed down into a framework of qualities that an advergame 

should strive for.

Keywords: Advergame, interaction design, game design, viral marketing, useability, 

meaningful play
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1 Inledning
Tekniken rusar konstant framåt och när människors beteenden följer krävs det att 

sättet vi kommunicerar på anpassas. Digitala anpassningar visar sig bland annat i form 

av interaktiva kampanjer eller i användandet av sociala medier1. Samtidigt som digitala 

sätt att kommunicera får en fast plats på reklamskaparens agenda dyker det även upp 

fler och fler utbildningar med inriktning mot nya medier. Det råder alltså inga större 

tvivel om att vi förbereder oss inför en framtid som kräver kunskap om hur vi skapar  

bra interaktion människor emellan.

 Reklamspel är ett konkret verktyg i interaktiva kampanjer och skapas ofta för 

den tidiga fasen av en produktlansering. Dess syfte är att stärka det egna varu- 

märket, öka trafiken till produktens eller tjänstens hemsida samt driva spelaren  

till köp. Detta görs med en upplevelse som skapar intresse och mervärde samt  

har en kommunikation som är konsekvent mot den marknadsförda produkten eller 

tjänsten.

1.1 Syfte och frågeställning
Uppsatsens syfte var att ta fram en början till ramverk över eftersträvansvärda egen- 

skaper hos reklamspel. För detta krävs förståelse för de teorier som ingår och de 

begrepp som används. Ramverket ska i sin tur assistera i skapandet av nya reklam- 

spel, men också ge en vokabulär som tillåter avancerade samtal kring både spel  

och reklam.

 Diskussionerna är i dag fyllda av otydlighet där “bra” är frekvent använd och 

för att kunna besvara uppsatsens syfte krävs det denna otydliga term reds ut. Den 

konkreta frågeställningen blev därför: Vad är ett bra reklamspel.

1.2 Metod och metodkritik
Uppsatsen fokuserar på kvalitativa metoder och i synnerhet på fallstudier. Fallstudierna 

grundar sig i ett skarpt projekt samt en dokumentanalys av ett tidigare publicerat 

reklamspel. Det skarpa projektet går ut på att producera ett reklamspel och sker 

under en två månader lång praktik på reklambyrå. Under projektets gång presenteras 

spelet för beställaren och sen utförs nödvändiga ändringar för att projektet ska 

godkännas och produktionen fortlöpa.

 Då det producerade spelet skapas under fast tidsram och vissa ekonomiska 

begränsningar krävs ofta att lösningar som verkar bättre får stå åt sidan. Ibland räcker 

1 Sociala medier som Flickr, SlideShare, MySpace mm.
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det även att beställaren själv inte är övertygad för att projektet ska försenas. För 

uppsatsens skull är detta positivt då den får en verklig förankring.

 När spelets koncept har klargjorts går man vidare in i en utvecklingsfas där  

information och material samlas in. Under denna fas sker kontinuerliga tester på spelet  

för att tydligare se vad som fungerar bra och mindre bra. När spelet är färdigt och 

kunden nöjd publiceras det på en webbplats där det samtidigt görs tillgängligt för 

allmänheten.

 Skapandeprocessen av reklamspelet, dess svårigheter och uppenbarelser 

tillsammans med en analys av ett tidigare publicerat reklamspel står för resultatet i 

denna uppsats.

1.3 Avgränsningar
Det producerade spelets effekt2 tas inte upp, då det i uppsatsens resultat är svårt 

att se tydliga kopplingar mellan spelets popularitet och mängden sålda produkter. 

Utifrån detta är det även ett stort antagande att ett reklamspel utgår ifrån bred  

kunskap inom både marknadsföring och speldesign. Ett antagande som ligger till stor  

grund för den teori som presenteras. Det ramverk som ämnas tas fram kan därför inte 

heller visa ett verifierat recept på hur man konstruerar lyckade reklamspel.

 Syfte, tidsram och övriga begränsningar är subjektiva för de analyserade spelen 

och resultatet kan därför heller inte användas för någon vidare generalisering.

1.4 Struktur
Kapitel 2 ger den teoretiska grund för begrepp inom både marknadsförings- och 

spelvärlden. Kapitel 3 beskriver de metoder som använts för att få fram resultatet 

som sedan presenteras i kapitel 4. I kapitel 5 analyseras resultatet utifrån presenterad  

teori och följs därefter av en diskussion och slutsats. Kapitel 6 innehåller de referenser 

som citerats och stått till grund för stora delar av uppsatsen. Till sist avslutas uppsatsen 

med en epilog.

2 I reklamsammanhang syftar effekt på hur väl beställarens mål har uppnåtts.
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2 Introduktion
I strävan efter att förstå vad ett bra reklamspel är så är det viktigt att förstå de 

grundstenar som utgör ett reklamspel. I detta kapitel presenteras teorier och begrepp 

förklaras, för att sedan återkopplas i uppsatsens analys.

 

2.1 Vad är reklam?
Reklam är ett verktyg för företag att nå ut med information om nya produkter  

eller tjänster. Syftet är att stärka företagets varumärke men även rent konkret öka  

dess försäljning. Termer som marknadsföring och reklam kan verka likställda men  

Jobber (2005) anser att reklam är en av sex komponenter inom marknadsföring.  

Vidare skriver han att reklam är:

Any paid form of non-personal communication of ideas or products in the prime 

media, i.e. television, the press, outdoor, cinema and radio. (s. 498)

 

Denna definition utelämnar Internet och han räknas istället reklamspel som marknads- 

föring på Internet eller, med ett modernare uttryck, digital marknadsföring.

 Internet gör det möjligt att nå ut till en stor massa med små medel, vilket är 

idealiskt för reklam som försöker påverka större målgrupper. Det är även lätt att på 

Internet spara data om besökaren som kan användas i ett senare skede, till exempel kan 

en e-postadress användas för utskick av nyhetsbrev eller andra erbjudanden.

 För ett reklamspel betyder detta även att spelutvecklaren kan skapa topp- 

listor för att uppmana spelaren till tävlan. Räcker det inte att bli bäst som motivering 

kan företaget bakom reklamspelet skapa ytterligare intresse med vinster till den  

som gör bäst ifrån sig.

 Viktigt för uppsatsens fortsatta läsning är att skilja på reklamspel och interaktiva 

kampanjer. Där reklam var ett verktyg i marknadsföring är reklamspelet ett verktyg i en  

interaktiv kampanj. Reklam i sig är ofta kampanjbaserad och existerar då endast under 

en kort period. Under julafton till exempel är det mycket reklam som visas bara för  

högtiden och förlorar efteråt sitt syfte. Spel som lanseras försvinner aldrig; de kan 

sluta produceras men aldrig sluta upplevas. Ett reklamspel slutar att upplevas efter 

kampanjens slut.
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2.2 Vad är spel?
Det finns flera betydelser av ordet spel. Man kan spela fotboll, spela musik, spela 

teater eller läsa en utbildning vars enda syfte är skapandet av spel. Spelutvecklarna 

Salen och Zimmerman skriver att ”A game is a system in which players engage in an 

artifical conflict, defined by rules, that results in a quantifiable outcome.” (2007, s. 81). 

För att förtydliga sin definition jämför de med ett korsord vars system är uppbyggt 

av rutor, bokstäver och ledtrådar. Spelaren följer korsordets regler för att i slutändan 

lyckas få alla rutor fyllda och därmed lösa korsordet och uppnå målet.

 Reklamspel är, till skillnad från korsord, digitala och webb-baserade så för att 

konkretisera uppsatsen har fokus lagts på digitala spel.

2.2.1 Vad är digitala spel?

Teknologin som ligger till grund för datorer och Internet har drag som ger spel- 

designern möjligheter som är svåranvända på analoga format. Digitala spel kan ge 

spelaren direkt återkoppling om vad det är som händer, uttrycka information med 

ljud och bild och samtidigt utföra beräkningar som med papper och penna skulle vara 

inneffektiva att utföra (Salen & Zimmerman, 2007).

 I racingspelet Need for Speed Carbon är det möjligt att uppkopplad till Internet  

tävla med eller mot spelare över hela världen. Efter att ha valt sin bil (Bild 1) och 

hört startsignalen ljuda far bilen högljutt iväg. Med en karta följer man färden mot 

målgången och kan räkna ut när eventuella kurvor dyker upp (Bild 2). Bilen reagerar 

på minsta knapptryckning och spelet kommunicerar tydligt om underlaget begränsar 

bilens hastighet. Även om några av dessa drag går att se i analoga format så är det 

oftast digitalt som alla är möjliga samtidigt.

Bild 1, Bild 2: I bilspelet Need for Speed Carbon väljer man först bil för att sedan ge sig ut på stadens vägar. Under 

hela färdens gång matas man med information och uträkningar, allt för att underlätta för spelaren.
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Salen och Zimmerman skriver att “The materials that constitute a game are always 

crucial in designing an experience.” (s. 87) och för att fullt förstå hur man skapar 

bra upplevelser är det avgörande att förstå de material, eller den teknik, som ingår.

2.3 Vad är reklamspel?
Ett reklamspel är som tidigare nämnt digitalt och ett verktyg i marknadsföring för 

interaktiva kampanjer. Reklamspel har beskrivits som “A web or downloadable game 

where the primary objective of building it is to deliver advertising messages, drive  

traffic to web sites, and build brand awareness.” (Wallace & Robbins, 2006). Detta  

är dock gemensamt för flera olika former av reklamspel, och är därför svåra att dis-

kutera då definitionen i sig är otydlig. Svahn (2005) har kategoriserat och listat fyra 

typer av reklamspel:

Typ 1•	

Här placears de spel som syns bland annat i banners3. Ofta är målet att 

spelaren ska utföra en en handling ett visst antal gånger och på så sätt “klara 

av” spelet. Under tiden detta görs exponeras spelaren för reklam i form  

av bilder eller text. Ibland blir man även vid spelets slut vidareskickad till 

företagets webbsida.

Typ 2•	

Företag som placerar ut sina produkter i spel går under denna typ. I Bild 3 och 

Bild 4 syns det hur företagen Apple och Sony Ericsson placerat sina produk-

ter i actionspelet Metal Gear Solid 4. Här finns sekundära värden i massor, 

exempelvis i det faktum att huvudkaraktären Solid Snake är en agent som 

endast använder den senaste och bästa teknologin.

 Typ 3•	

Den typ som oftast förknippas med just reklamspel. Reklamspel placerade 

under typ 3 spelar en betydande roll i marknadsföringen och integrerar  

antingen produkt eller tjänst samt det budskap som företaget vill kommunicera. 

RyaSpelet som analyseras senare är ett exempel på denna typ.

3 En banner är en annonsruta för webben. Den kan bestå av bild, ljud, film eller olika former av interaktion.
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Typ 4•	

I typ 4 är hela reklamspelets utformning anpassad efter budskapet, spel där 

inte bara budskapet är integererat utan även där spelet i sig är budskapet. 

The Coke Zero Game som analyseras senare placeras här.

 

Bild 3, Bild 4: Agenten Solid Snake använder gärna sin iPod när han vill lyssna på musik och för att kommunicera  

mobilt är det Sony Ericsson telefoner som gäller.

Även om Typ 1 och Typ 2 används i ett säljande syfte har de låg förankring i ett  

större marknadsföringskoncept och är inte intressanta för denna uppsats då de 

inte stämmer med Salen och Zimmermans tidigare definition av spel. Istället är Typ 3 

och Typ 4 de typer med störst koppling till spelets konstruktion och ett tydligt  

marknadsföringssyfte.

2.3 Vad betyder bra
Betyder bra höga försäljningssifrror, eller är något bra då det prisas för sin originalitet? 

I tävlingen 100-wattaren (http://www.100wattaren.com/) bedöms reklam huvud- 

sakligen efter dess effekt4 till skillnad från Guldägget (http://www.guldagget.se/) 

som premiererar kreativitet5. Effekt betyder i sammanhanget hur stor mätbar påverkan 

målgruppen haft av den bedömda reklamen. Med kreativitet bedöms istället idé och 

originell höjd och att två stora reklamtävlingar har så olika kriterier antyder att 

effekt och kreativ höjd är båda måttstockar inom reklambranschen men behöver 

inte nödvändigtvis vara länkade. Reklam som var nyskapande och gav effekt förr 

skulle om det återanvändes i dag anses gammalmodigt och förlegat. Betyder detta att 

effekten av reklamen avtar samtidigt som nyhetens behag?

4 http://www.100wattaren.com/index.php?id=176

5 http://www.guldagget.se/Tävla.aspx
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Inom spelvärlden finns många webbplatser som bedömer hur bra ett spel är och 

två av de största heter GameSpot (http://gamespot.com/) och IGN (http://ign.com/). 

Båda anser att ett spel är bra (förutsatt att svenskans “bra” och engelskans “good” 

delar innebörd) när det uppnått en poäng mellan 7.0-7.5 poäng (av 10) och webb-

platsernas definition av ett bra spel är nästan identiska:

A game within this range is good overall, and likely worth playing by fans 

of the particular genre or by those otherwise interested. While its strengths  

outweigh its weaknesses, a game that falls in this range tends to have noticeable 

faults.6 – GameSpot

A good game has some obvious flaws, but these blemishes are overshadowed 

by one or several first-rate elements. While these games may not be for  

everyone, they’re still entertaining enough to provide genuine entertainment 

while they last.7 – IGN

Ett spel med en poäng runt 7.0 är, enligt de två systemen, spel vars styrkor över-

skuggar svagheterna. IGN refererar till styrka i form av ”several first-rate elements” 

vilket syftar på nyskapande eller väldigt väl utförda inslag i spelet.

2.3.1 Betygskriterier

Genom att titta närmare på hur GameSpot och IGN recenserar spel ges ett tydligt 

ramverk över de delar som utgör spelet. Recensionerna består av korta reflektioner 

kring spelets delar för att till sist mynna ut i en poängskala. Där 100-wattaren tittar 

på effekt har IGN istället fem tydliga kriterier:8

Presentation (Presentation)•	

Allt från kvalitén på spelets manual och förpackning till laddningstidens längd.

Även spelets övergripande känsla och stil.

Grafik (Graphics)•	

Hur spelet ser ut samt tekniska frågor som nivån på animationerna, texturens 

design och hur väl spelet flyter på.

6 http://www.gamespot.com/misc/reviewguidelines.html

7 http://games.ign.com/ratings.html

8 http://games.ign.com/ratings.html
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Ljud (Sound)•	

Nivån på ljudeffekter, röstskådespeleri och musik.

Spelkänsla (Gameplay)•	

Rent konkret handlar spelkänslan om hur roligt och tillfredsställande spelet 

är. Inkluderar även hur väl kontrollen fungerar i spelet.

Hållbarhet (Lasting Appeal)•	

Ett mått på hur mycket tid som spelaren förväntas lägga ner innan spelet blir 

ointressant. Reflekterar även spelets återspelbarhet och val som gör spelet 

intressant även efter det har klarats av.

Spelet Grand Theft Auto 4 gav IGN toppbetyg inom alla kriterier och skrev saker som 

“the story is Oscar quality”, “the level of detail is astounding” och “the most fun I’ve 

had in years”9. Att syna spel efter dessa kriterier räcker dock inte för att ge en insikt i de 

element som utgör ett toppbetyg, men de ger en konkret grund för ämnen som 

kan fördjupas. Angående diskussionen designers emellan skriver Costikyan (2002):

Saying “it has good gameplay” is about as useful as saying “that’s a good book”.

Calling something “good” doesn’t help us understand what’s good about it, 

what pleasures it provides and how to go about doing something else good.

Det är lätt hänt att stirra sig blind på just kriterierna och Church menar på att kunskapen 

kring hur spel är uppbyggda är dålig (1999). Det krävs bättre kommunikation mellan 

spelutvecklarna för att verkligen förstå vad som gör ett spel bra.

 För reklam finns oftast utstakade mål, som att öka försäljningen med en viss 

procent. Hur väl dessa mål uppnås är avgörande för hur effektiv reklamen är och 

därmed hur “bra” den räknas. Världens bästa spel är de som fått full poäng efter 

nämnda kriterier. För ett reklamspel hänger båda dessa bedömningar ihop, då ett 

reklamspel behöver vara bra som spel för att fungera som effektfull reklam.

2.4 Speldesign
Lyckad speldesign anser Salen och Zimmerman är: ”The goal of successful game  

design is the creation of meaningful play.” (2005, s. 32). Meaningful, eller svenskans 

9 http://ps3.ign.com/articles/869/869541p1.html 9
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meningsfull, syftar på spelarens känsla av spelaktiviteten och upplevelsen i helhet. 

Vidare skriver de att ”Meaningful play occurs when the relationship between actions 

and outcomes in a game are both discernable and integrated into the larger context 

of the game.” (s. 34)

 Discernable, eller urskiljningsbar, betyder i detta sammanhang att spelets 

system låter spelaren veta konsekvensen av dess handlingar. Faller spelets karaktär  

ned i giftig vätska och tar skada är det viktigt att det förmedlas (gärna med ljud 

eller visuella effekter), annars kanske karaktären utan indikation plötsligt dör vilket 

lämnar spelaren förvirrad och irriterad.

 Integrerad syftar på att de utkomster som presenteras är betydande även  

i ett senare skede, vilket i sin tur ökar spelet och handlingens djup. I äventyrsspelet  

Diablo 2 (Bild 5) stiger karaktärens erfarenhet under spelets gång och tilldelas poäng 

att lägga ut på nya färdigheter (Bild 6). Utan en tydlig plan för vilka färdigheter som 

ska väljas blir karaktären i slutändan spretig och inte tillräckligt stark inom något 

område.

Bild 5, Bild 6: När karaktären i äventyrsspelet Diablo 2 går upp en nivå ges chansen att förbättra karaktärens olika 

egenskaper och även välja nya färdigheter.

Costikyan skriver även att ”interesting decisions make for interesting games” (1994) 

och menar att spel blir meningsfulla när spelaren ställs inför intressanta val, som han 

sedan likställer med komplexa val. Valen är komplexa på ett sådant sätt att spelaren 

måste göra viktiga avvägningar och tänka över sitt framtida agerande.

2.4.1 Regler

För att kunna diskutera speldesign är det viktigt att förstå ett av dess grundläggande 

element, dess regler:
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Rules are what differentiate games from other kinds of play. Probably the 

most basic definition of a game is that it is organized play, that is to say rule-

based. If you don’t have rules you have free play, not a game. (Prensky i Salen 

& Zimmerman, 2005, s. 122)

Förutom att spel har regler, så behöver de vara lätta att första. Spelarens förhållning 

till spelet skiljer sig från spel som inhandlats eller där deltagande bestämts i förväg. 

I recensionen av shootingspelet Doom 3 (Chick, 2004) beskrivs hur skribentens 

konversation utspelar sig med en av spelets köpare. Det framgår tydligt att köparen 

är blind för spelets svagheter och det är inte förrän i slutet han förstår hur dåligt 

utformat spelet egentligen är. Denna tolerans är svår att finna för reklamspel som 

man ofta utsätts för i förbifarten och under kort tid. På grund av detta blir många 

spel enkla i sin konstruktion och kan liknas vid casual games:

Games that generally involve less complicated game control and overall terms 

of gameplay or investement requiered to get trough the game. (Wallace & 

Robbins, 2006)

Casual games är ofta det reklamspel faller in under då spelen anpassas efter mål- 

gruppens generellt begränsade spelvana. I en undersökning från ESA (Entertainment 

Software Association) angående de amerikanska invånarnas spelvanor framgår 

det att över 25 % av alla spelarna är över 50 år, en siffra som höjts med 10 % det 

senaste decenniet10.

 Med en stigande mängd vana spelare är det onödigt att utgå ifrån att reklam- 

spel endast bör utformas med redan kända koncept, till exempel finns det otaliga 

reklamspel som baserar sig på Tetris, Fyra-I-Rad eller Memory. Säkerligen finns det 

stora grupper människor som är vana vid spel och mer än gärna uppmuntrar komplexa 

system och intressanta narrationer, om inte annat så kommer de i framtiden.

 Tidigare nämnda Salen och Zimmerman har sitt att säga och skriver: “The game 

designer only indirectly designs the players experience, by directly designing the 

rules.” (2005, s. 316) och genom att utforma spelets regler utformas också spel- 

upplevelsen. För att förstå vad som utgör en god spelupplevelse är det alltså viktigt 

att förstå hur dess regler är uppbyggda. Salen och Zimmerman har listat sex tydliga 

drag för regler (2006, s. 122):

10 http://www.theesa.com/facts/pdfs/ESA_EF_2009.pdf
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Regler begränsar spelarens handlingar•	

De handlingar som spelet tillåter är endast de spelaren får utföra. Om inte 

spelare vore begränsad finns det inga riktlinjer för vad som är tillåtet och vad 

som är förbjudet.

Regler är tydliga•	

Om spelaren ställs inför ett val och reglerna är oklara är det svårt att fortsätta 

spelet. Har det lagda ordet i brädspelet Alfapet en bokstav på trippel bok-

stavspoäng men hela ordet ligger på dubbel ordpoäng. Hur beräknas då den 

totala poängen?

Regler delas av alla spelare•	

Om inte alla är överens över vilka ord som är godtagbara i Alfapet uppstår 

det lätt intensiva diskussioner. Det är därför viktigt att alla är enade om att 

exempelvis “bil” är korrekt men inte “bilen”.

Regler är konstanta•	

Om en spelare får en fråga i Trivial Pursuit och anser att svaret är fel och sedan  

vill ha en ny fråga så kommer säkerligen protester att uppstå. Regler är konstanta 

och kan inte ändras. I vissa spel händer det dock att reglerna ändras, men 

då sker det oftast under vissa restriktioner. I spelet UNO är det just att reglerna 

snabbt ändras som är poängen.

Regler är bindande•	

Regler i ett spel är konstanta och får inte brytas. Populära spelet Counter-Strike 

förlorar sitt syfte när det används fusk som exempelvis wall-hack11, det blir då  

ointressant att spela då villkoren inte är detsamma för alla och hur duktig 

man är inte längre är av betydelse.

Regler är upprepbara•	

Upprepbara på ett sådant sätt att reglerna gäller för alla former av spelet, 

oavsett dess kontext. Ibland uppstår lokala varianter av regler som till exempel 

“street”-regler i basket, men även dessa följer sportens huvudsakliga syfte. 

När spelare med olika lokala varianter möts är det viktigt att de innan spelets 

start är enade över vilka regler som gäller.

11 Ett sätt att fuska i Counter-Strike och många andra spel där spelaren tillåts se “igenom” väggar, därav namnet.
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När en spelare ställs inför ett okänt spel måste reglerna tydligt presenteras och  

förklaras. I analoga format medföljer en manual men i reklamspel och andra webb-

baserade spel krävs en digital motsvarighet som även är anpassad efter den lilla 

koncentration manualer ofta ges. Lawrence (2000) skriver angående ämnet:

The effective learning of a computer game’s controls, interface, plot, rules and 

general play should logically have a direct effect on how successfully a player 

can operate the game.

Även om reglerna i ett spel är väl utformade så måste spelaren veta om de, det gäller 

såklart även ett spels kontroll och beskrivningar av olika element. Det är därför smart 

att tänka igenom spelets regler och dess påverkan på spelupplevelsen, men samtidigt 

inte glömma att på ett tydligt introducera spelaren för reglerna och spelsystemet 

med hjälp av guider eller dylikt.

2.5 Viral marknadsföring
Då en av fördelarna med digital kommunikation är att man lätt kan nå stora massor så är  

det även lika lätt för de massorna att i sin tur nå andra. På så sätt sprids informationen 

exponentiellt och snabbt.

 Att skriva om vad man ska äta till middag eller länka till det senaste YouTube- 

klippet är exempel på hur kommunikation människor emellan ser ut i dag. Sociala  

medier som FaceBook, Twitter och YouTube har öppnat upp för begreppet viral 

marknadsföring som är en kombination av mun till mun-metoden (från engelskans 

word-of-mouth) och nätverkande som marknadsföring (Dahlén i Ekberg & Isaksson, 

2000, s. 82). Att nätverka kan här liknas vid de fester försäljare anordnar för att 

få en personlig kontakt med köparna och kunna prata om produkten direkt. En 

mer precis definition är:

Viral marknadsföring innebär att någon hjälper dig ta reda på att produkten 

finns och i bästa fall ge lite av sin personliga kredibilitet på att den här  

produkten är intressant för dig. (Dahlén i Ekberg & Isaksson, s.81)

Cowell skriver att lyckad viral marknadsföring eller kommunikation är ”Persuading 

satisfied customers to inform others about their satisfaction.” (Cowell i Jobber, 2007, 

s. 916). Wheeler fyller i och uttrycker även vad som kan hända om det går fel: “A good 
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experience generates positive buzz. A bad experience becomes a lost opportunity 

sabotaging the brand.” (2006, s.133).

 Viral marknadsföring blir alltså ett tve-eggat svärd där negativa åsikter kan  

spridas lika fort som positiva. Målet är att skapa en så god och bestående upplevelse 

att spelaren otvingat känner sig manad att berätta vidare. Även om spelaren själv tar 

beslutet är det viktigt att integrera funktioner som höjer spelets shareability eller 

delbarhet. Freyd (2005) definerar begreppet:

Shareability refers to the extent to which information is shareable. Information 

has high shareability if it is easy to share between different individuals without 

loss of fidelity.

Delbarhet är att underlätta för spridandet av information, utan förlust av trovärdighet. 

E-post med texten “Anders har slagit nytt rekord och tycker att du också ska försöka!” 

känns mindre förtroendegivande än om Anders själv skrivit meddelandet.

2.6 Interaktionsdesign och användbarhet
Interaktionsdesign i spel handlar om spelets sätt att interagera med spelaren och 

även hur spelaren interagerar med spelet. Ibland är interaktionen medvetet svår 

för att utmana spelaren (Juul & Norton, 2009) och då har verkligen interaktions- 

designen en betydande roll i upplevelsen.

 Till iPhone släpps spel och applikationer dagligen och ibland händer det att  

kända utvecklare konverterar sina klassiker. Ett sådant fall var Mega Man 2 från Capcom, 

som konverterats för iPhone, och kritiken i spelarnas recensioner på AppStore12 var inte 

nådig. Spelaren ”eblomqvist” skriver bland annat ”låt mig börja med att säga hur fel 

det är att försöka skapa analoga kontroller på en touchscreen såsom den på iPhone” 

och uttrycker tydligt att spelet är svårstyrt och har förlorat sin charm. En annan 

spelare, “Frankysan”, fyller i den redan hårda kritiken med orden “kontrollerna gör 

spelet snudd på ospelbart”. Som tur är för spelens utecklare så är det smidigt att 

släppa uppdateringar som löser problemen, och det är även lätt för spelaren att i 

sin tur uppdatera. Skulle ett reklamspel ha tydliga fel så kan det såklart uppdateras, 

men då har skadan redan skett.

 Bland recensionerna av Mega Man 2 låg stor fokus på spelets kontroll, vilket  

gör det intressant att titta närmare på ett spels kontroll och hur den upplevs. I ett  

reklamspels fall är ofta kontrollen datorns tangentbord och mus och i stället för att  

12 Apples onlineaffär för applikationer till iPhone och iPod Touch
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återuppfinna hjulet är det smart att använda de normer och vanor som existerar.

 Spelutvecklarna Blizzard13 har utformat kontroller och upplevelser i över 

femton år och även varit med att skapa dess normer. I deras strategispel StarCraft 

(Bild 7) kan alla enheter och byggnader kommas åt via snabbtangenterna 1-9 vilket 

under stressade förhållanden är lätta att använda och komma ihåg. Även Blizzard’s 

onlinevärld World of Warcraft (Bild 8) använder färdigheter och magier med ett 

liknande system.

Bild 7, Bild 8: Blizzard började tidigt med snabbtangenter vilket har spelat en stor roll i flera av spel.

Spelutvecklare som Blizzard lägger mycket tid på prototyper och använder fokusgrupper 

för att testa hur spelen fungerar. Ju mer tid som läggs på att eliminera flaskhalsar 

och effektivisering desto högre blir även spelets användbarhet. Standardiseringen 

(ISO 9241-11)14 definierar användbarhet som:

The extent to which a product can be used by specified users to achieve 

specified goals with effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified 

context of use.

På Internet används användbarhet för att se hur lätt det är för besökare att använda  

webbsidor. Nielsen, Coyne & Tahir, är extrem med orden “If visitors can’t use your site,  

they will leave and never become customers.” (2001) men det råder inga tvivel om 

att användbarhet ändå spelar en viktig roll för besökaren.

 Om användbarhet i spel har det skrivits “Game useability refers to the degree 

to which a player can learn control, and understand a game.” (Pinelle, Wong & Stach, 

2008) vilket i sin tur innebär betyda att spel på Internet kräver god användbarhet ur 

13 http://us.blizzard.com/en-us/company/about

14 ISO 9241-11. (1998). Ergonomic requirements for office work with visual display ferminals - Part 11: Guidance on 
usability
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båda vinklar, kanske är det inte lika hårt som Nielsen beskriver det.

Teknik som revolutionerat sina respektive branscher med sin höga användbarhet 

är Nintendos familjekonsol Wii (Bild 9) och Apples iPhone (Bild 10).

Bild 9, Bild 10: Apple arbetar mycket med användbarhet och budskapet i flera av dess reklamfilmer är just hur enkelt 

det är att använda produkterna. 

Spel utvecklade till en konsol har, till skillnad från reklamspel, samma tekniska 

förutsättningar. Reklamspel och annan teknik på Internet beror både på datorns egen 

styrka samt den internetuppkoppling som är tillgänglig, därför är det mer komplicerat 

att utveckla ett reklamspel då kraven på användbarhet stiger med målgruppens 

diversitet.
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3 Metod
I denna del presenteras den bakgrund som ligger till grund för uppsatsen och även 

de metodval som har använts för att kunna besvara uppsatsens frågeställning.

3.1 Bakgrund
Under våren 2009 fick jag praktik på en reklambyrå i Göteborg med den primära  

uppgiften att skapa ett reklamspel. Min kunskap om området var begränsad, och  

även om jag behärskade den tekniska kunskapen, hade studier inom marknads- 

kommunikation och grafisk formgivning bakom mig kände jag mig okunnig. 

  Flera diskussioner på byrån kretsade kring termen “bra” som i sig 

inte hjälpte mig i själva skapandet. Det finns en stor mängd litteratur kring spel- 

design och marknadsföring vilket ledde till ett försök att sammanfoga dessa områden 

och analysera korsningen av spel och reklam.

 Att arbeta utifrån frågeställningar är bra då man undersöker ett område som 

det finns lite dokumentation om (Backman, 1998) och min konkreta frågeställning 

blev: “Vad är ett bra reklamspel?” Där jag ämnar undersöka både termen”bra” och 

vad den innebär för ett reklamspel.

3.2 Teoretisk referensram
Litteratur- och artikelsökning har skett kontinuerligt vilket har medfört att nya  

problem och frågeställningar uppstått som krävt svar. Mycket av de valda böckerna 

har handlat om marknadsföring och varumärken men det har även varit mycket  

läsning av teorier inom speldesign.

 Med hjälp av handledare har även artiklar funnits om ämnen inom spel och  

kommunikation vilket har varit positivt då nutida artiklar oundvikligen har en mer  

modern syn på branschen, och att de även genomgått en kritisk granskning innan 

pubilkation vilket gör de trovärdiga som källor.

3.3 Metodval
För att kunna besvara uppsatsens frågeställning valde jag att använda mig av den 

kvalitativa metoden, fallstudier. Kvalitativa fallstudier är att föredra då de ”inriktar sig  

på insikt, upptäckt och tolkning” (Silverman, 2005, s. 286) och även där “fokus ligger  

på process snarare än på resultat” (Merriam, 1994, s. 9).Fallstudien blir därför ett  

logiskt val då uppsatsen har fokus på just reklamspelets designprocess snarare än 

den färdiga slutprodukten.
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Uppsatsens resultat grundar sig i en analys av ett reklamspel där jag själv deltagit 

och en dokumentanalys, i detta fallet en post-mortem15, på ett tidigare publicerat 

reklamspel. Att analysera två eller fler fall är enligt Leedy och Omrod användbart  

för att göra jämförelser där de två fallen särskiljer sig på viktiga punkter (2005, s. 134) 

vilket de två analyserade spelen gör.

3.3.1 Fallstudien

En fallstudie kan beskrivas enligt fyra egenskaper (1994, s. 25), partikularistisk, 

deskriptiv, heuritisk och indiktiv. Att fallstudien är partikularistisk syftar på att den 

har fokus på en viss situation, vilket i detta fallet är skapandet av ett reklamspel. Den 

post-mortem16 som skaparna till reklamspelet lämnade efter sig får ses som deskriptiv  

då den beskriver processen från koncept till resultat. Att en läsares förståelse av  

det som studeras kan förbättras är vad heuretisk innebär och indiktiv är en fallstudie 

då den till största del grundas på resonemang baserade på erfarenhet.

 Som nämnt i uppsatsens avgränsningar finns det vissa svagheter med fall- 

studier, Leedy och Ormrod (2005) skriver:

It’s major weakness is that, especially when only a single case is involved, we 

can’t be sure that the findings are generalizable to other situations. (s. 135)

Alltså blir resultatet inte direkt applicerbart på branschen men Leedy och Ormrod  

(2005) nämner även att en av fallstudiens syften är att skapa ett stöd och god grund  

för hypoteser. Detta betyder att uppsatsens resultat mer blir en fingervisning åt rätt 

riktning än en objektiv sanning.

3.3.2 Dokumentanalys

Ett dokument är information som inte är insamlad via observation eller intervju. I det 

här fallet är det en skriftlig källa med bild och information som framförallt beskriver 

händelseförloppet. Svårigheten med att analysera dokument ligger i förståelsen 

av innehållet då den inte är skriven i ett forskningssyfte (Riley i Merriam, 1994).

3.4 Praktik som forskning
Under min praktik deltog jag i skapandet av ett reklamspel men på grund av min 

brist av erfarenhet lärde jag mig även aktivt mer om ämnet. “Learning by doing” 

15 En dokumentation av spelets utvecklare som skett efter kampanjens slut.

16 I det här fallet en dokumentation av spelets utvecklare som skett efter kampanjens slut.
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är ett sätt att beskriva det, men en mer utförlig definition är:

Research in which the professional and/or creative practices of art, design 

or architecture play an instrumental part in an inquiry. (Rust, Mottram & Till, 

2009, s. 11)

Att använda forskningen direkt i praktiken är positivt då man kan applicera teorier 

och observera andras uppfattningar på plats. I detta läget finns det även ett stort 

mått av ovisshet då problem dyker samtidigt som nya lösningar hittas. För uppsatsens 

slutsats är ändå ovissheten en viktig del, och om betydelsen av ovisshet skriver Rust, 

Mottram och Till: 

In creative disciplines, practice-led research methods must take account of 

this tension and allow for uncertainty and open-endedness if the practice  

in the research is to be valid. (s. 13)

3.5 Slutsats
I uppsatsens slutsats gjordes en bedömning av resultatet och presenterade teorier 

och med den bedömningen i ryggen påbörjades ett ramverk och en diskussion om 

de element som ingår i ett väl designat reklamspel.

 Ramverket togs fram genom att titta extra noga på de skillnader som definierar 

de analyserade spelen och sedan konkret försöka uttrycka en grund för diskussion och  

arbetsprocesss.
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4 Resultat
I detta kapitel presenteras fallstudierna RyaSpelet och The Coke Zero Game. Det först- 

nämnda tog jag del av själv och det andra är ett erkänt reklamspel där jag utgått 

ifrån min egna upplevelse samt skaparnas efterlämnade dokument.

 Först presenteras uppdragens beställare för att sedan gå in på uppdragets  

beskrivning och utförande. I samband med texten visas det skärmdumpar från spelet 

för att ge en klarare bild av det som skrivits.

4.1 RyaSpelet
Lamptillverkaren LampGustaf lanserade under våren 2009 sin nya lampa, ”RyaLampan”, 

och gjorde med detta ett samarbete med Bics rakhyvlar. LampGustaf beskriver sig  

själva på sin hemsida med orden: ”Vi säljer och marknadsför belysning för hemmiljö 

och våra produkter passar även in i det offentliga rummet”17.

4.1.1 Uppdragsbeskrivning

LampGustaf ville att fler skulle uppmärksamma den nya och annorlunda lampan som 

har en ”lurvig” grön textur. Idén var att skapa ett reklamspel med namnet “RyaSpelet” 

som visade upp lampan i en attraktiv miljö där spelaren ställdes inför en utmaning. 

Utmaningen skulle integrera både RyaLampan och rakhyveln från Bic och visa på 

samarbetet och dess olika egenskaper. Man vill även att spelet skulle vara poäng- 

baserat där spelaren gavs möjlighet att mäta sin poäng mot andra spelare och seder-

mera delta i en större tävling.

 Målgruppen för projektet var människor över 35 år med ett stort intresse  

för inredning.

4.1.2 Koncept

I en tidigare tryckkampanj för LampGustaf har det visats hur Bics rakhyvel rakar  

RyaLampan och det var denna kampanj som stod till grund för spelets koncept. 

LampGustafs logotyp och lampan skulle vara synlig i alla tillfällen och det skulle kännas 

autentiskt när man använder rakhyveln. Utmaningen fick gärna gå på tid eller sluta 

med ett på något sätt mätbart resultat.

 Det visuella borde vara följdsamt, stilrent och sobert med lampan i fokus och 

en “loungig” känsla. Efter att spelaren har spelat skulle det förfrågas om deltagande i  

en tävling, en tävling som gick ut på att skriva ett rim om lampan och där det även 

krävdes att besökaren för vidare spelet till tre bekanta. Informationen kring spelets 

17 http://www.lampgustaf.se/om_lampgustaf/
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tävlingsregler var tvungen att vara tydlig och det skulle finnas förklaringar till alla  

spelets moment då målgruppens spelvana är osäker. För att delta och komma med 

på topplistan krävs det också att ett alias för spelaren registreras.

4.1.3 Utförande

Genom att rakhyveln och muspekaren bytte plats blev det naturligt för spelaren att 

styra. Och med musknappen kunde spelaren lätt skifta mellan aktivt läge, då det 

rakas, och passivt läge.

Under den första delen av RyaSpelets produktion fanns förslag på andra 

koncept än det som slutligen valdes. Dessa innehöll ofta fler variabler och 

mer anvacerad spelmekanik.

 Till exempel fanns möjligheten att låta spelaren samla poäng istället för 

att raka så fort som möjligt. Man kunde få bonus i form av en dubbelt så stor 

rakhyvel som gav en några sekunders effektivare rakning. Råkade man raka 

utanför lampan blev man straffad och förlorade istället poäng.

 I slutändan avfärdades dessa förslag då de upplevdes som för komplexa 

för målgruppen att ta till sig.

Att spelet hade en tidspress förstärktes då tiden visualiserades med sekunder och 

hundradelar, något som ofta används i tävlingar där hastighet är i fokus Vidare var det  

inte möjligt att raka i sidled eller uppåt utan endast uppifrån och ner och det som  

rakats av faller nedåt. Alla dessa val gjordes för att göra relationen mellan rakhyvel  

och rakyta så realistisk som möjligt, så väl det gick med det underliga konceptet.

 En ljus bakgrund användes för att lyfta fram den starkt gröna tonen i lampan 

och genom att låta lampan stå ensam utan övrig interiör upplevdes den som exklusiv. 

Designen på ytan som visar tid och mängd procent rakad formgavs för att påminna 

om poängtavlor och har rundade hörn för att vara konsekvent mot spelets menyer.

 Vidare är teckensnittets färgschema konsekvent i svart, och text som är 

extra viktig att läsa har sin rubrik satt i versaler. Knappar och dylikt visas med den  

universella symbolen pilen som i kontexten antyder att man går till nästa steg.

 Ett grafiskt element med en skarp orange färg användes för att göra reklam 

för Bic’s rakhyvlar. Dock syns bara logotypen från Bic då spelet är avklarat medan 

LampGustafs logotyp syns konstant i det nedre högra hörnet. I Bild 11-13 visas skärm-

dumpar från RyaSpelets början till slut.
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Bild 11: Här presenteras en kort guide över hur spelet går till och vilka element som spelar in.

Bild 12: Några sekunder har gått och endast 14 procent rakat, här ser man även den “rakade” ytan.

Bild 13: Vyn efter att man klarat spelet. Här räknas poängen ihop och man blir uppmanad att spela spelet igen om 

man inte kom med på listan.
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4.2 The Coke Zero Game
Våren 2008 lanserades kampanjen The Coke Zero Game18, skapat av den digitalbyrån 

North Kingdom (http://northkingdom.se/) på uppdrag av Coca-Cola Germany. Det 

har före reklamspelet även visats en reklamfilm runt om i världen med ett koncept 

som återfinns i spelet. När det i resten av uppsatsen skrivs om The Coke Zero Game är  

det med förkortningen TCZG.

4.2.1 Uppdragsbeskrivning

Kunden Coca-Cola Germany vill presentera en maskulin och okonventionell syn på 

fotbollsturneringen UEFA EURO 08 och hylla fotboll med dess tag-line ”as it should 

be”. Målgruppen för projektet var unga tyska män i åldern 20-29.19

4.2.2 Koncept

Spelets övergripande mål är att ta sig förbi fyra utmaningar och komma fram till VIP-

platsen på arenan där första matchen i UEFA EURO 2008 utspelas.

 Antagonisten i spelet ikläds av den unge och snygge Tim som ska visa vad fotboll 

och livet handlar om: “Life as it should be”. Till en början står han ensam men snart har 

får han handledning av tre kvinnor tas Tim mellan utmaningarna, han måste dock 

snabba sig då det inte är långt kvar tills matchen blåses igång.

4.2.3 Utförande

I en mörk och dyster miljö lämnar Tim sina vänner, uppgiven efter att ha misslyckats 

med att alla försök om att se dagens match. Han spenderar sina sista kronor på 

en flaska Coca-Cola Zero och efter första klunken dyker tre kvinnor plötsligt upp.  

Den kvinnliga ledaren “Coke Zero Goddess” introducerar Tim för fyra sportinfluerade 

utmaningar och ska ta honom från gatan till arenan. Nedan följer utmaningarna eller 

minispelens namn samt en kort beskrivning av dess syfte.

1. “Jump of Death” (Bild 14)

Med snabbhet och precision utförs ett hopp med en av två valbara bilar. 

Under nedräkning av “Coke Zero Goddess” börjar spelet och genom att klicka 

på “mellanslag” samtidigt med startsignalen får man bonuspoäng. Under 

färden fram till brons slut finns tre filer att placera sig i.

 Med jämna intervall visas röda och vita flaggor i filerna och är man rätt  

18 http://demo.northkingdom.com/cokezerogame/www/index.html

19 http://designchapel.com/blog/2008/02/10/case-000-coca-cola-zero-game/
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placerad och får en vit flagg blir man belönad med bonuspoäng. Vid vägens 

slut, och hoppets början, ska man tajma hoppet med att återigen klicka på 

“mellanslag” så sent som möjligt. 

 Under luftfärden fram till målet visas specialeffekter (här i form av en 

flammande drake som omfamnar bilen) beroende på den poäng som uppnåtts. 

Spelet går i detta ögonblick i slow motion och man kan skymta en man i bilen 

drickandes ur en flaska sekunderna före bilen landar i garaget.

2. “The Power Challenge” (Bild 15)

I garaget möts Tim återigen av de tre kvinnorna men denna gång är inte hindret 

en bro utan en betongvägg. Endast tre skott med fotboll har man på sig att 

krossa väggen och det gäller att vara snabb med fingrarna.

 Med tre variabler (styrka, riktning och precision) når man en total 

poäng som resulterar i bollens slagkraft.

 3. “Fire Juggling” (Bild 16)

Med uppmaningen “Show them what you got!” ska Tim försöka hålla bollen 

i luften så stiligt som möjligt. Detta utförs med kvicka och precisa klick med 

musen på anvisade områden. När kvinnorna blivit hänförda är utmaningen 

över.

 4. “Extreme Megaball” (Bild 17)

Tim får två stora spakar i händerna, dricker ur flaskan och bereder sig för att 

spela en superstor variant av pinball för att äntligen kunna komma fram till 

VIP-platserna. Med tangenterna återigen i bruk är det kyla och precision som 

sätts på prov.

Bild 14, Bild 15: Laddningskärmar för spelen “Jump of Death” och “The Power Challenge”.



28

Bild 16, Bild 17: Laddningskärmar för spelen “Fire juggling” och “Extreme Megaball”.

Utmaningarna inleds av korta mellansekvenser som för handlingen vidare till nästa 

scenario och utmaning. Dessa sekvenser är av lätt humoristisk ton men inte lika 

lätt könsdiskriminerande underton. Ofta visas Tim halsandes Coke Zero för att göra sig  

redo inför ankommande uppdrag. Innan uppdragets början möts spelaren av en  

laddningsskärm och därefter en kort guide (Bild 18 och Bild 19).

Bild 18, Bild 19: Guider brukar det inte läggas någon större energi på men North Kingdom har lagt stor tid på att även 

göra dessa delar imponerande.

Reglerna i TCZG är tydliga: spelaren har endast tre liv och om en utmaning misslyckas 

får spelaren en ny chans men med ett liv mindre. Detta medför att spelaren måste 

anstränga sig ytterligare för att undvika misslyckande och därmed riskera att spela 

om spelet (och förlora sin poäng). Det finns även en tidsgräns på tio minuter, och 

klarar man inte den så hinner man alltså inte ta sig till arenan och spelet är slut.

 Utmaningarna kretsar kring både precision och snabbhet och låter spelaren 

nyttja mus och tangenbord kombinerat. Spelets kommunikation är konsekvent i allt 

från utformningen av guider till nerladdningsbart material och tillsammans med 

röstskådespeleri och ljudeffekter byggs en berättelse och atmosfär upp.
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Mycket är svart, vitt och rött vilket är naturligt då det är färgerna som ligger till grund 

för Coca-Cola Zeros logotyp. Utöver att logotypen ständigt ligger nere i högra hörnet tas 

dess färger upp i allt visuellt. Själva spelet omringas av svart medan dess text går i vitt 

och ljusgrått, undantag finns och ett av de syns på rubrikerna i mini-spelens introbil-

der där en blodigt röd färg har valts. I Bild 20 och Bild 21 syns det hur varumärkets 

färger återspeglas hos den dekor som syns bakom Tim samt kvinnorna i badrummet 

med de vita badrockarna och det svarta håret.

Bild 20, Bild 21: Konstant intagande av Coca-Cola Zero ger den svartklädde Tim “styrkan” att ta sig an utmaningar,  

speciellt när de måste utföras framför nyduschade tjejer invirade i vita handdukar.

Efter att man har klarat huvudmålet finns det gott om utrymme att förbättra sin 

poäng och försöka komma med på topplistan. Beroende på de delpoäng man får 

i minispelen bemöts man av olika filmsekvenser och specialeffekter vilket gör att 

intresset lever kvar även efter spelets slut.
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5 Analys och diskussion
Här analyseras resultaten i kapitel 4 och med hjälp av teori och litteratur försöker 

jag få svar på uppsatsens huvudfråga.

5.1 Reflektion och recension
Det är svårt att se hur RyaSpelet mottagits bland allmänheten men då spelet spelats 

och det även deltagit i tävlingen verkar det ha fungerat väl. Till skillnad från RyaSpelet 

är TCZGs popularitet uppenbar: flera internationella utmärkelser har utdelats och 

enligt egen utsago har 1 400 000 besökare spelat igenom hela spelet. Som tidigare 

nämnt är RyaSpelet ett reklamspel av Typ 3 som arbetar med att integrera produkten 

i spelet. TCZG är Typ 4 och använder spelet och allt i kring för att nå ut med sitt 

budskap. De två spelen är på så vis kontraster i den mån av hur långt man kan gå i 

mått av formgivning. Då budget, tidsram och arbetsstyrka skiljer sig markant är det 

lätt att se skillnaderna, och det är dessa skillnader som analyseras.

5.1.1 Interaktionsdesign och användbarhet

Ett problem som uppmärksammades i RyaSpelet var att spelare på processorstarka 

datorer hade en fördel gentemot de på sämre maskiner. Detta tog inte ifrån nöjet i 

själva spelstunden men det gjorde spelet som utmaning missvisande då det inte helt 

överenstämde med “regler delas av alla spelare”.

 Grundproblemet ligger inte i påfrestande moment utan i hur man tacklar  

processordrivna spel, existerar det en utmaning som kräver att folk tävlar så bör 

premissen vara lika för alla.

 TCZG byggde mindre på tid och mer på precision, något som inte är lika  

beroende på datorn utan låter den egna förmågan komma först. Vilket i sin tur gjorde 

spelet mer personligt då man även kunde tävla mot sig själv. Det är bara på det andra  

minispelet “The Power Challenge” där ett styrkors slumpmässigt rörde sig på bollen och  

jag var tvungen att klicka precis när styrkorset var centrerad som frustrationen steg.  

Att få en total fullträff kändes omöjligt och har man fått 100 % på de båda föregående  

delarna är det tråkigt att se totalpoängen dras ner. Utmaningen fick några försök men  

efter ett tag känns det meningslöst.

 RyaSpelet förlitade sig på interaktionen med musen och rörelsen upp till ner. 

men där Snake (Bild 22) eller Pong (Bild 23) har trollbundit tusentals med enkla  

kontroller blev RyaSpelet istället aningen monotont. De bonusar som dyker upp med  

ojämna mellanrum i Snake gör att spelaren behöver vara snabb med kontrollen 

och beräknande för att hinna ta bonusen samt undvika att krocka med svansen. Pong 



31

är “easy to play, but difficult to master” (Salen och Zimmerman, 2005, xiii) och även 

om RyaSpelet är lätt att spela, så är det även lätt att bemästra.

Bild 22, Bild 23: Klassikerna Snake och Pong bygger båda på kontroller baserade på upp, ner, vänster, höger eller som 

i Pongs fall endast upp och ner., och i Snake’s fall också vänster & höger.

Till RyaSpelets försvar ger TCZG inte de mest utmanande tio minuterna men de fyra 

utmaningarnas syfte och utformning varierar kraftigt och det krävs några försök innan 

man når de höga poängen.

 Som visat i Snake och Pong så är det inte hur avancerad kontrollen är utan hur 

väl integrerad den är med spelet som är intressant. Det är dock värt att titta på hur 

kul det skulle det vara att spela Super Nintendo med en kontroll innehållandes  

endast ett styrkors (Bild 24). För vissa spel hade det förmodligen fungerat väl medan  

andra spel som fightingspelet Street Fighter 2 (Bild 25) bygger sin spelmekanik  

utifrån de kombinationer som kan utföras med kontrollen. Här är interaktionens 

svårighet del i upplevelsen.

Bild 24, Bild 25: Hade Nintendo valt den här modellen hade förmodligen Ryu’s Hadouken varit omöjlig att genomföra 
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5.1.2 Kommunikation

Rent kommunikativt och visuellt kan RyaSpelet och TCZG ses som motpoler vilket 

inte är så konstigt då även målgrupperna stod i kontrast. Det ena riktade sig mot en 

grupp ovan vid spel medan den andra mot en ung generation män uppväxta med 

både datorer och tv-spel.

 Att RyaSpelet var sobert och avskalat i sin form råder det nog inga tvivel 

om och i dess kommunikationen stod produkten ständigt i fokus. Produkten var i 

fokus även i TCZG där man under hela spelets gång såg huvudpersonen dricka ur 

flaskan vid minsta tanke på törst. Gemensamt för båda spelen var även att logotypen  

syntes konstant synlig och återkopplades i spelets formgivning. Att RyaSpelet var 

mindre påkostat än TCZG är nog uppenbart men oavsett det har man i båda fall försökt 

hålla ihop formen och ge kampanjerna ett konsekvent ansikte utåt.

 Tydliga skillnader mellan spelen syntes i det sätt handlingen berättas. RyaSpelet  

var väldigt rakt på sak medan man i TCZG berättar en historia, dels genom mellan- 

sekvenserna och dels genom att spelarens eget deltagande. Klevjer (2002) uppmuntrar 

till användandet av mellansekvenser och skriver: 

The cutscene is an efficient tool for conveying this story, being more visually 

interesting than purely verbal narration, and more uncomplicated that distri-

buting the necessary information through scripted events.

Även då spelet laddades fick man höra några korta rader om vad Tim själv tänkte. Här 

fanns en tydlig skillnad i kommunikationens syfte där det i RyaSpelet kanske inte är 

intressant att ändra målgruppens tankar kring lampor i allmänhet. Medan Coca-Cola 

Germanys uppdragsbeskrivning går ut på att kommunicera en livsstil mer än endast 

en produkt.

 Gamla reklamannonser inspirerar än medan spel som förr hade banbrytande 

grafik är i dag förlegade, det är endast de tidlösa spelen som fortfarande hyllas. 

Det är dock synligt inom spelvärlden att originalitet och teknisk höjd spelar roll  

och man talar ofta om hur snygg grafik det där senaste spelet hade. Ett typexempel är 

Wolfenstein 3D (Bild 26), ett spel från 1992 som var först med att utnyttja 3D- 

teknik. Spelet fick stor uppståndelse kring grafiken vilket lockade till sig miljontals 

köpare. 15 år senare, blev 3D på tapeten igen då tekniken PV3D20 dök upp (Bild 27). 

En teknik med sådan hög status att inkluderades i namnet.

20 PV3D står för PaperVision 3D och är ett insticksprogram till Adobe Flash
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Bild 26, Bild 27: Teknik som förr var banbrytande i tv-spelsbranschen är 15 år senare lika hett men på ny plattform.

Senaste tekniken eller grafiken är förvisso inte ett recept som garanterar höjda  

försäljningssiffror, men det kan utan tvekan skapa en “wow”-faktor hos målgruppen. 

 Kriterierna för “100-wattaren” tog upp effektivitet, och att där ofta fanns  

kreativ höjd. Men även om ett reklamspel stöpts i en originell form betyder inte det 

att det är bästa sättet att kommunicera till målgruppen.

 

5.1.3 Speldesign

I RyaSpelet ställdes man under spelets gång inför valet att antingen riskera “raktid” på 

att ta bonusen som dök upp eller fortsätta fokusera på att raka. Liknande alternativ 

stöter man på i TCZG där valet ofta är mellan två möjligheter, antingen tar man det 

svåra (mer poäng) eller det lätta (mindre poäng).

 Costikyan hävdade att intressanta val ger intressanta spel. I pusselspelet 

Tetris (Bild 28) ställs man konstant inför val som påverkar spelet, att göra utrymme 

för det avlånga blocket kan till en början visa sig smart men när blocket uteblir 

närmar det förnedrande “Game Over” sig med stormsteg. I Tetris är valen både 

integrerade och urskiljningsbara i spelets design.

Bild 28: Att tänka långt i förväg och vara snabb på fingrarna är bidragande faktorer till Tetris popularitet.
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Många spel spelas för att få den snabbaste tiden eller högsta poängen men spelen  

i sig baseras sällan på enbart den premissen. Målet för både RyaSpelet och TCZG är  

dels att raka lampan och få Tim till arenan, men även att få så snabb tid och hög poäng  

som möjligt. Men beslutar man i TCZG att ta den snabbaste bilen så betyder inte  

det något i längden förutom att chansen för en högre poäng ökar, och även om det 

var målet så blir det ointressant.

 I arkadklassikerna Pac-Man (Bild 29) och Donkey Kong (Bild 30) har varje  

rörelse en betydelse. Målet är även här att få en så hög poäng som möjligt och gärna  

hamna på Twin Galaxies (http://twingalaxies.com/) topplista, men det är vägen till  

poängen som de intressanta valen uppenbaras. Det är den vägen som gör spelen 

roliga och även utmanande, så utmanande att det även skrivs böcker om hur de 

bemästras (Bild 31).

Bild 29, Bild 30, Bild 31: Pac-Man och Donkey Kong är två världskända spel som det skrivits flera böcker om.

Intressanta och komplexa val togs upp i kapitel 2 och det tåls att upprepas hur viktigt 

det är att dessa val skapas med eftertanke. Salen och Zimmerman (2005) skriver:

Meaningful play arises from meaningful choices. If a player’s choices have no 

meaning in the game, there really is no reason to play. (s. 174)

Oavsett om valen i ett spel är meningsfulla eller inte så behöver finnas ett visst 

mått av ovisshet, element som gör att slutet inte är uppenbart. I både RyaSpelet och 

TCZG ligger ovissheten kring den totala poäng spelaren får. Bonusar i RyaSpelet 

dyker med slumpade tidsintervaller och skiftande positioner, men det är alltid  

samma typ av bonus vilket medför att ovissheten minskas.

 I Tetris vet spelaren bara vilket nästa block är men kan inte se hela följden, 
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hade det varit möjligt hade spelaren kunnat pausa och räkna ut mönstret för att vinna. 

Vet man från början att man vinner, vad är då meningen med att spela.

5.2 Slutsats
Spelglädje är när ett spel berör. Att skapa något som får en att om och om igen välja 

“continue”. Spelglädje är känslan man hade som tioåring då man vaknade och 

längtade efter att ta sig an den där svårslagna bossen för hundrade gången.

 Men det är reklamspel som är ämnet och här existerar det fler konkreta moment  

än “bara” skapandet av spelglädje. Det finns en fundamental tröskel som innebär ett 

visst mått av användbarhet, en kommunikation som är konsekvent mot företagets 

profil och även möjligheten att kunna dela med sig av upplevelsen.

 I teorin tas olika beskrivningar av termen “bra” upp, men inte vad som utgör  

den, dock hjälper definitionerna från 100-wattaren, Guldägget, IGN och GameSpot till 

att guida en mot svaret. Hade jag haft i uppgift att recensera TCZG som spel hade  

jag kritiserat dess spelmekanik men som reklamspel gör de många rätt, där är  

etablerade spelkoncept perfekt då jag direkt förstår vad det är jag ska göra. Jag, som  

förutom att vara tysk, matchar målgruppenför TCZG kan i princip ta mig igenom alla  

minispelen utan att ens titta på dess guide.

 Spelet skriker Coca-Cola Zero’s varumärke och i slutändan är det lätt att se 

vad min poäng blev och även berätta vidare för mina vänner. I både RyaSpelet 

och TCZG förstår jag konceptet med en gång vilket är viktigt då en annons förslagsvis 

ska bli förstådd på några få sekunder. Att jag som spelare lämnas med tankar om 

en rolig upplevelse påverkar såklart även tankarna kring varumärket.

 Någon av alla 1 400 000 som tog sig TCZG har säkert pratat om det med sina 

vänner och när de står och väljer dryck är chansen stor att de tar en Coca-Cola Zero 

istället för ett konkurrerande alternativ.

5.2.1 Ramverk

Church som tidigare citerats angående “good” har skapat ett ramverk för spel- 

designers. Han kallar det Formal Abstract Design Tools (FADT) men påminner läsaren 

om att “FADT are not magic ingredients you add and season to taste” (Church i Salen 

& Zimmerman, 2006, s. 366), och menar att även om vissa element uppskattas så 

bör de inte följas slaviskt och inte heller ses som recept för ett lyckat spel. Det bör 

inte heller detta ramverk göra, utan istället användas som ett underlag för diskussion 

och som en checklista för eftersträvansvärda egenskaper.
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Ramverket utgår ifrån de teoretiska delar som tagits upp ur både spel- och reklam-

synpunkt. Jag har tittat på speldesign, viral marknadsföring, användbarhet, inter-

aktionsdesign, kommunikation mm. och denna information jämför jag sedan med 

de reklamspel som analyserats. Detta är inte applicerbart på alla former utav reklam- 

spel utan i huvudsak de som diskuterats, alltså tidigare nämnda Typ 3 och Typ 4 

(kapitel 2 om reklamspel). Enligt denna uppsats bör ett bra reklamspel. med grund i 

både speldesign och marknadsföring, sträva efter att..

 ha en kontroll och ett koncept som är lätt för målgruppen att ta till sig•	

Med anledning av de varierande målgrupperna behöver reklamspel använda  

sig av enkla koncept för att vara spelbart. De som spelar är oftast ovana spelare  

och har inte den tolerans som krävs för något nytt. Något som uppmärk-

sammades i RyaSpelets produktionsfas där de mer komplexa spelkoncepten 

avfärdades. Även om marknaden går mot en mer spelvan målgrupp så är  

det dåligt dokumenterat och inte något man bör utgå ifrån.

bygga på premisser som är lika för hela målgruppen•	

Tävlingsmomentet som används i både de analyserade spelen bygger på att 

spelarna har lika förutsättningar. Om det är omöjligt att ta sig in på topplistan 

för hälften av spelarna finns det ingen anledning att spela och reklamspelet 

som spel blir därför ointressant.

innehålla element som uppmanar till omspel•	

Även om premisserna är lika behöver det vara intressant att spela fler gånger 

och på så sätt exponeras för marknadsföringen ytterligare. Fick man inte 

full pott i TCZG vill man gärna testa igen då man efter att ha spelat 1 gång  

förmodligen har lärt sig av sina misstag och är redo att försöka en gång till.

innehålla möjligheter som tillåter spelaren att berätta vidare om spelet•	

Om spelaren genom spelet åstadkommer ett anmärkningsvärt resultat bör det 

finns möjligheter för att sprida detta. Viral marknadsföring innebär att info- 

rmation delas valfritt mellan människor. för att underlätta för detta kan  

reklamspel använda sig av e-post-formulär eller integrera resultatet med  

de plattformer som målgruppen rör sig inom.
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ha en grafisk form som är konsekvent mot den marknadsförda produkten •	

eller tjänsten

För företag är det viktigt att hålla ett konsekvent uttryck för att inte förvirra 

kunden. Ett reklamspel blir i det här fallet väldigt likt en traditionell reklaman-

nons som grundar sig i ett uttryck anpassat för produkten eller tjänsten.

integrera tjänsten eller produkten i spelet•	

Ett företag som spenderar en stor summa pengar på ett reklamspel vill förmod-

ligen att produkten eller tjänsten får fokus, I RyaSpelet var det ett krav. Och 

det är smart på det sättet att det visar upp hur vass Bic’s rakhyvel är samtidigt 

som RyaLampan får stå fritt och lysa upp bakgrunden. Alltså, att tala om för 

besökaren vad de marknadsförda produkternas egenskaper är.

ha en kommunikation som är riktad mot sin målgrupp•	

Utöver den grafiska formen så är det viktigt att spelet kommunicerar till mål-

gruppen. Är målgruppen den typen som låter sig imponeras av nya tekniker 

så kan originalitet och teknisk höjd i sig var ett sätt att kommunicera. TCZG 

hade en ung fotbollsintresserad målgrupp och utformade sina spel och sin 

kommunikation därefter.

vara intressant och meningsfull för spelaren•	

Att definera konkret vad som gör ett spel meningsfullt eller kul är svårt, men 

man bör som skapare fråga om man själv vill spela spelet. Är valen intressanta 

för spelaren? Är det i RyaSpelet intressant att ta bonusen för en utmaning som 

inte är lika för alla. Eller är det intressant att med ett nästan omöjligt system 

och 3 bollar sparka sönder en betongvägg. Är svaret någonsin “nej”, bör man 

tänka igenom sin design en gång till.

Ett bra reklamspel är nödvändigtvis inte ett spel som bara uppfyller alla punkterna 

ovan, men det är en god början och en bra referens när frågor uppstår. Att spelet i 

sig är kul är önskvärt, men det ska isåfall vara som en positiv biprodukt av spelets  

design, eller som McClanahan (2009) uppriktigt skriver:

The goal of the player is to conquer whatever the game throws at them. Fun is 

the expected byproduct of this endeavor. The player wants to have fun without 

having to seek it out.
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Kanske kan man släppa det vaga “bra” och ersätta det med en grund i de teorier 

som är relevanta i processen. Att ge underlag för diskussion och vidare forskning 

är vad som är verkligen intressant och något som kommer kan höja lägstanivån för 

reklamspel.

5.3 Framtiden 
Det dyker säkert upp fler reklamspel som fokuserar på att engagera spelare istället 

för att skapas för skapandets skull, ungefär som banners har gjorts de senaste 

åren. Har vi tur får vi upplevelser som inte bara tangerar många punkter i det  

presenterade ramverket, utan även inkluderar oss själva.

 Uppsatsen hoppas jag kan hjälpa andra, och mig själv, att skapa upplevelser 

som tilltalar och intresserar. Jag hoppas även att den kan hjälpa till att motivera vissa 

val framför andra. Reklambyråer behöver ofta sälja in sin idé hos beställaren och 

kring ämnet reklamspel har nästan alla egna uppfattningar om bra och dåligt. Med 

rätt kunskap kan rätt beslut att motiveras och i slutändan implementeras.
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Epilog
Målet för utbildingen Grafisk Design och Kommunikation (GDK) är att utbilda:

Grafiska formgivare som kreativt, medvetet och självständigt skall kunna 

utforma och kommunicera med visuella uttryck för olika medier.

 Under utbildningen förväntas studenten utveckla färdigheter och förmåga 

att som kreatör utforma budskap för olika kommunikationsplattformar eller

som projektledare kunna kommunicera med olika intressenter inblandade i

en produktion.

 Under utbildningen skall studenten, utöver grafisk design, kommunikation 

och teknik, också utveckla kunskaper och färdigheter inom ekonomi, juridik

samt visuell kultur. Studenten skall också få inblick i och förstå komplexiteten 

i kommunikationsprocessen mellan olika aktörer.

Mitt examensarbete har fokuserat på en konkret del i reklambranschen där grafiska 

formgivare arbetar med fokus på interaktion. Interaktionsdesign handlar om hur man 

utformar system som underlättar för användaren av till exempel hemsidor, eller i 

denna uppsatsens fall, ett reklamspel.. Vidare ingår en stor del visuell kommunikation 

som används för att förtydliga flödet mellan olika handlingar.

 I en bransch som går mer och mer åt en digital riktning är kunskaper inom  

användbarhet och liknande nödvändigt och det är synligt i programmets målbeskriv-

ning att en fokus på detta saknas.. I denna mån bryter min uppsats ut både ifrån 

programmets målbeskrivning, men också den bransch jag utbildats för. Flera moment 

av de tre åren på GDK har varit relevanta för ett reklamspel men det är det i min 

uppsats jag fått gräva djupare och anstränga mig hårdare.

 Ytterligare en del som min uppsats, och den praktik den till viss del grundas 

på, berör är “kommunikationsprocessen mellan olika aktörer” då jag tilldelades en 

specifik roll och fick observera och i viss mån även ta del av kommunikationen mellan 

alla parter. Detta tas förvisso inte upp i uppsatsen i någon större bemärkelse, men 

oavsett så ingick det mycket inblick i processen, och hur den måste gå till för att 

slutresultatet ska vara tillfredsställande.

 Just för uppsatsens skapande har så klart de flesta kurser varit viktiga, där man 

tidigt blivit drillad i ett akademiskt sätt att skriva. Dock har det mesta kunnandet 

kommit av egen hand. På GDK är det många grupparbeten och en kandidatupp-

sats är allt som oftast en individuell uppgift. Kanske är det frustrationen av de 

uteblivna engagerande projekten som fått mig att starta eget och utvecklas på 

egen hand. På grund av det är jag van att ta eget ansvar, åt andra, men fortfarande 

i viss mån inte van i att ta ansvar för mig själv. Här spelar handledaren en stor roll 
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och den inbördes respekt som finns har varit avgörande. Detta har saknats under 

en stor del av utbildningen och är något som gjort att uppsatsen i sin helhet varit 

svåröverkomlig.

 Konkreta kurser i interaktionsdesign, användbarhet och teori kring de system 

som omger oss har varit saknade, men det är inget som antyder att kursplanen ska 

vidröra detta så det inte heller något konstigt. Det som programmet däremot berör 

har varit viktigt i den visuella processen, även om InDesign var något jag fick verkligen  

lära mig under tiden i Frankrike, har marknadskommunikation varit högt på listan.

De kurserna gav mig en mycket god grund att stå på när det kommer till att kunna 

analysera och se på processer ur ett större perspektiv.

 Jag har saknat integration med artiklar och litteratur på den högre nivån, 

kanske är det skillnad mellan instutitionerna hur man ser på detta men jag föredrar 

den mer kritiska som jag genomgått. Den har öppnat upp ögonen för den otroliga 

databas med information som man aktivt borde ha tagit del av. Jag skräms nästan av 

tanken att inte ha läst de artiklar jag gjort, och även på tanken att ha haft en annan 

handledare, då hade det kunnat slutat helt annorlunda.

 I sin helhet får jag ändå vara nöjd med den kunskap jag hade när jag påbörjade 

projektet. Det var inte menat att jag skulle kunna hantera den uppgift jag tog mig an 

utan fick ta mig både en kalldusch och snabbkurs och upplevde verkligen uttrycket  

“learning by doing”. I efterhand ser jag på speldesign och interaktionsdesign med 

andra ögon och önskar jag fick forska vidare.

 Jag aldrig varit särskilt akademiskt lagd, jag springer inte runt i overall, undviker 

de flesta klassaktiviteter och gör inte heller några matlådor. Dock har jag jobbat 

både på studentpuben och varit fadder. Jag gillar att tala fritt, passionerat och 

mycket. Jag föredrar att sitta hemma en lördag med mina tankar och fundera. 

Med det sagt har det varit svårt att formulera sig på ett sätt som är tydligt för en 

större grupp. Men med ett stort intresse för språk har jag försökt ta mig an varje 

uns av ny kunskap jag funnit, och inte lämnat något åt slumpen. Att sitta med 

myndigheternas skrivregler eller diverse mallar för rapport-skrivning har varit lä-

rorikt och jag är stolt över att ha åstadkommit den längsta texten i mitt liv. För 

många kanske denna mängd inte är något speciellt men jag har lagt ner tid och 

energi på varje ord och det känns viktigt att få avsluta ett, för mig, så stort arbete. 

 Om uppsatsen i sig berör något från kursen så är det den stolthet och glädje 

man ska känna inför det man gör, det kanske inte aktivt lärs ut, men den finns där 

och måste nog också det.


