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ActionMegaPower – Att inkludera tjejer i marknadsföring av actionspel 
 

Johanna Nylander 
 

 

Sammanfattning 
Det här examensarbetet består av två delar som syftar till att generera en metod för 
hur man marknadsför dataspel till en målgrupp av tjejer mellan 16-18 år. Den 
reflekterande texten visar den teoretiska grunden för metoden, och verksdelen, en 
marknadsplan för ett fiktivt actionspel, exemplifierar den. 

Marknadsföringen behöver rikta sig till målgruppen om den skall kunna locka fler 
tjejer till att spela. Att inkludera dataspel i befintliga normer, som t.ex. att actionspel 
är spel som spelas tillsammans med vänner, samt visa avatarer målgruppen kan 
identfiera sig med, är två viktiga aspekter för en lyckad marknadsföring. 

Om tjejerna fångas upp när de enligt statistiken skulle sluta spela dataspel, finns det 
potential att bredda målgruppen för fler dataspelsgenrer. Branschen får fler personer 
att sälja spel till, och fler kvinnor får ta del av de positiva effekter dataspelande bidrar 
till. 

 

Nyckelord: dataspel, actionspel, marknadsföring, genusvetenskap 

  



  

ActionMegaPower – How to include girls in the marketing of action games 
 

Johanna Nylander 
 

 

Abstract 
This bachelor thesis has two parts to generate a method on how to market video 
games to a target group of girls ages 16 through 18. The reflecting text provides a 
theoretical ground for the method, and the second part a marketing plan for a fictional 
action game, exemplifies the method. 

In order to entice more girls to play games, the marketing needs to address the target 
group. Two important aspects in succeeding with marketing to girls are to include 
video games in the norm surrounding the female gender, like telling that action games 
are games you play with friends, and to advertise with avatars the target group can 
identify with. 

If the girls begin or continue to play when they statistically should stop, there exists a 
potential to widen the target group for more video game genres. The industry gets 
more people to sell games to, and more young women can take part of the positive 
effect of playing video games. 

 

Keywords: video games, action games, marketing, gender studies 
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1 Tack 

Först av allt vill jag rikta ett tack till alla de som hjälpt mig med det här 
examensarbetet. I synnerhet till Jenny Lingmark som svarat på mina frågor, 
Genuslistan för tips om vidare forskning, samt Thobias Nylander för att ha delat 
med sig en bit av verkligheten från den 16-åriga killens vardag. 
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3 Inledning 

Det här är den reflekterande texten i ett examensarbete med titeln 
”ActionMegaPower - Att inkludera tjejer i marknadsföring av actionspel”. Den 
andra delen av examensarbetet är en marknadsplan för det fiktiva actionspelet1 
ActionMegaPower, med målgruppen tjejer mellan 16-18 år. Jag har valt att 
beskriva ett fiktivt actionspel istället för ett befintligt eftersom jag vill förändra 
normen kring actionspel. Det är två skilda saker att marknadsföra ett spel som 
redan är marknadsfört (eller är en uppföljare i en spelserie), än att marknadsföra 
ett helt nytt spel. Den målgrupp jag tänkt marknadsföra spelet till skulle redan ha 
haft en uppfattning om ett befintligt spel, en uppfattning som är mer 
resurskrävande att förändra, än att förändra normen kring ett spel det inte finns en 
förutfattad mening om. 

År 2007 såldes det över 7 miljoner dataspel i Sverige (Dataspelsbranschen 2008a). 
Fler killar än tjejer spelar spel (Ungdomsstyrelsen 2006, Persson m.fl. 2007), i 
synnerhet när de kommer upp i de högre tonåren. Även om dataspel i första hand 
brukar räknas som underhållning, finns det stor chans att en person med ett stort 
dataspelsintresse i ung ålder får ett stort teknikintresse i högre ålder (Nilsson 
2000). Därför är en studie över hur man gör dataspel mer attraktivt för unga tjejer 
av vikt. Dessutom borde en inkludering av tjejer som målgrupp i 
spelmarknadsföringen vara av ekonomiskt intresse för dataspelsbranchen, liksom 
det är intressant ur ett jämställdhetsperspektiv. Jag har valt att fokusera på tjejer 
mellan 16-18 år, eftersom tjejers dataspelsintresse avtar i den åldern (Bilaga 1a)2. 
I samma ålder ökar tjejers intresse i andra fritidssysselsättningar (Persson m.fl. 
2007), och även utgifterna för både underhållningsmedier och teknik (Gabrielsson 
2006). 

Tidigare undersökningar och forskare som tar upp antingen varför tjejer inte 
spelar lika mycket spel som killar i samma ålder, eller varför de slutar spela när de 
kommer upp i gymnasieåldern, har påpekat marknadsföringen som en av flera 
avgörande faktorer (Edlund 2006, Bodling 2004, Kollberg 2000, Nilsson 2000, 
Graner Ray 2002). Marknadsföringen som avgörande faktor, samt det faktum att 
tjejer i gymnasieåldern spelar mindre dataspel än killar i samma ålder, pekar på att 
det går att förändra andelen spelande tjejer med hjälp av enbart marknadsföring. I 
stället för att försöka marknadsföra actionspel på den trånga marknaden som finns 
i dag och de 22,1 procenten av den totala spelförsäljningen som består av 
actionspel (Dataspelsbranschen, 2008b), skulle en inkluderande marknadsföring 
riktad mot tjejerna utvidga marknaden och skapa efterfrågan. 
                                                 
1 Med actionspel menar jag det som i dagligt tal kallas för ”First Person Shooter” eller ”FPS-spel” 
2 Jag har endast haft tillgång till rådata av den könsseparerade statistiken som redovisas i Bilaga 1. 
Därför bör det påpekas att ingen viktning eller annan efterbearbetning av värdena har genomförts 
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Att vidga marknaden och skapa efterfrågan i stället för att konkurrera på befintlig 
marknad kallas för att skapa blå oceaner. Begreppet ”blå ocean” härstammar från 
boken ”Blue Ocean Strategy” (Kim & Mauborgne, 2005) skriven av två 
professorer vid INSEAD. I den beskrivs blå oceaner som (s.16): 

”outnyttjad marknad där man skapar en efterfrågan och därmed 
möjligheter till en mycket lönsam tillväxt”. 

En anledning till att gymnasietjejer spelar mindre än både yngre tjejer och killar i 
samma ålder, är enligt Bodling (2004, s.3): 

”att det finns så pass invävda mönster och föreställningar om att 
teknologin är för män”. 

Det är en faktor som jag i denna marknadsplan kommer att ta fasta på. Jag 
kommer dessutom att använda mig av genusvetenskapliga teorier om de normer 
som beskriver hur unga tjejer skall vara och förväntas vara. 

Inom genusvetenskapen finns det flera olika begrepp som beskriver förhållandet 
mellan det socialt skapade könet och det biologiskt givna (Gothlin 1999, Thurén 
2003). Eftersom jag inte utgår från att läsaren av denna rapport har en 
genusvetenskaplig bakgrund och är insatt i distinktionerna mellan de olika 
begreppen, är min intention att försöka minimera den begreppsförvirring som 
annars skulle kunna råda. I rapporten kommer också begreppet ”dataspel” att 
användas genomgående. Med ”dataspel” menar jag både de spel som spelas på 
persondator, samt de spel som spelas med hjälp av en spelkonsoll3. Att ordet 
dataspel är ett vedertaget begrepp som omfattar underhållningsspel vid både dator 
och konsoll visas inte minst av att den branschorganisation som företräder båda 
disciplinerna kallar sig för ”Dataspelsbranschen”. Både dataspel och datorspel 
finns med i Svenska akademins ordlista. 

Eftersom jag fortlöpande diskuterar marknadsplanen i förhållande till teori i 
resultatdelen finns det inte ett separat kapitel med slutdiskussion, utan ett kapitel 
med en diskuterande resultatdel där marknadsplanen diskuteras både utifrån 
kontext och hur den står mot andra samtida verk, samt ett kapitel med slutsats. 

3.1 Syfte 

Syftet med den reflekterande texten är att generera en metod för hur man 
marknadsför dataspel till tjejer mellan 16-18 år. Verksdelen marknadsplanen är till 
för att exemplifiera metoden. 

                                                 
3 Spelkonsoll, eller bara konsoll i dataspelssammanhang, är en dator tillverkad specifikt för spel. 
Vanligtvis används en tv som skärm. Exempel på spelkonsoller är Playstation, Xbox och Wii. Kan 
även stavas med enbart ett l. 
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3.2 Mål 

Målet för verksdelen är att skapa en fungerande marknadsplan för ett fiktivt 
actionspel. Marknadsplanen skall vidga marknaden för actionspel genom att locka 
till sig målgruppen tjejer mellan 16-18 år, och plocka fram några viktiga aspekter 
för hur man kan marknadsföra dataspel till tjejer mellan 16-18 år. 

Målet för den reflekterande texten är att marknadsplanen också skall ha en 
vetenskaplig grund med stöd i befintliga teorier som rör inkluderande 
marknadsföring samt genus. 

3.3 Avgränsningar 

3.3.1 Den reflekterande texten 
Examensarbetet är begränsat till en termin. Jag har således haft ett 
avgränsningsbehov, och därför inte kunnat ta med allting i den här rapporten. Det 
optimala hade varit att testa min teori på ett befintligt men ej ännu lanserat spel, 
vilket jag inte har haft möjlighet att göra. Därför har jag valt att exemplifiera 
marknadsplanen med ett fiktivt spel. 

3.3.2 Marknadsplanen 
Det hade varit optimalt att göra en egen omfattande marknadsundersökning inför 
utformandet av marknadsplanen för att få förstahandsinformation om målgruppen. 
På grund av examensarbetets begränsning har jag valt att titta på den statistik jag 
kunnat hitta, samt redan genomförda undersökningar inom ämnet. 

Lika så hade det varit optimalt att titta på hur spelets innehåll kan påverka andelen 
spelande tjejer. På grund av examensarbetets begränsningar har jag i stället valt att 
enbart fokusera på marknadsföringen. I det fall det har varit relevant att ändra på 
själva spelet för att optimera marknadsföringen har jag valt att stödja mig på 
befintlig forskning. Jag har dessutom valt att bara titta på den rent grafiska delen 
av innehållet såsom avatarens utformning, och inte den designmässiga såsom 
spelmoment eller avatarens beteende. 

I marknadsplanen har jag också en kampanjdel som är exempel på hur man kan 
bedriva en marknadsföringskampanj med hjälp av koncepten. För att beskriva 
mina kampanjidéer har jag använt mig av befintliga exempel. Dessvärre har dessa 
exempel varit svåra att hitta. T.ex. kunde jag och mina medhjälpande vänner 
endast lista sju spelfilmer som visade flera tjejer i ledande roller som slåss 
tillsammans utan ett större manligt stöd. Frånvaron av spelspecifik könsseparerad 
statistik har gjort det omöjligt för mig att se om det finns något actionspel som 
lyckats locka fler tjejer än andra spel i genren. 
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Av avgränsningsskäl har jag inte läst in mig på flera olika marknadsföringsteorier 
utan fokuserat på en enda. Det är ”Blue Ocean Strategy”, blåa oceaner, utformad 
av två professorer på INSEAD (Kim & Mauborgne, 2005). 

Jag har även valt att inte gå in på ekonomi eller budget för spelet. Inte heller har 
jag gått igenom strategi för själva genomförandet av marknadsplanen, så som 
förankring av marknadsplanen på arbetsplatsen (dvs. spelföretaget/förläggaren). 
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4 Bakgrund 

För att kunna uppfylla målet om att ha en vetenskaplig grund med stöd i befintliga 
teorier har jag studerat forskning inom både genusvetenskap och marknadsföring. 
I följande stycken kommer jag att redovisa min grund för de slutsatser jag senare 
gör. 

4.1 Marknadsföring 

För att utforma marknadsplanen har utgångspunkten varit Bo Bergströms kapitel 
”Budskapet” i boken ”Effektiv visuell kommunikation” (2004). I den tar 
Bergström upp hur en marknadsplan och kommunikationsstrategi bör utformas för 
optimalt resultat. Marknadsföringsstrategin har utgått från ”Blue Ocean Strategy”, 
blå oceaner, utformad av två professorer på INSEAD (Kim & Mauborgne, 2005). 

Enligt Kim och Mauborgne är blå oceaner (s.16): 

”outnyttjad marknad där man skapar en efterfrågan och därmed 
möjligheter till en mycket lönsam tillväxt”. 

De lyfter också fram värdeinnovation som en hörnsten för blå oceaner, eftersom 
innehållsmässig teknisk innovation inte klarar sig på egen hand (s.25): 

”Värdeinnovation inträffar endast när företag anpassar innovation till 
nytta, pris och kostnader. Om de inte kopplar ihop innovation med 
värde på detta sätt händer det ofta att teknikinnovationer och 
marknadspionjärer lägger de ägg som andra företag kläcker.” 

Värdeinnovation innebär att produkten som skall marknadsföras inte bara är en 
teknisk nymodighet eller skall nå ut till en helt ny målgrupp, utan att den också 
anpassas till nytta, pris och kostnader. I det här sammanhanget kommer produkten 
anpassas med hjälp av de koncept som presenteras i marknadsplanen och den 
normvidgande vetenskapliga biten bakom. Det gör att spelet inte bara är en ny 
produkt till en ny målgrupp, utan också står för ett budskap som ger mervärde till 
konsumenten, som t.ex. en roligare fritid. Spelet kommer inte ha några tekniska 
innovationer, utan använda sig av beprövad och resurssnål teknik för att kunna nå 
ut till så stor målgrupp som möjligt, något som också stärker det ekonomiska 
värdet. 

För att skapa en strategi för en blå ocean har Kim och Mauborgne tagit fram sex 
olika principer (s.34): 
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”- Omkonstruera marknadsgränser 
- Fokusera på de stora linjerna, ej på siffrorna 
- Gå bortom existerande efterfrågan 
- Arbeta i rätt strategisk riktning 
- Övervinna hinder i organisationen 
- Bygga in genomförandet i strategin” 

Marknadsplanen är utformad efter de fyra första principerna om strategi för hur 
man tar fram en blå ocean. De två senare principerna tar endast upp själva 
genomförandet av strategin. Framför allt har fokus varit på de ”alternativa 
branscherna”, då det största hotet mot tjejers spelande av ActionMegaPower inte 
är spelande av andra spel istället, utan andra fritidsintressen. Kim och Mauborgne 
exemplifierar alternativa branscher med biobesök kontra restaurangbesök (s.61): 

”Det ena ersätter inte det andra, men de utgör alternativ man kan välja 
mellan.” 

4.2 Statistik 

Statistik från fyra olika ställen har använts för att beskriva tjejernas vardag. Det är 
Ungdomsstyrelsen4 (2006), BBC5 (2005), Barnombudsmannen6 (Persson m.fl. 
2007) och Nordea7 (Gabrielsson 2006). 

Den del av statistiken från Ungdomsstyrelsen som återfinns i rapporten ”New 
Game” redovisas som egen källa, och övrig statistik redovisas i bilaga 1. Den 
statistiken är eget sammanställt utifrån rådata från den enkätundersökning 
Statistiska centralbyrån genomfört på uppdrag av Ungdomsstyrelsen. Eftersom 
statistiken i bilaga 1 inte är viktad bör den inte ses som exakt, utan endast peka på 
en riktning. 

                                                 
4 Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet som bl.a. ansvarar för bidrag till 
ungdomsorganisationer, se: http://ungdomsstyrelsen.se/kat/0,2070,1,00.html hämtad den 4 maj 
2008. Statistiken från Ungdomstyrelsen är insamlad av Statistiska centralbyrån. 
5 BBC är Storbritanniens public service-bolag, och ”BBC” stod från början för ”The British 
Broadcasting Company”, se: http://www.bbc.co.uk/heritage/story/history_text.shtml hämtad den 4 
maj 2008 
6 Barnombudsmannen är en statlig myndighet som bl.a. bevakar barns intressen utifrån 
barnkonventionen, se: http://www.bo.se/Adfinity.aspx?pageid=42 hämtad den 4 maj 2008. Största 
delen av statistiken från Barnombudsmannen är insamlad av Statistiska centralbyrån. 
7 Nordea är en nordisk bank, se: 
http://www.nordea.com/sitemod/default/index.aspx?pid=52062&rw=1 hämtad den 4 maj 2008 
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Statistiken från Barnombudsmannen (Persson 2007) är även den baserad på 
enkätundersökningar. Ett par av de angivna siffrorna i Barnombudsmannens 
rapport om ungas ekonomi är hämtade från Nordea (Gabrielsson 2006), och i de 
fallen har jag valt att gå tillbaka till ursprungskällan för att få en tydligare bild. Att 
använda en bank som källa för ekonomisk statistik kan givetvis ses som tveksamt 
i en vetenskaplig rapport, men det finns å andra sidan mycket lite statistik som 
inte kan ses som vinklad. 

Fokus har varit att använda mig av statistik för svenska förhållanden, och alla 
källor utom BBC (2005) beskriver också det. Sifforna som hämtas därifrån har 
därför endast använts i kompletterande syfte. 

Statistiken redovisas löpande i texten, men som bakgrund är det noterbart att 24% 
av alla tjejer mellan 13-20 år spelar dataspel minst en gång i veckan 
(Ungdomsstyrelsen 2006). Hur det fördelar sig över de enskilda åldrarna redovisas 
i Bilaga 1a. Det finns alltså redan grupper av kvinnor som spelar spel, och enligt 
BBC (2005) har 12% av alla kvinnor i åldersgruppen 11-65 år spelat actionspel 
minst en gång det senaste halvåret. Doktoranderna Marie Falkström och Barbro 
Johansson (1999) formulerar det: 

”Det finns både flickor och pojkar som älskar skjutspel och både 
flickor och pojkar som spelar sagospel och pedagogiska spel.” 

4.3 Den vetenskapliga bakgrunden för utformningen av 
marknadsplanen 

4.3.1 Kön och genus i historien 
Redan 1949 skrev Simone de Beauvoir de välkända orden (s.162): 

”Man föds inte till kvinna, man blir det” 

och konstaterade att kön är någonting som skapas. De Beauvoir menade att det 
manliga könet var norm, och att kvinnor tillhörde ”det andra könet”. Med kön 
menade de Beauvoir inte bara det rent biologiska hur män och kvinnors kroppar 
fysiskt är uppbyggda, utan de sociala förväntningar och uppfattningar kring 
personer som beror på hur en människa ser ut. Under 1970-talet började begreppet 
genus användas för att beskriva det socialt skapade könet och skilja det från den 
biologiska definitionen mellan man och kvinna (Gothlin 1999). 
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Sedan dess har forskningen kring genus fördjupats. Filmforskaren och 
genusvetaren Teresa de Lauretis skriver om kvinnlig erfarenhet och kvinnan som 
symbol i ”Alice Doesn’t” (1984), tar upp perceptionskoder8, och hur man 
förändrar dem. Hon menar att genus skapas genom erfarenheter, intryck och 
omgivning. Identiteten är kopplad till erfarenheten som en pågående process 
genom vilken subjektivitet konstrueras både semiotiskt och historiskt. Den 
sexuella erfarenheten, eller erfarenheten av den (hetero)sexuella normen är det 
som skapar det kvinnliga genuset. Hon skriver så här (s.182): 

”The question can now be rephrased in this way: is the female subject 
one constituted in a particular kind of relation to social reality? By a 
particular kind of experience, specifically a particular experience of 
sexuality? And if we answer that, yes, a certain experience of 
sexuality does effect a social being which we may call the female 
subject; if it is that experience, that complex of habits, dispositions, 
associations and perceptions, which en-genders one as female, then 
that is what remains to be analyzed, understood, articulated by 
feminist theory.” 

Vidare menar de Lauretis att en medvetandehöjande eller medvetandegörande 
process i sig kan användas för att förändra normen, det vill säga när kvinnor med 
ett självanalyserande förskjuter grunderna för normen. Om det kvinnliga 
subjektets förhållande till den sociala verkligheten återformas utifrån den 
historiska erfarenheten kan en feministisk teori sökas, och normen förändras. 

Judith Butler drar de Beauvoirs teorier om det skapade genuset ännu längre, och 
menar att inte bara genus skapas, utan även kön, och att de två olika begreppen 
inte är separerbara. Butler identifierar genuset i sig som en oavbruten process 
(1999, s.143): 

”Consider the further consequence that if gender is something that one 
becomes- but can never be- then gender is itself a kind of becoming or 
activity, and that gender ought not to be conceived as a noun or a 
substantial thing or a static cultural marker, but rather as an incessant 
and repeated action of some sort.” 

                                                 
8 I Svenska Akademins ordbok förklaras ”perception” bl.a. med: mottagande av sinnesintryck; 
varseblivning, begripande. 
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Butler menar också att en person inte bara blir genuset kvinna, utan att den 
personen kan välja att inte bli det. Genuset är någonting som hela tiden skapas och 
formas, och Butler menar att genuset i sig är hela den process som genuset är 
kopplat till, och det genom upprepningen av normerna. Formandet av genuset är 
dock inte ett val utan restriktioner, utan den heterosexuella normen påverkar. 
Butler menar att det är heterosexualiteten som är normskapande i uppdelandet av 
genus, och att det inte räcker med skillnaden mellan kön för att kunna förklara 
genus. Kvinna är någonting som formas hela tiden utan början eller slut och är en 
effekt av både handlingar, ord, utförande och gester. I formandet av genuset vill 
Butler ha ”genustrubbel”, ett ifrågasättande av de befintliga förutfattningar vi har 
om både det sociala och det biologiska könet. Den heterosexuella normgivningen 
brukar kallas för heteronormativitet, något David Gauntlett (2002) tar upp 
tillsammans med det genustrubbel Judith Butler vill åt. Han förklarar det med att 
det inte bara är det manliga och kvinnliga genuset som är en social konstruktion, 
utan hela den tvådelade skillnaden mellan man och kvinna. Han skriver (s.135): 

”Gender, like other aspects of identity, is a performance (though not 
necessarily a consciously chosen one). Again, this is reinforced 
through repetition. Therefore, people can change.” 

Den ansats Butler tar när hon går in på genus som ett utförande, och nästintill ett 
uppträdande, grundar sig i heteronormativiteten och föreställningen om hur man 
som person bör bete sig för att vara intressant för personer ur det motsatta könet. 
Genom att utgå från heteronormativitet går det att göra en vetenskaplig analys 
över hur marknadsföringen i spel kan förändras och samtidigt utvidga normen för 
hur tjejer får och förväntas bete sig. Socialantropologen Fanny Ambjörnsson 
(2003) beskriver heteronormativiteten så här (s.20):  

”Men det är naturligtvis inte enbart normal i bemärkelsen 
heterosexuell man förväntas vara som tjej. Den queerteoretiska 
ansatsen att undersöka de processer genom vilka genus och sexualitet 
regleras och görs normala säger inte enbart något om genus- och 
sexualitetsordningar.” 

Ambjörnsson gav sig i början av 2000-talet ut i två stycken gymnasieklasser för 
att studera tjejerna ur ett genus- och klass- perspektiv. Då den tänkta målgruppn 
för marknadsplanen är tjejer i åldern 16-18 år, och därmed hamnar inom gränsen 
för gymnasieåldern har Ambjörnssons avhandling (2003) fått stå för en stor del av 
den vetenskapliga grunden för att beskriva normer inom målgruppen. För att i 
enlighet med de Lauretis (1984) kunna förändra normen, behöver jag känna till 
den. Även om Ambjörnssons avhandling (2003) inte ger några generella slutsatser 
i stil med ”så här är tjejer”, ger den exempel hämtade från verkligheten. I 
Ambjörnssons avhandling återfinns det både tjejer som följer normen, och de 
tjejer som bryter mot den. I bland var dessa tjejer en och samma person. 
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I den samhällvetenskapliga gymnasieklass Ambjörnsson följde beskriver hon 
normer så här (s.25): 

”Den normativa femininitet som S-tjejerna9 sökte förkroppsliga skulle 
alltså, mot bakgrund av dessa uttalanden, inbegripa egenskaper som 
måttfullhet, kontroll, inlevelseförmåga och tolerans.” 

Tjejerna i den barn- och fritidsklass som Ambjörnsson också parallellt följde var 
normen nästintill ett motsatsförhållande (s.86): 

”Inte heller uppträdde de i linje med den allmänna förväntningen på 
tjejer som tillbakadragna, blyga och försiktiga. Snarare tvärtom.”  

Ambjörnsson menade att S-tjejerna betedde sig i enlighet med den allmänt 
accepterade normen som manifesterades som motsats till hur BF-tjejerna betedde 
sig (s.78): 

”Därför är det lätt att tänka sig att BF-tjejernas sätt att bete sig, röra 
sig och använda språket också kom att formas som en sorts opposition 
mot de normer och ideal de själva användes som motpol till att 
producera.” 

S-tjejerna och BF-tjejerna följde två olika normer för kvinnlighet där S-tjejernas 
var överordnad den norm BF-tjejerna följde. 

4.3.2 Förhållningssätt till normen 
Teresa de Lauretis (1984) menar att det är i den medvetandegörande processen 
som normen kan ändras, vidgas. Ambjörnsson visar dock att bara för att den är 
medveten, behöver den inte förändras. En av tjejerna i studien ifrågasätter 
(Ambjörnsson 2003, s.68): 

”Varför ska man ha dåligt samvete eller känna sig falsk enbart för att 
man anpassar sig?” 

Denna fråga leder in på den offerdiskurs som Judith Butler kritiserar (2005, 
s.142): 

”Man hävdar att sexuella dominanshandlingar utgör den sociala 
betydelsen av att vara en ”man”, och att den sociala betydelsen av att 
vara ”kvinna” bildas av tvångsmässig underordning.” 

                                                 
9 Ambjörnsson besökte två gymnasieklasser, en samhällsvetenskaplig (”S-tjejerna”) och en barn- 
och fritidsklass (”BF-tjejerna”). 
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Butler menar med sin kritik av offerdiskursen att underordning inte behöver vara 
tvångsmässig. Normen som omger unga tjejer behöver med samma resonemang 
inte alltid vara av ondo om den inte är tvångsmässig. Det går att anpassa sig till 
normen utan att för den sakens skull bli ett offer. 

En viktig del i den heteronormativitet Ambjörnsson (2003) beskriver är 
åtskillnaden både mellan det manliga jämfört med det kvinnliga, men också 
mellan det normativa och det ickenormativa inom de olika könen (s.90): 

”Medan killar snarast kan förväntas experimentera med ”fula” ord, 
eller vara allmänt ”barnsliga” och ”omogna”, står samma beteende hos 
en tjej närmast i direkt motsats till ett sanktionerat kvinnligt 
beteende.” 

Vidare beskriver hon det förväntade förhållandet mellan män och kvinnor, samt 
den heterosexuella normen dem emellan (s.105): 

”Av yttersta vikt för reproduktionen av den samtida västerländska 
genusordningen är alltså att kvinnor och män görs olika genom att 
hållas separerade i två väl avgränsande kollektiv, där det ena är 
överordnat det andra. Vidare organiseras ordningen så att dessa två 
grupper dessutom förväntas åtrå och begära varandra.” 

Som tidigare nämnts, finns det inom det avgränsade kvinnliga kollektiv 
Ambjörnsson beskriver, två tydliga normer där den ena är överordnad den andra. 
Den feminina tjejen blir överordnad den tjej som beter sig okvinnligt och de båda 
normerna reproduceras genom att införlivas i genuset. Ambjörnsson exemplifierar 
(s.102): 

”Genom att applicera begrepp som känslostruktur kan vi följaktligen 
lättare förstå hur normer reproduceras genom att känslomässigt 
införlivas i den egna identiteten. Det är med dessa tankar i bakhuvudet 
vi får förstå hur Marika (i S-klassen) i samtalston kan utbrista ”Åhhh, 
nej men gud vad jobbigt!” när en av hennes nogsamt manikyrerade 
och sparade naglar går av, medan Tina (i BF-klassen), inför samma 
incident, högt och ilsket utbrister: ”Aaajjj!! Jävla bajs fitta kuk!”” 

Samma normer behöver kvinnor som redan spelar också förhålla sig till. Pernilla 
Karlsson (2008) beskriver hur fem unga spelande kvinnor både betraktas, och 
känner sig, avvikande och annorlunda då normen för en Gamer10 och en kvinna är 
svårförenliga. 

                                                 
10 Karlsson (2008) definierar Gamer som (s. 5): ”en person som spenderar mycket av sin fritid 
spelandes eller lärandes om spel” 

13(32) 



EXAMENSARBETE I MEDIER: DATASPELSUTVECKLING    
ACTIONMEGAPOWER - ATT INKLUDERA TJEJER I MARKNADSFÖRING AV ACTIONSPEL 
REFLEKTERANDE TEXT 
JOHANNA NYLANDER 
 
 

Det finns skillnader mellan hur olika grupper av kvinnor beter sig, och enligt 
Teresa de Lauretis är det inte hur kvinnor porträtteras som är det vikiga, utan att 
de porträtteras för kvinnor. I ”Technologies of Gender” (1987) tar hon upp bland 
annat genus i film. Hon går igenom film från sin samtid och kritiserar hur kvinnor 
porträtteras. De Lauretis konstaterar (s.135): 

”The idea that a film may adress the spectator as female, rather than 
portray women positively or negatively, seems very important to me 
in the critical endeavor to characterize women’s cinema as a cinema 
for, not only by, women.” 

Att någonting är skapat av en kvinna behöver därför inte vara synonymt med att 
det är skapat för kvinnor. Erfarenheterna av genusprocessen och normen påverkar 
hur man agerar och översatt till dataspel har alla utvecklare av spel olika ingångar 
i sitt spelskapande, och egna preferenser. Redan det faktum att en kvinnlig 
spelutvecklare arbetar med just spelutveckling är ett avsteg ifrån den rådande 
norm som inte inkluderar dataspel som en sysselsättning för kvinnor. Att 
spelskaparen är kvinna innebär därför inte att hon har samma erfarenheter och 
perceptionskoder som de kvinnor som inte spelar dataspel har. För medier, film 
som dataspel, är inte någonting som objektivt reflekterar omgivningen, utan 
reproducerar och bär upp de normer som finns runt omkring. Det knyter an till hur 
normen kan förändras genom ett medvetet förhållningssätt till publiken. Spelaren 
behöver kunna identifiera sig med både avataren i spelet och ansikten i 
marknadsföringen, och budskapet behöver vara medvetet riktat till henne. Genom 
att i marknadsföringen för dataspel hela tiden ha målgruppen i fokus och använda 
sig av de rådande normer och inkludera spelandet i dem, förskjuts 
perceptionskoderna och normen vidgas. 

4.3.3 Bakgrund till marknadsplanens koncept 

4.3.3.1 Identifikationen 

Sheri Graner Ray (2002) menar att avataren och omslaget är viktigt för att få fler 
tjejer att spela spel. Ett spel som direkt nedvärderar spelaren kommer inte att 
attrahera, och för att ett spel skall tilltala tjejer, behöver spelaren kunna identifiera 
sig med avataren (s.181): 
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“The avatar is the first thing a player comes in contact with, usually on 
the package cover. How the players experience the game through their 
avatars can be greatly enhanced with an understanding of the 
importance of avatar presentation and representation. When the female 
avatar is hypersexualized, it is highly likely the female player won’t 
even consider the title. This “eye candy” may be pleasing for male 
players, but they are a barrier for female players. Also, providing 
avatars that are gender stereotyped in their roles in the game, or are 
limited in their scope, serves to push away the female audience. 
Likewise, if designers know that sexually-oriented humor that 
contains “put-downs” of females will cause female players to walk 
away, they can avoid inadvertently adding content that will drive 
away a sizeable portion of their sales audience.” 

Graner Ray menar att en kvinnlig karaktär som inte bara är ögongodis, kan bryta 
ned en av barriärerna mot kvinnligt spelande. Att marknadsföringen av spel 
innehåller sexism som avskräcker de kvinnliga spelarna bekräftas av Bodling 
(2004, s.33): 

”Sexism måste bort från marknadsföringen om speltillverkarna vill 
rikta sig mot en större målgrupp och då speciellt yngre kvinnor.” 

Även Harrison & Lundmark (2003) tar upp avatarens betydelse i actionspel och 
betonar vikten av att kvinnliga spelare kan identifiera sig i avataren, men att det i 
spel som t.ex. Counter Strike11 kan ha sekundär betydelse, då avataren tack vare 
första persons-perspektivet blir till ett alter ego för spelaren. 

4.3.3.2 Inkluderingen och platsen 

Graner Ray (2002) ser inte bara avataren som viktig, utan menar att 
målgruppstänkandet måste genomsyra hela processen, utan att för den sakens 
skull gå till överdrift (s.180): 

”And it is possible to do this without putting Doom into a pink box or 
making games about fuzzy kittens.”12

Den svenska forskaren i människa-datorinteraktion, Py Kollberg är inne på samma 
spår, men menar också att det finns en jämställdhetsaspekt i att inte göra spelen 
för könsseparerade, då ett sådant scenario kan sänka status på de produkter som 
riktar sig till tjejerna. Så här skriver hon i en längre forskningsartikel (Kollberg 
2000): 

                                                 
11 Harrison & Lundmark hänvisar i sin referensförteckning till ”Counter Strike (1998). Sierra”. I 
texten framgår det dock att det är den modifikation av Half-Life som senare publicerades som 
”Half-Life: Counter-Strike” (2000) och dess uppföljare som åsyftas, se: 
http://www.mobygames.com/game/half-life-counter-strike hämtad den 26 april 2008 
12 Doom är ett klassiskt skräckspel (id Software 1993), se: 
http://www.mobygames.com/game/doom hämtad den 9 maj 2008 
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”Man kan dock inte bara avfärda de utpräglade tjejspelen, och därmed 
bidra till att ytterligare nedvärdera traditionella flickintressen. Det är 
positivt att tjejspelen har givit flickor nya förutsättningar framför 
datorn. De har skapat ett flickrum i datorvärlden. Men blir flickorna 
mer jämställda av att vistas i det rummet? Det finns en risk att flickors 
underordning gör att jordgubbsdatorn inte bara blir en tjejdator utan 
samtidigt en lågstatusdator. Det drabbar även pojkar - en pojke som 
lockas av den läckra jordgubbsdatorn kanske inte vågar bryta 
könsmönstren och bli en jordgubbshacker.”  

Även Jenny Lingmark (2008) är inne på samma spår, och menar att det till största 
del inte är själva innehållet i spelen som är problemet, utan snarare informationen 
om spelen. I en intervju säger hon (Edlund, 2006): 

”Reklamen riktar sig helt enkelt inte till tjejer, och når inte fram till 
tjejer.” 

I stället var det enligt hennes undersökning vänner och familj som stod för den 
största informationen till tjejerna om nya spel på marknaden. Informationen var 
inte bara riktad till killar, utan den fanns heller inte i de forum där tjejerna fanns. 
Bodling (2004) tar också upp vikten av plats och forum (s.33): 

”Spelbolagen annonserar inte på de arenor där yngre kvinnor befinner 
sig därför att spelen ses som de yngre männens leksak.” 

4.3.3.3 Kommunikationen och den sociala faktorn 

Unga tjejer är både sociala och värderar kommunikation högt. Bland 
gymnasietjejer i årskurs 2 listas ”träffa kompisar” som den vanligaste 
fritidssysselsättningen efter att lyssna på musik (Persson m.fl. 2007, s.93). När de 
kommer upp i 12-14årsåldern ökar deras utgifter för bland annat mobiltelefoni, 
och när killarna i motsvarande åldrar lägger mellan 41-50% av sina pengar på 
dataspel, så kommer dataspel hos tjejer inte ens upp på en top tio-placering 
(Gabrielsson 2006, Persson m.fl. 2007). Samtidigt är det fler flickor än pojkar som 
har egen mobiltelefon (SCB, 2005), något som pekar på att det inte är tekniken i 
sig som är orsaken till varför tjejer inte spelar dataspel. Forskaren Denise Agosto 
(2004) pekar på den sociala faktorn och tjejers vilja att kommunicera. I en 
forskningsgenomgång konstaterar hon: 

”These studies of computer game design indicate that girls prefer 
games that: enable them to play with other players, either online or in 
person (by sharing the same computer); feature abundant high quality 
graphic and multimedia components; and enable communication with 
other players during play.” 

Bland Agostos råd över hur man gör datortid intressant och attraktivt för tjejer, 
återfinns rådet att göra dataspel till en social aktivitet: 
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“Make computer use a social activity. Start a computer pen pal group, 
or encourage girls to converse while playing games together.” 

Agosto lyfter också fram en undersökning som menar att tjejer är mer intresserade 
än pojkar av att spela tillsammans. 

Det är inte bara det sociala umgänget med andra tjejkompisar som värderas högt 
bland tjejerna, utan även umgänget med sin partner. En av de fritidsaktiviteterna 
som ökar tydligast när tjejerna kommer upp i gymnasieåldern är umgänget med 
pojkvän/flickvän (Bilaga 1b). Enligt Ambjörnsson (2003) följer de tjejer som har 
pojkvän den heterosexuella normen (s.116): 

”Den som hade haft en pojkvän, heterosexuellt sex eller var attraktiv i 
killars ögon betraktades i allmänhet som mer mogen än andra.” 

Ambjörnsson menar också att avsaknad av pojkvän likställdes med barnslighet 
(s.116): 

”Även mitt material visade att avsaknaden av pojkvän tenderade att 
likställas med barnslighet” 

För att kunna använda sig av normen kring att ha partner, för att öka antalet 
spelande tjejer, behöver marknadsföringen visa par som spelar spel ihop. 
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5 Resultat 

5.1 Marknadsföring 

5.1.1 Det fiktiva spelet ActionMegaPower 
Marknadsplanen beskriver det fiktiva actionspelet ”ActionMegaPower”. Spelet 
fokuserar huvudsakligen på dess flerspelarläge där spelarna kopplar upp sig mot 
andra spelare och spelar genom ett så kallat LAN13 eller över nätet via en server14. 

Som nämnts i inledningen beskriver marknadsplanen ett fiktivt dataspel istället för 
ett befintligt, detta för att kunna förändra normen av det beskrivna dataspelet. Om 
marknadsplanen beskrivit ett befintligt spel i stället, hade den läsare av denna text 
som också känt till det befintliga spelet, redan haft en befintlig uppfattning om 
vilken norm som omgett det spelet. Dessutom hade det blivit problem om 
marknadsplanen skulle omsättas i praktik, eftersom både spelets målgrupp och 
omvärld hade haft en uppfattning om det befintliga spelet. Att därför utgå från ett 
spel som inte har en norm kring sig framför ett spel som redan haft en norm mot 
motsatt håll, blir därför en förutsättning för att själva normförändrandet skall bli 
genomförbart.  

Det är teoretiskt möjligt att förändra normen även för ett befintligt spel med 
manlig dominerad publik, men det skulle dels kräva mer resurser i form av pengar 
under genomförandet, och dels en större samhällsförändring då fokus hade varit 
att ändra en norm som redan fanns, i stället för att skapa en norm från grunden 
kring något som inte finns. Dessutom hade det varit svårare att förändra delar i 
spelets innehåll, även enkla saker som kvinnliga avatarer, i fall spelet redan fanns 
på marknaden. Enligt de resultat jag fått fram är det även viktigt att ha ett 
målgruppsperspektiv redan tidigt i utvecklingsprocessen. För bästa resultat i 
marknadsföringen bör inte målgruppen tjejer vara en målgrupp som nås ut när 
spelet redan har en befintlig grupp spelande killar, utan för att tjejerna skall kunna 
fångas upp, krävs det ett nyproducerat spel där de finns med som tänkt målgrupp 
redan från början. 

 
13 LAN står för ”Local Area Network”, på svenska ”lokalt nätverk” 
14 En server är en dator vars syfte är att i ett nätverk bistå andra datorer med kommunikation, filer 
eller andra tjänster. 
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Anledningen till att marknadsplanen beskriver ett actionspel är att det är den genre 
med manlig dominans bland spelare, som mäns och kvinnors spelande skiljer sig 
mest (BBC 2005). Enligt samma rapport skiljer det ännu mer mellan andelen 
kvinnor jämfört med andelen män som spelar både barnspel och musikspel. Dock 
omfattar dessa spelgenrer betydligt färre spelare totalt, och ingen av de båda 
genrerna har ens hälften så stor andel spelare som actionspelen (ibid.). 

Med bakgrund av mäns och killars totala dominans i statistiken över dataspelare 
(Ungdomsstyrelsen 2006, Persson m.fl. 2007) och de redovisade fördelarna med 
att få fler tjejer att spela (Nilsson 2000, Kollberg 1999 samt Bodling 2004) har jag 
valt att fokusera på den dataspelsgenre där skillnaden mellan kvinnligt och 
manligt spelande är som störst. Bortsett från MMOG15 är actionspel/FPS-spel 
dessutom den genren med minst antal kvinnliga spelare (BBC 2005). Tanken är, 
att i fall målet med marknadsplanen uppnås, att det genom marknadsföring går att 
öka andelen kvinnliga spelare i den genre där det är störst skillnad mellan hur 
många män respektive kvinnor som spelar, borde det också vara möjligt att öka 
andelen kvinnliga spelare i genrer med mindre skillnad i andel manliga respektive 
kvinnliga spelare. 

5.1.2 Distribution och plats 
”Blue Ocean Strategy” (Kim & Mauborgne, 2005) beskriver hur man skapar ”blå 
oceaner”, det vill säga en ny marknad, istället för att konkurrera inom den 
befintliga. I boken exemplifieras vinmärket [yellow tail] som med sitt skapande av 
en ny ocean lyckades få både öldrickande konsumenter och vanliga vinälskare att 
köpa produkten. [yellow tail] fick kritik för sin kvalité och att de förkastade den 
traditionella vinmakarkonsten. I boken påpekas det dock att (s.45): 

”Dessa påståenden kan ha varit sanna, men kunder av alla slag älskade 
vinet.”  

[yellow tail] lyckades med att skapa en blå ocean och hitta nya målgrupper för 
vindrickande, samtidigt som de lyckades med att behålla kunder ur den 
traditionellt vindrickande målgruppen utan att märket i sig tappade allt för stor 
status. De lyckades även med att få fler människor se vindrickande som en 
accepterad alkoholkonsumtion, och fler konsumenter hittade till vin. Lika så bör 
marknadsföringen i butik verka inkluderande. Den skall rikta sig till de tjejer som 
inte spelar i dag, samtidigt som de ”vanliga” spelarna inte skall bli avskräckta för 
att köpa spelet. Därför skall de största resurserna läggas på marknadsföring i de 
butiker som inte bara säljer spel, utan där det finns andra medieprodukter som 
redan har tjejerna som stor målgrupp. Samma sak gäller de butiker som endast har 
försäljning via Internet. 

                                                 

15 MMOG står för ”Massive Multiplayer Online Game” 
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5.1.3 Omvärldsfaktorer och konkurrenter 
Från början hade jag tänkt att ActionMegaPower skulle rikta sig till tjejer mellan 
15-18 år. Det beslutet omvärderade jag när jag fick lära mig att de populäraste 
actionspelen har en PEGI-märkning som rekommenderar spelet till personer 16 år 
eller äldre (Dataspelsbranschen 2008b). Dessutom tar Ambjörnsson (2003) upp 
barnslighet i sin avhandling, och att det bland tjejerna anses som någonting 
negativt och avvikande från normen. Enligt Ambjörnsson är det av vikt att som 
gymnasietjej hålla sig till ”sin ålder” något som är ett avståndstagande från dels 
yngre tjejer, men även killar i samma ålder som inte alltid anses lika ”mogna”. 
Om jag hade valt en PEGI-märkning för 12 år och uppåt hade spelet dels avvikit 
från andra titlar i samma genre, men också, med tanke på den manliga 
dominansen bland actionspelare, kopplats ihop med spel vars målgrupp främst 
hade varit yngre, och i tjejernas ögon, mer ”barnsliga” killar. 

Bland omvärldsfaktorer räknas även omgivningens fördomar och förväntningar på 
vem det är som spelar ett actionspel. Den bild som både målas upp av media och 
av tjejernas närmaste omgivning påverkar tjejernas bild av spel (Falkström & 
Johansson 1999, Kollberg 2000 samt Nyström 2004). För att få tjejerna till att 
spela krävs det inte bara att man genom marknadsföring får dem intresserade av 
spel, utan det måste bli socialt accepterat att spela actionspel. Det finns i dag en 
norm som spelande tjejer måste förhålla sig till, även om de själva har valt att 
bryta den (Karlsson 2008). En samhällsdebatt där det hävdas att våld i spel kan 
vara skadligt, kan också vara hämnande mot tjejernas spelande, då normen 
överordnar tjejer som är omgivningen till lags (Ambjörnsson 2003). 

Tyvärr finns det mycket lite forskning och statistik på hur dataspelandet bland 
tjejer ser ut beroende på sociala förhållanden såsom klass och etnicitet. Därför har 
det varit svårt att ta någon särskild hänsyn till vad den typen av forskning och 
statistik skulle kunna komma fram till. Däremot syftar marknadsplanen till att 
inkludera actionspel som ActionMegaPower i den rådande normen för tjejer 
mellan 16-18 år, och framförallt den kvinnliga norm som överordnar den vita 
heterosexuella medelklasstjejen (Ambjörnsson 2003). Då spelande av actionspel i 
dag ligger utanför den normen, befinner sig också de tjejer som i dag spelar 
actionspel utanför normen, åtminstone i sitt spelande. 

Spelets främsta konkurrenter är inte andra dataspel, utan andra typer av 
underhållning och fritidsintressen bland tjejerna (Persson m.fl. 2007, Bilaga 1b). 
Bland de fritidsintressen tjejerna har i dag ligger sociala aktiviteter högt upp på 
listan, såsom att umgås med kompisar eller med pojkvän/flickvän. 
Marknadsplanen tar hänsyn till dessa intressen och integrerar spelande i dem, i 
stället för att utgå från att dataspel är något tjejerna ägnar sig åt när de är själva. 
Dataspel blir inkluderat i de intressen som redan finns, och normen för 
fritidsintressen kan vidgas i stället för att ändras. Mer om detta finns att läsa i 
stycket om marknadsplanens koncept. 
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5.1.4 Koncept 

5.1.4.1 Identifikationen 

En väl synlig avatar i marknadsföringen som varken är sexistisk eller på andra sätt 
avskräckande för tjejerna underlättar spelets attraktionskraft (Graner Ray 2002, 
Bodling 2004). I marknadsplanen anges det att ActionMegaPower skall ha 
avatarer som tjejerna kan identifiera sig med. 

Livstilsmagasin som riktar sig separerat till antingen killar eller tjejer säljer bra, 
och i vissa fall bäst när omslaget består av en bild på en tjej (Svensson & Thel 
2006). En tjej på omslaget gör inte att magasinet säljer sämre, och skulle kunna 
indikera att det inte vore en nackdel för vare sig manliga eller kvinnliga spelare, 
att ha en kvinnlig spelavatar på omslaget av ActionMegaPower. 
Avataren/avatarerna som syns i marknadsföringen bör dock inte vara sexistisk 
(Bodling 2004), utan tjejerna skall ha möjlighet att identifiera sig med dem. 

Avatarens utformning är den enda delen i marknadsplanen som berör själva 
spelets utformning och innehåll. Att spelaren kan identifiera sig med avataren är 
av vikt. I actionspel såsom ActionMegaPower är det dock inte avatarens handlade 
som spelar roll, utan avatarens estetiska utformning, eftersom spelaren skapar sitt 
eget narrativ16 (Harrison & Lundmark 2003). Egenskapsmässiga skillnader mellan 
manliga och kvinnliga spelavatarer såsom skillnader i beteende, val och tilldelad 
kompetens i spelet (t.ex. extra stönanden eller skillnader i fysisk styrka) bör 
undvikas. Att ha avatarer som inte är könspecificerade är ingen nackdel. Optimalt 
vore ett gränssnitt där spelaren själv utformade sin avatar genom att själv välja 
färg och form.17

5.1.4.2 Inkluderingen och platsen 

Att göra spelet alltför könsseparerat kan innebära problem (Kollberg 2000), och 
överdriven könsseparerad marknadsföring behöver inte vara nödvändigt för att de 
skall attrahera tjejerna (Graner Ray 2002), utan kan tvärt om slå tillbaka 
(Ambjörnsson 2003). Samtidigt har tjejer i dag dålig kännedom om spelen 
(Lingmark 2008), och marknadsföringen finns inte där tjejerna befinner sig 
(Edlund 2006, Bodling 2004). För att åstadkomma detta kommer 
ActionMegaPower inte att ändra spelet innehållsmässigt, utan bara 
marknadsföringen runt om. Själva spelet skall vara det samma för att kunna locka 
de killar och tjejer som redan tycker om spel i genren, och som inte tillhör den 
primära målgruppen. 

                                                 
16 Narrativ enligt Nationalencyklopedin:  ”berättande, framför allt om texter som framställer 
händelserna i ett verkligt eller påhittat förlopp i tidsordning” 
17 Se marknadsplanen för detaljerat förslag 
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Spelet skall marknadsföras utan ett estetiskt parodierande på feminimitet (t.ex. 
Doom i rosa boxar). I stället skall ett kommunikativt budskap visa att det är okej 
för tjejer att spela det. Spelet skall marknadsföras på de platser och forum där 
tjejerna befinner sig. Många av tjejerna i målgruppen är trendkänsliga, och bara 
för att de nås av budskapet, behöver det inte innebära att de kommer uppskatta 
det. Reklamen behöver inte bara riktas till tjejer, utan även nå fram (Edlund 
2006). 

Tjejernas intresse för shopping ökar när de kommer upp i gymnasieåldern 
(Persson m.fl. 2007), men trots det märks inte ens inköp av spel på top tio listan 
av det tjejerna lägger sina pengar på (Persson m.fl. 2007, Gabrielsson 2006). Den 
norm som omgärdar tjejerna grundar sig dessutom delvis på att vissa områden 
förblir könsseparerade. Om en tjej ger sig in på manliga domäner agerar hon 
normbrytande, och för att få fler tjejer in på den i dag manliga domänen dataspel 
behöver spelandet inkluderas i den norm som omger tjejerna. För att kunna 
inkludera dataspelandet i normen får inte marknadsföringen av spelet bli för bred. 
Annonser i tidningar med mycket bred målgrupp bör undvikas eftersom det kan få 
en avskräckande effekt på tjejerna. Som Jenny Lingmark uttryckte det (via Edlund 
2006): 

”Det är som att säga att det är min mamma som inspirerar mig till de 
kläder jag väljer.” 

Även om spelet i sig ska rikta sig till en bred målgrupp, är inte det samma sak som 
att själva marknadsföringen skall göra det. Om själva marknadsföringen kan vara 
könsseparerad och i sig följa normen för annan marknadsföring riktad till tjejer i 
åldersgruppen, kan spelet fortfarande ha ett innehåll som attraherar en heterogen 
målgrupp. Eftersom spelande av actionspel och dataspel i allmänhet fortfarande är 
en rätt ovanlig fritidssysselsättning bland tjejerna (Persson m.fl. 2007, Bilaga 1b) 
är det inte spelande av andra spel än ActionMegaPower som är spelets största 
konkurrenter, det är andra fritidssysselsättningar.  

5.1.4.3 Kommunikationen och den sociala faktorn 

Unga tjejer är både sociala och värderar den sociala kommunikationen högt 
(Persson m.fl. 2007, Gabrielsson 2006, SCB 2005). De gillar också spel där de 
kan vara sociala (Agosto 2004). 

I marknadsplanen anges det att den sociala delen i ActionMegaPower skall 
framhävas. ActionMegaPower har multiplayerstöd, och i marknadsföringen skall 
budskapet vara att det är ett spel man spelar tillsammans med någon mer. 
ActionMegaPower skall också ha ett väl fungerande forum/community och stark 
social grund.  
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Om reklamen tydligt signalerar att spelet är någonting man spelar tillsammans 
med vänner blir budskapet i linje med den norm som innefattar umgänge med 
kompisar. Det sammanfaller med gymnasietjejernas [i årskurs två] värderingar av 
fritidssysselsättningar (Persson m.fl. 2007). 

Det finns ett risktagande i att genom marknadsföring försöka vidga 
dataspelsnormen till en gruppaktivitet. Det blir svårare för enskilda tjejer att pröva 
spelet ensamma, och det finns en risk att de som prövar blir besvikna på 
spelupplevelsen. Fördelen med att marknadsföra spelet som en gruppaktivitet är 
att det kan locka fler än en tjej i taget. Det blir en dominoeffekt som påskyndar 
normerandet av spelandet. Ett sätt att förhindra detta risktagande är att även 
marknadsföra spelet som något man spelar med sin partner. Umgänget med 
pojkvän/flickvän är också någonting som ökar i åldern och framför allt umgänget 
med pojkvän anses som normativt bland målgruppen (Ambjörnsson 2003, Bilaga 
1b). Om tjejens pojkvän/flickvän dessutom redan spelar spel i genren kan det 
påverka henne att fortsätta spela. 

Att tjejer är mer intresserade än killar av att både använda sig av kommunikativ 
teknik såsom mobiltelefoni (Persson m.fl. 2007), samt av att spela datorspel 
tillsammans (Agosto 2004), är också en faktor som kan bidra till en vidgning av 
normen. 

Om den normativa sociala kommunikationen och umgänget används i 
marknadsföringen för att inkludera dataspelande i den normen kan den vidgas, 
genuset förändras och dataspelandet blir en del av normen. 

Det går dessutom att konstatera att den sociala delen av tekniken redan är (om än 
svagt) inkluderad i normen för tjejerna, och det är den normen dataspelande skall 
inkluderas i. 

5.2 Diskussion av strategin (Blå oceaner) 

Som redan nämnts återfinns det i ”Blue Ocean Strategy” (Kim & Mauborgne 
2005) sex olika principer som viktiga för att skapa en strategi för en blå ocean. 
För att du som läser det här skall slippa bläddra mellan flera olika papper i texten, 
eller sidor på datorn, presenteras de här igen (s.34): 

”- Omkonstruera marknadsgränser 
- Fokusera på de stora linjerna, ej på siffrorna 
- Gå bortom existerande efterfrågan 
- Arbeta i rätt strategisk riktning 
- Övervinna hinder i organisationen 
- Bygga in genomförandet i strategin” 
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De fyra första principerna handlar om utformandet av en strategi, och de två sista 
principerna handlar om genomförandet av strategin. Av avgränsningsskäl tas bara 
själva utformandet av strategin upp. 

Marknadsgränserna blir omkonstruerade eftersom målgruppen består av tjejer 
mellan 16-18 år. De står i dag utanför den ordinarie marknaden för spel, och 
marknadsföringen vare sig når eller riktas mot dem. 

Att fokus blir på de stora linjerna i stället för på siffrorna, blir i marknadsplanen 
naturligt då den ekonomiska delen inte tas upp av avgränsningsskäl. Det finns 
dessutom mycket liten statistik på hur många tjejer i åldersgruppen som spelar 
actionspel i dag, vilket gör det svårt att ha ett specifikt mål som rör rena siffror. 
Överlag fungerar ”blå oceaner” mycket bra som strategi för den marknadsplan jag 
skrivit på ett fiktivt spel, eftersom den prioriterar de stora linjerna framför 
siffrorna, och det är på de stora linjerna fokus i marknadsplanen ligger. 

Eftersom tjejerna mellan 16-18 år både trappar ned på dataspelande i sig, och 
spelar förhållandevis lite actionspel, så går marknadsplanen bortom den 
existerande efterfrågan på fritidssysselsättningar för målgruppen. Marknadsplanen 
försöker i stället vidga marknaden för actionspel och få ActionMegaPower 
inkluderat i den existerande efterfrågan på fritidssysselsättningar för tjejer i 
åldersgruppen. Att hålla målgruppen så bred som att säga att ActionMegaPower 
skall locka alla tjejer mellan 16-18 år gör också att jag i marknadsplanen satsar på 
det största området för ny kundrekrytering och kan maximera storleken på den blå 
ocean jag skapar. 

Att arbeta i rätt strategisk riktning tar hänsyn till att produkten är rätt prissatt. Den 
strategiska ordningsföljden handlar även om att se till att kunden får alldeles 
speciella nyttofördelar, samt att alla eventuella hinder för tillämpningen av 
affärsidén tas itu med redan från början. 

ActionMegaPower är inte en teknisk innovation, utan en produkt som skall nå ut 
till en tämligen outforskad målgrupp. Därför blir det den värdeinnovativa delen 
där ActionMegaPower marknadsförs för att inkluderas i den norm och vardag som 
omger tjejerna i dag, som visar de speciella nyttofördelar som marknadsföringen 
tar fasta på. De eventuella hinder som kan finnas vid tillämpningen av produkten - 
det i spelets innehåll som skulle kunna avskräcka ett fortsatt spelande, tas också 
upp i marknadsplanen. Att ActionMegaPower inte är en teknisk innovation kan 
dessutom ha en betydelse i en socioekonomisk aspekt då ett lägre tekniskt 
avancerat spel inte bara kan få ett lägre pris, utan kräver också mindre avancerad 
och billigare utrustning. Marknaden för spelet blir större om fler personer har 
ekonomisk och teknisk möjlighet att köpa spelet. 
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Det finns en risk att den innehållsmässiga delen i spelet är ett för stort hinder för 
att strategin skall fungera optimalt. De åtgärder som föreslås i marknadsplanen 
(anpassning av avatarerna) kan vara otillräckliga. Som redan har nämnts går 
marknadsplanen inte in på spelets innehåll mer än hur avataren utformas rent 
grafiskt. Det finns dock indikationer som säger att bara en förändrad 
marknadsföring kan vidga marknaden väsentligt (Edlund 2006, Bodling 2004). 

5.3 Hur verket förhåller sig till andra samtida verk 

Här var det tänkt att det skulle återfinnas en jämförelse med ett annat samtida 
verk. Trots fyra e-postmeddelanden och två telefonsamtal till 
marknadsföringsansvariga för en av landets mest kända actionspelsserier har jag 
inte fått svar på de tre intervjufrågor om marknadsföringen jag skickade. Tyvärr 
försvårar det en diskussion om hur verket förhåller sig till andra samtida verk. 
Vad som går att konstatera är att även om någon skulle ha försökt sig på att 
marknadsföra actionspel i landet, har det inte gett genomslag. Antalet 
dataspelande tjejer är fortfarande lågt, i synnerhet i övre tonåren – då killar spelar 
som mest, och antalet actionspelande tjejer är ännu lägre. 
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6 Kunskapsprocess 

Jag har inom ramen för examensarbete i medier – dataspelsutveckling tagit fram 
en marknadsplan (verk) med tillhörande reflekterande text. I den reflekterande 
texten ingår det att beskriva kunskapsprocessen för verkets tillkomst, men 
eftersom det verk jag gjort huvudsakligen är teoretiskt, uppstår frågan över vad 
det egentligen är som är min kunskapsprocess. Är det själva utformningen av 
marknadsplanen, min genusvetenskapliga inläsning eller författandet av den här 
reflekterande texten? I mitt anteckningsblock återfinns en notering som lyder ”hur 
genus funkar i marknadsföring för spel…” för att beskriva vad som är min 
kunskapsprocess. Kanske kan en noggrann läsare urskilja någon form av 
kunskapsprocess i resultatet, men den är i så fall försumbar. Jag har valt att 
sammanfatta kunskapsprocessen här. 

Min kunskapsprocess startade med en lång inläsningsperiod eftersom jag inte 
studerat vare sig marknadsföringsteorier eller genusvetenskap tidigare. Eftersom 
syftet med arbetet var att ta fram en metod för marknadsföring, och inte arbeta 
efter en, har mitt arbete stundtals varit ostrukturerat. Jag fick hjälp via 
Genuslistan18 för att hitta viss information som rörde tjejer och dataspel, och hade 
även viss hjälp av det numera nedlagda projektet ”Supermarit”. Parallellt med 
inläsningen började jag bygga upp en marknadsplan efter Bo Bergströms teorier 
(2004), och marknadsplanens kronologi har också varit den ordning jag arbetat i. 
Efter en grundläggande inläsning i genusvetenskap sökte jag dels efter tidigare 
forskning inom det specifika ämnet (genus och dataspel), samt letade efter 
genusvetenskapliga teorier som kunde förklara hur marknadsföringen för spelet 
skulle gå till. Med hjälp av de genusvetenskapliga teorier jag hittade tog jag sedan 
fram tre stycken koncept som alla pekar på olika delar i marknadsföringen för att 
vidga marknaden för ett actionspel liknande ActionMegaPower. Till min hjälp 
hade jag även en stor mängd statistiskt material från flera olika källor. Till sist 
skrev jag färdigt marknadsplanen samt denna reflekterande text med den 
vetenskapliga diskussionen runt planen. 

                                                 
18 Genuslistan är en e-postlista för genusvetenskap. För vidare läsning, se: http://www.genus.se/E-
postlistor/Genuslistan/
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7 Slutsats 

Syftet med denna reflekterande text var att generera en metod för hur man 
marknadsför dataspel till tjejer mellan 16-18 år. Marknadsplanen har syftat till att 
exemplifiera metoden. Det finns tre olika koncept som bör följas för optimalt 
resultat, och det är identifikation, inkludering samt kommunikation. En lista med 
konkreta åtgärder för ett lyckats projekt återfinns i marknadsplanen. 

Att spelaren kan identifiera sig med både den avatar hon spelar med, och de som 
är synliga i marknadsföringen är viktigt för spelets attraktionskraft och många 
tjejers fortsatta spelande. Fördel är om hon själv kan påverka avatarens utseende 
både när det gäller färg och form. I marknadsföringen bör identifikationen med 
avataren vara av ännu högre vikt, och de som visas bör vara där för att locka 
tjejerna till att spela, och inte som idag – utgöra ögongodis för en stor del av den 
grupp som redan spelar dataspel i genren. 

För att spelet skall undvika att enbart få kvinnliga spelare och därmed alla nämnda 
nackdelar det kan innebära, behöver marknadsföringen vara inkluderande. I de fall 
spelet marknadsförs till platser med stor del befintliga spelare av genren bör det 
påtalas att spelets innehåll fortfarande stämmer överens med befintliga spel i 
genren. I övrig marknadsföring skall tjejerna vara den primära målgruppen, 
reklamen skall visa kvinnliga avatarer och kvinnliga spelare. Det innebär inte att 
det endast skall vara kvinnor som syns i reklamen, utan män skall förekomma, om 
än inte lika frekvent. 

Det viktigaste med inkluderingen är dock att spelet inkluderas i den norm som 
omger tjejerna. Själva spelandet av spelet behöver bli ett socialt accepterat och 
förekommande fritidsintresse. 

Den sociala faktorn, eller kommunikationen, syftar till att vidga normen för 
tjejerna till att omfatta spelande av dataspel. För att lyckas med detta behöver 
marknadsföringen visa att spelet är en social aktivitet där spelaren får använda sig 
av sin kommunikativa förmåga. ActionMegaPowers stöd för multiplayerspel skall 
profileras i marknadsföringen och visa att spelet är någonting man spelar 
tillsammans med vänner. 

27(32) 



EXAMENSARBETE I MEDIER: DATASPELSUTVECKLING    
ACTIONMEGAPOWER - ATT INKLUDERA TJEJER I MARKNADSFÖRING AV ACTIONSPEL 
REFLEKTERANDE TEXT 
JOHANNA NYLANDER 
 
 

Under arbetets gång har jag fördjupat mina kunskaper inom både genusvetenskap 
och marknadsföring. Framför allt har jag fått en ökad förståelse i vad det är som 
gör att unga tjejer väljer att spela dataspel eller inte, och vad man skall göra för att 
fånga upp dem i den ålder de annars vanligen slutar. Givetvis kommer det alltid 
att finnas undantag, och de normer som beskrivs i texten omfattar långt i från alla 
i angiven ålder. Min förhoppning är dock att det här arbetet skall kunna bringa lite 
mer ljus över hur man marknadsför actionspel till de tjejer som i dag tillsynes är 
ointresserade av spel. 
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9 Bilaga 1 

9.1 a) 

Tabell över hur dataspelande fördelas över ålder och kön 

9.2 b) 

Tabell/Diagram över hur fritidsintressen bland tjejer fördelas över ålder 
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HUR MAN SÄLJER ACTIONSPEL TILL TJEJER 
JOHANNA NYLANDER 
 
 
 

1 Sammanfattning 

Få tonårstjejer spelar dataspel. Ännu färre spelar actionspel. Detta är 
en marknadsplan som visar hur actionspel bör kommuniceras till tjejer 
i gymnasieåldern – den ålder då de i dag slutar spela. 

Genom att visa identifieringsbara kvinnor i marknadsföringen, nå ut 
med budskapet att actionspel är spel som spelas tillsammans med 
vänner, och föra ut reklamen på platser där tjejer befinner sig, går det 
att få fler tjejer intresserade av actionspel. 

Om tjejerna dessutom fångas upp när de enligt statistiken skulle sluta 
spela dataspel, finns det potential att bredda målgruppen för fler 
dataspelsgenrer. Branschen får fler personer att sälja spel till, och fler 
kvinnor får ta del av de positiva effekter dataspelande bidrar till. 

Det är dags att börja sälja actionspel till tjejer. 
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3 Inledning 

Detta är en marknadsplan för det fiktiva actionspelet1 
ActionMegaPower. 

Jag har valt att beskriva marknadsföringen av ett fiktivt actionspel 
istället för ett befintligt. Detta eftersom jag vill förändra normen av det 
beskrivna actionspelet. Om jag hade använt mig av ett befintligt spel, 
hade den läsare av denna rapport som också känt till spelet redan haft 
en uppfattning om vilken norm som omgett det spelet. Likaså hade 
den uppfattningen varit i vägen om man hade försökt genomföra 
marknadsplanen. 

Om jag till exempel hade utformat en marknadsplan över det redan 
befintliga spelet Battlefield 1942 (Digital Illusions CE 2002), hade jag 
behövt utgå från de normer som i dag omger spelet. Eftersom det 
spelet har (haft) en mycket liten andel kvinnliga spelare så finns det 
redan en norm runt spelet som säger att det är ett spel med få 
kvinnliga spelare. 

För att göra marknadsplanen så optimal som möjligt krävs det därför 
ett spel som inte i sig redan omges av någon sådan norm. Att använda 
mig av ett spel som inte redan är marknadsfört och i brist på ett sådant 
– ett fiktivt spel, är därför en central faktor i denna planen. 

Den läsare som vill ha en fördjupning i de vetenskapliga resonemang 
som förs i denna text föreslås läsa den reflexiva text som också är en 
del i mitt examensarbete. 

                                                 
1 Med actionspel menar jag det som i dagligt tal kallas för ”First Person Shooter” 
eller ”FPS-spel” 
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4 Spelet ActionMegaPower 

Ges ut av:  ActionMegaGames AB 
Plattformar:  Windows, Macintosh, Xbox 360, Playstation 3, Wii 
PEGI:  16 år och uppåt2 
Genre:  Actionspel med flerspelarläge 
Perspektiv:  Förstaperson, men utbytbart till tredjeperson 

Spelet börjar med att spelaren utformar sin avatar3. I en avatarmaskin 
liknande de som återfinns i The Sims (Maxis Software 2000) och The 
Sims 2 (Maxis Software 2004) väljer hon både färg och form på olika 
kroppsdelar för att sedan spela den avatar hon utformat. Det finns lika 
många val som beskriver kvinnliga respektive manliga avatarer, inga 
val är låsta till endera könet, och några av valen är könsobestämda. 

Sedan fortsätter spelet antingen mot datorn, mot andra datorer i 
samma lokala nätverk, eller via Internet och en större server. Flera 
olika spelval är möjliga såsom ”Deathmatch” och ”Capture the Flag”, 
där det första spelvalet går ut på att döda så många som möjligt inom 
en viss tidsrymd (alternativt uppnå ett visst antal mord), och det andra 
spelas i lag och går ut på att föra ett specifikt föremål från 
motståndarnas bas tillbaka till det egna lagets bas. Under spelets gång 
kan spelarna kommunicera med varandra genom en chattfunktion. 

ActionMegaPower påminner om andra spel i genren, såsom ”Half-
Life: Counter-Strike” (Valve Corporation 2000), ”Unreal Tournament 
2004” (Digital Extrems London & Epic Games 2004) och ”Delta 
Force: Black Hawk Down” (NovaLogic 2003), men har utvecklats 
både grafiskt, tekniskt och designmässigt. Persondatorversionen av 
spelet är resurssnålt för att kunna spelas även på äldre datorer. 

Spelet kopplas också till en webbplats (www.actionmegapower.com) 
med social bas där det finns både en community, tävlingar och mer 
information om spelet. T.ex. har spelen SingStar4 (SCEE Studio 
London 2004) och The Sims 25 (Maxis Software 2004) liknande 
webbplatser. 

                                                 
2 PEGI står för ”Pan European Game Information” och är en branschorganisation 
med EU-stöd som åldersmärker spel i Europa. Se: www.pegi.info
3 En avatar i dataspel är den grafiska representationen av spelaren som visas i spelet. 
Se: http://en.wikipedia.org/wiki/Avatar_(computing) hämtad den 29 april 2008 
4 Se: http://www.singstargame.com/sv-se/ hämtad den 29 april 2008 
5 Se: http://www.thesims.se/ hämtad den 29 april 2008 
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5 SWOT-analys 

SWOT-analysen6 förs över idén ”vidga marknaden för 
ActionMegaPower genom att få ett större antal tjejer till att spela” 

Styrkor 

- Ökade inkomster med en breddning av målgruppen 

- Få spel riktar sig till tjejer i dag. Det finns en outnyttjad 
marknad. 

Svagheter 

- Minskade inkomster och en flopp av spelet om det inte lyckas 

- Idén riktar sig till en outforskad spelmarknad 

Möjligheter 

- Normen om vad tjejer mellan 16-18 år förväntas intressera sig 
av utvidgas till att omfatta skjutglada spel 

- Med fler spelande tjejer finns det chans att fler tjejer bibehåller 
eller skapar ett intresse för teknik (Nilsson, 2000) 

Hot 

- Normen kring actionspel kan vara för stark att bryta med enbart 
marknadsföring 

- Killar kan avskräckas från spelet om marknadsföringen blir för 
”tjejig” 

 

                                                 
6 SWOT står för Strenghts, Weaknesses, Opportunities, Threats och en SWOT-
analys är ett redskap för att sammanfatta nuläget på en marknad. Se: Bergström 
(2004 s.57). 
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6 Målgruppsanalys 

6.1 Bakgrund 

När tjejer närmar sig gymnasieåldern avtar deras dataspelande. Enligt 
resultatet från en enkätundersökning SCB gjort på uppdrag av 
Ungdomsstyrelsen sker det mellan 15 och 19 års ålder mer än en 
halvering7 av det veckobaserade spelandet (Bilaga 1a). Samtidigt så 
ökar tjejer i 15-17-årsåldern sina utgifter för både 
underhållningsmedier och teknik, men utan att köpa dataspel 
(Gabrielsson 2006).  

Tidigare undersökningar och forskare som tar upp antingen varför 
tjejer inte spelar lika mycket spel som killar i samma ålder, eller 
varför de slutar spela när de kommer upp i gymnasieåldern, har 
påpekat marknadsföringen som en av flera avgörande faktorer (Edlund 
2006, Bodling 2004, Kollberg 2000, Nilsson 2000, Graner Ray 2002). 

Att marknadsföringen av spel skulle vara en avgörande faktor i varför 
tjejer spelar mindre när de kommer upp i gymnasieåldern, samt i 
varför de spelar mindre dataspel än killar i samma ålder, pekar på att 
det går att förändra andelen spelande tjejer med hjälp av enbart 
marknadsföring. I stället för att försöka marknadsföra actionspel på 
den trånga marknaden som finns i dag och de 22,1 procenten av den 
totala spelförsäljningen som består av actionspel (Dataspelsbranschen, 
2008b), skulle en inkluderande marknadsföring riktad mot tjejerna, i 
stället utvidga marknaden och skapa en ”blå ocean”. 

Begreppet ”blå ocean” härstammar från boken ”Blue Ocean Strategy” 
(Kim & Mauborgne 2005) skriven av två professorer vid INSEAD8. I 
den beskrivs blåa oceaner som ”outnyttjad marknad där man skapar 
en efterfrågan och därmed möjligheter till en mycket lönsam tillväxt” 
(s.16). 

                                                 
7 Jag har endast haft tillgång till rådata av den könsseparerade statistiken som 
redovisas i Bilaga 1. Därför bör det påpekas att ingen viktning eller annan 
efterbearbetning av värdena har genomförts.  
8 INSEAD stod från början för ”Institut Européen d’Administration des Affaires” 
men den internationella handelshögskolan heter numera sin förkortning. Blue Ocean 
Strategy publicerades från början av Harvard Business School Press. Se: 
http://en.wikipedia.org/wiki/INSEAD
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En anledning till att gymnasietjejer spelar mindre än både yngre tjejer 
och killar i samma ålder, är enligt Bodling (2004, s.3) för: ”att det finns 
så pass invävda mönster och föreställningar om att teknologin är för män”. Inom 
genusvetenskapen kallas dessa invanda mönster och föreställningar 
för normer och det är först när actionspel är inkluderat i normen för 
tjejerna, som det går att sälja actionspel till dem. 

En viss hänsyn har också tagits till rådande PEGI-märkning där spelet 
är rekommenderad till spelare 16 år och uppåt. För att undvika att 
målgruppen känner sig klappad på huvudet och förlöjligad 
(Ambjörnsson 2003), är den definierad till åldersspannet 16-18 år. 

Marknadsplanen är tänkt som ett pilotprojekt för en svensk marknad, 
och i så stor utsträckning som möjligt stödjer den sig på statistik och 
forskning som beskriver svenska förhållanden.  

6.2 Spelets målgrupp 

Målgruppen i den här marknadsplanen är både killar och tjejer mellan 
16 och 18 år, men fokus kommer att ligga på hur marknadsföringen 
skall attrahera tjejerna. ActionMegaPower skall locka både tjejer som 
redan spelar dataspel, samt de tjejer som i nuläget trappar ner på sitt 
spelande i samma veva som de når målgruppsåldern. 

ActionMegaPower skall också locka de killar i samma åldersgrupp 
med intresse för actionspel, men de tillhör inte den primära 
målgruppen. De skall inte uteslutas ur marknadsföringen, men inga 
särskilda satsningar kommer att göras för att locka killar. 
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7 Nulägesanalys 

7.1 Produkten 

Produkten för denna marknadsplan är actionspelet ActionMegaPower. 
Med tanke på att spelet går att spela på både dator och konsoll bör inte 
de tekniska förutsättningarna ses som ett större hinder. Ett visst 
bortfall bör räknas med eftersom det inte går att utgå från att de tjejer 
som inte spelar i dag har tillgång till rätt sorts teknik, och att 
marknadsföringen, hur bra den än lyckas, inte behöver bli tillräckligt 
stark för att motivera ett tillräckligt kostsamt inköp av t.ex. 
spelkonsoll för att säkerställa de tekniska förutsättningarna. Som det 
står nämnt i beskrivningen av spelet innehåller det inte några tekniska 
innovationer eller ny, häftig, dyr och resurskrävande grafik, utan 
ligger på en medelnivå, för att undvika en ökning av nämnda hinder. 
Med ett lägre pris går det att locka en större marknad och tjejerna som 
köper spelet behöver inte vara lika beroende av att föräldrarna har en 
hög inkomst. Produkten skall stå för värdeinnovation framför teknisk 
innovation (Kim & Mauborgne 2005). Till exempel menar personerna 
bakom spelet ”Sins of a Solar Empire” (Ironclad Games 2008) att ett 
tekniskt mindre avancerat spel kan nå större marknader (Wardell 
2008). 

Svagheten hos produkten är att det i dag är få tjejer som spelar spel, i 
synnerhet actionspel (BBC 2005). Spelet i sig är heller inte särskilt 
unikt, och kommer inte ha någon nydanande innehållsmässig drivkraft 
som kan locka spelare. 

Styrkan hos produkten är att det i dag är få tjejer som spelar spel, i 
synnerhet actionspel, och det därför finns en stor potential att öka 
marknadsandelar genom att inkludera en större andel av målgruppen. 
Spelet följer konventionen, och innehåller inga designmässiga nyheter 
som i sig skulle kunna avskräcka nya spelare eller spelovana spelare. 

7.2 Distributionen 

Dataspel säljs både via webb och i butik. Med tanke på att man i 
Sverige behöver vara 18 år för att bli beviljad kreditkort och därmed 
kunna genomföra köp i de allra flesta Internetbutiker som är kopplade 
till landet, måste det tas i beräkning att själva köpet kommer att 
genomföras av en vuxen, troligen en förälder. 
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I butik blir den direkta marknadsföringen viktigare, i synnerhet butiker 
som inte bara säljer dataspel (t.ex. Åhlens), utan där kunden befinner 
sig ”ändå”. Marknadsföringen som sker i butik bör heller inte verka 
exkluderande, så att kärntruppen med actionspelare inte avskräcks helt 
från att köpa spelet. Marknadsföringen i butik kan för den sakens skull 
mycket väl sticka ut. 

7.3 Konkurrenterna 

Även om det under 2007 såldes dataspel för över 2 miljarder kronor 
bara i Sverige (Dataspelsbranschen 2008a), är konkurrenten till tjejers 
spelande av ActionMegaPower främst andra typer av förströelse och 
underhållning än spelandet av andra spel. Enligt en undersökning som 
genomförts av Barnombudsmannen (Persson m.fl. 2007) kommer 
”använda dator, spel och Internet” först på femte plats bland de 
vanligaste fritidssysselsättningarna bland tjejer (s.93), och om man 
jämför med Ungdomsstyrelsens siffror på hur lite unga tjejer spelar 
(Bilaga 1), samt det faktum att dataspel inte ens räcker upp till topp 
tio-listan över de saker tjejer mellan 6-17 år spenderar sina pengar på 
(Persson m.fl. s.133) visar att det befintliga spelandet är marginellt. 

Minskningen av spelandet sker i 15-årsåldern, och det är de andra 
fritidssysselsättningarna som är de största konkurrenterna. I samma 
ålder ökar användandet av datorn till studier och arbete, men också 
den tid som tjejerna umgås med pojkvän/flickvän (Bilaga 1b). 

Kännedom om konkurrenterna öppnar till möjligheter att utnyttja dem. 
Om man t.ex. kan förmå tjejerna som använder datorn till skola/arbete  
att spela ActionMegaPower när de vill ta en paus från studerandet, kan 
det öka intresset, och spelandet blir inkluderad i de befintliga vanorna. 

Likaså, om man kan förmå tjejerna att spela ActionMegaPower 
samtidigt som de umgås med pojkvän/flickvän, och föra fram den 
sociala aspekten med flerspelarläge, så behöver spelet inte konkurrera 
med det fritidsintresset, utan utnyttjar det. 

7.4 Ekonomiska förutsättningar 

Ekonomiska förutsättningar behöver definieras av den som genomför 
marknadsplanen. 
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7.5 Omvärldsfaktorer 

I nuläget finns det ytterst lite lagstiftning som skulle kunna vara 
störande för ActionMegaPower. Tullar, valutanivåer och 
distributionskostnader kan vara sådant som är svårt att påverka i det 
fall att spelet tillverkas utomlands. Sannolikheten att något av detta 
kan komma att påverka spelet är högt. En beräkning om hur bör göras. 

Att spelet får en PEGI-märkning på rätt nivå är desto relevantare. Om 
ActionMegaPower inte får PEGI-märkning ”16+” kan det försvåra 
marknadsföringen eftersom både en för låg och för hög nivå kan 
avskräcka ifrån köp. 

Omgivningens fördomar och förväntningar om vem det är som spelar 
ett actionspel är även det en omvärldsfaktor. Både tjejernas egna 
attityder till dataspel i allmänhet och actionspel i synnerhet, men även 
deras närmaste omgivning samt mediebilden av spelande tjejer 
påverkar negativt (Falkström & Johansson 1999, Nyström 2004 samt 
Kollberg 2000). För att tjejerna skall börja spela actionspel behöver 
detta förändras. 

8 Mål 

- Vidga marknaden för actionspel med multiplayerstöd genom att få 
tjejer mellan 16-18 år att spela/fortsätta spela. 

- ActionMegaPower skall bli ett av de fem bäst säljande 
actionspelen i landet, och hälften av spelarna skall vara tjejer. 

9 Reklamstrategi 

9.1 Segmentering 

Som det står nämnt i målgruppsanalysen avtar tjejers dataspelande när 
de kommer upp i gymnasieåldern. De är en outnyttjad målgrupp med 
potential att bli en blå ocean för dataspel, och marknadsplanens 
målgrupp är tjejer mellan 16 och 18år. ActionMegaPower skall locka 
både tjejer som redan spelar, samt de tjejer som i nuläget trappar ner 
på sitt spelande i samma veva som de når målgruppsåldern. 
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ActionMegaPower skall också locka de killar i samma åldersgrupp 
med intresse för actionspel, men de tillhör inte den primära 
målgruppen. De skall inte uteslutas ur marknadsföringen, men inga 
särskilda satsningar kommer att göras för att locka killar. 

9.2 Positionering 

ActionMegaPower skall bli ett socialt accepterat spel bland både tjejer 
och killar. Hälften av de som spelar spelet skall vara tjejer. 

9.3 Koncept 

Det grundläggande konceptet för att skapa en stor andel spelande 
tjejer till ActionMegaPower är att göra spelandet till norm (eller 
ihållande trend om man hellre vill använda det begreppet). De 
omvärldsfaktorer som påverkar tjejernas attityder till spelandet 
behöver förändras för att de skall vilja börja spela, och genom att titta 
på befintlig forskning och statistik urskiljer sig följande avgörande 
faktorer: 

9.3.1 Identifikationen 

Identifikation med avataren är en viktig del i tjejers val av spel 
(Graner Ray 2002, Bodling 2004). Kvinnliga spelavatarer behöver 
vara mer än ögongodis för de manliga spelarna, men för att tjejerna 
skall kunna identifiera sig med avataren innebär inte nödvändigtvis att 
den behöver vara oattraktiv för de manliga spelarna (Ambjörnsson 
2003). 

Spelaren kan själv genom olika val utforma eller omforma utseendet 
på sin avatar, vare sig det handlar om färg, kön eller storleken på 
näsan. I spelbeskrivningen av ActionMegaPower definieras 
avatarsystemet närmare. Kvinnliga avatarer som är aktiva men inte 
översexualiserade skall vara synliga i marknadsföringen samt på 
spelboxomslaget. 

Det går givetvis att föra moraliska diskussioner över huruvida manliga 
och kvinnliga karaktärer är sexualiserade eller inte, och om det i sig är 
någonting dåligt. De kroppsbilder som återfinns i dataspel är oftast 
inte särskilt naturliga, och det är sannolikt att det finns en och annan 
tjej som valt att spela spel med storbröstade kvinnliga 
avatarer/muskulösa manliga avatarer för att hon finner det attraktivt, 
liksom det finns manliga spelare som valt spel/avatar av samma orsak. 
Detta stycke om identifikationen handlar dock om vikten av att den 
som spelar skall kunna identifiera sig i avataren, och att det därför 
finns ett behov av utseendemässig mångfald. 

 12(27) 



HUR MAN SÄLJER ACTIONSPEL TILL TJEJER 
JOHANNA NYLANDER 
 
 
 

9.3.2 Inkludering och plats 

För att inte skapa ett renodlat ”tjejspel” och på så sätt degradera spelet 
till någonting killar inte kan spela, får inte marknadsföringen måla upp 
bilden av ett spel som killar är exkluderade ifrån (Kollberg 2000, 
Edlund 2006 samt Lingmark 2008). Samtidigt behöver reklam och 
information av spelet finnas på de platser och forum där tjejerna redan 
befinner sig, så sker det inte i dag (Bodling 2004, Edlund 2006 samt 
Lingmark 2008). 

Trots den riktade marknadsföringen till tjejer skiljer sig 
ActionMegaPower inte innehållsmässigt från andra spel i genren. Det 
är ett renodlat actionspel med flerspelarläge. 

ActionMegaPower får gärna marknadsföras i forum där actionspel i 
vanliga fall också marknadsförs. Fokus för marknadsplanen är dock 
att spelet skall marknadsföras på de platser där tjejer redan befinner 
sig. Annonser i tjejtidningar, produktplacering hos kända kvinnor som 
redan agerar trendsättande (t.ex. modebloggar/ modetidningar/ 
livstilskrönikörer) och kampanjer som riktar sig enbart till tjejer. 

9.3.3 Kommunikationen och den sociala faktorn 

Unga tjejer värderar social kommunikation och interaktion högt 
(Agosto 2004), samt ägnar det mycket tid och resurser (Persson m.fl. 
2007, Gabrielsson 2006 samt SCB 2005). Tjejer i gymnasiets år två 
rangordnar ”träffa kompisar” som vanligaste fritidssysselsättning efter 
”lyssna på musik” (Persson m.fl. 2007). 

ActionMegaPower skall profileras som ett socialt spel. 
Flerspelarfunktionen skall synas i marknadsföringen, och reklamen 
skall visa att det är ett spel man spelar ihop med någon annan. Spelets 
sociala bas, forum/community skall synas i marknadsföringen, och 
spelet skall säljas som ett helhetskoncept. ActionMegaPower är ett 
spel som spelas tillsammans med vänner eller pojkvän/flickvän. 

När tjejerna kommer upp i gymnasieåldern umgås de även mer och 
mer med pojkvän/flickvän. Det visar statistik (Bilaga 1b) samt 
framgår tydligt i en studie över gymnasietjejer (Ambjörnsson 2003). 
Att ha en partner anses som normativt. 

ActionMegaPower skall i marknadsföringen framstå som en naturlig 
del i tjejernas umgänge med deras partner. T.ex. så kan reklam och 
budskap visa par som spelar ActionMegaPower ihop. 
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– Aktiverande reklam på webbsidor och forum/communitys som 
många tjejer besöker, t.ex. tävlingar där de måste spela speldemon, 
svara på en fråga eller liknande metod så de får upp ögonen på själva 
spelet. Vinsten får med fördel vara någonting mer än spelet, t.ex. 
modevara, accessoar eller annan produkt som redan är populär inom 
målgruppen. 

Bild 2: Skärmdump från Bilddagbokens JC-kampanj 

                                                

10 Kampanj 

10.1 Placering 

 – Annonser på forum/communitys många tjejer använder, t.ex. 
Bilddagboken.9 Nätverkssidor såsom blogg.se eller livstilsmagasinens 
egna webbsidor (t.ex. Veckorevyn), samt enskilda större bloggar. 

Bild 1: Skärmdump från Bilddagbokens förstasida 

 
9 En lista på fullständiga adresser till de webbsidor som nämns i texten återfinns i 
referenskapitlet 
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papperstidningen där man kan vinna filmen ”Hairspray”. 

Bild 3: Skärmdump från Veckorevyns förstasida 

                                                

T.ex. har Veckorevyn en kampanj i skrivande stund10 där man kan 
vinna biobiljetter till filmen ”What happens in Vegas”, och 
Bilddagboken har en jeanskampanj ihop med JC (se skärmdumpen 
ovan), som enbart visar jeans för tjejer. Tidningen Frida hade ingen 
kampanj på sin webbsida, men berättar att det finns en tävling i 

 
10 Den 22 april 2008 
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tat till tjejer 
och det unika i att det är just ett actionspel riktat till tjejer. 

sättande unga kvinnor. 

10.2

elet tillsammans och 
 riktad marknadsföring 

va spelandet, både i reklamen för 
ii. 

– Rikta sig till livstilsmagasin och livstilsbloggar för tjejer, och 
försöka sälja in produkten bland det redaktionella materialet. Att t.ex. 
utgå från de mest välbesökta bloggarna som ligger kopplade till 
bloggportalerna blogg.se, glife.se eller devote.se samt livstilsmagasin 
som de nämnda Veckorevyn och Frida. Försöka få journalister att 
skriva om det genom att profilera det som ett nytt spel rik

– Produktplacera spelet hos kända och trend
T.ex. kända skådespelerskor, tv-profiler och artister. 

 Visuell framställning 

– Reklamen skall visa vanliga tjejer som spelar sp
har kul ihop. Till exempel använde Nintendo
till tjejer som fokuserade på just själ
handkonsollen Nintendo DS och till spelkonsollen Nintendo W
SingStar (SCEE Studio London 2004) är ett annat spel där själva 

föringen, och de visat tjejer som 
en för Wii-

spelandet varit i fokus i marknads
spelat. I en annan reklam från Nintendo, tv-reklam
versionen av Mario Kart 64 (Nintendo EAD 1996), visas fyra killar 

t. Det är motsvarande 
 tjejer som spelar 

Bild 4: Skärmdump som visar tv-reklamen för Mario Kart på Nintendos webbplats 

som spelar spelet tillsammans och har rolig
känsla som bör eftersträvas, men med
ActionMegaPower. 
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Bild 5: Skrivbordsunderlägg hämtat från SingStars kampanjsida 

– Reklamen skall också visa tjejer som spelar spelet tillsammans med 
sin pojkvän/flickvän. 

– De avatarer som syns i reklamen skall vara kvinnor som ser bra ut, 
men inte vara översexualiserade. I spel som Half-Life 2: Episode One 
(Valve Corporation 2006), Beyond Good & Evil (Ubisoft Montipellier 
Studios 2003) samt American McGee’s Alice (Rogue Entertainment 
2000), finns det ledande karaktärer som ser bra ut, har bröst men ändå 
inte bara är bröst. Marknadsföringen av karaktärerna April Ryan och 
Zoë Castillo i spelet Dreamfall: The Longest Journey (Funcom Oslo 
2006) är också noterbar. 
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Bild 7: Skrivbordsunderlägg för Beyond Good & Evil 

Bild 8: Spel-bild från Half-Life 2: Episode One 

Bild 6: Framsida på omslaget till American McGee’s Alice 
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liga avatarer i aktiva roller. Det 
 Till exempel visar 

McG 2000 

– Spelbox och poster skall visa kvinn
ska vara snyggt utan att vara för ”grabbigt”.
affischer och reklam för filmer som Charlies Änglar 1 & 2 (
& 2003), Kill Bill: Vol.1 & 2 (Tarantino 2003 & 2004), och D.E.B.S. 
(Robinson 2004) tjejer eller kvinnor som är ak
våld, utan att för den sakens skull enbart tillta
Änglar och D.E.B.S. visar dessutom tjejer so
Filmen Death Proof (Tarantino 2007

tiva och sysslar med 
la män. Både Charlies 
m slåss tillsammans. 

) har en egen
fokuserar på personerna i första hand me
sysslar med våld, och det tillsammans. Det förekom
referenser till livstilsmagasinet Vogue11 och tjeje
”vanliga tjejer” jämfört med agentern

 grafisk stil som inte 
n innehåller aktiva tjejer som 

mer även 
rna porträtteras som 

a i Charlies Änglar och D.E.B.S. 

Bild 9: Kampanjsida för filmen Charlies Änglar 2 

                                                 
11 Vogue är ett världskänt livstilsmagasin, se: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Vogue_(magazine) 
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Bild 11: Skrivbordsunderlägg till filmen Death Proof 

10.3 Budskap 

- ActionMegaPower är ett spel som spelas tillsammans med vänner 

- ActionMegaPower är ett trendigt spel 

- Lyckade tjejer spelar ActionMegaPower 

- ActionMegaPower är spelet som låter aggressionerna släppa 

 

Bild 10: Kampanjsida för filmen D.E.B.S. 
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11 
gångare eller något annat 

er än bara dataspel 

all spelet tillverkas 

diebilden av actionspel och den 

d pojkvän/flickvän 

iera sig med och 

ring för att inte känna 

□ Budskapet till killarna är att spelets innehåll är oförändrat 
t befintliga spel i genren 

 flerspelarläge 

ebbsidor många tjejer 
använder 

□ Använd aktiverande reklam, tävlingar etc. 

 Sälj in spelet som redaktionellt material (det är nyhetsvärde i 
något så ovanligt som actionspel riktat till tjejer) i tidningar och 
bloggar tjejer läser 

□ Produktplacera spelet hos kända trendsättande unga kvinnor 

Lista över konkreta åtgärder för ett lyckat projekt 

□ Koppla inte ihop spelet med en före
spel som redan finns ute på marknaden 

□ Håll en PEGI-märkning för spelare på 16 år och uppåt 

□ Låt spelet ha låga prestandakrav 

□ Tänk på att föräldrar ofta står för inköpen av spel 

□ Marknadsför spelet i butiker som säljer m

□ Håll koll på lagar, regler och tullar i f
utomlands 

□ Håll koll på den aktuella me
dataspelande tjejen 

□ Visa att spelet spelas tillsammans med vänner 

□ Visa att spelet kan spelas tillsammans me

□ Låt spelaren skapa sin egen avatar i spelet 

□ Visa avatarer i reklam som tjejerna kan identif
inte är översexualiserade 

□ Killar bör förekomma i viss marknadsfö
sig exkluderade 

gentemo

□ Visa reklamen på platser och forum där tjejer befinner sig 

□ Visa att spelet är ett socialt spel med

□ Annonsera på forum/communitys/w

□
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13.1

13.
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r fördelas över 

13.2

Förteckning över bilder: 

sar tv-reklamen för Mario Kart på 

Bild 8: Spel-bild från Half-Life 2: Episode One 

Bild 10: Kampanjsida för filmen D.E.B.S.  

 Bilagor 

 Bilaga 1 

1.1 a) 

Tabell över hur dataspelande fördelas över ålder och k

Tabell/Diagram över hur fritidsintressen bland tjeje
ålder 

 Bilaga 2 

Bild 1: Skärmdump från Bilddagbokens förstasida 

Bild 2: Skärmdump från Bilddagbokens JC-kampanj 

Bild 3: Skärmdump från Veckorevyns förstasida 

Bild 4: Skärmdump som vi
Nintendos webbplats 

Bild 5: Skrivbordsunderlägg hämtat från SingStars kampanjsida 

Bild 6: Framsida på omslaget till American McGee’s Alice 

Bild 7: Skrivbordsunderlägg för Beyond Good & Evil 

Bild 9: Kampanjsida för filmen Charlies Änglar 2 

Bild 11: Skrivbordsunderlägg till filmen Death Proof 
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Bilaga 1a
Dataspelsaktivitet i olika åldersgrupper. Procentenheter, uppdelat på kön. Egna siffror ur tabell som samtliga är oviktade

Ålder/kön Varje dag/ Någon gång i veckan Någon/ Någon/ Ingen gång Kontrollsumma totalt
nästan varje dag några gånger i månaden några gånger per år

13, killar 30,5 11 2,4 0 1,2
13, tjejer 7,3 13,4 25,6 7,3 1,2 99,9
14, killar 32,9 15,4 3,3 0,8 0,4
14, tjejer 2,5 12,1 15,8 11,7 5 99,9
15, killar 21,9 17,6 3,9 1,6 0,4
15, tjejer 5,5 14,5 21,1 8,6 5,1 100,2
16, killar 21,8 16,3 6,9 4 0
16, tjejer 2 7,4 15,3 18,3 7,9 99,9
17, killar 21,7 15,6 4,5 2,9 0,8
17, tjejer 3,3 8,2 14,8 20,1 8,2 100,1
18, killar 13,6 12,6 9,2 6,3 1
18, tjejer 2,4 8,7 15 17,5 13,6 99,9
19, killar 13,9 18,8 11,4 3,5 2
19, tjejer 1 5,4 16,8 18,3 8,9 100
20, killar 9,3 16,1 15,3 7,6 1,7
20, tjejer 3,4 4,2 12,7 18,6 11 99,9

Statistiken bygger på rådata från Ungdomsstyrelsen



Bilaga 1b s.1(2)
Har du gjort något av följande under de senaste 12 månaderna...? (minst en gång i veckan), procent svarande tjejer

Spelat dataspel Tränat i idrottsförening Chattat med människor Skickat/tagit emot Umgåtts med
Ålder jag känner SMS/ MMS pojk-/flickvän

13 37,7% 93,3% 68,1% 80,9% 20,8%
14 31,0% 94,2% 83,4% 75,0% 21,8%
15 36,4% 91,6% 78,6% 84,4% 32,6%
16 18,5% 90,7% 77,8% 82,1% 40,0%
17 21,0% 92,2% 71,6% 88,8% 48,2%
18 19,5% 90,9% 66,7% 93,2% 44,0%
19 12,8% 84,5% 65,7% 90,5% 58,1%
20 15,3% 90,2% 38,9% 93,2% 54,3%

Sett TV-nyheter Laddat ner Sett sportprogram Pratat länge i telefon Chattat med människor
Ålder musik från nätet på TV (30 minuter eller mer) jag inte känner

13 59,5% 23,4% 44,7% 31,2% 23,4%
14 59,1% 18,5% 38,4% 48,6% 28,0%
15 60,1% 25,0% 33,3% 58,5% 34,8%
16 62,5% 39,4% 30,8% 60,9% 34,3%
17 68,6% 37,1% 28,6% 61,7% 29,3%
18 69,3% 34,5% 26,3% 60,2% 19,6%
19 76,9% 24,5% 24,3% 69,5% 19,6%
20 77,6% 30,5% 39,6% 69,5% 10,2%

Sett dokusåpa på TV Använt datorn för Idrottat, motionerat
Ålder studier/arbete och tränat

13 63,8% 19,6% 39,6%
14 76,5% 22,2% 45,6% Statistiken bygger på rådata
15 59,4% 39,3% 36,8% från Ungdomsstyrelsen
16 60,6% 43,7% 49,1%
17 59,4% 66,9% 45,2%
18 58,4% 70,3% 50,4%
19 47,1% 74,7% 45,7%
20 50,8% 39,0% 38,9%



Bilaga 1b s.2(2)

Statistiken bygger på rådata från Ungdomsstyrelsen

Fritidsaktiviteter bland tjejer
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