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Produktplacering i spelet Metal Gear Solid 4  

Författare: Kian Rismanchi  

Handledare: Ulf Dalquist  

 

Denna studie har som mål att undersöka hur produktplaceringar i spelet Metal Gear Solid 4 

kan ha för roll i narrativet, vad dessa tillför spelet och vilken roll de har för karaktärerna i 

berättelsen. Studien undersöker även om dessa produktplaceringar visas på ett sätt som 

förstärker produktens eller varumärkets status men även för att se om stereotyper nyttjas för 

att upphöja deras effekt.  

 

Denna studie bygger på en kvalitativ textanalys med semiotiska och narrativa inslag där jag 

tillsammans med valda teorier om bland annat narratologi och produktplacering kommer att 

svara på uppsatsens frågeställning: 

 

- Hur används och integrerar varumärken/produkterna med narrativet och karaktärerna i 

Metal Gear Solid 4?   

 

Resultatet visar att de produkter och varumärken som finns med i spelet har varit viktiga för 

både narrativet och karaktärerna. Dessa produktplaceringar har bland annat gjort spelets 

berättelse och dess karaktärer mer verkliga då de har hjälpt att skapa en länk mellan fiktion 

och verklighet. Produkterna har spelat en stor roll i narrativets story och händelseförlopp då 

de har varit viktiga instrument som har underlättat spelandet och fört narrativet framåt 

samtidigt som de har använts av spelets karaktärer och gjort det möjligt för dem att kunna 

uppnå det slutgiltiga målet i narrativet, vilket är som många andra berättelser idag, världsfred.  

 

 

 

Nyckelord: narratologi, produktplacering, TV- och Datorspel, Metal Gear Solid 4. 



 3 

Innehållsförteckning  
1. Inledning .............................................................................................................................................. 4 

1.1 Tidigare forskning .......................................................................................................................... 5 

1.2 Avgränsning ................................................................................................................................... 6 

2. Bakgrund.............................................................................................................................................. 7 

2.1 Produktplacering / Hur allt började .............................................................................................. 7 

2.2 Metal Gear ..................................................................................................................................... 7 

3. Syfte & frågeställning ........................................................................................................................ 10 

4. Teorier ............................................................................................................................................... 11 

4.1 Reklam ......................................................................................................................................... 11 

4.2 Varumärken ................................................................................................................................. 12 

4.3 Produktplacering ......................................................................................................................... 12 

4.3.1 Intertextualitet ..................................................................................................................... 15 

4.4 Stereotyper .................................................................................................................................. 15 

4.5 Narratologi................................................................................................................................... 16 

4.5.1 Story & Plot ........................................................................................................................... 17 

4.5.2 Orsak & Verkan ..................................................................................................................... 18 

4.5.3 Tid & Rum ............................................................................................................................. 18 

4.5.4 Propps roller ......................................................................................................................... 19 

4.6 Semiotik ....................................................................................................................................... 20 

4.7 Spel vs. Andra medieformer ........................................................................................................ 21 

4.8 Interaktivitet i spel....................................................................................................................... 23 

5. Metod ................................................................................................................................................ 25 

5.1 Tillvägagångssätt ......................................................................................................................... 26 

5.2 Material beskrivning / Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots ................................................ 26 

6. Resultat & analys ............................................................................................................................... 28 

6.1 Akt 1 ............................................................................................................................................. 28 

6.2 Akt 2 ............................................................................................................................................. 34 

6.3 Akt 3 ............................................................................................................................................. 36 

6.4 Akt 4 ............................................................................................................................................. 38 

6.5 Akt 5 ............................................................................................................................................. 40 

6.6 Propps roller & sammanfattning ................................................................................................. 42 

7. Slutdiskussion .................................................................................................................................... 46 

7.1 Framtida forskning ...................................................................................................................... 49 

8. Källförteckning ................................................................................................................................... 50 



 4 

1. Inledning  

I dagens samhälle kan det kännas som en omöjlighet att inte stöta på någon typ av reklam vart 

man än tittar. Så fort man sätter på TV: n, bläddrar i en tidning eller står på en busshållplats 

blir man översvämmad med reklam för diverse produkter. Vissa produkter syns och sticker ut 

mer än andra, tack vare deras globala status vilket känns som en självklarhet. Det finns 

exempelvis gratistidningar som Metro, City m.fl. som endast existerar just tack vare 

reklaminkomster. Reklam är ju självklart till för att locka konsumenter, detta vet de olika 

företagen om och försöker se till att deras reklam sänds på bästa sändningstid på TV och visas 

i många tidningar. 

 

Vad dessa typer av reklam gör är att avbryta människors aktivitet och fånga deras 

uppmärksamhet tillräckligt länge för att få ut sitt budskap. Risken med detta är exempelvis att 

TV-tittaren har möjlighet att byta kanal eller helt enkelt göra någonting annat när reklamen 

sänds. Det blir viktigt för företagen att deras reklam ska kunna sticka ut mer så att vi som 

tittare ska visa intresse.  

 

I och med att reklambranschen blir allt hårdare blir det viktigt för företagen att marknadsföra 

sina produkter på andra sätt. Produktplacering i filmer är ett sådant sätt där det idag nästan 

känns som en omöjlighet att filmer från Hollywood inte skulle ha någon typ av 

produktplacering. Det är knappast någon tillfällighet att när man tittar på en James Bond film 

så ser man att han kör en Aston Martin och att hans mobiltelefon är av märket Sony Ericsson. 

Ibland är det så att de produkter som finns med i filmer spelar en avgörande roll i narrativet 

vilket kan i sin tur stärka produkten och varumärkets status. Produkterna visas mycket ofta på 

platser där koncentrationen ligger på någonting annat, och på det sättet blir vi utsatta för 

reklam när vi tittar på filmer utan att vi egentligen tänker på det. Det är ingen hemlighet att 

filmer kostar otroligt mycket att skapa, därför är produktplacering givande för både 

filmbolagen och företagen som väljer att associera sig med filmen. Det är ofta så att dessa 

företag sponsrar eller helt enkelt betalar filmbolagen för att de ska använda deras produkter 

(Lehu, 2007). För filmbolagen betyder detta ökad budget för filmen och för företagen innebär 

detta ett sätt att nå kunder på en global nivå. På senare tid har även produktplacering i TV- 

och Datorspel blivit allt vanligare i och med att företagen har märkt att även där finns det en 

stor summa pengar att tjäna. I exempelvis USA spelar igenomsnitt alla barn TV- och 

Datorspel i ca: 45 minuter per dag (Poole, 2000). Självklart är inte dessa spel endast för de 
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yngre. Enligt en opinionsundersökning spelar 40 procent av den vuxna amerikanska 

befolkningen TV- och Datorspel.
 1

 Det som jag vill undersöka i min C-uppsats är just det 

nyare sättet för företagen att marknadsföra sina produkter vilket görs genom produktplacering 

i spel. På grund av spelmediets tämligen korta historia är det inte särskild konstigt att 

forskningen kring spel inte är särskild omfattande. Det är därför som jag har valt att utifrån ett 

MKV -aspekt upplysa om denna medieform då jag kommer att undersöka hur 

produktplaceringar som finns med i spel kan ha för roll i narrativet, och vilken roll dessa har 

för karaktärerna i berättelsen. 

 

1.1 Tidigare forskning 
 

TV- och Datorspel har en stor plats i mångas liv eftersom att det är en del av många 

människors vardag. Trots detta blir dessa faktorer ofta negligerade av akademiker som har 

medier och kulturella studier som deras specialitetsområde. De studier som finns brukar 

handla om spelens påverkan på barn (Newman, 2004 s.5). Självklart finns det olika 

anledningar till detta men enligt spelforskaren James Newman (2004 s.5) finns det i huvudsak 

två förutfattade meningar om spel. Det första är att spel ses som en svag och låg konst i 

jämförelse med andra och i dagens samhälle mer traditionella medieformer som filmer.  Det 

andra är att spel allt som oftast associeras med lek, det vill säga något som barn underhåller 

sig med istället för att ses som den stora underhållningsindustri som det verkligen är 

(Newman, 2004 s.5).  

 

Då den främsta fokusen i denna uppsats ligger på produktplacering och narrativ har jag 

försökt hitta tidigare forskning om dessa inom TV- och Datorspel. Enligt David Castillo, 

skribent för hemsidan PPN (Product Placement News) har forskningen kring 

produktplaceringar i spel visat att de produkter och varumärken som finns med, framförallt 

om de är väl integrerade i handlingen och med karaktärerna, gör att spelaren minns den 

reklamen med större effekt.
2

 Enligt Castillo mindes 87% av forskningsdeltagarna de 

varumärken som var väl integrerade i spelet mer än andra mindre integrerade varumärken. De 

flesta forskningsdeltagarna var överens om att produktplacering i spel var mer effektiva om de 

hjälper spelaren att nå sina mål. Närmare bestämt, när en produkt eller ett varumärke som 

spelaren måste interagera med har en stor plats i spelets narrativ kan det öka varumärkets 

igenkännande hos spelaren. Även om de mindre integrerade varumärkena inte genererade lika 

                                                 
1
 http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/05/07/AR2006050700172.html 

2
 http://productplacement.biz/ 
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mycket igenkännande, kunde ändå de flesta av forskningsdeltagarna minnas dessa även om de 

dök upp i bakgrunden eller som rekvisita. Samma undersökning visade även att denna typ av 

produktplacering ökade intresset av konsumtion av de produkter som finns med i spel.
3
 

 

Inom den humaniora forskningen pågår en debatt kring spelforskning där det finns två 

utgångspunkter, den ludologiska (spelforskning) och narratologiska. Inom den narratologiska 

forskningen ser man TV- och Datorspel som en historieberättande medieform som filmer och 

böcker. Ludologernas åsikt är att dessa först och främst är ett spel och bör behandlas utifrån 

dess spelregler, spelbarhet och gränssnitt. Ludologerna anser att TV- och Datorspel skiljer sig 

för mycket från traditionella medieformer för att narratologiska teorier ska anses vara 

användbara. Enligt spelforskaren Espen Aarseth
4
 som argumenterar för att även om spel har 

infallsvinklar från traditionella narrativ som handlingar, karaktärer och så vidare, är dessa 

irrelevanta till spelbarheten. 

 

Då jag i min uppsats ska bland annat undersöka hur produktplacering har för roll i spelets 

berättelse har dessa tidigare forskningar varit relevanta för denna uppsats. Det är dock viktigt 

att nämna att även om ludologerna inte håller med om att narrativ har en stor plats i spel, är 

det de narrativa teorierna framförallt tillsammans med teorier om produktplacering som 

kommer att ligga till grunden för denna uppsats. 

 

1.2 Avgränsning 

Jag har valt att fokusera mig på endast ett spel som har sålt i över 5 miljoner exemplar.
 5 

Den 

största anledningen till att jag har valt spelet är att det förekommer många olika 

produktplaceringar i den. Eftersom spelmarknaden oftast delas upp i tre områden: USA, 

Europa och Japan har jag valt att koncentrera mig på ett spel som har sålt bra på alla tre 

fronter och har därför valt Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots (2008) som är utvecklad 

av Hideo Kojima och hans spelstudio Kojima Productions, ett dotterbolag av Japanska 

speljätten Konami som har publicerat spelet.  

 

 

 

                                                 
3
 http://productplacement.biz/200702192053/news/video-game-product-placement.html 

4
 http://www.electronicbookreview.com/thread/firstperson/vigilant 

5
 http://gamrreview.vgchartz.com/sales/6970/metal-gear-solid-4-guns-of-the-patriots/ 
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2. Bakgrund  

 

I detta kapitel kommer bakgrunden om produktplacering och spelet som kommer att 

analyseras att presenteras.   

 

2.1 Produktplacering / Hur allt började   

De tidigaste exemplen på produktplacering kan spåras tillbaka till innan biografer fanns då 

skådespelare och artister användes på olika kabaréer som talesmän för diverse företag och 

produkter. För att existera måste ett varumärke vara känt, inte nödvändigtvis av alla men i alla 

fall av målgruppen som produkten är riktad till. Det gäller att varumärket placeras på områden 

där produkten når dess potentiella publik. Därför ansågs biografer vars popularitet växte vid 

slutet av 1800-talet vara en perfekt plattform med stor potential för att marknadsföra 

produkter på (Lehu, 2007 s.17f). Filmbolagen insåg tidigt fördelarna med att vara associerade 

med företagen och deras varumärken. Från början var det inte lika viktigt att produktplacera 

varumärken som det är idag utan mer specifikt själva produkten. Detta berodde på att 

filmbolagen inte var ute efter att få betalt av företagen utan mer för att dra nytta av att kunna 

använda sig av accessoarer, fordon med mera i utbyte av att de skulle visas i filmen. Mot 

slutet av 1920-talet hade biografer blivit så pass populära att de ansågs vara ‖den enda riktiga 

platsen för underhållning” (Lehu, 2007 s.20). Filmer och biografer ansågs fånga publiken på 

ett sätt som tidigare inte hade existerat då de hade en känsloväckande effekt hos publiken 

vilket reklamföretagen insåg värdet av (Lehu, 2007 s.20). Idag blir produktplacering allt 

vanligare i filmer, TV-serier och numera även TV- och Datorspel.  

 

2.2 Metal Gear 

Spelet som kommer att analyseras i denna uppsats heter Metal Gear Solid 4: Guns of the 

Patriots (MGS4) och är skapad av Hideo Kojima och hans spelstudio Kojima Productions där 

Konami står för publiceringen av spelet. Spelet är från 18 år och är det sjunde kanoniska 

spelet i Kojimas Metal Gear och Metal Gear Solid serie och släpptes exklusivt till Sonys 

Playstation 3 den 12 juni 2008.
 6
 Kojimas spelserie är känd för att ha banat vägen för en egen 

subgenre inom action genren, det som idag kallas stealthgenren. Spelen är även kända för dess 

långa filmsekvenser så kallade cut-scenes men även dess komplexa story som tar upp politik, 

                                                 
6
 http://www.konami.jp/kojima_pro/english/index.html 
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krig, censur, natur, genetisk manipulation, artificiell intelligens, lojalitet, subjektiva kontra 

objektiva sanningar och andra filosofiska teman.
 7

  

 

Eftersom spelen har skapat en egen subgenre är det intressant att veta hur det hela började. 

Kojima hade från början ambitioner om att bli filmregissör men gick med i det Japanska 

spelföretaget Konamis MSX avdelning som en speldesigner 1986. MSX och senare MSX2 

var en hemdator som även hade plats för spelkassetter vilket gjorde det möjligt att spela spel 

på. Kojima fick i uppdrag av Konami att skapa ett stridsbaserat actionspel för MSX2 

hårdvaran. Anledningen till detta var framförallt populariteten hos Rambo filmerna.
8

 I 

actionspel gäller det att strida mot fiender för att nå ett slutligt mål. För att detta skulle 

fungera behövdes det på den tiden en bakgrundsbild och åtminstone fyra fiender och även 

vapen som man kunde avfyra samtidigt på skärmen. På grund av MSX2 hårdvarans 

begränsningar kunde inte detta riktigt uppnås eftersom det inte gick att ha så många objekt 

samtidigt på skärmen. Det gällde för Kojima att tänka om och hans idé var att göra ett 

stridsbaserat spel, där fokus ligger på att smyga sig igenom banan, försöka att inte bli sedd 

samt undvika strid med fienderna. Självklart lades en berättelse till och 1987 släpptes Metal 

Gear till MSX2 och stealthgenren var född.
 9

 
10

  

 

Det var med det tredje spelet i serien Metal Gear Solid till Sonys spelkonsol Playstation som 

släpptes 1998 där spelets cut-scenes så kallade mellansekvenser, fick en stor roll. Med tanke 

på att Playstation använde sig utav CD-ROM som hade ett mycket större lagringsutrymme till 

skillnad från tidigare spelkonsoler vars spel var på kassetter, kunde Kojima koncentrera sig på 

att göra ett större och mer ‖verkligt‖ spel. Cut-scenes användes för att föra handlingen framåt 

vilket har blivit en standard i de efterföljande Metal Gear spelen som övervägande har varit 

på Sonys konsoler (Playstation, Playstation 2, Playstation 3, Playstation Portable) med vissa 

undantag.
 11

 Detta gäller inte minst i Metal Gear Solid 4 som har väldigt långa filmliknande 

cut-scenes. 

  

Anledningen till att Kojima har mycket cut-scenes i sina spel kan man koppla till att han själv 

har ett så pass stort filmintresse. Han har aldrig förnekat att han försöker göra sina spel så 

                                                 
7
 http://www.gametrailers.com/game/metal-gear-retrospective/6748 

8
 http://www.gametrailers.com/game/kojima-productions/11050 

9
 http://www.gametrailers.com/game/kojima-productions/11050 

10
 http://www.spiritus-temporis.com/hideo-kojima/career-in-game-development.html 

11
 http://www.gamespot.com/news/2467579.html 
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verklighetstrogna som möjligt, vilket gör hans sätt att berätta historier är väldigt likt filmer 

och de strukturer som de följer. Ett citat från Hideo Kojima bekräftar detta bäst:  

 

―Den mänskliga kroppen anses bestå av 70 procent vatten. Jag anser mig själv att bestå av 70 

procent film‖ – Hideo Kojima
12

 

 

Vad som är viktigt att veta är att eftersom spelet som analyseras i denna uppsats är en 

uppföljare, finns det många referenser till de tidigare Metal Gear spelen. För att förstå 

handlingen fullt ut krävs det nästan att man har spelat de tidigare spelen, speciellt de senare 

Solid spelen. Då jag kommer att undersöka hur produktplaceringar har för roll i just detta spel 

kommer handlingen i de tidigare spelen inte ha någon påverkan för denna uppsats.  

 

I uppsatsens senare del, metoden, kommer en övergripande förklaring av handlingen i Metal 

Gear Solid 4: Guns of the Patriots. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12

 http://www.imdb.com/name/nm0463620/bio 
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3. Syfte & frågeställning  
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur produktplaceringar i spelet Metal Gear Solid 4 

kan ha för roll i narrativet och vad dessa tillför spelet. Det vill säga jag vill undersöka vad de 

produkter och varumärken som finns med i spelet har för roll i handlingen och karaktärerna 

och om de visas på ett sätt som förstärker produktens eller varumärkets status. Jag vill även 

undersöka hur stereotyper nyttjas för att förstärka varumärken och karaktärerna. 

 

Min frågeställning är:  

Hur används och integrerar varumärken/produkterna med narrativet och karaktärerna 

i Metal Gear Solid 4?   
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4. Teorier  
 
I detta kapitel redogörs de teorier som denna uppsats bygger på och som ansetts som 

relevanta för frågesatsens syfte och frågeställning. 

4.1 Reklam  
 

Eftersom det alltid kommer att finnas konkurrens inom marknaden vet företagen att det är 

mycket viktigt att nå ut med sina budskap till kunder och därför ses reklam som ett allt 

viktigare verktyg. Det kostar mycket pengar för företagen att marknadsföra sina produkter och 

därför finns det även företag som samarbetar med varandra för att nå ut till konsumenterna.
13

 

I Principles of Marketing definierar Philip Kotler (2005 s.762) reklam som betalade former av 

opersonliga kommunikationsmedel som visas inom massmedier det vill säga tidningar, radio, 

magasin, TV, Internet med mera. Fördelen med det är att reklamen kan stärka företagets 

varumärke eftersom reklam oftast når en stor publik (Kotler m fl.2005 s.762). Vad som krävs 

är först och främst för företagen att definiera en målgrupp för deras produkt, när detta sedan 

har blivit uppnått måste de utveckla sitt budskap (Kotler m fl.2005 s.732)  

 

Efter att företagen har utvecklat sitt budskap gäller det enligt Kotler (2005 s.763f) att 

bestämma reklamens mål då dessa beslut är baserade på målgrupp och plats. Reklamens mål 

kan klassificeras efter deras huvudmål, vare sig det är att informera, övertala eller att påminna 

kunderna om produkten (Kotler m fl.2005 s.763). Informativ reklam används när man 

introducerar en ny produktkategori. Målet är här att skapa en begäran hos kunden. Ett 

exempel på detta är när DVD-spelare först presenterades till kunden om att de hade bättre 

bildkvalité än VHS och även gjorde det bekvämare att se på film (Kotler m fl.2005 s.764). 

Övertalande reklam blir allt viktigare på grund av den konkurrens som finns. Här är 

företagets mål att skapa en selektiv begäran. Till exempel att Sony i sina reklamer försöker 

övertala kunden att deras DVD-spelare är bättre än andras (Kotler m fl.2005 s.764). 

Påminnande reklam används oftast av etablerade företag för att få kunden att tänka på deras 

produkt. Ett exempel på detta är moderna Coca-Cola reklamer som har som mål att påminna 

kunden om och även skapa begär efter deras produkt (Kotler m fl.2005 s.764).   

 

 

 

                                                 
13

 http://www.entrepreneur.com/encyclopedia/term/82096.html 
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4.2 Varumärken 

Idag baseras ett köp mycket på produktens varumärke istället för på produkten i sig. I vissa 

fall förlitar sig många företag på sina varumärken istället för på kvalitén hos produkterna 

(Kline, 2001 s.27). Varumärkets funktion är att fånga kundens uppmärksamhet och därför är 

ett varumärke ett starkt verktyg för ett företag och de måste bli noggrant utvecklade och 

förvaltade för att behålla sin styrka och kunna expanderas. Detta på grund av att det är 

varumärket kunden alltid kommer att minnas (Kotler m fl.2005 s.549). Ett varumärke är inte 

bara ett namn, symbol eller tecken utan representerar även konsumentens uppfattning och 

känslor angående företagets produkter och dess prestanda, helt enkelt allt som produkten 

betyder för kunden. Ett starkt, globalt och välkänt varumärke kan vara till en mycket stor 

ekonomiskt tillgång för företaget (Kotler m fl.2005 s.549f). Vad som kan sägas är att 

varumärkesprodukter i regel är dyrare än andra produkter, men det är ett pris som de flesta 

konsumenter är villiga att betala. Detta beror helt enkelt på att de anses ha ett högre värde än 

konkurrenternas (Kotler m fl.2005 s.555ff).   

 

4.3 Produktplacering 

En marknadsföringsmetod som blir allt vanligare är produktplacering även kallad ‖dold‖ 

marknadsföring. Produktplacering förekommer när en produkt eller ett varumärke visas på 

TV, filmer och även i andra sammanhang, det vill säga att företagen betalar för att de ska 

visas (Lehu, 2007 s.4). Detta är givande för företagen då deras varumärken kan nå ut till en 

stor publik och även i vissa fall associeras med filmen som produktplaceringen visas i vilket 

blir viktigare om filmen blir framgångsrik. 

  

Det är inte något som man tänker på men produkter och varumärken hamnar sällan i filmer av 

en slump och det är precis det som företagen vill att man ska tro, eftersom en bra 

produktplacering inte ska sticka ut. Produktplacering har blivit en mycket viktig inkomstkälla 

för både film och TV-produktionsbolagen då det kostar otroligt mycket för att producera 

filmer och serier. Även andra kostnader läggs till som distribution och marknadsföring. 

Därför är produktplacering viktigt för film och TV-produktionsbolagen då de pengar de får av 

företagen är en finansierings källa för film och TV-inspelningar (Lehu, 2007 s.38). Det är 

viktigt att veta att inte alla produktplaceringar är betalade eller ‖köpta‖ av företagen. 

Produktplaceringar kan även förekomma när ett företag erbjuder tjänster och gratis föremål 

till filmbolagen i utbyte av att deras produkter och varumärken visas i filmen (Lehu, 2007 
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s.39). Enligt Jean-Marc Lehu (2007 s.3) en docent inom marknadsföring i Panthéon Sorbonne 

universitetet i Paris associeras produktplacering ofta med James Bond då dessa filmer har en 

stor mängd produktplaceringar i dem. Just James Bond är ett bra exempel då det är en påhittad 

karaktär. Hur unik denna karaktär må vara behöver han produkter och varumärken för att 

anses vara mer ‖verklig‖ och detta kan även associeras med produktplacering i allmänhet, 

närmare bestämt att produktplacering hjälper att skapa en länk mellan fiktion och verklighet 

(Lehu, 2007 s.3). Produktplacering brukar enligt Russel (1998, s.357ff) delas in i tre olika 

typer och dessa är:   

 

1. Visuell – Visuell produktplacering är när produkten eller varumärket syns i ett 

program eller en film. Detta delas in i två delar: det första som kallas kreativ placering 

är när varumärket syns i bakgrunden, exempelvis på vägskyltar, reklam på gatan och 

affärer.  Det andra kallas för on-set placering och det är när exempelvis varumärket är 

placerad på ett framträdande sätt, till exempel matprodukter i en köksscen.  

 

2. Verbal – Verbal produktplacering är när produkten eller varumärket nämns i en dialog. 

Det finns olika grader av verbal produktplacering beroende på vilket sammanhang 

produkten nämns, med vilken frekvens produkten nämns i och med vilken betoning 

som produkten nämns (vilket tonläge, plats i dialogen, vilken karaktär som nämner 

produkten med mera)  

 

3. Handling – Handlingsproduktplacering inträffar då en produkt eller ett varumärke 

spelar en avgörande roll i scenen och blir på så sätt en del av handlingen eller i 

uppbyggandet av en karaktär. Det kan bestå av en kombination av visuella och verbala 

komponenter och kan uppfattas som ett samband mellan produkt och handling. Om 

produkten nämns eller syns snabbt anses det vara en lågintensiv handlingsplacering, 

men om karaktären klart och tydligt identifieras med varumärket anses det vara en 

högintensiv handlingsplacering.   

 

Lehu har även han kategoriserat produktplaceringsformer då han förklarar deras för- och 

nackdelar. Den första som Lehu (2007 s.9) tar upp är Klassisk placering. Klassisk placering 

är mer eller mindre detsamma som Russels ‖Visuell produktplacering‖ och som Lehu (2007 

s.9) menar är den äldsta typen av produktplacering och har funnits till sedan produktplacering 

först uppkom. Klassisk produktplacering är ett taktiskt snarare än strategisk 
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marknadsföringssätt då fokus ligger på att göra produkten eller varumärket synligt i filmen så 

att tittaren kan få syn på den. Fördelen med klassiska placeringar är att de är enkla att 

genomföra och är även relativt billiga (i vissa fall till ingen kostnad alls om produkten visas 

utan företagens önskan) Nackdelen med den klassiska placeringen är att de enkelt uteblir att 

uppfattas av tittaren, speciellt om det finns flera produktplaceringar i samma film eller serie 

(Lehu, 2007 s.9f).   

 

En annan kategori av produktplacering som Lehu (2007 s.10) nämner är Bolagsplacering. 

Som man kan förstå av namnet ligger fokusen i bolagsplaceringar på varumärket och inte 

själva produkten. Fördelen med bolagsplaceringar är att de är enkla att utnyttja på film och 

har en längre livslängd, särskilt om varumärket är stort och om filmen blir populär kommer 

man alltid associera varumärket med filmen. Exempelvis den amerikanska 

paketdistributionsföretaget FedEx i filmen Cast Away
14

 och hamburgarkedjan White Castle i 

filmen, Harold & Kumar Go to White Castle
15

. Däremot är bolagsplacering ett riskabelt 

marknadsföringssätt då det förväntas att konsumenten känner till varumärket innan denne 

tittar på filmen eller serien. (Lehu, 2007 s.10).  

 

Tredje kategorin av produktplacering kallas för Associationsplacering (Evocative 

placement). Till skillnad från de två tidigare produktplaceringskategorierna är 

associationsplacering en mer diskret form av produktplacering då de sällan klart och tydligt 

nämns eller syns under filmen (Lehu, 2007 s.11). För att detta ska fungera gäller det att 

produkten eller varumärket har ett mycket speciellt utseende och design som konsumenten 

känner igen och associerar till. Exempelvis en Coca-Cola flaska eller en Volkswagen Typ 1 

(Bubbla) bil som känns igen utan att varumärket visas. Fördelen med associationsplacering är 

att man enkelt kan skilja dem åt från konkurrerande produkter/varumärken men nackdelen är 

det samma som bolagsplacering då det krävs att konsumenten känner till 

produkten/varumärket i förväg (Lehu, 2007 s.11).   

 

Som nämnt tidigare kan produktplaceringar vara en finansieringskälla för film och TV-

bolagen. En annan fördel med produktplacering är att produkten syns i ett naturligt 

sammanhang då tittaren är betydligt mer tryggare än under de vanliga reklamerna som 

                                                 
14

 Cast Away (2000) 
15

 Harold & Kumar Go to White Castle (2004) 



 15 

exempelvis visas på TV. 
16

 Till skillnad från just TV-reklam kan man inte byta kanal för att 

undgå produktplacering med tanke på att det är en del av filmen eller serien då 

marknadsföringen är integrerad i något som konsumenten själv har valt att ta del av.  

Jag kommer att analysera de produkter och varumärken som finns med i spelet för att se på 

vilka av dessa kategorier som produktplaceringarna har anpassats i spelet. Jag är även ute 

efter att se vad dessa produktplaceringar tillför spelet, men framförallt hur de visas för att 

upphöja produkten eller varumärkets status och vilken plats dessa produktplaceringar har i 

själva narrativet. 

 

4.3.1 Intertextualitet  

Då denna uppsats kommer att ta upp produktplacering vill jag även klargöra skillnaden mellan 

produktplacering och intertextualitet då det är något som kan misstas för att vara den samma. 

Begreppet intertextualitet hänvisar till att ingen text står för sig själv utan finns att hitta i flera 

olika texter, medier och genrer (McQuail, 2005 s.386). Intertextualitet är således när man 

refererar till andra separata och distinkta texter inom en text, det vill säga att de omformas och 

omtolkas i en dialog med andra texter (McQuail, 2005 s.386f). Den största skillnaden mellan 

produktplacering och intertextualitet är att det inte finns några ekonomiska incitament till 

användandet av intertextualitet. De används mest för att upphöja eller för att förstärka 

originalverket. Ett bra exempel på intertextualitet är när karaktärer i en TV-serie har någon 

affisch av en film på väggen eller helt enkelt pratar om eller nämner en film.  

 

4.4 Stereotyper   

En stereotyp är en mycket förenklad och oftast negativ kategorisering av en grupp människor 

som känns igen på en särskild egenskap (Hinton, 2003 s.11). Stuart Hall nämner Richard Dyer 

(1997 s.257) som menar att för att kunna ha stereotyper krävs det typisering. Typisering 

hjälper oss att förstå världen genom att skapa generella klassificeringar i våra sinnen av 

människor, individuella objekt eller händelser som dessa passar in på enligt vår kultur (Hall, 

1997 s.257). Vi lär ‖känna‖ människor utifrån den roll de har i livet, närmare bestämt är 

personen i fråga en förälder, barn, arbetare, pensioner, med mera. Vi klassificerar människor i 

olika grupperingar beroende på klass, kön, ålder, nationalitet, med mera men även om de är 

glada, ledsna eller seriösa. Helt enkelt beroende på vem de är, vad de gör och även hur de är. 

Den bild och information som vi sedan får av personen är uppbyggd utifrån dessa typiseringar 

                                                 
16
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(Hall, 1997 s.257). Skillnaden mellan stereotyp och typisering är att en stereotyp är när man 

tar ett antal av dessa simpla och vanligen igenkännande karaktärsdrag och sedan reducera allt 

om personen till fråga till dessa drag för att sedan överdriva och förenkla dem. Hall (1997 

s.257) menar att genom att stereotypera reducerar vi människor till mer simpla, essentiella 

karaktärsdrag som är naturligt representerade. Detta kan vara allt från kultur, nationalitet, 

religion, kön, ålder, hårfärg, med mera. Dessa stereotyper innefattar oftast personlighetsdrag, 

men även fysiska egenskaper (Hinton, 2003 s.12).  

 

När man konstaterat att en person har en egenskap som identifierar en viss grupp drar vi 

automatiskt slutsatsen att alla som har denna egenskap är likadana (Hinton, 2003 s.12). 

Hinton (2003 s.9) menar att även om verkligheten motbevisar denna egenskap så ändrar vi 

inte alltid vår uppfattning. Enligt Hinton (2003, s.14) uppstår stereotyper på grund av 

människors begränsade kognitiva förmåga, med andra ord att kunskap skapas genom att vi 

skapar förenklade bilder av omvärlden.  

 

Då jag kommer att analysera de produkter och varumärken som finns med i spelet, är det 

intressant att se om de bygger, bekräftar eller skapar stereotypa bilder av karaktärerna, men 

även om de används av karaktärer som passar in på diverse stereotypa bilder för att få en 

‖upphöjd‖ effekt av varumärket och produkten samt för att se hur de speglas i handlingen.  

 

4.5 Narratologi  

Gripsrud (2002, s.235) nämner att man brukar skilja mellan tre typer av texter: berättelse, 

beskrivning och argumentation. Just berättelsen även kallad narrativ har en särskild roll då 

den finns i alla typer av medier (Gripsrud, 2002 s.235). Genom att studera en medietexts 

narrativ kan man lyfta upp uppmärksamheten av deras handlingar och strukturera mening och 

kunskap om texten (Gillespie & Toynbee, 2006 s.5). Enligt filmteoretikerna Bordwell och 

Thompson (2004, s.69) kan man tänka sig att ett narrativ är en kedja av händelser, mer 

specifikt ett händelseförlopp som är förenat via en orsak och verkan förhållande som 

förekommer i tid och rum. De flesta narrativ följer en linjär struktur som går från ett 

ursprungligt normalt tillstånd till ett nytt normaltillstånd via en serie av orosmoment, 

komplikationer och hinder (Gillespie, 2006 s.97). Normalt sätt brukar ett narrativ börja med 

en situation, efter det så händer det en serie av förändringar utifrån en orsak och verkan 
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mönster och slutligen så uppstår det en ny situation som avslutar narrativet (Bordwell & 

Thompson, 2004 s.69).  

 

4.5.1 Story & Plot  

För att förstå hur ett narrativ är uppbyggt är det viktigt att veta om begreppen ‖story‖ och 

‖plot‖ (Gillespie, 2006 s.89). I exempelvis en film är story allt det som karaktärerna i filmen 

upplever. Story kallas även för det grekiska ordet diegesis som man kan säga betyder 

‖återberättad historia‖ (Gillespie, 2006 s.89). Detta uttryck avser den värld som karaktärerna i 

filmen upplever. Det vill säga story är inte bara allting som karaktärerna ser, hör och upplever 

utan allting som blir presenterat för tittaren i berättelsen (explicit material). Men även det som 

kan ha hänt innan texten blir presenterad (implicit material) hör till storyn, alltså det som är 

underförstått (Gillespie, 2006 s.89f).  

 

I en film är plot huvudsakligen det vi som tittare ser och hör (Bordwell & Thompson, 2004 

s.71). Här hör allt det som händer karaktärerna under en film men inte det som har hänt innan 

filmen började. I plotten tillhör även för- och eftertexter, musik, berättarröst och liknande 

material. Detta material har icke-diegetiskta element då detta kommer utanför storyn, det vill 

säga de är saker som filmens karaktärer inte kan se och höra (Bordwell & Thompson, 2004 

s.71). Till plotten tillhör även i vilken ordning och struktur som allting i filmen utspelar sig på 

då en film måste vara strukturerad så att den väcker en känsla hos publiken (Gillespie, 2006 

s.90).   

 

För att sammanfatta så både sammanfaller och avviker sig storyn och plotten med varandra.   

Plotten presenterar explicit material i filmens handling på ett sätt som passar in på både storyn 

och plotten. Storyn går bortom plotten för att presentera implicit material i handlingen, det vill 

säga diegetiskt material som tittaren aldrig får se. Plotten går tillslut bortom storyn för att visa 

icke-diegetiskt material som gör det enklare att förstå berättelsens helhet (Bordwell & 

Thompson, 2004 s.71). Man kan säga att filmskaparna gör en plot utifrån storyn samtidigt 

som vi som publik gör en story utifrån plotten. Det vill säga filmskaparen väljer vilken 

berättelse att presentera och publiken sätter ihop den informationen som de får och skapar en 

berättelse utifrån sin egen fantasi (Gillespie, 2006 s.90).  
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4.5.2 Orsak & Verkan  

I konventionella filmer är det vanligtvis karaktärerna som orsakar förändringar inom ett 

narrativ (Gillespie, 2006 s.91). Karaktärernas specifika egenskaper har även en stor roll inom 

ett narrativ. Detta kan vara allt från deras attityder, talanger, preferenser, utseenden och även 

hur de klär sig (Bordwell & Thompson, 2004 s.72). Det behöver nödvändigtvis inte endast 

vara karaktärer som orsakar dessa förändringar, det kan vara allt från fordon till föremål som 

tallrikar med mera.  I exempelvis katastroffilmer kan det vara en jordbävning som står för 

denna förändring (Bordwell & Thompson, 2004 s.72). Då orsak och verkan har en så central 

plats inom ett narrativ, kan man ställa sig frågan vad som räknas in i dessa. Då som nämnt 

karaktärerna är de som får saker och ting att hända i filmer som sedan leder till andra 

händelser, är det då också de som står för filmens händelseförlopp som i sin tur kan beskrivas 

som en kedja av orsaker och verkan (Gillespie, 2006 s.91). Detta händelseförlopp förklarar 

varför karaktärerna i filmen handlar som de gör, vilket i sin tur gör att vi som tittare förstår 

hur filmen utspelar sig och även vad filmen handlar om (Gillespie, 2006 s.91f). Om vi 

exempelvis ser en man hålla i ett prickskyttegevär i scen A och sedan en kvinna falla ner på 

marken i scen B kan vi som tittare antyda att händelsen i scen A orsakade händelsen i scen B, 

det vill säga mannen sköt kvinnan. Därav är mannen som vi som tittare antar är en bra skytt 

då denne håller i ett prickskyttegevär orsaken till att kvinnan i nästa scen blir skjuten (verkan). 

 

4.5.3 Tid & Rum   

När man analyserar ett narrativ behöver man ha märke till hur tiden blir representerad 

närmare bestämt tidsförskjutningen där man kan identifiera tre typer av tidsrelationer i en 

medieform som film och dessa är ordning, varaktighet och frekvens (Gillespie, 2006 s.93).  

Ordningen av en films händelser presenterar oftast tidsförloppet i en linjär kronologiskt 

ordning men det finns undantag där bland annat tillbakablickar så kallade flashbacks bryter 

detta mönster (Gillespie, 2006 s.93). Varaktigheten av ett narrativ är relationen mellan den tid 

det tar för händelserna att förekomma i plotten och tiden det tar för dem att förekomma i 

storyn (Gillespie, 2006 s.94). Om en film exempelvis äger rum under fyra dagar räknas detta 

in i plotten. Men om berättelsen även täcker saker som har hänt tidigare räknas detta in till 

storyn, exempelvis då filmens karaktärer är föräldrar eller liknande antar vi att de fick barn för 

flera år sedan. Det vill säga en films plot presenterar specifika delar av storyns varaktighet 

(Bordwell & Thompson, 2004 s.75). Normalt sätt brukar en händelse utspela sig en gång 
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(frekvens) i en plot. Men det finns även undantag, då vissa scener kan i en narrativ visas flera 

gånger (Bordwell & Thompson, 2004 s.76).  

 

Redigering och klippning är ett mycket stark verktyg som används för att föra handlingen 

framåt. Detta kan bland annat användas till att korta ner tidsförloppet i ett narrativ (Gillespie, 

2006 s.94). Vi som tittare antar att en films karaktärer spenderar en hel del tid till att sova, äta, 

resa från plats till plats och liknande. Dessa sekvenser som kan räknas som irrelevanta blir 

oftast utelämnade då de inte tillför något till berättelsens helhet (Bordwell & Thompson, 2004 

s.74). Redigering används för att både sänka och öka tempot av narrativet men även för att 

skapa en nyfikenhet, förvåning och spänning hos tittaren (Gillespie, 2006 s.95).   

 

Inom filmnarrativ är även rummet viktigt att ha med i minnet, det vill säga hur och var 

filmens händelser utspelar sig på. Dessa händelser brukar äga rum på specifika platser som 

städer men även fängelser, parker, med mera kan räknas in i detta (Bordwell & Thompson, 

2004 s.80). Enligt Gillespie (2006, s.96) har även de rörelser som de objekt och figurer som 

finns på dessa platser en stor roll. Allt från att en karaktär vänder sig om för att titta på någon, 

till att det blir en bilkollision kan ha en betydelse för narrativet (Gillespie, 2006 s.96). De 

rörelser som dessa har hjälper till att skapa en orsak-verkan kedja som för narrativet framåt 

(Gillespie, 2006 s.96).  

 

4.5.4 Propps roller  

Ett viktigt namn inom narratologin är den ryske litteraturvetaren Vladimir Propp. Propp 

analyserade ryska folksagor där han identifierade sju roller vars karaktärer i dessa sagor hade 

utifrån deras funktion i narrativet och inte utifrån deras psykologiska motivationer (Gillespie, 

2006 s.99). Dessa roller kan utspelas av ett fåtal karaktärer eller så kan en karaktär ha flera av 

dessa roller. De rollerna som Propp identifierade är (Gillespie, 2006 s.99):   

 

1. Skurken – som strider mot hjälten. 

2. Hjälten – narrativets huvudperson som återställer berättelsens jämvikt. 

3. Donören – som förbereder hjälten eller ger honom något som gör uppdraget enklare 

där allt från objekt eller råd passar in. 

4. Hjälparen – assisterar hjälten till att återställa jämvikten. 

5. Prinsessan och hennes far – de karaktärer som hotas av skurken. 
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6. Expeditören – som sänder hjälten på dennes uppdrag. 

7. Den falske hjälten – som framstår som god, men avslöjas vara ond senare i berättelsen.        

 

Enligt Gillespie (2006, s.100) kan Propps teori appliceras på många typer av texter, allt från 

konventionella filmer till brottsserier, situationskomedier och reklamfilmer. Däremot är det 

ovisst om det går att applicera på alla typer av texter. Gillespie menar (2006, s.101) att 

medietexter idag inte längre är så ‖svart och vitt‖ som ryska folksagor vars Propps teori är 

baserad på. Däremot kan det med mindre modifikationer appliceras på moderna berättelser.   

 

I denna uppsats kommer jag att anpassa dessa teorier om narratologi på produktplaceringarna 

i spelet. Det vill säga jag kommer att se hur produktplaceringarna passar in på narrativet och 

dess funktioner och även se vilken roll de har i själva berättelsen. Det som jag är ute efter är 

att se hur dessa produktplaceringar interagerar med karaktärerna då jag kommer att undersöka 

om spelets karaktärer passar in på Propps teorier angående de roller som karaktärerna har i ett 

narrativ för att sedan analysera hur produktplaceringarna har anpassats till dessa roller. 

 

4.6 Semiotik               

Enligt Gripsrud (2002 s.137) består den enkla kommunikationsmodellen av:  

Avsändare —> Budskap —> Mottagare 

Det vill säga att kommunikationen äger rum när en ‖sändare‖ skickar ett ‖budskap‖ till 

en ‖mottagare‖. Denna linjära modell innehåller dessa tre viktiga element inom 

kommunikation och är även rimlig. Den är dock en mycket enkel modell då den utgår från att 

alla tolkar allting likadant. 

 

Semiotiken utgår ifrån att budskapet som avsändaren skickar består av tecken som är öppna 

för tolkning hos mottagaren. Med andra ord, alla tolkar inte allting på samma sätt. Enligt 

Ferdinand de Saussure (Gripsrud, 2002 s.139f), som även myntade begreppet semiologi, 

består ett teckens helhet av två grundelement som leder till att tecken är öppna för tolkning av 

mottagaren: ett materiellt utryck även kallad ‖signifier‖ och ett immateriellt innehåll, kallad 

‖signified‖. Det materiella uttrycket kan bestå av streck, prickar, figurer, former, ljudvågor 

eller andra fysiska, och konkreta fenomen som vi förknippar med en viss idé eller 

föreställning. Det är noterbart att veta att vi aldrig ifrågasätter detta samband eftersom de är 

etablerade efter en viss kod och regel som vi undermedvetet har lärt oss (Gripsrud, 2002 

s.140). Saussure (Gripsrud, 2002 s.142ff) menade att ett teckens betydelse inte härstammar 
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från själva uttrycket utan måste sättas i relation till andra möjliga tecken för att få mening. För 

att förklara vidare kan man säga för att kunna förstå varmt är det nödvändigt att relatera det 

till begreppet kallt, för att förstå ljus är det nödvändigt att relatera det till begreppet mörker. 

Alla tolkar alltså tecken och koder på olika sätt; det kan variera beroende på kultur och genre 

av en medietext, men även över tiden kan ett teckens betydelse komma att ändras då 

kopplingen mellan uttryck och innehåll inte är evigt (Gripsrud, 2002 s.142ff).  

Inom semiotiken används termerna denotation och konnotation för att förklara relationen 

mellan det materiella uttrycket och det immateriella innehållet.  Denotation står för det första 

och ‖direkta‖ betydelsen av ett tecken, den synliga sidan hos tecknet. Konnotation står för det 

andra och ‖dolda‖ betydelsen av ett tecken, vilken känsla och association som det synliga 

väcker för varje individ vid tolkningstillfället (Gripsrud, 2002 s.142). Ta till exempel en bild 

av ett hjärta vilket är tecknets denotation. Hjärtats konnotation är då oftast en symbol för 

kärlek.  

 

Sammanfattningsvis kan man säga att semiotik handlar om att mening skapas och förmedlas 

genom texter tack vare tecken. Relationen mellan dessa tecken är mycket viktiga då de inte 

har någon betydelse i sig själva utan sätts i relation till andra tecken tack vare sociala och 

kulturella överenskommelser (Gillespie & Toynbee, 2006 s.4). Man ska inte ta en bild eller 

texts tecken för givet när man analyserar den. Man ska försöka gå bortom det som syns för att 

förklara vad det betyder (Maasik & Solomon, 2006).  

 

Eftersom att jag kommer att analysera varumärken och produkter i ett spel har jag valt att utgå 

från denotation och konnotation för att beskriva dess och karaktärernas innehåll.  Jag kommer 

att anpassa denotation och konnotation på produkter som finns med i spelet men även på 

spelets karaktärer för att se hur de behandlas i narrativet och vad det kan betyda för själva 

produktplaceringen i sig. 

 

4.7 Spel vs. Andra medieformer 

För att gå tillbaka till det Gripsrud (2002, s.235) nämner att narrativ är något som finns i alla 

typer av medieformer, är det ändå viktigt att klargöra vad det är som gör att spel skiljer sig 

från andra typer av medieformer som filmer. Det som alla spel har gemensamt är att de alla 

existerar med hjälp av data och mikroprocessors kraft (Poole, 2000 s.21). För att underlätta 
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studiet av spel kan man skilja mellan fem grundläggande element som enligt Newman (2004, 

s.11) kategoriseras i:  

 

1. Grafik – Alla bilder som visas och alla effekter som utförs på dem. Här inkluderas 

2D- och 3D-grafik, filmer och statistik, det vill säga allting som spelaren kan se på 

skärmen. 

 

2. Ljud – Musik- och ljud effekter som spelas och hörs av spelaren under spelets gång. 

Här räknas exempelvis intromusik, ljudeffekter och ljudet från miljön som spelet 

utspelar sig i.  

 

3. Gränssnitt (Interface) – Allting som spelaren kan använda eller ha direkt kontakt med 

för att uppleva spelet. Här räknas de fysiska kontrollerna exempelvis handkontroll, 

mus och tangentbord men även det grafiska gränssnittet som spelaren måste klicka på 

för att navigera igenom och kontrollsystemet för att exempelvis styra karaktären i 

spelet. Närmare bestämt de verktyg som spelaren använder för att interagera med 

spelet. 

 

4. Gameplay – Gameplay kan beskrivas bäst som spelbarhet. Termen används oftast för 

att beskriva den totala upplevelsen spelaren får av att spela spelet och hur långt spelet 

är men även vad spelet skapar för känsla hos spelaren och hur bra och roligt det är att 

spela spelet.  

 

5. Handling/berättelse – Spelets handling. Här räknas all information man får innan, 

under och efter spelets gång som ska ge en ökad förståelse för karaktärerna, historien 

och själva spelet. Denna information kan ges på olika sätt bland annat via ljud, text 

och bild.    

 

Detta är intressant för denna uppsats då jag kommer att se om och hur de produktplaceringar 

som finns med i spelet passar in på dessa element och hur de eventuellt har anpassats för att 

passa in på narrativet. 
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4.8 Interaktivitet i spel 

Spel lagrades från början på spelkasseter men med den tekniska utvecklingen har det även 

dykt upp nyare och mer avancerade konsoler vars grafiska kraft kan mäta sig med fotorealism. 

Men för att det ska kunna uppnås så krävs det ett större lagringsmedium och numera lagras 

spelen på CD, DVD, och Blu-Ray skivor (Kent, 2001 s.98ff). En konsol som ofta associeras 

med denna utveckling är Sonys Playstation. Playstation släpptes 1994 i Japan och året efter i 

USA och Europa.
 17

  Till skillnad från konkurrenterna som på den tiden vars spel var på 

spelkassett hade Playstation sina spel på CD-ROM vilket innebar mycket mer 

lagringsutrymme och en möjlighet att få större och mer komplexa spel. Playstation hade 

möjligheten att spela upp förinspelat ljud och videosekvenser direkt från CD-ROM skivan och 

detta gjorde att spelen fick en större värld med varierade banor men framförallt skapades 

utrymme för förinspelade videoklipp som skulle vara som mellansekvenser i spelen. På så sätt 

skulle materialet bli fylligare, mer verkligt och mer likt filmen i sättet att berätta historier. 

Tekniken att spela upp hög kvalitetsvideo och ljudfiler är numera standard bland spelkonsoler 

idag (Newman, 2004 s.93).  

Det som skiljer sig mellan spel och filmer är att till skillnad från filmer är spel ett interaktivt 

medium. I filmer är vi endast åskådare och saknar förmågan att påverka filmens handling. I 

spel måste spelaren själv aktivt medverka i händelsefasen av spelet. Med tanke på att dessa 

mellansekvenser som framförallt kallas cut-scenes har blivit allt vanligare bland nyare spel 

idag har spelen blivit mer lik filmer. Cut-scenes kan i vissa fall vara riktiga filmklipp medan 

de vanligen är 3D-animerade. Cut-scenes används för att bryta spelandet och för att utveckla 

narrativet och visa karaktärernas utveckling. Som spelare har man ingen kontroll över vad 

som händer och precis som film blir man åskådare. Man går från att vara aktiv deltagare till 

att bli passiv deltagare. I vissa fall kan även cut-scenes ge viktig information om gränssnittet 

och spelets syfte samt hur man går till väga för att spara sitt spel. På så sätt används cut-

scenes inte bara för att avancera spelets narrativ utan ger även rådgivning och instruktioner 

om hur man använder spelet (Newman, 2004 s.98f).  

SPEL INTERAKTIVITET  SPELAREN 

Spelets gång Hög Aktiv 

Cut-scene Låg Passiv 

Tabell 1: Interaktivitet i spel
18

  

                                                 
17

 http://www.scei.co.jp/corporate/data/bizdatajpn_e.html 
18

 Egen Tabell 
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Just cut-scenes är något som har en mycket viktig plats i Metal Gear Solid-spelen och inte 

minst 4:n som kommer att analyseras i denna uppsats. Därför är det viktigt för denna uppsats 

att jag inte bara analyserar de spelbara sekvenserna, men även spelets cut-scenes eftersom det 

är där som de flesta produktplaceringar och varumärken visas.  
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5. Metod  

Min studie bygger på en djupgående textanalys av spelet Metal Gear Solid 4: Guns of the 

Patriots.  Eftersom jag är ute efter att se i vilken kontext som produkterna och varumärkena 

dyker upp i och vad de har för roll i handlingen har jag valt att göra en textanalys med 

semiotiska och narrativa inslag. Det vill säga att fokus ligger på själva 

produkterna/varumärkenas placering i spelet men även hur de spelar in i handlingen och vad 

dem betyder för spelets karaktärer. Anledningen till att jag valde att göra en textanalys är att 

jag insåg att det var det bästa sättet på vilket jag kan få en så bred förståelse som möjligt av 

materialet. 

 

Textanalys är en övergripande beteckning på kvalitativa studier av texter där det är på grund 

av texterna som medier ger underhållning och förmedlar kunskap (Østbye m fl.2003 s.62f). 

Det finns olika strukturer eller modeller när man analyserar texter däribland semiotik och 

narratologi där dessa gör det enklare att förstå textens styrka, det vill säga hur relationer är 

inkodade i texter och hur dessa texter har makt över oss och samhället (Gillespie & Toynbee, 

2006 s2). Det är även viktigt att veta att alla dessa modeller har sin egen historia och begrepp 

där dessa ger svar på olika sorters frågor (Østbye m fl.2003 s.63). Man använder termen 

‖medietext‖ när man talar om filmer, TV-program, med mera för att understryka att de yttrar 

och skapar betydelse. Alla typer av medietexter är kodade, det vill säga budskapet är inte 

direkt framförd till oss, utan de är producerade med regler eller är allmänt accepterade precis 

som grammatik (Gillespie & Toynbee, 2006 s.1ff). När man läser en medietext tolkar och 

bedömer man texten. Det första man måste göra är att analysera textens struktur, det vill säga 

hur texten fungerar för att producera en mening. Själva texten i sig skapar ingen mening, utan 

kräver en publik för att bli ‖verklig‖ (Gillespie & Toynbee, 2006 s.1ff).  

Utgångspunkten vid textanalyser är själva intresset hos personen som analyserar, där det 

gäller för denna person att ha en vilja av att veta något om texten som analyseras för att få 

svar på sina frågor med hjälp av teorier och begrepp som ansets varit relevanta inför själva 

analysen (Østbye m fl.2003 s.71).   

 

Då jag bland annat har använt mig av semiotiken är det viktigt att upprepa att semiotiken är en 

tolkningslära, därför har jag i denna analys utgått från de koder som jag har lärt mig. Det vill 

säga analysen i denna uppsats är en tolkningsfråga från min sida. 
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5.1 Tillvägagångssätt 

Det första jag gjorde var att hitta relevanta teorier och sedan bekanta mig med materialet, det 

vill säga jag spelade spelet noggrant i analytisktsyfte. Samtidigt som jag spelade förde jag 

kontinuerliga anteckningar om produkterna och varumärkena som fanns med i spelet och även 

om karaktärerna och handlingen. Detta för att jag skulle ha en så bred kunskap som möjligt 

om materialet vilket skulle förenkla min analys. När det väl var dags med analysen var det för 

mig att applicera de teorier jag hade på produktplaceringarna i spelet för att svara på 

frågeställningen och syftet med denna uppsats.  

 

5.2 Material beskrivning /   Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots 

Spelet utspelar sig år 2014 runtom i världen, fem år efter Metal Gear Solid 2. (Metal Gear 

Solid 3 var en prequel till hela serien, d.v.s. handlingen tog plats före alla Metal Gear spel). 

Spelseriens protagonist är Solid Snake, en tidigare infiltratör i en av militärens speciella 

trupper som är en klon av ‖den ultimata soldaten‖ Big Boss. Solid Snake är till utseendet 

gammal, detta på grund av kloningsprocessen som gör att han åldras snabbare (på grund av 

detta kallas han för Old Snake i 4:n). Världsekonomin är baserad på krig, vars natur har 

förändrats till grunden då orsaken till detta är behovet av privata organisationer så kallade 

Private Military Companies (PMC, privata militärföretag som närmast kan beskrivas som 

legosoldater) som dominerar den världsomfattande scenen där de fem största PMC:n är lika 

starka som den amerikanska armén. Dessa fem PMC:n ägs av ett moderbolag kallad Outer 

Heaven som spelets antagonist Liquid Ocelot baserar över. PMC soldaterna är injicerade med 

nanoteknik som gör att det är endast dem som kan använda ID märkta vapen vilket gör att 

deras stridskapacitet styrs av Liquid Ocelot. Nanoteknik visas i spelet som något som 

manipulerar en persons gener där man kan dra paralleller till droger, inte bara på dess effekt 

men även på dess utseende. 

 

Liquid Ocelots plan är att med hjälp av sina PMC:n och nanoteknik ta över världen. Snake får 

i uppdrag av hans tidigare chef Roy Campbell att en gång för alla döda Liquid Ocelot och 

rädda världens från hans planer. Till sin hjälp har han Hal Emmerich som oftast kallas Otacon 

(en vetenskapsman och Snakes kompanjon) och Sunny (En liten flicka som Snake och Otacon 

tar hand om) som ger Snake råd och teknisk hjälp från ett flygplan.
19

 

                                                 
19

 Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots © 2008 Konami 
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Spelets handling är uppdelat i sex akter, där den sista är även den delad upp i två delar, en 

epilog och en eftergenomgång (eftersnack). Innan varje akt får Snake en genomgång av det 

uppdrag som ska utföras där alla dessa är cut-scenes, men som ändå hör till akten 
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6. Resultat & analys 

Som nämnt är Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots (Konami, 2008) uppdelat i sex akter 

där den sista avslutar spelets berättelse. På grund av det dyker det inte upp några 

produktplaceringar i den sista delen. Jag har valt att dela upp analysen i sex delar där jag 

identifierar varumärken och analyserar produktplaceringarna i de fem första akterna för att 

sedan i en avslutande sjätte del sammanfatta dem kort samtidigt som jag anpassar de på 

Propps teorier angående de roller som karaktärerna har i ett narrativ.  Den första akten 

kommer att vara analysens största del då många varumärken blir introducerade, där med de 

teorier som jag har presenterat tidigare kommer jag att analysera och se i vilken kontext som 

de varumärken och produkter som finns med har för roll i spelet och för karaktärerna. Det vill 

säga hur används de och har de en viktig roll i spelets narrativ och vad de väcker för känslor 

och stereotyper om karaktärerna och själva varumärket.  

 

6.1 Akt 1               

Spelet börjar med en cut-scene i mellanöstern som även är platsen där den första akten äger 

rum. Snake sitter i en transportbil förklädd till en lokal milis tillsammans med andra miliser 

på väg till en krigszon där Liquid Ocelots PMC:n försöker ta över. Detta är det inledande 

tillståndet i narrativet som egentligen inte är något ‖normaltillstånd‖ då det börjar direkt med 

att spelaren kastas in i ett krig. På så sätt skiljer sig Metal Gear Solid 4 från de flesta narrativ. 

Detta kan man dock koppla till att det beror på att spelet är en uppföljare vilket gör att det 

normala eller ursprungliga tillståndet i detta spel är en värld i krig. 

 

Efter spelets inledande cut-scene går handlingen tillbaka tre dagar där under ännu en cut-

scene som tar plats på ett flygplan får Snake en genomomgång av uppdraget som ska utföras. 

Det är även här som spelets första produktplacering dyker upp. Samtidigt som Roy Campbell 

beskriver uppdraget för Snake sitter hans kompanjon Hal Emmerich som alltså är en 

vetenskapsman vid sin dator och arbetar. Bästa sättet att beskriva Hal Emmerich är att likna 

honom till den stereotypa nörden. Han bär endast ljusa kläder, har glasögon som hela tiden 

glider ner från hans ögon, pratar oftast om teknologi och om hans uppfinningar och hans 

smeknamn Otacon kommer från den japanska termen Otaku, som används för att beskriva 

människor med stort intresse av japansk anime. Det tar inte långt tid förrän det syns att den 

moderna dator som Otacon arbetar med faktiskt är en Apple dator. Här är det en visuell 

placering mer specifikt det Russel kallar för on-set placering som används då Apple logotypen 



 29 

klart och tydligt är placerad på ett framträdande sätt (1998, s.357ff). Med tanke på Otacons 

utseende och agerande ger han konnotationen av en smart och vettig man med ett högt 

respekterat och viktig yrke. Under spelets gång kan Snake ringa till Otacon i form av ett 

videosamtal (i spelet kallad Codec) för att bl.a. fråga om råd. Det märkbara här är att bakom 

honom finns det en dator skärm med Apples logotyp som är klart och tydligt synbar under 

spelets gång och här utnyttjas den klassiska produktplaceringen fullt ut då Otacon alltid sitter 

på samma plats. Här kan man se att det verkligen stärker både karaktären och varumärkets 

status då de associeras med varandra. Goda människor som försöker rädda världen använder 

sig utav kvalitetsredskap närmare bestämt Appledatorer för att utföra sitt arbete med. 

Nackdelen med denna typ av marknadsföring är det som Lehu nämner att personen som 

spelar måste känna till Apple och deras datorer i förväg för att produktplaceringen ska anses 

vara lyckad. 

 

I samma cut-scene blir spelaren introducerad till en liten robot med namn MKII som är byggd 

av Otacon och Sunny. Snake men även Otacon kan under spelets gång använda sig av MKII 

för att bland annat ge fiender en elektrisk stöt som gör att de för en kort stund blir 

medvetslösa. MKII visar sig vara användbar på fler sätt vilket framgår senare i analysen.  

 

När spelet sedan på ‖riktigt‖ kommer igång och man kollar igenom de redskap som Snake har 

ser man direkt en iPod classic vilket alltså är en Appleprodukt som spelaren har med sig under 

hela spelet. Produkten förklaras i spelet som:‖A portable music player. Play stored songs and 

radio programs in place of the default background music.‖ 

De flesta som känner till iPod i verkligheten känner igen dess speciella utseende och design. 

Gränssnittet som man använder i sin ‖digitala iPod‖ är likadan som de som används i verkliga 

iPods. Det vill säga man navigerar och ändrar låtar i en cirkulär rörelse vilket Lehus 

associations produktplacering passar in på. Från början finns det nio låtar och en poddradio 

sändning från Kojima Productions. Under spelets gång kan man hitta låtar runtom i spelet, 

och man kan även ladda hem låtar och andra poddradio sändningar där man får råd om hur 

man ska spela spelet och för att bland annat hitta så många föremål som möjligt. iPoden kan 

göra en stor skillnad för Snake och hur han mår och känner sig vilket ger en direkt påverkan 

på spelet.  

 

Snake har en ‖psyke-mätare‖ i spelet. Man kan säga att den fungerar som en normal 

människas adrenalin eller stressmätare. Om Snake är i en stridssituation, ökar hans psyke 



 30 

vilket gör att han kan skjuta snabbare och även ta mindre skada. Men om Snake är trött, nära 

någonting som luktar illa exempelvis en papperskorg eller om någon säger något nedsättande 

till honom i en cut-scene går hans psyke ner vilket gör att han inte längre är lika effektiv i 

strid. Det kan göra så att han rör sig långsammare och även göra att han känner effekten av 

hans ålder då han bland annat känner smärtor i form av ryggvärk med mera.  

 

Om spelaren lyssnar på musik genom spelets iPod så kan det ha olika effekter på själva 

spelets gameplay då olika låtarna har olika effekter. Vissa låtar kan göra så att Snakes psyke 

ökar vilket gör att det blir lättare att ta sig igenom spelet och vissa kan göra så att Snakes liv 

ökar. Om en låt exempelvis är sorglig, kan det få Snakes fiender att börja gråta eller om en låt 

är fröjdfull får det fienderna att skratta, detta gör att Snake kan antigen förinta dessa fiender 

eller enkelt gå förbi dem då de helt enkelt blir upptagna med någonting annat på grund av 

iPoden.   

 

En del av spelets bossar är kvinnliga soldater som har speciella dräkter på sig som gör att de 

blir mycket mäktiga. När spelaren har besegrat bossarna förlorar de sin dräkt vilket gör att 

spelaren ser dem i sin vanliga form. Om man då spelar en specifik låt på iPoden, så börjar de 

att dansa och sjunga med låten. Visserligen har just detta ingen påverkan på narrativet, men 

ändå väldigt intressant då det gör produktplaceringen av iPod mer framträdande. Vare sig det 

handlar om sorgliga, fröjdfulla eller andra emotioner är musik något som väcker känslor. Ljud 

är en av de grundelement som enligt Newman finns i spel där allting som spelaren hör faller 

in i denna kategori. Detta är intressant då musik i spel precis som i filmer är något som räknas 

in i ett narrativs plot och som egentligen har icke-diegetiskt element då det är endast något 

som spelaren eller publiken hör. Detta för att göra det mer intressant för spelaren så att 

personen inte förlorar intresset samtidigt som spänningen hålls upp.  Men då det i detta fall 

klart och tydligt får konsekvenser för karaktärerna på hur de mår i spelet, visas iPoden som 

något allt viktigare då det även är så att Snake och de andra karaktärerna i spelet kan höra 

musiken som spelas från iPoden. Detta gör att det ljud som kommer från spelets iPod går 

bortom plotten till att bli en del av spelets story. Om man anknyter detta till det som Bordwell 

och Gillespie tar upp angående orsak och verkan blir det tydligt att iPod får en klart viktigare 

roll i spelets narrativ. Detta då det har en klar påverkan på händelseförloppet då det orsakar 

förändringar i narrativet vilket även påverkar spelets gameplay. Genom användandet av 

iPoden (orsak) gör det Snake mer effektiv i strid samtidigt som musiken även försvagar 

Snakes fiender (verkan). Helt enkelt genom att använda sig utav iPoden gör det spelets hjälte, 
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Snakes uppdrag allt enklare så att han kan fortsätta sin resa för att uppnå det slutgiltiga målet i 

detta fall som så många andra berättelser, att rädda världen.  

Produktplaceringen är en blandning av Lehus associations teori som jag nämnde tidigare men 

även Russels handlingsproduktplaceringsteori då användandet av produkten kan spela en stor 

roll för Snake som karaktär men även för att underlätta för spelaren och föra narrativet framåt. 

Det som är noterbart är att alla låtar som spelaren kan lyssna på via spelets iPod kommer 

antigen från spelets soundtrack eller från tidigare Hideo Kojima spel. Detta gör att låtarna inte 

kan räknas som produktplacering då de inte används i marknadsföringssyfte utan är en 

intertextualitet då de används för att tillfredställa Hideo Kojima och Metal Gear fansen. Det 

vill säga ge ett nostalgiskt värde.  

 

Noterbart är att cirka ett år efter att Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots släpptes, skapade 

Kojima Productions en version av spelet till Apples iPod Touch och iPhone kallad Metal 

Gear Solid Touch.
 20

 Detta kan man koppla till hur företag samarbetar med varandra för att 

marknadsföra sina produkter. 

  
Bild 1,2: iPod i spelet Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots. Källa: www.ign.com 

 

Man kan fråga sig vad en iPod egentligen gör i ett spel som utspelar sig på en krigszon. Ett 

citat från spelets skapare bekräftar Lehus teori bäst om varför produktplaceringar görs: 

 

‖iPod är någonting som jag har med mig överallt varje dag. Så jag tänkte om jag 

har med någonting verkligt i ett spel, eftersom MGS4 är fiktion så kan det vara 

någonting som alla kan relatera till i deras vardag. Jag tänkte att det kan vara en 

saknad länk mellan fiktion och icke fiktion och det var därför som jag bestämde 

mig för att ha med en iPod i MGS4‖ – Hideo Kojima
21
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 http://www.touch.konami.net/mgst/pc/ 
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 http://www.youtube.com/watch?v=Em4ZdAEu_vA 
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Denna produktplacering går ut på att visa iPod som en musikspelare som väcker känslor mer 

än andra liknande produkter och får personen som lyssnar på musiken att må bättre och något 

som underlättar det dagliga livet. Då spelaren även interagerar med iPoden får den på så sätt 

även en större plats i spelarens minne.    

 

När spelaren navigerar igenom spelet kan man hitta olika föremål som ligger utspridda under 

spelets gång på marken eller i skåp. Det kan vara allt från vapen och ammunition till diverse 

föremål som medicin. Under akt 1 men som nämnt även i spelets andra akter stöter man på 

två föremål som sticker ut mer än andra då de kan klart och tydligt klassas som 

produktplaceringar. 

 

Det första är det japanska energidrycken Regain som i spelet beskrivs som: ‖Lightning in a 

black and yellow can! The only drink that can keep Snake going 24 hours a day.‖  

Om spelaren dricker Regain ökar det Snakes liv och psyke. Då rummet är viktigt i ett narrativ 

är det intressant hur spelskaparna har använt detta för att upphöja Regain på ett sätt som ökar 

produktplaceringens effekt, inte minst genom att göra det mer verkligt, då om Regain dricks i 

en varm miljö så ökar livet och psyket mer än vanligt. Det vill säga en kall och god dryck 

avnjutas bäst när det är varmt och soligt ute. Hur denna dryck då håller sig kall är då en annan 

fråga då det knappast är så att Snake går och bär med sig ett kylskåp. Hursomhelst gör detta 

Regain klart mer användbar i akterna som tar plats i varmare klimat, inte minst den första 

akten som alltså tar plats i en krigszon i mellanöstern. Eftersom det då är ‖det enda drycken‖ 

som Snake föredrar så gör det Regain till ett mycket värdefull föremål i spelet där man 

återigen kan koppla det till Bordwell och Gillespies teorier angående orsak och verkan i ett 

narrativ då Regain klart och tydligt precis som iPoden kan underlätta spelandet och på så sätt 

föra narrativet framåt. Om Snake är trött och behöver bli uppiggad räcker det med att ta en 

Regain och han blir helt återställd, vilket energidrycker har som mål att göra. Det är viktigt att 

ha i tanke att målgruppen för denna produktplacering är ganska uppenbar då det är en japansk 

produkt som inte finns i västvärlden. Därför kan denna produktplacering enkelt gå förbi den 

inte så insatte, då denna person helt enkelt kan tro att det är en påhittad produkt. När spelet 

släpptes i Japan marknadsfördes Regain med Snake på sina affischer och företaget bakom 

Regain skapade i samarbete med Konami en reklamfilm som visades på TV där Snake går 

runt vid en krigszon och är helt utmattad. När han sedan väl dricker Regain blir han helt 
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återställd och kan fortsätta med sitt uppdrag, det vill säga rädda världen.
 22

 Denna 

produktplacering passar in på Kotlers övertalandereklamteori då den ‖övertalar‖ de japanska 

konsumenterna och framförallt Metal Gear Solid-fansen att bortse från andra energidrycker 

och dricka den som självaste Snake föredrar.  

 

Då Solid Snake karaktären har en så pass hög status bland personer som spelar TV- och 

Datorspel och inte minst i Japan på grund av spelseriens popularitet, konnoterar karaktären en 

man av heder, mer eller mindre en hjälte. På så sätt lyfts produkten upp som ett mer värdefullt 

och effektfull energidryck inte minst då den även kan påverka spelets händelseförlopp. Under 

tiden som Metal Gear Solid 4 släpptes hade Regain flaskorna bilder av karaktärerna i spelet 

på framsidan, där konsumenten även fick diverse små produkter med drycken som hade 

någonting med Metal Gear Solid serien att göra.
23

     

 

Bild 3: Bilden som användes i Japan med Snake som håller i en Regain flaska. Källa: www.ign.com 

 

Det andra föremålet i spelet är den amerikanska herrtidningen Playboy. Playboy och inte 

minst herrtidningen är ett välkänt varumärke och något som klart och tydligt konnoterar sex. 

Snake kan ‖läsa‖ tidningen vilket gör att hans psyke ökar. Då det är något som spelaren kan 

komma i kontakt med har det precis som iPod och Regain en stor plats i spelets gränssnitt då 

Playboy (orsak) tidningen kan även användas som ett vapen i spelet då spelaren kan genom att 

noggrant placera den i vägen för Snakes fiender distrahera dem vilket öppnar för Snake att 

smyga obemärkt förbi (verkan). Detta underlättar Snakes uppdrag och precis som iPod och 

Regain kan det användas för att föra händelseförloppet framåt samtidigt som det får 

konsekvenser för spelets gameplay.  I spelet beskrivs det att Playboy garanterat kan väcka 

manliga läsare från åldern 18-80 uppmärksamhet, vilket klart och tydligt pekar ut Playboys 
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målgrupp. Det är intressant att man hittar Playboytidningar i en krigszon, vilket bekräftar 

stereotypen av att män vare sig de är ute efter att rädda världen eller att ta över den så kommer 

dem alltid att vara män. Det vill säga att det syftar på att under alla omständigheter så har män 

oftast sex i tankarna. I båda dessa produktplaceringar är det Lehus bolagsplacerings teori som 

utnyttjas då fokusen går ut på att höja varumärkets status före andra liknande produkter. Då 

båda dessa har en klar påverkan på narrativet och spelets plot blir denna produktplacering 

ännu mer framträdande. 

 

6.2 Akt 2 

Den andra akten tar plats i ett onämnt land i Sydamerika, där det gäller för Snake att hitta och 

rädda en läkare och vetenskapskvinna vid namn Naomi Hunter som hålls tillfånga av Liquid 

Ocelots PMC:n. Det tar ett tag innan Snake hittar Naomi vid ett laboratorium där hon hålls till 

fånga för att utföra experiment åt Liquid Ocelot. Första gången som spelaren får syn på 

Naomi under en cut-scene ser man att hon pratar i telefon som visar sig vara en rosa Sony 

Ericsson mobiltelefon, mer specifikt en Sony Ericsson W62S.
 24

 Naomi är en mycket attraktiv 

kvinna och mycket fokus ligger på att visa hennes former och urringade tröja för att konnotera 

sexighet. Varje gång som kameran zoomar in på henne så är det noterbart att det alltid är i den 

vy som mobiltelefonen och Sony Ericssons logotyp syns bäst på. När hon har pratat klart 

lägger hon mobilen på ett bord, sedan får Naomi plötsligt en attack och använder sig utav en 

Nanoinsulin för att injicera sig själv och lägger sedan insulinsprutan på bordet bredvid 

mobiltelefonen. Det märkbara här är att just i det ögonblicket är mobiltelefonen vänd på ett 

sätt där Sony Ericsson logotypen inte syns. Nanoinsulinet eller nanoteknik har en 

framträdande roll i spelets narrativ och visas som något som är beroendeframkallande i spelet 

och även något som används av Liquid Ocelot för att kontrollera sina PMC-soldater. Då 

nanoinsulin visas som något som kan klassas som en drog i spelet, är det ett begripligt val av 

spelskaparna att inte visa Sony Ericsson logotypen på mobiltelefonen då den ligger bredvid 

nanoinsulinet. Även om scenen är på några sekunder, är det ändå dåligt för Sony Ericsson att 

associeras med droger. Detta är uppenbart ett medvetet val då det annars skulle ses som dålig 

marknadsföring då droger är något som konnoterar något som är farligt och som är en 

hälsorisk.  
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Någonting som är noterbart i laboratoriet är att alla datorer som finns där inte har något 

varumärke till skillnad från de datorer som Otacon använder. Detta beror till största 

sannolikhet på att vid det här laget så vet inte spelaren riktigt om Naomi är på Snakes eller på 

de ondas sida (visar sig senare att hon är på Snakes sida) men även för att laboratoriet tillhör 

Liquid Ocelot, närmare bestämt spelets skurk och därför vill man inte associera den rollen 

med Apple.    

 

Senare under akten stöter Snake på en av spelets bossar, Vamp som pratar i telefon med 

Liquid Ocelot samtidigt som han kliver in i en helikopter. Även Vamp har en Sony Ericsson 

W62S men till skillnad från Naomis mobiltelefon som är rosa, är Vamps i en turkos färg. 

Vamp brukar ofta visas i bar överkropp, och är modellerad att likna den spanska 

flamencodansaren och sexikonen Joaquín Cortés till utseendet.
 25

 
26

 Ganska uppenbart för att 

konnotera sexighet. Vamp är som namnet insinuerar en vampyr och på så sätt ‖odödlig‖. 

Samtidigt som Vamp pratar i telefon skjuter Snake honom rakt i pannan och Vamp faller till 

marken. Vad som än händer tappar han aldrig mobilen utan tar emot den precis som den ska 

ta i marken, och trots smärta fortsätter kaxigt nog att prata vidare. Spelare som inte har spelat 

de tidigare spelen i serien får här en bekräftelse på Vamps ‖odödlighet‖.  

 

Vad som kan sägas är att produktplaceringarna av Sony Ericsson mobiltelefonerna är riktade 

till alla som spelar spelet oavsett kön då det visas båda en rosa för att konnotera kvinnlighet 

och en turkos för att konnotera manlighet. Trots att Vamp är ond och spelaren vid det här 

laget inte riktigt vet var Naomi står, ligger fokusen på att associera mobiltelefonerna med 

kaxiga men framförallt ‖sexiga‖ karaktärer. För att framhäva Sony Ericsson är det 

bolagsplaceringens som har blivit använd. Kanske inte så konstigt då spelet är som nämnt på 

en Sony konsol.  

 

Det är intressant hur valet av karaktärer kan framhäva en produktplacering. Om man går 

tillbaka till Bordwell och Thompsons teorier angående hur karaktärers utseenden och 

klädesval har en stor roll inom narrativ förstår man mer hur denna produktplacering används 

för att få en upphöjd effekt. Det är knappast en tillfällighet att det är just Naomi och Vamp 

som använder sig utav Sony Ericsson mobiltelefoner då dessa karaktärer har en mer ‖sexig‖ 

och vassare utseende till skillnad från de andra karaktärerna i spelet. Detta är ett intressant sätt 
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att utnyttja stereotypen av karaktärer som ser ut som de gör då de klart och tydligt konnoterar 

sexighet för att framhäva mobiltelefonera. Det är knappast någon hemlighet att sex säljer och 

detta är ett sätt att övertala konsumenten att om du vill se bra ut, vara stilig och sticka ut i 

mängden, så är det en Sony Ericsson-mobiltelefon som gäller. Det är även intressant att Vamp 

hinner ta emot mobiltelefonen innan den slår i marken. Då man klart och tydligt inte vill visa 

en Sony Ericsson mobiltelefon som går sönder eller tar skada.     

  

Bild 4,5: Naomi och Vamp med Sony Ericsson mobiltelefoner. Källa: www.ign.com 

 

6.3 Akt 3 

Akt 3 tar plats i en onämnd östeuropeisk stad, där Snakes uppdrag är att hitta en kvinna kallad 

Big Mama, ledare av en motståndsrörelse till Liquid Ocelots PMC. Det gäller för Snake att 

följa efter en av medlemmarna av motståndsrörelsen för att hitta deras gömställe där Big 

Mama antas befinna sig. Efter att Snake har mött upp med Big Mama, (man får senare veta att 

det är en karaktär kallad Eva från Metal Gear Solid 3) som visar sig vara en äldre kvinna, i en 

kyrka berättar hon för Snake under en lång cut-scene mer djupgående om hans bakgrund och 

på så sätt får spelaren en större inblick i narrativets story. Spelaren får veta att trots att Snake 

är en klon så var det Big Mama som födde honom. Det vill säga det var henne som 

kloningsprocessen utfördes på, vilket även ger förklaring till hennes namn. Dem får efter ett 

tag reda på att Liquid Ocelot vet var deras gömställe ligger. Det gäller nu för dem att fly och 

Big Mama tar Snake utanför kyrkan där det står en motorcykel som har ett skydd över sig. 

När Big Mama sedan tar bort skyddet, visas scenen i slow motion vilket ger scenen en 

‖coolhets‖ effekt, något som är mycket vanligt i de flesta Hollywood filmer idag.
 27

 När 

skyddet sedan är borta ser man att motorcykeln har ett klassiskt utseende och är av märket 

Triumph, där logotypen syns mycket klart och tydligt då bolagsplaceringen har anpassats till 

denna produktplacering. Trots att fienderna är på väg till gömstället och det är mycket viktigt 

att fly så fort som möjligt tar Snake ändå tiden att analysera motorcykeln och blir verkligen 

imponerad av den. Det är även främst motorcykelns tank där Triumph logotypen figurerar 

som det mest fokuseras på. Det klipps hela tiden fram och tillbaka mellan Snake och 
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motorcykeln från flera olika vyn, vilket gör produktplaceringen av Triumph motorcykeln än 

mer framträdande då denna scen visas flera gånger om. Det är även så att resten av Big 

Mamas motståndsrörelse kör Triumph motorcyklar där skillnaden är att deras är mycket nyare 

och modernare än Big Mamas, där scenen där de tar på sig sina hjälmar och kliver på 

motorcyklarna visas även dem i slow motion. När det sedan är dags att fly, är det Big Mama 

som sätter sig bakom styret då Snake sätter sig bakom henne. 

Visserligen tillhör motorcykeln Big Mama men det är ändå intressant att det är hon som kör 

motorcykeln och inte Snake. Under själva flykten går spelaren från att vara en passiv 

deltagare till att vara aktiv då denna scen inte längre utspelar sig under en cut-scene. Under 

flyktens gameplay-segment kontrollerar spelaren Snake samtidigt som Big Mama kör 

motorcykeln i form av att spelaren försöker skjuta fiender på löpande band i samma veva som 

dessa fiender försöker stoppa Snake och Big Mama från deras flykt. Konnotationen som Big 

Mama ger då hon är en kvinna och även den som födde Snake, är det av en moderfigur. Även 

om Snake är en man nu så är det ändå ‖mamman‖ som kör. Detta är i min mening intressant 

då det även bryter den passivitets stereotyp som kvinnor oftast har, då det är mannen som man 

förväntar sig ska sitta bakom styret.  

 

Om man ska relatera denna produktplacering till uppsatsens syfte och frågeställning kan man 

förstå hur fundamental Triumph motorcykeln visas vara för narrativet. För det första är det 

intresseväckande att scenerna då dessa Triumph motorcyklar och inte minst Big Mamas 

motorcykel blir introducerade visas i slow motion. Man kan koppla detta till Gilliespies tankar 

angående hur redigering och klippning kan användas som ett starkt verktyg inom ett narrativ. 

Detta inte minst med tanke på den frekvens som dessa scener har då de visades flera gånger 

om från olika vyn där fokusen låg på att visa tanken på motorcykeln där Triumph logotypen 

figurerar. Detta gör att det skapar en nyfikenhet angående motorcykeln hos personen som 

spelar. Denna produktplacering är intressant då det går ut på att visa Triumph motorcyklar 

som något extraordinärt. Med tanke på att dessa scener visades i slow motion bekräftas detta 

och kan ses som ett sätt att höja Triumph till en stiligare och elegantare motorcykel.  En 

krigsveteran som Snake som har varit med om otroligt mycket blir så pass imponerad av Big 

Mamas motorcykel att trots att fienderna kan dyka upp när som helst, tar han säg ändå tiden 

att beundra motorcykeln och dess skönhet. Då Triumph motorcykeln är det redskap som 

Snake och Big Mama använder sig av för att fly från Ocelot och hans armé av PMC-soldater 

kan man anknyta denna produktplacering till Bordwell och Gillespies teorier angående orsak 

och verkan, då det är fordonet som är orsaken till att spelets hjälte kan fly, det vill säga de 
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rörelser som sker tack vare motorcykeln är anledningen till att det skapas en orsak-verkan 

kedja som för narrativet framåt. Det visas som nämnts nyare modeller av Triumph 

motorcyklar, dock är det den äldre modellen som visas som något som har ett klassiskt och 

nostalgiskt värde och som visar sig ha en stor roll i spelets plot. Tidigare har stereotyper 

nyttjas för att framhäva en produktplacering, det intressanta i denna produktplacering är att 

det främst kan ses på ett sätt som bryter bilden av stereotyper då det är Big Mama som kör 

motorcykeln. På så sätt bryter denna produktplacering stereotypen av att det är endast män 

som kör motorcyklar och visar även att äldre kvinnor vet hur man hanterar en hoj. Detta gör 

att konnotationen som en kvinna har får denna produktplacering att sticka ut mer än vad den 

hade gjort om det exempelvis hade varit Snake som hade kört fordonet.    

 

Bild 6. Big Mama och Snake på en Triumph motorcykel. Källa: www.ign.com 

 

6.4 Akt 4 

Den fjärden akten tar plats på Shadow Moses Island, en fiktiv ö vid Alaska som det första 

spelet i Metal Gear Solid serien utspelade sig. I akten får Snake gå genom samma miljöer som 

i det tidigare spelet, där det konstant dyker upp intertextuella referenser till det första Metal 

Gear Solid spelet, i form av dialogs-flashbacks (tillbakablickar).  

När spelaren når platsen som man i det tidigare spelet fick byta CD-skiva, (det första Metal 

Gear Solid spelet var på två CD-skivor
28

) kontaktar Otacon Snake via codec och i deras 

konversation tar en rolig men väldig uppenbar verbal produktplacering plats. Samtalet lyder
29

:  

 

                                                 
28

 Metal Gear Solid  © 1998 Konami 

29
 Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots © 2008 Konami 

 



 39 

Otacon: 

‖Hold it, Snake. Time to change the disc. I know, I know… It’s a pain. But you need to swap 

Disc 1 for Disc 2. You see the disc labeled 2?‖ 

 

 

Snake: 

―Ehm…No.‖  

 

Otacon: 

―Huh? Oh, wait! We’re on Playstation 3! It’s a Blu-Ray Disc. Dual-layered, too – no need to 

swap.‖ 

 

 

Snake: 

―Damn it, Otacon, get a grip!‖ 

 

Otacon: 

―Yeah, what an age we live in, huh, Snake? Wonder what they’ll think of next!  

 

Om man har spelat det tidigare spelet förstår man väldigt tydligt att konversationen är först 

och främst tänkt som en parodi. Men det går ändå inte att undgå att målet här är att först och 

främst visa Playstation 3 som ett tekniskt bättre alternativ än konkurrerande spelkonsoler och 

Blu-Ray som ett bättre lagringsmedium. I det här fallet konnoterar Playstation 3 och Blu-Ray 

styrka och kapacitet. Den nuvarande generationens konsoler använder sig utav DVD-ROM 

som lagringsmedium där en DVD-skiva har kapacitet att lagra 4.7GB (singel lager) eller 

8.5GB (dubbel lager) av information. Sonys Playstation 3 använder sig däremot utav Blu-Ray 

som är Sonys eget producerade lagringsmedium. En Blu-Ray skiva har kapacitet att lagra 

25GB (singel lager) eller 50GB (dubbel lager) information (Novak & Levy, 2008 s.307). 

Detta gör att det finns möjligheten att skapa större och grafiskt bättre spel på endast en skiva 

men även filmer i HD-format (High Definition). Det betyder inte att andra konsoler har sämre 

grafik på sina spel bara på grund av att de använder sig utav DVD-skivor, däremot brukar de 

större spelen vara på flera DVD-skivor istället.
 30

 Vad som kan sägas är att om man vill se 

filmer i HD-format; så är det endast Blu-Ray som gäller, då Playstation 3 är den enda 

konsolen på marknaden idag som använder sig utav Blu-Ray. Detta gör även Playstation 3 till 

första valet av spelkonsol hos personer som vill få tillgång till spel såväl som hög kvalitets 

film då Playstation 3 klarar av att spela upp Blu-Ray filmer.  

 

Som Otacon i konversationen säger så är spelet på en Blu-Ray dubbel lager skiva. Spelets 

skapare Hideo Kojima har själv sagt att Metal Gear Solid 4 utnyttjar en Blu-Ray skivas 
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kapacitet till fullo.
 31

 Det betyder att om spelet exempelvis skulle vara på en annan konsol 

skulle det krävas minst sex DVD-skivor med dubbla lager för att spelet skulle kunna få plats! 

Då Otacon konnoterar kunskap och kännedom är det inte så konstigt att det är han som 

nämner Blu-Ray och Playstation 3. Det är den teknikintresserades dröm att ha det senaste och 

bästa tekniska redskapen på marknaden, Otacon som passar perfekt in på den kategorin är så 

pass fascinerad av Playstation 3 och Blu-Ray att han knappt kan tro att något sådant skulle 

kunna existera. Med denna verbala produktplacering som passar in på Kotlers teorier 

angående påminnande reklam vill skaparna försäkra spelaren att personen har gjort ett bra val 

genom att ha valt en Playstation 3 före de konkurrerande spelkonsolerna på marknaden idag 

och vill även försäkra konsumenten att de pengar som spenderats på ett Playstation 3 konsol, 

mycket väl har varit värt det. Visserligen har inte denna produktplacering någon särskild roll i 

narrativet, men är ändå intressant i sin egen mening. Det är knappast någon tillfällighet att 

spelskaparna har valt Otacon som den karaktär som står för denna verbala produktplacering. 

För att gå in på Propps teorier angående de sju roller som finns i de flesta narrativ blir det 

ganska uppenbart även senare i spelet hur pass viktig roll Otacon ändå har i spelets berättelse 

vilket kommer att tas upp i nästa akt. Otacon som är Snakes högra hand, har alla 

karaktärsdrag som Propp målar upp i rollen som hjälparen. Genom att denna karaktär 

associeras med Sony och Apple får dessa varumärken ett slagkraftigare påverkan på spelaren 

då Otacon allt som oftast har någon typ av interaktion med dessa varumärken och dess 

produkter. 

 

6.5 Akt 5 

Akt 5 är den sista akten som spelaren själv får spela och till skillnad från de tidigare 

uppdragsgenomgångarna tar den i den femte akten inte plats på ett flygplan utan på ett fartyg. 

Då de inte är på sin ‖hemmaplan‖ så är det första gången som man får se att Otacon arbetar 

ifrån en MacBook Pro, det vill säga en bärbar Apple dator tillskillnad från hans tidigare 

stationära Apple datorer. Själva akten tar plats på ett krigsfartyg där Liquid Ocelot har sin 

huvudbas. Planen är att installera ett virus i det som kan liknas vara Liquid Ocelots 

huvudserver som är källan till den nanoteknik som han använder sig utav för att kontrollera 

alla vapen och hans PMC-soldater, närmare bestämt allt som gör honom till farlig och ett hot 

mot världen.  
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Självklart är vägen till serven inte den enklaste då Snake stöter på diverse fiender och bossar. 

Det finns en scen som sticker ut mer än andra där det utspelar sig en strid i ett rum fylld med 

datorer. Eftersom denna akt tar plats på Liquid Ocelots högkvarter förstår spelaren att allting 

som visas är associerat till den man och de trupper som försöker ta över världen. Det 

noterbara är här att trots att rummet är fyllt med datorer, är ingen av dem av märket Apple. 

Precis som i laboratoriet i akt 2 är designen på datorskärmarna annorlunda i jämförelse med 

Otacons datorskärmar. När alla strider väl är vunna och Snake som vid det här laget lider av 

smärtor äntligen når fram till Liquid Ocelots huvudserver, är det Otacon som installerar ett 

virus utformad av Naomi med hjälp av den lilla roboten MKII som han styr och kontrollerar 

från sin MacBook Pro. Det är även här som spelaren för första gången får klarhet angående 

Naomi som karaktär och på vilken sida hon står på, det vill säga vilken roll hon egentligen har 

i narrativet. 

Det visar sig att Apples MacBook Pro är det redskap som används av Snake och Otacon när 

de slutligen lyckas med uppdraget att stoppa Liquid Ocelot. Detta höjer Apples status i spelet 

och gör deras produkter till något som är fundamentalt för både handlingen och karaktärerna 

där man klart och tydligt kan se hur dessa produktplaceringar platsas in i Russels teorier 

angående handlingsproduktplacering.  

 

Denna scen är höjdpunkten av spelets story då spelaren äntligen når sitt mål. Snake och 

Otacon med hjälp av Naomi sätter stopp för Liquid Ocelots planer, på grund av ett virus som 

kan installeras tack vare en MacBook Pro. Ska man koppla detta till Propps roller är det 

hjälparen Otacon som assisterar spelets hjälte Snake, tack vare ett virus designad av donören 

Naomi som står för den slutgiltiga händelsen. Denna produktplacering precis som Triumph 

motorcykeln, spelar en fundamental roll för narrativet då den bärbara Apple datorn står för 

den slutgiltiga förändringen i narrativet då Macbook Pro datorn är orsaken till att spelaren och 

karaktärerna når sin slutgiltiga triumf och gör att ett nytt normaltillstånd kommer till, vilket i 

sin tur leder till att narrativet kan nå sitt slut.  

Eftersom det främst är Otacon som associeras med Apple datorer då han spelar en så stor roll i 

scenen som sätter stopp för Liquid Ocelots planer, ger detta Apple en talande roll i spelets 

story och plot. Det är ingen slump att alla av Otacons datorer är av märket Apple och på grund 

av detta är det ett smart sätt att använda sig utav den konnotationen som Otacon ändå har då 

han på ett typiskt stereotypiskt sätt visas i spelet som en smart och stor vetenskapsman med 

ett ypperligt intresse för teknologi för att framhäva Apple. Man visar Apple-datorer som de 

datorer som används för stora och viktiga arbeten. De visas på ett sätt som tyder på att de är 
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bättre än konkurrerande produkter då Apple-datorerna visas som ett tekniskt mer avancerad, 

lämpligt och säkert alternativ som kan användas för att rädda världen.  

 

6.6 Propps roller & sammanfattning  

När en produkt eller ett varumärke visas i spelet, blir vi som spelare uppmärksamma och 

påminda på dess existens, där det har visat sig att de flesta produktplaceringar i Metal Gear 

Solid 4 har en viktig roll för karaktärerna och spelets narrativ. För att gå in mer på detta kan 

man anpassa Propps teorier angående de sju roller som finns inom ett narrativ på karaktärerna 

i spelet för att sedan se vilka varumärken som är associerade med dem, det vill säga hur dessa 

produktplaceringar har anpassats till dessa karaktärer. Det är också viktigt att ha i åtanke det 

som Gillespie (2006 s.99) tar upp om att dessa roller kan spelas av flera karaktärer samtidigt 

som en karaktär kan ha mer än en roll. Att hitta en specifik karaktär som hotas av skurken är 

svårt då nästan alla karaktärer i spelets värld kan passa in på denna roll, då Liquid Ocelots 

plan är som sagt att ta över världen. Dessutom saknas det en falsk hjälte, vad som kan nämnas 

är att, då spelet är en uppföljare så fanns det en karaktär som passade in på den rollen i det 

allra första Metal Gear Solid spelet, men som inte längre är aktuell i det fjärde spelet. För att 

klargöra rollerna i spelet kan man anpassa de på detta sätt: 

 

Skurken – Liquid Ocelot, Vamp 

Hjälten – Solid Snake 

Donören – Naomi Hunter 

Hjälparen – Otacon, Big Mama 

Expeditören – Roy Campbell 

 

Man kan börja med att säga att Roy Campbell i rollen som expeditör aldrig riktigt kommer i 

kontakt med någon typ av produkt eller varumärke och därför är det svårt att associera någon 

produktplacering till den rollen. Den roll vars inflytande i spelet är störst är hjälten Solid 

Snake då det är den karaktär spelaren styr. De produkter och varumärken som associeras med 

denna karaktär är energidrycken Regain, herrtidningen Playboy, men framförallt Apples 

MP3-spelare iPod. Som nämnts kan Playboy tidningen användas som ett vapen i spelet men 

kan precis som Regain och iPod även underlätta spelets gameplay-segment då dessa kan 

påverka hur Snake mår; och på så sätt även ha en direkt påverkan på att föra narrativet framåt. 

Alla dessa kan även ha ett inflytande på spelets händelseförlopp då dessa kan orsaka 
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förändringar i narrativet. Produktplaceringen av iPod är dock den som mest sticker ut då det 

är den produktplacering som har störst plats i spelets gränssnitt då spelaren kan interagera 

med produkten precis som i det verkliga livet. Ljudet som kommer från iPoden går från att ha 

en plats i plotten, till att bli en del av spelets story då karaktärerna själva i spelet kan höra 

musiken och på så sätt får denna produktplacering en större plats i spelets narrativ.  

 

Om man sedan tänker sig de karaktärer som har rollen som hjälpare är det enkelt att se hur de 

produktplaceringar som är associerade med dessa roller är de som spelar störst roll i 

händelseförloppet. Dessa passar in på Russels teorier om handlingsproduktplaceringar, då 

produktplaceringarna som är associerade med dessa karaktärer spelar en avgörande roll för 

både karaktärerna och själva handlingen. Om man börjar med Big Mama, så är det 

motorcykelmärket Triumph som är associerad med denna karaktär. Man kan nästan se att 

själva Triumph motorcykeln är lika viktig för narrativet som Big Mama är som karaktär. För 

att utveckla är det denna produktplacering av Triumph motorcykeln som gör att Snake och 

Big Mama kan fly från Liquid Ocelot och hans armé av PMC-soldater. Det vill säga Triumph 

motorcykeln visar sig vara orsaken till att handlingen senare kommer till sin slutpunkt. Hinton 

(2003 s.11) menar att en stereotyp är en negativ kategorisering av grupp människor efter en 

särskild egenskap. Denna produktplacering får även en större plats för både storyn och plotten 

men även i min mening för spelaren då genom att det visar sig att det är Big Mama det vill 

säga en kvinna som är ägaren av motorcykeln och det är även hon som kör, så bryter denna 

produktplacering stereotypen om att kvinnor inte kan köra fordon. Detta är ett smart sätt att 

utnyttja den konnotation som en kvinna har för att få denna produktplacering att sticka ut mer 

än vad den hade om det hade varit en man som hade ägt eller kört motorcykeln.  

 

Sedan har vi Otacon där det är två varumärken, Sony och Apple som associeras med denna 

karaktär. I spelets enda verbala produktplacering lyder det som nämnt en diskussion om 

Playstation 3 och dess lagringsmedium Blu-Ray. Visserligen har denna produktplacering 

ingen särskild roll i narrativet men då tonläge, plats i dialogen och vilken karaktär det är som 

nämner produkten är som Russel nämner viktigt i en verbal produktplacering, är det intressant 

i sättet spelskaparna har valt Otacon med den konnotationen av en nördig, smart 

vetenskapsman som källa för att få denna produktplacering att sticka ut.  

Sedan har vi då Apple och dess produkter som konstant visas tillsammans med Otacon. Då 

Otacon inte är en karaktär som spelaren styr, är det endast under spelets cut-scenes som denna 

karaktär blir involverad i spelet. Det är så att Apple logotypen nästan alltid är närvarande 



 44 

varje gång som Otacon är med, vare sig det är från hans stationera datorer, till senare i spelet 

där han använder sig utav en bärbar Apple dator. Detta passar in på Lehus teorier angående de 

produktplaceringar där fokusen ligger på att framhäva varumärket istället för produkten i sig, 

närmare bestämt det som Lehu kallar för bolagsplacering. Detta inte minst då Apple datorn 

som nämnts visar sig vara en fundamental utrustning i spelets handling då det är med hjälp av 

en MacBook Pro som den slutgiltiga förändringen i narrativet kommer till verk som möjliggör 

att ett nytt normaltillstånd kommer till. Sedan kan man tänka sig hur de andra datorerna i 

spelet inte har något varumärke och är även till utseendet olik de datorer som Otacon 

använder. Alla andra datorer i spelet är kopplade till spelets antagonist Liquid Ocelot, det vill 

säga huvudskurken då de befinner sig på platser som denne karaktär baserar över. Detta är i 

min mening förbestämt då man har valt att associera Apple varumärket med endast de goda 

karaktärerna i spelet och på så sätt utnyttja bolagsplaceringen på ett sätt som tar nytta av de 

karaktärer som konnoterar vänlighet och som är ute efter vad som kan klassas som fred. Detta 

kan man även relatera till att det är att smart sätt att nyttja den stereotypa utseende och 

personlighet som Otacon även har som karaktär för att förstärka Apple som varumärke då de 

absolut aldrig nämns eller syns med spelets onda karaktärer (skurkar). 

 

För att fortsätta till rollen som skurk är det två karaktärer som passar in på denna kategori, 

närmare bestämt Liquid Ocelot och Vamp. Liquid Ocelot som är spelets huvudskurk är aldrig 

riktigt involverad med någon typ av produktplacering under spelets gång. Däremot är det som 

nämnts ovan intresseväckande hur spelskaparna har valt att distansera sig med de produkter 

som produktplaceras i spelet från denna karaktär, mer specifikt Apple-datorer på grund av den 

denotation och konnotation som denna karaktär har skulle det på så sätt ses som dålig 

marknadsföring. Sedan har vi Vamp men även Naomi Hunter i rollen som donör där dessa 

karaktärer är associerade med produktplaceringen av Sony Ericsson mobiltelefoner. Som 

nämnts är karaktärers utseenden viktiga inom narrativ där det blir uppenbart hur än en gång de 

konnotationer dessa karaktärer har utnyttjas för att framhäva mobiltelefonerna, då dessa 

konnoterar sexighet. En scen som dock sticker ut är scenen där Naomi har lagt ned sin 

mobiltelefon bredvid nanoinsulinet. I alla andra scener där Naomi pratar i telefon är Sony 

Ericsson logotypen klart synlig för spelaren men just i den scenen där mobiltelefonen ligger 

bredvid nanoinsulinet så syns inte Sony Ericssons logotyp. För att gå in på Kotlers teorier 

angående hur viktigt ett varumärke är då det representerar allt som konsumenten känner för 

dess produkter och prestanda, blir det uppenbart att genom att visa Sony Ericssons logotyp 

bredvid det som kan klassas som en drog i spelet, kan det leda till dålig marknadsföring. Även 
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om denna scen endast är på några sekunder, så är det i min mening ett medvetet val av 

spelskaparna att inte låta Sony Ericsson som varumärke associeras med något som konnoterar 

en hälsorisk och som förstör mångas liv på en daglig basis.   

 

Då det går att anpassa Propps roller på spelets karaktärer som självklart är väsentliga i spelets 

handling har det visat sig att produktplaceringarna av diverse produkter och varumärken i 

Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots har en påverkan på narrativet och spelar en stor roll 

för karaktärerna. Om man ska se det från ett marknadsföringsperspektiv kan dock 

produktplaceringen av energidrycken Regain gå obemärkt förbi den västerländska spelaren då 

denna person kan tro att det är en påhittat produkt då Regain är ett varumärke som inte finns 

tillgänglig för spelare från västvärlden då den endast säljs i Japan. Ett varumärke i sig är 

viktigt när man tänker på produkten och hur den visas i spelet. Med tanke på att spel ändå är 

ett interaktivt medium kommer spelaren att minnas de varumärken och produkter som 

spelaren själv kan använda och interagera med under spelets gång bättre då dessa helt enkelt 

blir en del av spelets gameplay-segment när spelaren är som mest aktiv. De flesta 

produktplaceringarna äger dock rum under spelets cut-scenes där spelaren är, precis som i 

filmer, en passiv åskådare, vilket man kan förstå då det är under dessa cut-scenes som spelets 

narrativ är i fokus. 

 

Då ett narrativ, som enligt Bordwell och Thompson är en kedja av händelser som är förenade 

via en orsak och verkan förhållande, blir detta mer uppenbart hur spelets produktplaceringar 

blir orsaken till att spelets handling når sin slutgiltiga verkan, det vill säga världsfred. Det är 

framförallt Apple-produkterna och Triumph motorcykeln som står för de mest fundamentala 

förändringarna i händelseförloppet. Apple-produkterna exempelvis kan få spelets karaktärer 

att må bättre och vara mer effektiva i sin jakt att rädda världen där man kan räkna en 

Macbook Pro som det instrument som gör det möjligt att världen blir räddad. Med tanke på att 

spelet har sålts i över 5 miljoner exemplar världen över, där den även har bra 

försäljningssiffror inom varje spelmarknad så har spelskaparna och företagen försökt stärka 

varumärkets status på en global nivå vilket även bekräftar Lehus bolagsplaceringsteori då 

framförallt Apple och Sony alltid kommer att förknippas med Metal Gear Solid 4. 
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7. Slutdiskussion 

Målet med denna studie var att undersöka vad produktplaceringarna i spelet Metal Gear Solid 

4: Guns of the Patriots har för roll i spelets narrativ men även för karaktärerna och de roller 

som dessa har i narrativet. Jag ville även undersöka vad dessa produktplaceringar tillför spelet 

och hur dessa har visats för att förstärka produkten eller varumärkets status. Ett annat mål 

med denna uppsats var att undersöka om stereotyper har haft någon roll för de 

produktplaceringar som finns med i spelet.  

 

Vad som skiljer sig mellan produktplaceringar i spel till skillnad från mer traditionella medier 

är att här erbjuds spelaren att interagera och delta mer aktivt i handlingsprocessen. Detta i 

kombination med att flera av produktplaceringarna i Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots 

spelar en så pass stor roll i spelets narrativ och för karaktärerna gör detta att spelaren inte kan 

komma undan varumärkenas inflytande i handlingen. Spel kan ofta vara mer komplexa än 

filmer och TV-serier vilket gör att företagen får det svårare att välja det mest effektiva sättet 

eller platsen att produktplacera sina produkter på. Om spelet får mycket publicitet, är 

kritikerrosad och säljer bra, som Metal Gear Solid 4 har gjort, så betyder det att reklamen i 

detta spel har fått en stor exponering vilket betyder att de har nått en stor publik. Det krävs att 

marknadsförarna har mycket information men framförallt kännedom om spelet i förhand så att 

dem ska veta till vilken målgrupp som deras produkter ska vara riktade till och hur de 

tillsammans med spelutvecklarna ska lyckas att visa detta på. Självklart finns det alltid risker 

att använda sig utav produktplacering i spel, om de exempelvis är hårt kritiserade för att vara 

mycket våldsamma eller om spelet helt enkelt säljer dåligt eller får dålig kritik, så kan det vara 

riskfyllt för företagen att förknippas med spelet. Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots må 

vara ett våldsamt spel då den tar plats på krigszoner runtom i världen, går spelet trots allt ut på 

någonting positivt, att rädda världen från personer som försöker ta över den. För att kunna 

rädda världen behövs de bästa redskapen och föremålen som finns att tillgå och det är den 

funktionen som de produktplaceringarna som finns med i spelet kan anses ha.  

 

Om man tänker på Appleprodukterna som finns med i spelet associeras dem enbart med de 

goda karaktärerna i spelet. Liknande produkter som används av spelets antagonister har 

antingen inget varumärke alls eller en annan form som gör att spelaren inte kan dra några 

likheter mellan dem och Apples produkter. Som spelets skapare Hideo Kojima själv säger 

används produktplaceringarna i spelet som en länk mellan fiktion och verklighet.  Snake 
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framställs som en helt vanlig människa med intresse för musik och använder sig utav 

marknadens mest kända MP3-spelare, iPod till att göra det. Det är intressant att det är just en 

iPod som Snake använder då Sony själva har liknande produkter. Med tanke på att Kojima 

Productions ett år senare släppte ett spel till Apples format, så fanns det redan en tanke bakom 

denna produktplacering, med andra ord det var anledningen till varför iPod användes och inte 

Sonys egna musikspelare. Sedan kan man fråga sig varför en viss karaktär associeras med 

Apple spelet igenom, närmare bestämt Otacon. Jag anser att det är ett medvetet val av 

spelskaparna med tanke på den roll som denna karaktär har i narrativet men även på grund av 

den konnotation som den karaktären har. Det är en ganska smart marknadsföring då man 

utnyttjar Otacons stereotypa utseende och personlighet för att visa att Apple är en säker 

produkt, med andra ord om du är en bra och smart person som vill det bästa i livet når du ett 

steg närmare det målet med hjälp av Apple.  

 

Det är viktigt att komma ihåg att själva spelet är på en Sony konsol och därför är det 

förståeligt att Sonys produkter visas som någonting som är klart och tydligt bättre än 

konkurrerande företags produkter och som övertalar spelaren att deras framtida skapelser 

kommer att ha samma bra kvalité. Den Sony produkt som däremot sticker ut är Sony Ericsson 

mobiltelefonerna. Till skillnad från Apple som visades som ett mycket säker varumärke, så 

visas Sony Ericsson som något som är både stiligt, kaxigt men framförallt skarp och trendig. 

Trots att det finns en risk att associeras med en ond karaktär som i narrativet passar in på 

rollen som skurk, så ser jag att det mer är en fördel just med Vamp. Man kan koppla detta till 

att målgruppen för denna produktplacering inte är den samma som Apple-produkterna, men 

framförallt då spelet är exklusivt till Sonys Playstation 3, kan företaget ta större risker med sitt 

eget varumärke. Karaktären är ändå modellerad efter en manlig sexsymbol, som nästan hela 

tiden går runt med bar överkropp. Detta bekräftar även en vanlig stereotyp som visas i många 

reklamkampanjer idag, det vill säga sex säljer. Just sexfaktorn är närvarande i Playboy 

tidningarna som ses som ett vapen i spelet. Så fort Snake eller någon annan manlig karaktär 

får syn på tidningen dras automatiskt fokus till Playboy tidningen. Detta kan ses både som 

något bra och dåligt. Då Snake har ett så pass viktigt uppdrag och på så sätt har mycket saker 

på hjärnan kan han för en kort stund kolla igenom en Playboy tidning och komma undan alla 

bekymmer. Det negativa är däremot att det förstärker stereotypen av att det enda män tänker 

på är sex.  
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Triumph motorcyklar visar sig ha en väsentlig roll i narrativets händelseförlopp samtidigt som 

dess produkter visas att vara mäktiga och eleganta. Det som mest sticker ut är att de bryter 

stereotypen av att kvinnor är passiva till skillnad från män, men även stereotypen av att det 

inte endast är män som åker motorcyklar, där man försöker visa att motorcyklar är även 

någonting som en självständig kvinna kan hantera.  

 

Ludologernas uppfattning är att TV- och Datorspel skiljer sig för mycket från andra 

medieformer för att narratologiska teorier ska betraktas vara lämpliga. Detta framförallt då de 

anser att TV- och Datorspel har flera element som inte går att hitta i traditionella 

medieformer, där det mest uppenbara är dess interaktiva natur. Detta är till viss del logiskt 

men att däremot fullständigt avslå narrativa aspekter helt och hållet från spel känns i min 

mening drastiskt. Självklart är detta en genrefråga, men i spel liknande den som har 

analyserats i denna uppsats, där berättelsen spelar en viktig roll, är det trots allt narrativet som 

ger substans till spelet och det som gör hela spelupplevelsen mer meningsfullt för personen 

som spelar. Därför är det i min mening viktigt att studera spel utifrån dess interaktiva element 

i relation till berättandet.  

   

Eftersom Metal Gear Solid 4 har ett så pass seriöst tema är det även meningen att spelaren ska 

leva sig in i handlingen och ta del av upplevelsen, därför gäller det att mängden av reklam är 

balanserad så att det inte förstör själva spelupplevelsen, vilket jag ändå tycker att spelskaparna 

har lyckas med i MGS4. Olika produkter och varumärken finns med i spelet där vissa sticker 

ut mer än andra, där även stereotyper har skapats, bekräftats och brutits. Vissa av företagen 

har till och med använt spelets karaktärer i det verkliga livet utanför spelet i sina reklamer för 

att helt enkelt ta vara på spelets popularitet och sälja mer varor. Det är klart och tydligt att spel 

numera mycket väl kan fungera som en marknadsföringskanal för både reklam och 

spelindustrin då extra resurser kan hjälpa utvecklingen av spel en hel del. Idag ligger mycket 

fokus på att göra spelen så verkliga som möjligt, det är alltså viktigt att det finns en länk 

mellan fiktion och verklighet. Det är därför som jag anser att produktplaceringarna i spelet har 

haft en så pass stor roll för både handlingen och karaktärerna, då det får dem att se mer 

‖verkliga‖ och trovärdiga ut. Detta framförallt då nästan alla produktplaceringar är 

associerade med de roller som Propp målar upp som karaktärerna i ett narrativ har, men 

framförallt då produktplaceringarna har en så pass stor plats i berättelsens story. Nästan 

samtliga produktplaceringar går att koppla till Bordwell, Thompson och Gilliespies teorier 

angående orsak och verkan då dessa ständigt visar sig ha en påverkan på händelseförloppet 
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och visar sig orsaka förändringar i narrativet. Sedan har vi även fallet av iPoden då musiken 

som kommer från denna produkt går bortom plotten till att bli en del av spelets story. Detta 

bevisar bara produktplaceringarnas inflytande i spelets narrativ och hur viktiga de är för 

karaktärerna. 

 

7.1 Framtida forskning               

För framtida forskning som kan relatera till vad denna uppsats har tagit upp ser jag vissa 

områden som är intressanta att studera. Det skulle vara intressant att forska kring andra spel 

med produktplaceringar, det vill säga om det skulle finnas andra spel vars produktplaceringar 

har en lika framträdande roll i narrativet och dess uppbyggnad som i spelet som denna studie 

har undersökt. Eftersom om att göra spel så pass verkliga som möjligt blir allt viktigare, skulle 

det vara intressant att undersöka om spel som Metal Gear Solid 4 med seriösa teman skulle 

upplevas negativt eller orealistiska utan produktplaceringar. I rent marknadsföringssyfte anser 

jag att det vore intressant att undersöka om försäljningssiffror för de produkter och 

varumärken som visas i Metal Gear Solid 4 eller i andra spel i allmänhet, har ökats efter 

spelens släpp.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 50 

8. Källförteckning 

Tryckta källor: 

 

Bordwell, David & Thompson, Kristin (2004) Film Art: An Introduction. The McGraw-Hill 

Companies,Inc. New York.  

 

Gillespie, Marie & Toynbee, Jason (2006) Analyzing Media Texts. Open University Press. 

New York. 

 

Gripsrud, Jostein (2002) Mediekultur, mediesamhälle. Daidalos. Uddevalla.  

 

Hall, Stuart. (1997) Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. 

SAGE Publications. London.       

 

Hinton, R Perry. (2003) Stereotyper, kognition och kultur. Studentlitteratur, Lund. 

 

Kent. L Steven. (2001) The Ultimate History of Video Games. Three Rivers Press. New York. 

 

Kline, Naomi. (2001) No Logo - Märkena Marknaden Motståndet. Ordfront. Stockholm. 

 

Kotler, Philip., Wong, Veronica., Saunders, John. & Armstrong, Gary. (2005) Principles of 

Marketing. 4
th

 European Edition. Pearson Education Limited.  

 

Lehu, Jean-Marc (2007) Branded Entertainment: Product Placement & Brand Strategy in the 

Entertainment Business. Kogan Page. London. 

 

Maasik, Sonia. & Solomon, Jack. (2006) Signs of life in the U.S.A. – Readings on Popular 

Culture for Writers. 5
th

 Edition. Bedford/St. Martin’s. 

 

McQuail, Dennis (2005) McQuail’s Mass Communication Theory. 5
th

 Edition. SAGE. 

London. 

 

Newman, James. (2004) Videogames: Routledge Introductions to Media and 

Communications. Routledge. London. 

 



 51 

Novak, Jennie. & Levy, Luis. (2008) Play the Game: the Parent’s Guide to Video Games. 

Thomson Course Technology. Boston, MA.  

 

Poole, Steve. (2000) Trigger Happy: Videogames and the Entertainment Revolution. Arcade 

Publishing. New York. 

 

Russel, C, A. (1998) Toward a Framework of Product Placement: Theoretical Propositions, 

Advances in consumer research, nr 25. 

 

Østbye, Helge., Knapskog, Karl., Helland, Knut. & Larsen, Leif. Ove. (2003). Metodbok för 

medievetenskap. Malmö: Liber. 

 

Internetkällor: 

 

http://www.scei.co.jp/corporate/data/bizdatajpn_e.html 

(2009/04/20)  

http://www.cabillqvist.se/  

(2009/04/23)  

http://www.konami.jp/kojima_pro/english/index.html 

(2009/04/25)  

http://www.gametrailers.com/game/metal-gear-retrospective/6748 

(2009/04/25)  

http://www.gametrailers.com/game/kojima-productions/11050 

(2009/04/25)   (Hideo Kojima Key Note) 

http://www.spiritus-temporis.com/hideo-kojima/career-in-game-development.html 

(2009/04/25)  

http://www.imdb.com/name/nm0463620/bio 

(2009/04/25)  

http://www.youtube.com/watch?v=Em4ZdAEu_vA 

(2009/05/08)  

http://www.gamespot.com/news/2467579.html 

(2009/04/25) 

http://www.touch.konami.net/mgst/pc/ 

(2009/05/11) 

http://www.scei.co.jp/corporate/data/bizdatajpn_e.html
http://www.cabillqvist.se/
http://www.konami.jp/kojima_pro/english/index.html
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http://www.youtube.com/watch?v=tk4ZJz6jlZc 

(2009/05/11) 

http://plaza.rakuten.co.jp/pspcell/diary/200806100000/ 

(2009/05/11) 

http://www.phonesreview.co.uk/2008/01/30/new-sony-ericsson-w61s-and-w62s-for-japan-

only-what-about-us-and-uk/ 

(2009/05/11) 

http://www.ballet.co.uk/magazines/yr_03/nov03/interview_joaquin_cortes.htm 

(2009/05/11) 

http://www.videomaker.com/article/3550/ 

(2009/05/12) 

http://ps3.ign.com/articles/856/856239p1.html 

(2009/05/12) 

http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/05/07/AR2006050700172.html 
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http://gamrreview.vgchartz.com/sales/6970/metal-gear-solid-4-guns-of-the-patriots/ 

(2010/11/23)  

http://xbox360.ign.com/articles/106/1066157p1.html 

(2010/12/14)  

http://www.electronicbookreview.com/thread/firstperson/vigilant 

(2011/02/22)  

http://productplacement.biz/ 

(2011/02/23)  

http://productplacement.biz/200702192053/news/video-game-product-placement.html 

(2011/02/23)  

http://www.entrepreneur.com/encyclopedia/term/82096.html 

(2011/03/28)  

Spel: 

 

Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots © 2008 Konami 

Metal Gear Solid  © 1998 Konami 

Filmer: 
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Annat: 

 

Fun TV (2002) The Making of Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty. En dokumentärfilm som 

medföljde den europeiska utgåvan av spelet Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty © 2001 

Konami 

 


