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Propose/Aim: The aim of this thesis is to examine the professional role of the Community 

Manager working for gaming companies. The thesis will examine which background and previous 

experience a Community Manager should have and the tasks included in the assignment to see how 

this new role can contribute to the development of gaming companies. 

Material/Method: The method used in this study is of a qualitative character. The data has been 

gathered through e-mail interviews with five people working as Community Managers in the 

gaming business and in addition, through a textual analysis of five job advertisements. The results 

were analyzed on the basis of carefully selected theories in the field of strategic communication. 

Main results: The main result of this study is that the Community Manager's most important task 

is to act as a link between the players and the game developers by communicating with both sides. 

The Community Manager can receive important feedback from the players which can contribute to 

the game development.  
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1. Inledning 

De senaste åren har spelbranschen vuxit sig allt större och starkare. Bara under de senaste tre åren 

har tillväxten inom branschen varit hela 215%. Detta beror till stor del på den tekniska 

utvecklingen som gjort tillgången till spel mycket lättare. Med hjälp av smartphones, surfplattor 

och pekskärmar kan människor nu spela på tåg, bussar, i väntrum, ja i princip var som helst. 

Dataspel har alltså gått från en hobby för entusiaster till ett sant folknöje (Dataspelsbranschens 

rapport 2013).  

Dohi Sweden är en digital byrå startad i Umeå 2009. De producerar olika typer av medieprodukter 

och samarbetar bland annat med Aftonbladet och Svenska Dagbladet. Deras spelavdelning Dohi 

Entertainment har utvecklat många olika spel för både barn och vuxna. På fyra år har antalet 

anställda på Dohi ökat från noll till fyrtio personer och VD:n Emanuel Dohi hoppas på en fortsatt 

tillväxt framöver (Västerbottens-Kuriren 2013-10-14). Dohi är ett av många företag inom 

upplevelseindustrin som vuxit fram de senaste åren och de är ständigt på jakt efter nya talangfulla 

personer att anställa. En tjänst de för närvarande funderar på att tillsätta är en Community 

Manager. I och med Dohi:s många olika spel har de också många spelare som interagerar med 

varandra både i och utanför spelen. Dohi har en bild av att en Community Manager till exempel 

skulle kunna sätta sig in i spelarnas communities och på så vis bygga en relation med dem. För 

nuvarande finns det ingen på företaget som ansvarar för kundsupport eller någon annan form av 

kontakt med spelarna. Detta tycker Dohi är synd och därför vill de nu ta reda på hur andra 

spelföretags Community Managers arbetar och på vilket sätt denna tjänst bidrar till företagen (Dohi 

2013).  

Det finns idag många som utbildar sig inom Medie- och kommunikation vilket innebär att många 

nyblivna strategiska kommunikatörer utexamineras. Enligt akademikerfackets rapport (2011) ser 

arbetsmarknadsprognosen för kommunikatörer tuff ut framöver. 2016 kommer det finnas ett 

överskott av denna yrkesgrupp vilket innebär att konkurrensen om jobben kommer att växa 

(AllaStudier.se 2011-11-22). I och med detta är det intressant att ta reda på om Community 

Management kan innebära nya arbetstillfällen för den strategiska kommunikatören.  
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På uppdrag av Dohi Sweden kommer uppsatsförfattaren därmed att ta reda på hur Community 

Managers arbetar inom olika spelföretag och vidare försöka reda ut om detta skulle kunna vara en 

ny yrkesroll för den strategiska kommunikatören. 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka yrkesrollen Community Manager och om den är 

relevant dels för spelföretagen, dels för den strategiska kommunikatören. Utifrån detta syfte ställs 

följande frågeställningar: 

 Vad innebär yrkesrollen Community Manager inom olika spelföretag? 

o Vilken utbildning och vilka kompetenser behövs? 

o Vilka är arbetsuppgifterna? 

o Vilka är fördelarna/nackdelarna med att anställa en Community Manager? 
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2. Teori och tidigare forskning 

I det här kapitlet presenteras teori och tidigare forskning kopplat till uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Kapitlet är uppdelat i tre huvudrubriker, dessa är Strategisk kommunikation, 

Kommunikatören/Informatörens yrkesroll samt Kanaler.  

2.1 Strategisk kommunikation 

Det finns många olika yrkesområden som arbetar med utveckling, spridning och utvärdering av 

kommunikation på uppdrag av organisationer. Dessa inkluderar discipliner som management, 

reklam, marknadsföring och Public Relations. Arbetsuppgifterna kan handla om allt från 

administrativa funktioner till produktmarknadsföring och relationsbyggande. Oavsett på vilket sätt 

de olika disciplinerna arbetar så har de alla gemensamt att organisationen kommunicerar 

målmedvetet för att stärka sitt uppdrag. Detta kan ses som kärnan i den strategiska 

kommunikationen. I dagens samhälle kämpar organisationer om uppmärksamhet och lojalitet från 

kunder, medarbetare, investerare och allmänheten i stort. I och med detta tar organisationer 

strategiska beslut om vilken omfattning och typ av resurser de tänker ägna åt sådana insatser. Allt 

från företag till aktivistorganisationer och medborgarrörelser använder strategisk kommunikation 

för att nå sina mål (Hallahan et al. 2007, 3f).  

Jesper Falkheimer och Mats Heide (2003, 18) beskriver vidare Strategisk kommunikation som 

“...kommunikation med avsikt att uppnå ett visst fastställt mål.”. Strategi kommer ursprungligen 

från grekiskans “strategos” och betyder “krigsföring i stort”. I företagssammanhang innebär 

strategi förmågan att kunna använda fastställda och ofta begränsade resurser för att nå uppsatta 

mål. I organisationssammanhang innebär strategi att utforma en plan för hur organisationens mål 

ska kunna uppnås. Det är av största vikt att formulera ett mål i alla sorters strategiarbeten.  

Strategisk kommunikation är inte ett eget akademiskt ämne, utan ett intresseområde hos forskare 

inom organisationskommunikation, PR och marknadsföring. Alla har gemensamt att de fokuserar 

på olika former av kommunikation inom organisationer (Falkheimer och Heide 2003, 19). 

2.1.1 Öppna och slutna system 

Alla system, vare sig de är tekniska, organiska eller sociala, kan klassificeras utifrån dess natur och 

mängden utbyte med dess omvärld. Detta kan göras genom att tala om systemen som antingen 
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öppna eller slutna. Öppna system är mottagliga för förändringar i omvärlden. Överlevnaden och 

tillväxten av öppna system är beroende av kontakten och utbytet med omvärlden. De mest 

framgångsrika organisationerna är särskilt skickliga på att kontinuerligt anpassa sig utifrån all sorts 

förändring som sker i deras omgivning. Slutna system däremot tar inte in nya ärenden eller ny 

information. De anpassar sig därför inte till utomstående förändringar, vilket så småningom leder 

till att systemet kollapsar (Cutlip, Center  & Broom 2000, 234). 

Öppna system kan anpassa sig så till vida att de antingen motverkar eller tillgodoser variationer i 

dess omvärld. Inputs från omgivningen kan vara reaktioner på systemets outputs, eller vara resultat 

av förändringar oberoende av systemets outputs. I vilket fall har denna information en inverkan på 

systemets så kallade måltillstånd (eng. goal states), det vill säga de förhållanden som systemet 

anser som ideala. Informationen från omvärlden kan innebära avvikelser för systemets måltillstånd. 

Genom återkoppling inom systemet så kan informationen leda till justeringar både inom systemets 

struktur (det vill säga vad systemet är) och dess processer (vad systemet gör). Dessa förändringar 

avser då att bibehålla, minska, eller öka avvikelserna (Cutlip, Center  & Broom 2000, 234).  

Vilka förändringar systemen bör göra beror på vilken feedback som kommer in från omvärlden. 

Feedback kan klassas antingen som positiv eller negativ, beroende på hur systemet reagerar på den 

men båda är av betydelse. Negativ feedback innebär felmeddelanden som indikerar en avvikelse. 

Systemet måste då anpassa sig för att minska eller motverka avvikelsen. Positiv feedback däremot 

medför att systemet kan fortsätta som tidigare eller till och med utöka sin verksamhet. Vidare kan 

systemet anpassa och justera sina mål, strukturer och processer utifrån typ och mängd av feedback 

(Cutlip, Center  & Broom 2000, 235f). 

2.1.2 Kommunikationsmodeller 

James Grunig (1992) har tagit fram fyra olika kommunikationsmodeller inom public relations. 

Publicitetsmodellen är den första och används när företag vill ha positiv publicitet, framförallt i 

massmedier. I den andra modellen informationsmodellen, används journalister för att sprida relativt 

saklig och objektiv information genom massmedier och kontrollerad media så som exempelvis 

nyhetsbrev, broschyrer eller mail. Dessa två kommunikationsmodeller räknas som envägs-modeller 

vilket Grunig förklarar som enkelriktade och inte baserade på forskning eller strategisk planering. 

Han menar fortsättningsvis att dessa två modeller är så kallade assymetriska modeller, vilket 
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innebär att de försöker få organisationen att se bra ut, antingen genom propaganda eller genom att 

bara sprida positiv information (Dozier & Grunig 1992, 18). 

Den tredje kommunikationsmodellen är den assymetriska två-vägsmodellen vilket är en mer 

avancerad modell. Den använder nämligen forskning för att utveckla meddelanden som sedan med 

stor sannolikhet kan övertala strategiska målgrupper att uppföra sig som organisationen vill. Den 

fjärde och sista modellen är den symmetriska två-vägsmodellen. Den baseras på forskning och 

använder kommunikation för att hantera konflikter samt förbättra förståelsen för den strategiska 

målgruppen. Grunig menar att denna modell är den bästa och mest effektiva av de fyra. Han säger 

dock att många framgångsrika organisationer använder en mix av den assymetriska två-

vägsmodellen och den symmetriska två-vägsmodellen. Han benämner detta som mixed-motive 

modellen, men de organisationer som använder denna modell i praktiken arbetar mer symmetriskt 

än assymetriskt (Dozier & Grunig 1992, 18f). 

2.1.3 Transmissionssynen och den kulturella kommunikationssynen 

Heide och Simonsson (2002, 182) menar att det finns en traditionell syn på kommunikation som 

kallas transmissionssynen och en alternativ, modern syn, kallad den kulturella kommunikations-

synen. Transmissionsynen bygger på en önskan om att kunna överföra information snabbare och 

effektivare. För att definiera transmissionssynen används begrepp som överföra, sända och 

vidareförmedla. Med detta synsätt innebär kommunikation i första hand att transportera budskap 

med bestämda betydelser från sändare till mottagare. Författarna menar att problemet med detta 

synsätt är att största vikten läggs vid att informationen ska spridas effektivt, medan frågor 

angående hur informationen sedan tolkas och används, inte berörs. De menar att antagandet av att 

det sända och mottagna meddelandet skulle vara identiskt är en alldeles för enkel syn på 

kommunikation (Heide och Simonsson 2002, 182f).   

Den kulturella kommunikationssynen däremot betonar gemenskap (engelskans communion eller 

community). Här ses kommunikation som ett redskap för sammanhållning av en grupp människor 

och istället för att sprida information handlar det om att “skapa en gemensam mening och 

förståelse av verkligheten”. Genom kommunikation skapas och upprätthålls kulturer, det vill säga 

grupper av människor med samma normer och värderingar. Grunden för en kulturs överlevnad är 

kommunikation. Till skillnad från transmissionsperspektivet där kommunikation ses som 

enkelriktad, så tar det kulturella perspektivet hänsyn till att människor tolkar och förstår 
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information utifrån erfarenheter, kunskaper och värderingar. Fokus ligger på hur människor 

interagerar och tolkar information och inte på överföringen i sig. Dessa skilda perspektiv på 

kommunikation utesluter dock inte varandra, utan kompletterar snarare varandra då de fokuserar på 

olika faktorer i den komplicerade kommunikationsprocessen (Heide och Simonsson 2002, 186f). 

2.2 Kommunikatören/informatörens yrkesroll 

Eftersom kommunikationsproffessionen är relativt ny och under ständig utveckling så kan 

yrkestitlar ständigt diskuteras. Yrkesområdet växer och i och med att arbetsuppgifterna förändras 

så gör även yrkestitlarna det. Informatör och kommunikatör är titlar som frekvent används men 

som sällan särskiljs på ett tydligt sätt (Johansson och Heide 2009, 127). Falkheimer och Heide 

(2003, 11) beskriver yrkestiteln kommunikatör som ett samlingsnamn för informatörer, PR-

konsulter och marknadsförare. De skriver att senaste decenniernas forskning bidragit till att allt fler 

börjat förstå kommunikationens betydelse för organisationer.  

Sveriges kommunikatörer (2013) använder på sin hemsida titeln kommunikatör men skriver att 

detta även innefattar informatörer. De skriver att kommunikatören utövar proffessionell 

kommunikationsverksamhet, antingen som konsult eller som anställd i ett företag. Kommunika-

tören förvaltar och utvecklar organisationens anseende och arbetar med relevant kommunikation 

gentemot målgrupper och intressanter för att dessa ska få en korrekt uppfattning om 

organisationens verksamhet. Vidare ser kommunikatören till att omvärlden har relevant 

information om organisationen och förståelse för dess verksamhet samtidigt som organisationen 

har relevant information om och förståelse för omvärlden (www.sverigeskommunikatorer.se).  

2.2.1 Informatör som kommunikationsexpert 

Mats Heide och Charlotte Simonsson skriver i boken PR på svenska (2002, 181) att en informatör 

kan ses som en generalist på sin arbetsplats. Det vill säga en person med bred kunskap som 

sträcker sig över många områden. Men informatören ska även vara specialist på kommunikation, 

en så kallad kommunikationsexpert. De skriver dock att alltför få informatörer faktiskt arbetar som 

kommunikationsexperter och istället fungerar som informationsförmedlare. Författarna menar att 

detta beror på att de har en föråldrad och förenklad syn på kommunikation. De vill istället se att 

kommunikation inte bara innebär överföring av information, utan en gemensamt grundad och 

central roll i organisationen.  
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2.2.2 Boundary spanning 

James Grunig i samarbete med David Dozier skriver i boken Excellence in Public Relations and 

Communication Management (1992, 99) att organisationer behöver ta hänsyn till sin omvärld för 

att kunna utvecklas och få ökad förståelse för sin verksamhet. Han menar att det är vanligt att 

organisationer internt gör underförstådda antaganden om hur deras relation till omvärlden ser ut. 

Därför bör någon inom organisationen, förslagsvis kommunikatören, verka som en boundary 

spanner. Detta innebär att frekvent interagera med organisationens omvärld. Genom denna 

interaktion kan boundary spannern samla ihop och sortera ut information som sedan förs vidare till 

organisationen. Detta ger nya kunskaper om hur relationen till omvärlden verkligen ser ut och kan 

därmed bidra till förändring och förbättring av organisationen.  

Boundary spanners beskrivs vidare i boken Public Relations: The Proffession and the practice 

(2012, 54) som en person som grenslar över kanten på en organisation. Personen håller koll både 

inom och utanför organisationen, en slags mellanhand som förklarar organisationen för sina 

intressenter och samtidigt tolkar miljön till organisationen. 

Grunig (1992) talar vidare om organisationers behov av information för att fatta beslut. Denna 

information kan frekvent tillhandahållas av boundary spannern, som genom att välja ut vad som 

presenteras spelar en viktig roll i beslutsfattarprocessen. Boundary spannern har alltså en viktig 

uppgift i att välja ut vilken information som är av betydelse och vad som kan utelämnas (Dozier & 

Grunig 1992, 105). 

2.2.3 Kommunikationschefer i en föränderlig värld 

Catrin Johansson och Ann T. Ottestig har skrivit den vetenskapliga artikeln Communication 

executives in a changing world. Deras syfte var att studera hur kommunikationschefer uppfattar sin 

inre och yttre legitimitet, hur de reflekterar över de senaste utvecklingarna i sitt arbete och vilka 

framtida utmaningar de uppfattar som viktiga. Resultatet av undersökningen visade att 

kommunikationschefer har en tydlig strategisk chefsroll inom sina organisationer. Deras 

verkställande roll innefattade tre olika befattningar: den organisatoriska ledaren, kommunikations-

ledaren och kommunikationsmanagern. Cheferna hade hög extern legitimitet medan den interna 

legitimiteten varierade mellan organisationerna. Undersökningen visade slutligen att den 

revolutionerande teknikutvecklingen inom kommunikation har påverkat chefernas arbete avsevärt 

(Johansson & Ottestig, 2011).  
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Eftersom Community Managers eventuellt kan liknas vid kommunikationschefer kan denna 

vetenskapliga artikel vara intressant för denna studie, framförallt gällande teknikutvecklingen och 

hur detta har påverkat arbetet med kommunikation. 

2.3 Kanaler 

De senaste åren har det blivit allt svårare för organisationer att hantera den allt mer fragmenterade 

publiken och den snabba utvecklingen av nya leveransplattformar (Hallahan et al. 2007, 4). Men 

samtidigt har den nya tekniken gjort det möjligt att interagera med publiken på ett sätt som inte 

varit möjligt tidigare (Kahle & Valette-Florence 2012, 239). 

2.3.1 Sociala medier 

Sociala medier har växt fram oerhört de senaste åren och omfattningen av internets utveckling och 

den nya tekniken kunde få människor föreställa sig för bara några decennier sedan. Kaplan och 

Haenlein (refererad i Kahle & Valette-Florence 2012, 237) definierar sociala medier som “en 

grupp internet-baserade program som bygger på den ideologiska och teknologiska grunden för 

Web 2.0, och som gör det möjligt att skapa och utbyta användargenererat innehåll”.  Sociala 

medier omfattar flera tusen webbplatser, några av de vanligaste är Facebook, Twitter, YouTube, 

Wikipedia och Linkedin. Det finns många olika sociala medieformat, däribland bloggar, podcasts, 

forum, RSS-flöden och snabbmeddelanden. Dessa olika former av sociala medier delar 

betydelsefulla egenskaper. Det är till exempel enkelt att sprida och samla in information, det är 

möjligt att nå ut till stora mängder människor men även till ett mindre och mer specifikt urval och 

dessutom till en relativt låg kostnad. I och med detta används sociala medier mycket i 

marknadsföring och spridning av reklam (Kahle & Valette-Florence 2012, 237). 

Framväxten av sociala medier har alltså underlättat för företag att nå ut med rätt information till 

rätt personer (Kahle & Valette-Florence 2012, 237). Det har samtidigt möjliggjort interaktion med 

kunder, allt från att bemöta klagomål till att utöka sitt varumärke eller utveckla sina produkter i 

samarbete med kunderna. Den sociala mediemiljön gör det alltså möjligt att engagera 

konsumentera som viktiga partners i utvecklingen och förbättringen av företags produkter och 

tjänster. Genom detta partnerskap kan företag utveckla en förståelse för konsumenternas livsstil 

och därmed producera det kunderna specifikt efterfrågar (Kahle & Valette-Florence 2012, 239f). 
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3. Metod 

Forskning kan antingen utföras i laboratorium som en experimentiellt konstruerad situation, eller 

utifrån en naturlig situation. Vidare kan en extensiv eller en intensiv metod användas. Extensiv 

metod innebär att många fall undersöks medan en intensiv metod endast berör ett fåtal fall. Vid en 

intensiv studie kan processer, relationer och kvalitativa egenskaper undersökas mer ingående vilket 

inte är möjligt genom en extensiv studie. Att utföra fallstudier innebär att forskningen inriktar sig 

på specifika händelser, organisationer, samtal eller texter (Ekström och Larsson 2010, 19, 26). 

Denna uppsats har utgått från en naturlig situation med en intensiv fallstudie som metod.  

3.1 Induktiv eller deduktiv ansats? 

I all forskning bör man besluta om forskningen har en induktiv eller deduktiv ansats. En induktiv 

ansats innebär att forskaren drar generella slutsatser genom ett antal enskilda fall. Genom sina 

erfarenheter och observationer kommer forskaren fram till en slutsats. Forskaren skapar då en 

allmän sanning utifrån de enskilda fall som studerats. I en deduktiv utgångspunkt däremot skapar 

forskaren istället en hypotes utifrån en viss teori eller allmän sanning och undersöker sedan om 

denna stämmer i ett eller flera enskilda fall (Fejes och Thornberg 2009, 23f).  

Uppsatsskribenten har i detta fall utgått från en induktiv ansats. Ett antal enskilda fall har studerats 

och därefter har författarens observationer och analys lett fram till en slutsats. 

3.2 Kvalitativ eller kvantitativ metod? 

Kvalitativ metod kan beskrivas genom att forskaren använder “orddata”, till exempel inspelningar 

av samtal, nedskrivna anteckningar eller observerade händelser. Dessa analyseras sedan genom 

icke statistiska metoder. Man kan förenklat säga att kvalitativ forskning syftar till att förstå det som 

analyseras. Kvantitativ metod däremot innebär att forskningen utgår ifrån sifferdata, alltså något 

praktiskt mätbart. Genom denna sifferdata genomförs analys utifrån tydligt definierade och 

förutbestämda kategorier. Kortfattat och något förenklat syftar kvantitativ forskning till att förklara 

eller beskriva något (Fejes och Thornberg 2009, 18f).  

I denna undersökning bedömdes den kvalitativa metoden vara mest lämplig eftersom syftet med 

uppsatsen är att djupgående reda ut yrkesrollen Community Manager och dess relevans för 
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spelföretag och strategiska kommunikatörer. För att kunna analysera detta valdes den kvalitativa 

metoden eftersom syftet inte kunde besvaras med hjälp av något praktiskt mätbart.  

För att kunna svara på uppsatsens frågeställningar har två metoder använts, dels kvalitativa 

intervjuer och dels kvalitativ textanalys. Dessa presenteras nedan.  

3.3 Kvalitativa intervjuer 

Kvalitativa intervjuer är en lämplig metod för att få fram kunskaper om livet och omständigheterna 

kring den som studeras. Metoden används inom många olika discipliner och ofta i samband med 

andra typer av metoder. Genom kvalitativ intervju studeras ett fåtal fall ingående (Ryen, 2004, 29). 

Vidare kännetecknas genomförandet av kvalitativa intervjuer av att forskaren ställer enkla och 

tydliga frågor som sedan ger utförliga och komplicerade svar. När en kvalitativ intervju är 

genomförd finns det därmed mycket material att arbeta med (Trost 2010, 25). 

Genom intervjuer ges dessutom stor möjlighet till att ställa öppna frågor där den tillfrågade kan ge 

ett utförligt svar (Trost 2012, 58f). Vid en enkätundersökning däremot ska öppna frågor helst 

undvikas eftersom det då är svårt att samla in och sammanställa svaren (Trost 2012, 72) . I och 

med detta bedömdes intervjuer som den mest lämpliga metoden för att kunna svara på uppsatsens 

syfte och frågeställningar. 

3.3.1 Urval 

Uppsatsförfattaren valde att genomföra fem intervjuer då det är ett lämpligt antal vid utförande av 

kvalitativa intervjuer eftersom dessa ska vara utförliga och noggranna. Vid val av för många 

intervjupersoner blir materialet stort och ohanterligt och det är lätt att missa viktiga detaljer. Fem 

intervjuer är ett bra antal för att få överblick samt identifiera likheter och skillnader mellan dem 

(Trost 2010, 143).  

Första steget i urvalet var att hitta spelföretag i Sverige med en anställd Community Manager. 

Detta gjordes genom att använda sökmotorn Google och skriva in sökorden: Spelföretag i Sverige, 

Svenska spelföretag, Lista på Svenska spelföretag, Swedish Game companies och List of Swedish 

game companies (2013-11-25). Detta resulterade i två listor på Wikipedia med Svenska 

spelföretag. Den ena var senast uppdaterad 8 april 2013 och den andra var uppdaterad 24 november 

2013. Listorna innehöll i princip samma företag men med några få skillnader. Sammanlagt innehöll 
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listorna 41 olika företag. Utav dessa hade 11 företag gått i konkurs eller lagt ner. 10 av de 

kvarvarande företagen valdes därefter bort på grund av att de saknade kontaktuppgifter eller endast 

hade ett fåtal anställda med tydligt utskriva titlar. Till de kvarvarande 20 (se bilaga 1) skickades ett 

mail med förfrågan om företaget hade någon anställd Community Manager och om det fanns 

möjlighet att intervjua personen.  

Av dessa 20 var det 5 företag som svarade att de hade en anställd Community Manager. Av dessa 

var det endast en person som hade tid att ställa upp på en telefonintervju medan de andra fyra 

eventuellt kunde svara på frågor via mail. Den ursprungliga tanken att utföra alla intervjuer via 

telefon gick alltså inte att genomföra och i och med detta beslutade uppsatsförfattaren att istället 

utföra mail-intervjuer. Därmed skickades intervjufrågorna som ett formulär via mail till respektive 

Community Manager.  Eftersom endast en av fem kunde lova att svara utfördes även en sökning 

efter Community Managers via webbtjänsten LinkedIn. Där återfanns två Community Managers 

som arbetade för spelföretag. Dessa två mailades och båda var villiga att svara på intervjufrågorna 

via mail. Den ena erbjöd sig också att sprida intervjuformuläret i ett internationellt forum för 

Community Managers vilket resulterade i ytterligare en svarande. Slutligen hade följande fem 

Community Managers svarat på intervjuformuläret: 

1. David Erhard, CM Electronic Arts (2013-12-05) 

2. Julian Meister, CM Metaverse Mod Squad (2013-12-05) 

3. Emmy Zettergren Nordström, CM Svenska spel (2013-12-11) 

4. Fredrik Angebrand, CM Communisport AB (2013-12-16) 

5. Björn Blomberg, CM Paradox Interactive (2013-12-16) 

3.3.2 Genomförande 

En semistrukturerad intervjuguide med övergripande teman och intervjufrågor kopplade till 

teoriavsnittet sattes ihop inför intervjuerna (se bilaga 2 & 3). Jan Trost (2010) förklarar att 

semistrukturerad innebär att intervjuerna är strukturerade med förutbestämda frågor men att dessa 

är öppet formulerade, vilket ger utrymme för utförliga svar. Det innebär också möjlighet att ställa 

följdfrågor (Trost 2010, 42). Intervjuguiden användes vid alla intervjuer medan följdfrågor 

mailades i efterhand om något var oklart eller saknades. Svaren sammanfördes sedan till ett samlat 

dokument och bearbetades genom att noggrant läsas igenom, sammanställas utifrån intervjuguidens 

teman och till sist analyseras mot teoriavsnittet. 
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3.4 Kvalitativ textanalys 

Att arbeta med kvalitativ textanalys innebär att genom texter analysera och försöka förstå hur 

samhällsfenomen gestaltas i olika medier. Det handlar om att förhålla sig till olika typer av texter 

och genom deras innehåll skapa kunskap. Metoden kan användas för analys av till exempel 

dagstidningar, informationsbroschyrer, bloggar, formella handlingar och andra liknande texter 

(Fejes & Thornberg 2009, 136f).  

För att komplettera intervjuerna genomfördes en kvalitativ textanalys på arbetsannonser. Detta för 

att få en större bredd på undersökningen och därmed kunna analysera hur arbetsbeskrivningen 

skiljde sig alternativt överrensstämde med beskrivningen från de fem Community Managers som 

blivit intervjuade. 

3.4.1 Urval 

För att hitta platsannonser var första steget att hitta rekryteringssidor. Detta gjordes genom att 

använda sökorden “arbetssidor”, “rekrytering” och “söka jobb” (2013-11-29) i sökmotorn 

Google. Detta resulterade i webbsidan Jobbsajter.net som listar 27 olika rekryteringssidor, varav 

20 av dessa var relevanta för denna sökning (se bilaga 4). På samtliga av dessa 20 rekryteringssidor 

användes sökordet “Community Manager” och detta gav sammanlagt tre träffar från tre olika 

företag. Inget av företagen var spelföretag och eftersom undersökningen syftar till att undersöka 

Community Managers kopplade till spelföretag gjordes ytterligare en sökning på Google. Denna 

gång användes sökorden “Community Manager sökes”, “Community Manager sökes till 

spelföretag” och “Sökes: Community Manager”. Detta resulterade i fyra träffar, varav tre av dessa 

var spelföretag. För att få samma antal arbetsannonser som antal intervjuer gjordes ytterligare en 

sökning på engelska med sökorden “Hiring Community Manager” och “Hiring Community 

Manager games” varav de första två med inriktning mot spelföretag valdes ut. Därmed blev 

materialet till textanalysen tre svenska, samt två engelska arbetsannonser. 

3.4.2 Genomförande 

Första steget för att genomföra en textanalys är att identifiera vilket problem som ska analyseras. 

Detta görs genom att formulera en övergripande fråga (Fejes & Thornberg 2009, 145). I detta fall 

formulerades frågan: Hur beskrivs arbetsrollen som Community Manager i arbetsannonserna? 
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Nästa steg innefattar att göra en tematisk sökning i de utvalda texterna, exempelvis på rubriknivå. 

Detta är till stor hjälp för att göra ett urval från ett större textmaterial. Då denna analys endast 

omfattar fem texter kunde uppsatsförfattaren gå vidare direkt till det sista steget, den detaljerade 

analysen. Den detaljerade analysen innebär att noggrant läsa igenom de texter som valts ut samt att 

börja analysera dem utifrån förutbestämda analysfrågor (Fejes & Thornberg 2009, 147f).  

De frågor som textanalysen grundades på är följande: 

 

1. Vilka arbetsuppgifter beskrivs? 

Motivering: Boundary spanning? Kommunikationsmodeller? 

2. Vilka kompetenser eftersöks? 

Motivering: Liknar detta en informatör/kommunikatörs kompetens? 

3. Vilka personliga egenskaper eftersöks? 

Motivering: Duktig på kommunikation? Koppla till kommunikatör? 

4. I vilka medier ska personen arbeta? 

Motivering: Sociala medier? 

För att utvärdera metoden och analysfrågorna utfördes en testanalys på en av annonserna. Detta test 

visade att de tre analysfrågor som användes fungerade väl men att det saknades en fråga angående 

efterfrågad kompetens. Därför tillkom fråga nummer två efter att testanalysen var genomförd. 

Även motivering till frågorna tillkom efter testet för att lättare kunna koppla svaren till olika delar i 

teoriavsnittet. 

3.5 Validitet och reliabilitet 

Två begrepp som är viktiga att ta hänsyn till i all vetenskaplig forskning är validitet och reliabilitet. 

Validitet belyser studiens giltighet, det vill säga att studien verkligen undersöker det som var avsett 

att undersökas. Reliabilitet handlar i sin tur om studiens pålitlighet. Det innebär att samma studie 

ska kunna genomföras flera gånger, av olika personer, med samma resultat som följd (Hartman 

1998, 146).  

Validiteten i denna uppsats anses god. Detta eftersom alla intervjuer grundats på de förberedda 

frågor som ingått i intervjuguiden. Dessa frågor valdes noga ut i förväg, direkt kopplade till 

uppsatsens syfte och frågeställningar. Även textanalysen genomfördes utifrån förberedda 
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analysfrågor särskilt utformade till uppsatsens syfte. Uppsatsförfattaren utförde även en testanalys 

på en av texterna för att se till att metoden fungerade och analyserade det som var avsett att 

analyseras.  

För att nå hög reliabilitet så krävs det att studien ska vara standardiserad. Men när det gäller 

kvalitativa intervjuer så krävs en låg grad av standardisering. Detta eftersom slumpinflytelser, till 

exempel en felsägning, kan vara en viktig del av analysen vid kvalitativa studier. Människor är inte 

heller statiska, utan deltagare som ständigt erfordrar nya erfarenheter. Därför är det inte rimligt att 

anta att samma fråga ska få exakt samma svar om den ställs vid två olika tillfällen (Trost 2010, 

132). I och med detta är det inte rimligt att eftersträva hög reliabilitet gällande kvalitativa intervjuer 

och därmed har uppsatsens validitet värderats högre.  

Textanalysen kan däremot höja reliabiliteten något eftersom den både har tydliga analysfrågor och 

utgår från arbetsannonser som inte är föränderliga till skillnad från intervjupersonerna. 

3.6 Metoddiskussion 

Något som är viktigt att ha i åtanke när det gäller kvalitativa intervjuer är att den som intervjuar 

alltid har en egen unik bakgrund och förförståelse inom ämnet. Detta innebär att intervjun styrs till 

viss del utifrån intervjuarens förförståelse och sätt att tänka, vilket då bestämmer vilka frågor som 

ställs (Trost 2010, 78). Detta är svårt att komma undan men med hjälp av intervjuguiden har 

bestämda teman och intervjufrågor använts vid samtliga intervjuer. Intervjufrågorna har även 

diskuterats med flera utomstående personer innan intervjuerna utfördes för att se till att frågorna 

var relevanta och lätta att förstå.  

Att utföra mail-intervjuer istället för personliga intervjuer innebär både för- och nackdelar. 

Fördelarna är att forskaren slipper lägga ut tid och pengar på resor och boende på annan ort. 

Genom mail kan forskaren snabbt nå personer som befinner sig i olika delar av världen. Det 

innebär också att forskare och intervjuperson slipper boka tid för intervjun, intervjupersonen kan 

istället svara när det passar. Genom mail-intervju kan forskaren också skicka flera intervjuer 

samtidigt till skillnad från den personliga som måste ske en i taget. Detta sparar otroligt mycket tid 

både genom att forskaren inte måste vara med när intervjupersonen svarar men också genom att  
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svaren redan finns nedskrivna och inte behöver transkriberas. Mail-svar ger också forskaren tid att 

reflektera över oväntade svar och möjlighet att noggrant tänka igenom eventuella följdfrågor (Ryen 

2004, 197). 

Eftersom flera av intervjupersonerna i denna undersökning befann sig utomlands och endast en 

person hade tid att genomföra intervju via telefon så var istället mail-intervjuer en bra lösning. Alla 

intervjupersoner var också väldigt upptagna så det underlättade för dem att kunna svara när det 

passade.  

De nackdelar som förekommer med mail-intervjuer är att forskaren aldrig vet när eller om 

intervjupersonen kommer att svara. Intervjupersonen kanske endast svarar på några frågor eller 

väldigt kortfattat vilket kan leda till brist på material till undersökningen. Mail-intervjuer innebär 

också att det blir svårare att skapa en tillit mellan forskare och intervjuperson när 

kommunikationen enbart sker skriftligt (Ryen 2004, 199).  

För att få svar från önskat antal personer skickades mail-formuläret med intervjufrågorna till alla 

Community Managers som uppsatsförfattaren kom i kontakt med. Eftersom det var ett relativt lågt 

antal Community Managers i Sverige så översattes formuläret även till engelska så det kunde 

skickas till personer verksamma utomlands. Ett sista svarsdatum infördes i formuläret för att se till 

att svaren skulle komma in i tid. För att undvika brist på material till följd av kortfattade svar 

skickades följdfrågor till de personer som svarat bristfälligt eller otydligt. Svårigheten att skapa 

tillit mellan forskare och intervjuperson har försökt åtgärdas genom en aktiv mail-kommunikation 

där forskaren tydligt presenterat sig själv och undersökningens syfte. Eventuella frågor från den 

intervjuades sida har besvarats och forskarens uttryckliga tacksamhet för personens medverkan har 

bidragit till ett större engagemang och vilja att svara. 
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4. Resultat  

I det här kapitlet presenteras resultatet av de fem mail-intervjuer som genomförts samt resultatet av 

textanalysen på de fem arbetsannonserna. Kapitlet är uppdelat i uppsatsens tre delfrågeställningar: 

Vilken utbildning och vilka kompetenser behövs?, Vilka är arbetsuppgifterna? och Vilka är 

fördelarna/nackdelarna med att anställa en Community Manager?.   

4.1 Vilken utbildning och vilka kompetenser behövs? 

De fem Community Managers som intervjuades hade väldigt skilda bakgrunder och erfarenheter. 

En av dem hade endast gymnasieutbildning, en hade kandidatexamen i journalistik och en hade 

gått kvalificerad yrkesutbildning i Application Development. Av de resterande två hade en gått 

lärlingsutbildning inom IT och den sista hade läst många olika strökurser på universitetsnivå. 

Tidigare arbeten varierande även det, allt från lagerarbetare och bredbandssupport till journalist, 

webbredaktör och Management assistent. Men något som däremot var gemensamt för hela tre av 

de fem intervjuade var att de tidigare “arbetat” (två av dem frivilligt, utan betalning) som så kallad 

“Community Moderator” eller “Game Master”. Det vill säga att som vanlig spelanvändare till 

exempel ta ansvar för att kontrollera att spelets regler följs, att rapportera problem som uppstår 

eller att hjälpa nya användare att komma igång. 

Gällande efterfrågad kompetens i arbetsannonserna så var det relativt få krav i hela fyra av fem 

annonser. Fyra av företagen krävde goda språkliga kunskaper inom svenska och/eller engelska 

medan tre av dem krävde en längre tids erfarenhet av online-spel. Tidigare erfarenhet av 

communities krävdes i tre av annonserna, varav ett företag endast krävde tidigare engagemang 

medan resterande två krävde ett, respektive fem års arbetserfarenhet inom ett community. Två av 

företagen krävde även kunskap och förståelse för nya medier, det vill säga att Community 

Managern ska hålla sig uppdaterad angående nya trender och den senaste tekniken. Ett av företagen 

krävde även kunskap inom minst ett ledningssystem och ett kommersiellt forum-program. Endast 

ett av företagen krävde en kandidatexamen från ett 4-årigt program på högskola eller universitet. 

Utöver det krävde de expertkunskaper inom Microsoft Office, efarenhet av att genomföra en 

Community Management-plan, erfarenhet av att producera samt redigera video och arbets-

erfarenhet inom Adobe Creative Suite.  
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I arbetsannonserna efterfrågades även ett antal personliga egenskaper. Dessa varierade men det var 

två som förekom i tre av de fem annonserna. För det första efterfrågades en passion eller kärlek för 

spel och för det andra en bra arbetsmoral, med beskrivningen “serviceinriktad” eller “vilja att göra 

sitt bästa”. Två av företagen beskrev den sökande som “social” och även “intiativtagande”. Att 

kunna arbeta i grupp och att vara “kreativ” eller “ha fantasi och uppfinningsrikedom” var önskemål 

från två av företagen. Därefter efterfrågades enstaka egenskaper som “ansvarsfull och 

organiserad”, “ödmjuk men ambitiös”, “passion för nya medier”, “duktig på kommunikation”, 

“positiv” samt “disciplinerad och motiverad”. 

4.2 Vilka är arbetsuppgifterna? 

De arbetsuppgifter och ansvarsområden en Community Manager har visade sig även det vara 

varierande mellan de olika företagen men ändå med flera gemensamma punkter. Gemensamt för 

alla intervjupersoner var att de arbetar aktivt med kommunikation och kontakt med kunder/spelare. 

Detta bland annat genom att delta i diskussioner, svara på frågor, ge information om uppdateringar, 

spel-lanseringar och annat som är av intresse för spelarna. Kommunikationen sker till största del i 

forum men tre av de intervjuade kommunicerade även via andra sociala medier som till exempel 

Twitter, Facebook och Skype samt via mail. En av de intervjuade kommunicerade också direkt i 

spelet genom ett vanligt användarkonto. En arbetsuppift som återkom i två av fem intervjuer och 

som också möjliggjorde kommunikation med spelarna, var att planera, genomföra och utvärdera 

event. Detta kunde till exempel vara så kallade lan, där många träffas i en stor lokal och spelar 

samtidigt på varsin dator, men framförallt olika typer av online-event i själva spelen.  

Två av intervjupersonerna beskrev vidare en daglig kontakt med så kallade “frivilligarbetare” så 

som Game Masters, Moderatorer eller Translators. Dessa arbetar frivilligt med att bland annat 

vidta åtgärder mot användare som bryter mot spelets regler, rapportera buggar eller ta hand om 

forumen. Den dagliga kontakten med dessa spelare innebär då en större möjlighet att kunna hitta de 

problem och avvikelser som uppstår i spelen och därmed kunna rapportera dessa vidare så att 

problemen kan åtgärdas. Vidare beskrev två av intervjupersonerna även en kontinuerlig dialog med 

spelutvecklarna för att diskutera nya lösningar för spelen samt assistera utvecklarna vid behov med 

till exempel enklare former av programmering. De resterande tre hade också kontakt med 

utvecklarna men då till största del för att vid behov vidarebefordra relevant feedback från spelarna.  
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Det var även två av fem som beskrev allmän omvärldsbevakning som en viktig arbetsuppgift, det 

vill säga att kontinuerligt söka igenom olika sociala medier och andra plattformar för att se om 

företaget fått någon positiv eller negativ exponering men också för att hålla sig uppdaterad 

gällande nyheter inom spelkulturen globalt. Vidare beskrevs en del skilda arbetsuppgifter, till 

exempel skype-möten med interna och externa parter runt om i världen, att utforma reklamposters 

för olika föremål i spelen som är till salu och arbete med olika typer av projekt för att ta fram nya 

och bättre alternativ för olika funktioner. 

Även resultatet av textanalysen visade variation gällande arbetsuppgifterna. Tre av företagen 

beskrev en lång lista av olika arbetsuppgifter medan de resterande två var mycket mer kortfattade 

och endast beskrev ett fåtal. Samtliga fem annonser beskrev uppbyggnad och underhåll av forum 

som en huvudsaklig arbetsuppgift. Två av företagen ville öka forumets tillväxt och två av dem 

beskrev vikten av att skapa en trevlig och härlig stämning bland spelarna. Precis som i intervjuerna 

så beskrevs forumen som det huvudsakliga mediet Community Managern ska använda för 

kontakten med spelarna och uppbyggnaden av communityt. Två av företagen beskrev också mail 

och chattar inom spelen som kompletterande kommunikationskanaler där Community Managern 

ska finnas tillgänglig. Även andra sociala medier som till exempel Facebook, Twitter och olika 

fan-sidor nämndes i två av annonserna. 

Tre av företagen skrev att Community Managern ska hjälpa spelare som har frågor eller problem 

genom att finnas närvarande i diskussionstrådar och via mail. Alltså fungera som ett stöd för 

spelarna vid behov. Vidare var det fyra av annonserna där eventplanering ingick i arbets-

beskrivningen. Det vill säga hitta på, planera och genomföra olika typer av event antingen i eller 

utanför spelen. Även att anordna tävlingar ingick i tre av dem. Att hålla spelarna uppdaterade med 

nyheter och viktig information beskrevs också i tre av annonserna, varav två beskrev att det kunde 

göras bland annat genom att producera videos till spelarna. Att engagera spelarna till att starta 

diskussioner och ta intiativ fanns i tre av annonserna. Däremot var det endast en annons som 

beskrev att Community Managern hade som uppgift att bygga upp en stark relation till spelarna.  

Till skillnad från arbetsannonserna så beskrev alla intervjupersoner att de har försökt bygga upp en 

relation till spelarna genom att finnas tillgängliga i forumen. De beskriver att det är av största vikt 

att Community Managern syns och hörs för att spelarna ska kunna känna en trygghet i att det finns 

någon att vända sig till om de har frågor eller problem. De beskrev också vikten av att alltid svara 
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på ett snällt och professionellt sätt, oavsett hur oförskämda eller dumma inläggen är. Genom att 

Community Managern aktivt kommunicerar med spelarna innebär det också att spelarna får 

tillgång till viktig information om till exempel uppdateringar eller nya spelsläpp.  

”Jag får många synpunkter från spelarna och tar alla dessa på 

allvar. Dock måste man sortera vad som är uttryck besvikelse 

från vad som är sakliga synpunkter.” 

     ~Fredrik Angebrand, CM Communisport AB 

Genom denna kontinuerliga kommunikation beskriver de intervjuade att de får feedback från 

spelarna, till exempel information om vad spelarna tycker är bra med spelen, vad de tycker är 

dåligt samt förslag och önskemål som de har. All feedback från spelarna tas på allvar men det är 

sedan upp till Community Managern att bestämma vad som är relevant och användbar feedback 

och vad som inte är det. Om det bedöms som användbar feedback så vidarebefordras den till 

spelutvecklarna som får göra en slutgiltig bedömning om något ska göras eller inte.  

Detta var något som även gick att utläsa i två av de fem arbetsannonserna. De beskrev nämligen att 

överföring av information till utvecklingsteamet eller ledningen ingår i Community Managerns 

arbete. Detta beskrevs genom att Community Managern ska lyssna på spelarnas kommentarer och 

sedan sammanställa dem för att slutligen vidarebefordra informationen till företagets ledning och 

spelutvecklare. Vidare beskrev arbetsannonserna även enstaka arbetsuppgifter så som till exempel 

att rekrytera frilansare, översätta texter, samarbeta med andra Community Teams, genomföra 

volontär-program, epost-kampanjer eller sociala medier-intiativ och skapa samarbeten med externa 

utvecklare. 

4.3 Vilka är fördelarna/nackdelarna med att anställa en Community 

Manager? 

Intervjupersonerna beskrev att den främsta fördelen för spelföretag att anställa en Community 

Manager är att de får en person som fungerar som en länk mellan spelare och spelutvecklare. 

Genom att ha någon som kommunicerar med båda parter så kan ett viktigt utbyte ske.  
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“From the players point of view there is nothing more interesting and 

satisfying than a CM who is in touch with the devs. The players feel like 

they actually got an impact on the developement of the game (which 

they should definitely have).” 

~ Julian Meister, CM Metaverse Mod Squad 

Som Julian Meister beskriver ovan så får spelarna känna att de har en möjlighet att påverka spelen 

samtidigt som utvecklarna får insikt i spelarnas behov. Detta är viktigt eftersom det finns en stark 

konkurrens om kunderna då utbudet av spel är väldigt stort idag. På grund av denna konkurrens är 

det viktigt att värna om sina kunder genom att ha en person som finns där för communityt och kan 

svara på frågor och funderingar som spelarna har. Emmy Zettergren, Community Manager på 

Svenska spel, betonar också vikten av att ha en närvaro i sociala medier:  

“Många vet att sociala medier finns där ute. Att företag behöver en 

närvaro. [...] Med en Community Manager på plats är det enklare att 

få någon att dedicerat skapa en strategi för den sociala närvaron i 

sociala medier [...]” 

~ Emmy Zettergren Nordström, CM Svenska Spel 

En Community Manager kan alltså även bidra med en allmän närvaro i sociala medier genom att 

vara en representant för företaget och hålla sig informerad om vad som skrivs. Detta gör att 

företaget kan skapa en strategi för sin närvaro i sociala medier och samtidigt bemöta eventuell 

kritik och synpunkter istället för att låta kommentarerna stå obesvarade.  

De intervjuade ansåg att det finns få nackdelar med att anställa en Community Manager. Men en 

nackdel är att företaget måste möta oron och kritiken från spelarna och får troligtvis höra negativa 

kommentarer om spelen oftare. Men detta är samtidigt en fördel eftersom det då finns möjlighet att 

vidta åtgärder för att göra spelen bättre. Självklart innebär det också en kostnad att anställa en 

Community Manager, det är ännu en anställd som ska ha lön för sitt arbete. Företagen får väga för- 

och nackdelar och reflektera över vad en Community Manager kan ge i ett långsiktigt perspektiv.  
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5. Analys 

I det här kapitlet presenteras analysen av intervjuerna i kombination med textanalysen. Analysen 

kopplas till uppsatsens teorier och utgår ifrån följande tre rubriker: Hur ser yrkesrollen för en 

Community Manager ut?, Fördelar och nackdelar med att anställa en Community Manager och 

Community Managern vs. den strategiska kommunikatören. 

5.1 Hur ser yrkesrollen för en Community Manager ut? 

Resultatet av intervjuerna visade att en Community Managers arbetsuppgifter varierar en hel del. 

Men trots detta finns det många likheter mellan dem. Den arbetsuppgift som återkom i alla 

intervjuer och som kan anses vara den största och viktigaste arbetsuppgiften är kontakten och 

kommunikationen med spelarna. Deras uppgift är att finnas tillgänglig framförallt i forumen men 

även andra sociala medier för att kunna svara på frågor och funderingar som spelarna har. De ska 

även dela med sig av olika typer av information som ligger i användarnas intresse. De ska helt 

enkelt finnas där som en representant för hela communityt och inte lämna spelarna “ensamma”. De 

ska även se till att forumen och spelen fungerar som de ska, att en god stämning upprätthålls och 

att inget olämpligt skrivs.  

Textanalysen visade också att beskrivningen av Community Managerns arbetsuppgifter varierade, 

både i mängd och innehåll. Den arbetsuppgift som även här återkom i alla annonser och som det 

lades stor vikt vid var uppbyggnaden och underhållet av spelar-forum. Alla fem annonser beskrev 

dessa forum som den grundläggande kommunikationskanalen där Community Managern bland 

annat ska vara aktiv och svara på frågor samt dela med sig av information till spelarna. Det är alltså 

precis detsamma som de fem intervjupersonerna beskrev i sin arbetsbeskrivning, den viktiga 

kommunikationen med spelarna i forumen.  

Precis som Kahle och Valette-Florence beskriver i boken Marketplace lifestyles in an age of social 

media : theory and methods, så har sociala medier (som exempelvis forum) underlättat för företag 

att nå ut med rätt information till rätt personer. Samtidigt har det möjliggjort en interaktion med 

kunder på ett helt nytt sätt och också gjort det lättare att engagera kunderna som viktiga partners i 

företagets utveckling (2012, 237, 239). Genom forumen och de andra sociala medier som 

spelföretagen använder kan alltså Community Managern på ett enkelt sätt nå ut till spelarna med 

information. Samtidigt medför det att spelarna har möjlighet att engagera sig, till exempel svara på 
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informationen eller dela med sig av andra synpunkter de har. Alla intervjupersoner berättade att de 

ofta får kommentarer, tankar och förslag från spelarna och att dessa alltid tas på allvar men måste 

sorteras eftersom allt inte är relevant. Men det som de bedömer som relevant och användbara 

förslag skickar de vidare till ansvariga spelutvecklare. Detta innebär precis som Khale och Valette-

Florence beskriver ovan, att kunderna, det vill säga spelarna i det här fallet, blir viktiga partners i 

företagets utveckling.  

I flera av arbetsannonserna beskrevs också spelarnas engagemang som en viktig del, att få fram 

deras ideér och att få dem att starta diskussioner. Genom att göra detta och ta till sig vad spelarna 

säger kan företaget då enligt Kahle & Valette-Florence (2012, 239f) utveckla en förståelse för 

konsumenternas livsstil och därmed producera det kunderna specifikt efterfrågar.  

Det innebär då att Community Managern, genom att kommunicera med spelarna och sedan 

vidarebefordra informationen till företagets ledning, kan se till att spelarna får vara med i 

utvecklingen av spelen. Detta innebär vidare att Community Managern kan anses fungera som en 

så kallad boundary spanner, som James Grunig (1992) förklarar som en person som frekvent 

interagerar med en organisations omvärld för att samla in information som sedan presenteras inom 

organisationen. Informationen används vidare till att göra förändringar och förbättringar inom 

företaget utifrån omvärldens behov (Dozier & Grunig 1992, 99).  

Med hjälp av Community Managerns boundary spanner-funktion kan företagen alltså använda 

informationen från spelarna för att förändra och förbättra spelen så att kundernas behov tillgodoses. 

Även i två av arbetsannonserna beskrevs just överföring av information till utvecklingteamet som 

en av Community Managerns arbetsuppgifter vilket visar att företaget vill engagera sina kunder i 

utvecklingen av spelen. Detta innebär också att dessa företag kan räknas som öppna system, något 

som Cutlip, Center och Broom (2000, 234) förklarar som mottagliga för förändringar i omvärlden. 

Överlevnaden och tillväxten av sådana system är beroende av kontakten och utbytet med 

omvärlden och måste ständigt anpassa sig efter förändringar. Gör de inte detta räknas de som ett 

slutet system och överlever tyvärr inte särskilt länge. 

Spelföretagen behöver alltså spelarnas åsikter för att kunna utvecklas och överleva. Genom att 

anpassa sig efter, samt producera det kunderna efterfrågar kan företagen alltså dels hålla sig kvar 

på marknaden och dels växa sig ännu större då kunderna med stor sannolikhet stannar kvar 



23 
 

eftersom de får möjligheten att vara med i utvecklingen av spelen. David Erhard, Community 

Manager på Electronic Arts menar att: 

 

“Customer Experience is more important than ever as the claims of our users 

raise higher and new competitors appear every day. These are tight times for 

games, there is so much rivalry today and after losing a player due to the lack of 

communication or proactive action, he might never come back.” 

~ David Erhard, CM Electronic Arts 

 

Det är i dagsläget tufft för spelbranschen som slåss om kunderna samtidigt som nya konkurrenter 

dyker upp varje dag. Det är därför av största vikt för spelföretagen att arbeta aktivt med 

kommunikation gentemot sina spelare för att inte förlora dem till någon annan. Genom att ha en 

Community Manager på plats som upprätthåller kontakten med spelarna och tar till sig deras 

synpunkter är det större sannolikhet att spelarna blir nöjda och faktiskt stannar kvar som kund.  

 

“Its crucial for a community manager to earn the trust of its players. You can 

do that in communicating well to them […]” 

~ David Erhard, CM Electronic Arts 

 

En annan viktig detalj för att behålla kunderna samt upprätthålla en god stämning hos dem, vilket 

flera av arbetsannonserna efterfrågar, är att Community Managern faktiskt bygger upp en relation 

till spelarna. Detta är något som alla fem intervjupersoner har försökt göra och beskrivs även som 

en av arbetsuppgifterna i en av de fem analyserade annonserna. Genom att skapa en relation till 

spelarna kan de känna sig trygga om de behöver hjälp och eftersom de vet att en representant för 

företaget finns tillgänglig i forumen kan en bra stämning upprätthållas då olämpligt innehåll snabbt 

kan avlägsnas.  

När det gäller olika sätt att kommunicera så anser Grunig (1992) att hans symmetriska två-

vägsmodell är den mest effektiva kommunikationsmodellen. Den baseras på forskning och 

använder kommunikation för att hantera konflikter och förbättra förståelsen för den strategiska 

målgruppen. Men han talar vidare om att många framgångsrika organisationer använt en mix av 
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den symmetriska två-vägsmodellen och den assymmetriska två-vägsmodellen, vilket är en modell 

som används för att skapa meddelanden som ska övertala målgrupper att uppföra sig som 

organisationen vill (Dozier & Grunig 1992, 18f).  

Utifrån resultatet av intervjuerna och textanalysen kan Community Managern anses använda en 

mix av den assymetriska- och den symmetriska två-vägsmodellen. De hanterar och förebygger 

konflikter på forumen samtidigt som de försöker få en förståelse för vad spelarna vill ha och 

behöver. Men de ser också till att förmedla information i form av meddelanden angående 

uppdateringar, nyheter och annat gällande spelen så att spelarnas intresse och humör hålls uppe 

vilket kan upprätthålla en god stämning i forumen.  

Gällande olika sätt att kommunicera så talar Heide och Simonsson (2002, 182) vidare om 

transmissionssynen och den kulturella kommunikationssynen. Transmissionssynen handlar om att 

att transportera budskap med bestämda betydelser från sändare till mottagare, medan den kulturella 

kommunikationssynen är ett redskap för sammanhållning och gemenskap. Transmissionssynen är 

enkelriktad jämfört med den kulturella kommunikationssynen som tar hänsyn till att människor 

tolkar och förstår den information de tar emot.  

Eftersom Community Managern är ute efter att kommunicera med spelarna, både genom att ge 

information men också genom att få information tillbaka så använder alltså Community Managern 

främst den kulturella kommunikationssynen. Hen tar till sig spelarnas reaktioner på ny information 

och kan svara på eventuella frågor och funderingar som kan uppstå vilket gör att det blir ett utbyte 

istället för ett enkelriktat meddelande. Samtidigt är det en del av Community Managerns arbete att 

förmedla budskap som redan är beslutade av spelföretaget och som spelarnas kommentarer med 

största sannolikhet inte kommer att kunna ändra på. Detta innebär att även transmissions-

kommunikation till viss del används, men som Heide och Simonsson säger (2002, 186f) så 

utesluter inte dessa skilda kommunikationsperspektiv varandra, utan snarare kompletterar varandra.  

Två av intervjupersonerna beskrev en daglig kontakt med frivilligarbetarna i spelen, de som bland 

annat kallas Game Masters och Moderatorer. Dessa personer som är vanliga spelare men som 

frivilligt hjälper till med olika saker i spelen hjälper Community Managern att till exempel 

kontrollera forumen, rapportera buggar och se till så att alla håller spelets regler. Denna dagliga 

kontakt gör att Community Managern snabbare kan få reda på om det finns några problem som bör 
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åtgärdas och kan då vidareförmedla dessa till någon ansvarig om hen själv inte kan lösa problemet. 

Frivilligarbetarna kan ses som mindre typer av boundary spanners eftersom de upprätthåller 

kontakten mellan spelarna, genom att vara deras representanter, och Community Managern som 

representerar spelföretaget. De kan ses som den mindre länken mellan spelarna och spelföretaget 

medan Community Managern är den större länken, boundary spannern, som har direktkontakt med 

både frivilligarbetarna, de vanliga spelarna och spelutvecklarna i företaget. Björn Blomberg, 

Community Manager på Paradox Interactive beskriver sitt arbete som följande: 

 

“Mitt jobb är extremt varierande. Jag är lite av en allt i allo som gör 

vad som krävs för att spelarna ska ha bästa möjliga upplevelse med 

våra spel.” 

~ Björn Blomberg - Paradox Interactive 

 

Community Managerns arbetsuppgifter kan övergripande beskrivas som väldigt varierande men 

där kommunikation är en viktig ingrediens i det mesta av arbetet. Community Managern kan sägas 

ha i uppgift att göra vad som krävs för att spelen ska fungera som de ska och för att spelarna ska 

känna sig så nöjda och tillfredsställda som möjligt. Detta innebär alltså att det är svårt att rada upp 

en precis lista över arbetsuppgifter eller en exakt beskrivning av hur yrkesrollen ser ut. Det handlar 

mer om ett övergripande ansvar för spelet och spelanvändarna samt förmågan att sortera och 

överföra rätt information till rätt personer. Det innebär alltså att Community Managern själv kan 

bestämma relativt mycket över sin arbetssituation och ta egna beslut om vad som bör göras härnäst.  

5.2 Fördelar och nackdelar med att anställa en Community Manager 

Flera av arbetsannonserna beskriver att de anställer en Community Manager för att ha någon som 

kommunicerar med spelarna. Alla fem företag verkar ha spelar-forum sedan tidigare men saknar 

någon som ansvarar för dem. Ett företag beskriver bland annat forumet som rörigt med en ström av 

trådar utan sammanhang som inte leder till någon vidare diskussion. De vill ha en Community 

Manager som styr upp det hela genom att se över innehållet och bidra med egna ideér för att skapa 

en god stämning. Övergripande för alla annonser är att de vill ha någon som kommunicerar till och 

med spelarna. Några av dem menar att kommunikationen främst ska handla om att dela 
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information och nyheter från företaget men flera beskriver även att de vill att spelarna ska bli 

engagerade och vilja dela med sig av tips och åsikter som sedan kan användas av spelutvecklarna. 

 

“A CM takes responsibility and ownership of its community, express the 

needs of them, stand up for them and pioneers new exciting visions for the 

benefit of your players.” 

~ David Erhard, CM Electronic Arts 

Att anställa en Community Manager innebär att företaget får en person som tar ansvar för spelets 

community med alla dess spelare. Genom att ta reda på deras behov och synpunkter kan företaget 

få tillgång till viktig feedback som kan vara till hjälp för den fortsatta utvecklingen av spelen. 

Cutlip, Center och Broom (2000, 235f) menar att både positiv och negativ feedback är av 

betydelse. Genom negativ feedback kan avvikelser upptäckas och motverkas medan positiv 

feedback innebär att företaget får bekräftelse på att de kan fortsätta som tidigare eller till och med 

utöka sin verksamhet.    

Genom att Community Managern fungerar som en boundary spanner som kommunicerar både 

inom och utanför företaget, så kan informationen som denne tar fram bidra positivt till företagets 

tillväxt och överlevnad. Grunig (1992, 99) menar att företag lätt gör underförstådda antaganden om 

sin relation till omvärlden, men genom att ta in information utifrån kan det leda till förändring och 

förbättring av företaget. Cutlip, Center och Broom (2000, 234) beskriver vidare att företag som inte 

tar in information för att anpassa sig efter sin omvärld inom kort kollapsar.  

Genom att anställa en Community Manager kan företagen alltså få en större förståelse för sin 

omvärld, det vill säga kunderna och deras behov, och genom att integrera dem i företaget och 

utvecklingen av spelen vinner båda parter. Spelarna blir nöjda genom att de blir hörda och har 

möjlighet att få vad de efterfrågar samtidigt som företaget får en inblick i sina kunders behov och 

efterfrågan vilket leder till att de kan utveckla spel som många vill ha och därmed eventuellt locka 

ännu fler kunder. 

En Community Manager kan också bidra med en allmän närvaro i sociala medier genom att agera 

som representant för företaget och hålla sig uppdaterad om vilken publicitet företaget får. Genom 
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en Community Manager kan företaget skapa en strategi för sin närvaro i olika sociala medier och 

samtidigt bemöta eventuell kritik eller andra synpunkter vilket ger ett bättre intryck än att låta 

kommentarer stå obesvarade. En närvaro i sociala medier innebär också att företaget kan nå ut med 

information om sin verksamhet och sina spel till väldigt många och därmed nå ut till kunder som 

annars kanske inte hade hört talas om spelen. Precis som Kahle och Valette-Florence (2012, 237) 

säger så har sociala medier bidragit till att företag kan nå ut till väldigt många människor och 

dessutom till en relativt låg kostnad som tidigare inte varit möjligt. Även Catrin Johansson och 

Ann T. Ottestig (2011) diskuterar i sin forskningsrapport hur teknikutvecklingen påverkat 

kommunikationen avsevärt. 

Sociala mediers otroliga utveckling de senaste åren har alltså bidragit till att det är mycket lättare 

att nå ut med information och samtidigt kommunicera både med nuvarande användare men också 

med blivande kunder. Att ha en Community Manager som ansvarar för sociala medier kan alltså 

bidra med viktig publicitet för företaget och ger samtidigt möjlighet till kundkommunikation. 

Intervjupersonerna beskrev få nackdelar med att anställa en Community Manager, men en nackdel 

är att företaget troligtvis oftare kommer få höra negativa kommentarer om spelen. Oron och 

kritiken från spelarna som annars inte kommer fram måste istället bemötas. Men som beskrivet 

tidigare är även negativ feedback viktig för att företag ska kunna utvecklas och förbättras. Även 

om negativ feedback är tråkig att ta emot kan den vara viktig för företagets överlevnad. En annan 

aspekt som kan ses som en nackdel är att det självklart innebär en kostnad att anställa en 

Community Manager. Men som med alla anställda på ett företag så får kostnaden vägas mot de 

fördelar som anställningen eventuellt kan innebära. 

“A Community Manager with the right spirit, the right tools and the freedom 

and trust by its company can make a difference.” 

~ David Erhard, CM Electronic Arts 

Genom att anställa en Community Manager som kommunicerar med spelarna och ser till att deras 

synpunkter vidarebefordras till spelutvecklarna kan denna person eventuellt ses som en långsiktig 

investering för företaget. Spelföretagen behöver sina spelare för att överleva och genom att 
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kommunicera med dem kan de utveckla spel utifrån efterfrågan och därmed med större sannolikhet 

överleva den tuffa konkurrensen gentemot andra spelföretag. 

5.3 Community Managern vs. den strategiska kommunikatören 

I arbetsannonserna var det endast ett av fem företag som krävde en fyraårig högskole- eller 

universitetsutbildning. Av de resterande krävdes i princip bara god språkförmåga, ett stort intresse 

för spel och en del kunskaper inom sociala medier. Endast två av företagen krävde någon form av 

arbetslivserfarenhet inom communities. Det betyder alltså att det viktigaste för fyra av fem företag 

inte var någon form av universitetsutbildning, utan snarare en engagerad person med ett brinnande 

intresse för spel.  

Även bland de fem intervjuade var det endast en som hade en färdig universitetsexamen. De 

resterande hade väldigt skilda bakgrunder, en hade till exempel endast gymnasieutbildning medan 

en annan gått en kvalificerad yrkesutbildning. En av dem hade även en bakgrund som lärling inom 

IT. Både intervjuerna och arbetsannonserna tyder alltså på att det inte finns någon specifik 

utbildning som en Community Manager bör ha, utan att deras bakgrund och förkunskaper är 

mycket varierande.  

I två av arbetsannonserna krävdes erfarenhet inom arbete med communities och av de intervjuade 

var det hela tre av fem som på något sätt arbetat med communities tidigare. Två av 

intervjupersonerna  hade gjort detta på frivillig basis på grund av sitt intresse för spelet. Det tyder 

alltså på att det kan anses vara viktigare att personen har ett intresse för det aktuella spelet (eller 

spel generellt) och har varit aktiv i spel-communities tidigare, än att hen har en universitets-

utbildning bakom sig. I övrigt var arbetslivserfarenheten hos intervjupersonerna också väldigt 

varierande, allt från webbredaktör till bredbandssupport eller lagerarbetare vilket precis som i 

arbetsannonserna visar att tidigare arbetslivserfarenhet kanske inte är det viktigaste utan istället 

någon form av erfarenhet eller intresse av spelvärlden.   

En kommunikatör, även kallad informatör, är enligt Heide och Simonsson en person med bred 

kunskap som sträcker sig över många områden. Kommunikatören ska vara expert på 

kommunikation och inte bara fungera som informationsförmedlare (2002, 181). Eftersom både 

intervjuerna och arbetsannonserna visat att Community Managers kan ha väldigt olika bakgrund 

och erfarenheter skulle kommunikatörens breda kunskap inom olika områden kunna komma väl till 
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pass. Eftersom arbetet som Community Manager också innebär mycket kommunikation med olika 

människor skulle kommunikatörens kunskaper inom  kommunikation kunna vara mycket värde-

fulla. Sveriges kommunikatörer (2013) beskriver att yrkesrollen som kommunikatör innefattar 

förvaltning och utveckling av organisationens anseende och relevant kommunikation gentemot 

målgrupper. Det är också kommunikatörens uppgift att omvärlden har relevant information om 

organisationen samt att organisationen har relevant information om omvärlden. Att båda parter ska 

bygga upp en förståelse för varandra.  

Detta visar att kommunikatörens uppgifter stämmer väl överrens med Community Managerns. 

Kommunikatören ska förvalta och utveckla organisationens anseende, vilket kan liknas vid 

Community Managerns arbete i sociala medier där hen kan ses som en representant för sitt företag 

och ska visa det från dess bästa sida. Kommunikatörens uppgift att ge relevant information till 

omvärlden samt att ge relevant information tillbaka till organisationen kan liknas vid Community 

Managerns boundary spanner-funktion där spelarna får relevant information om spelen och 

företaget, samtidigt som spelutvecklarna erhåller viktig information från spelarna. Både 

kommunikatören och Community Managern arbetar alltså med att skapa en förståelse mellan sitt 

företag eller organisation och dess omvärld.  

Som tidigare nämnt var kraven på utbildning och arbetslivserfarenheter relativt få i arbets-

annonserna, men däremot var det desto fler personliga egenskaper som eftersträvades. Företagen 

efterfrågade en person som skulle vara “serviceinriktad” och ha en “vilja att göra sitt bästa”. De 

beskrev också att det var viktigt att personen var social och kunde ta egna initiativ samt vara 

kreativ i sitt arbete. Listan på efterfrågade egenskaper kan göras lång vilket tyder på att företagen 

alltså tycker det är viktigare hur Community Managern är som person än vilken bakgrund och 

erfarenhet hen har. Detta är intressant eftersom personliga egenskaper är svåra att mäta eller 

kontrollera till skillnad från andra kompetenser. Att kunna bedöma om en person är kreativ eller 

serviceinriktad kräver troligtvis längre tid än den avsatta tiden för en anställningsintervju. Om 

företagen anser att dessa egenskaper är viktiga kan det innebära att de får provanställa personen för 

att under en längre tid se om kraven uppfylls.  
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6. Slutsatser och diskussion 

Yrkesrollen för en Community Manager är svår att definiera eftersom den kan skilja mycket 

mellan olika företag. Vilken utbildning och arbetslivserfarenhet Community Managern har visade 

sig vara väldigt varierande. Det går inte att säga exakt vilken utbildning en Community Manager 

bör ha utan det som efterfrågas är istället ett stort intresse för spel eller någon form av erfarenhet 

inom spel-communities. Att vara språkkunnig och duktig på kommunikation är viktiga 

kompetenser och förmågan att vara social och kreativ är eftersträvansvärt.  

Även arbetsuppgifter och ansvarsområden är varierande men Community Managerns huvudsakliga 

uppgift är att vara ett filter mellan spelare och spelutvecklare. Genom att kommunicera med båda 

sidor kan viktig information sorteras ut och sedan förmedlas mellan de olika parterna. Att arbeta 

som Community Manager innebär också att vara en representant för sitt community och ansvara 

för att ta hand om dess spelare. Genom att finnas tillgänglig i forum och andra sociala medier kan 

spelarna få svar på eventuella frågor och därmed känna en trygghet i att det finns någon att vända 

sig till. Kommunikation kan ses som ett nyckelord i arbetet som Community Manager.  

En fördel med att anställa en Community Manager är att spelföretagen får en viktig förståelse för 

sina spelares behov och önskemål. Att ha en insikt i detta är av största vikt för företagets framtida 

utveckling då konkurrensen idag är hård inom spelbranschen. Genom att involvera spelarna och få 

dem att känna sig delaktiga i spelutvecklingen är det större sannolikhet att företaget får trogna och 

lojala kunder som vill fortsätta spela. Förutom att förmedla viktig information mellan spelare och 

spelutvecklare kan Community Managern också bidra med en allmän närvaro i sociala medier. 

Dels genom att bevaka vad som skrivs om företaget och spelbranschen i allmänhet, men också 

genom att bemöta och svara på eventuell kritik och synpunkter.  

En nackdel med att anställa en Community Manager är att företaget i större utsträckning får höra 

negativ kritik från spelarna. Denna kritik behöver företaget lära sig att bemöta. Samtidigt kan den 

negativa kritiken vara viktig att ta till sig eftersom den kan innebära att fel eller problem med 

spelen hittas och därmed kan åtgärdas. Ytterligare en nackdel med att anställa en Community 

Manager är självklart att det innebär en extra kostnad för spelföretaget. Det är alltså upp till varje 

enskilt företag att bestämma om fördelarna med att anställa en Community Manager överväger 

nackdelarna.   
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För att arbeta som Community Manager krävs det alltså i många fall ingen högskole- eller 

universitetsutbildning. Däremot efterfrågar flera företag istället ett antal personliga egenskaper, till 

exempel ”Vilja att göra sitt bästa”, ”intiativtagande” och ”kreativ”. Att företagen fokuserar mer 

på hur Community Managern är som person snarare än vilken utbildning hen har kan tyda på att de 

inte riktigt vet hur personen konkret ska arbeta. Det kan också vara en orsak till att Community 

Managerns arbetsuppgifter ofta är varierande och sällan förutbestämda. Community Managern får 

alltså själv i många fall utveckla och styra sina egna arbetsuppgifter. Detta kan vara positivt om 

personen är driven och duktig på att ta produktiva beslut, men om företaget anställer en person som 

har svårt att bedöma vad som är viktigt kanske hen ägnar sin tid åt helt fel saker som inte alls 

gynnar företaget. Det kan därför underlätta om det finns ett antal fastställa arbetsuppgifter för 

Community Managern, samtidigt som det kan vara viktigt att lämna ett visst utrymme för personen 

att ta egna beslut gällande sin arbetssituation. 

Eftersom Community Managern helst ska finnas tillgänglig för spelarna så fort de har några 

problem eller synpunkter så kan det innebära svårigheter att hålla fasta arbetstider. I och med att 

många spel har spelare världen över så finns det aktiva spelare under dygnets alla timmar. Det 

innebär att Community Managerns ansvar över spelets community egentligen aldrig vilar. Det kan 

alltid hända något oförutsätt och spelarna kommer alltid vilja ha snabba svar på sina frågor. Detta 

kan innebära många timmars övertid eller helgarbete om Community Managern tar sitt ansvar på 

stort allvar. Att ha en ansvarsfull Community Manger som bryr sig om sitt community är självklart 

viktigt, men blir ansvarskänslan för stark kanske det innebär att arbetet aldrig vilar. Därför kan det 

vara viktigt att sätta fasta arbetstider och även meddela dessa till spelarna för att inte riskera att 

Community Managern aldrig får vara ledig, eller i värsta fall till och med blir utbränd till slut.  

Community Management är en relativt ung men växande yrkeskategori. Det är inte bara 

spelföretag som kan anställa en Community Manager, utan även andra typer av företag som på 

något sätt vill nå ut och kommunicera med sina kunder. Då konkurrensen om kunder inom många 

branscher blir allt hårdare, kan behovet av denna yrkesroll komma att växa framöver. Detta kan i 

sin tur leda till nya arbetstillfällen för strategiska kommunikatörer, då deras arbetssätt och ansvar 

på många sätt överensstämmer med Community Managerns. Även om denna undersökning visade 

att många Community Managers idag inte har en universitetsutbildning så skulle kommunikatörens 

kompetens definitivt kunna vara värdefull i arbetet som Community Manager.  
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Att yrkesrollen idag är svår att definiera kan bero på att den är under ständig utveckling. Tekniken 

gör nya framsteg varje dag och det innebär samtidigt att människors spelvanor förändras. Denna 

kontinuerliga teknikutveckling kommer troligtvis innebära både utmaningar och framgångar för  

spelföretagen och dess Community Managers. Med detta i åtanke kan det bli mycket intressant att 

följa yrkesrollens utveckling och se vad framtida forskning inom ämnet kommer att utvisa.  
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Bilaga 1 

Mailade spelföretag: 

 

Avalanche Studios 

Communisports AB 

EA Digital Illusions CE 

Fatshark  

Ghost Games 

Illusion Labs 

King 

Legendo 

MindArk 

Mojang 

Mythicscape 

Paradox Development Studio 

Power Challenge AB 

SimBin Studios 

Southend Interactive 

Star Vault  

Starbreeze Studios 

Tarsier Studios 

Ubisoft Massive 

Zoink Games 

  

http://en.wikipedia.org/wiki/Avalanche_Studios
http://en.wikipedia.org/wiki/EA_Digital_Illusions_CE
http://en.wikipedia.org/wiki/Fatshark
http://en.wikipedia.org/wiki/Ghost_Games
http://en.wikipedia.org/wiki/Illusion_Labs
http://en.wikipedia.org/wiki/Legendo
http://en.wikipedia.org/wiki/MindArk
http://en.wikipedia.org/wiki/Mojang
http://en.wikipedia.org/wiki/Mythicscape
http://en.wikipedia.org/wiki/Paradox_Development_Studio
http://en.wikipedia.org/wiki/Power_Challenge_AB
http://en.wikipedia.org/wiki/SimBin_Studios
http://en.wikipedia.org/wiki/Southend_Interactive
http://en.wikipedia.org/wiki/Star_Vault
http://en.wikipedia.org/wiki/Starbreeze_Studios
http://en.wikipedia.org/wiki/Tarsier_Studios
http://en.wikipedia.org/wiki/Ubisoft_Massive
http://en.wikipedia.org/wiki/Zoink_Games
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Bilaga 2 

Intervjuguide (svenska) 

 

Jag heter Amanda Palmqvist och studerar mitt sista år på Medie- och kommunikations-

vetenskapliga programmet på Umeå Universitet. Jag skriver just nu min C-uppsats som syftar till 

att undersöka yrkesrollen Community Manager inom spelföretag och om den är relevant för den 

strategiska kommunikatören. I och med detta har jag kontaktat dig som jobbar som Community 

Manager för att få din syn och åsikt angående din yrkesroll.  

Svaren på frågorna kommer användas i studiesyfte och den slutgiltiga uppsatsen kommer att 

presenteras för Dohi Sweden i syfte att hjälpa dem att ta ett beslut angående eventuell anställning 

av en Community Manager. Om du önskar vara anonym, skriv ett “X” i namnrutan nedan. Du får 

gärna fylla i företagsnamnet enbart så att jag kan hålla reda på vilka företag jag fått svar från.  

Tack så mycket för att du medverkar!  

 

Namn: 

Företag: 

Tema 1: Bakgrund 

 

1. Vilken utbildning har du? 

 

2. Vad har du arbetat med tidigare? 

Tema 2: Arbetsroll 

 

3. Hur ser en vanlig arbetsdag ut? (Vilka arbetsuppgifter ingår?) 

 

4. Hur brukar du hålla kontakt med spelarna? 

 

5. Har du skapat en relation mellan dig och spelarna? I så fall, hur har du byggt upp 

den? 
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Tema 3: Utbyte  

 

6. Brukar du få synpunkter på spelen från spelarna? I så fall, hur hanterar du dem? 

 

7. Vilka är fördelarna med att anställa en Community Manager? 

 

8. Finns det några nackdelar? 

 

9. Har du något att tillägga? 
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Bilaga 3 

Intervjuguide (engelska) 

My name is Amanda Palmqvist and I'm studying my final year of Media and Communication 

Science at Umeå University in Sweden. I am currently writing my Bachelor thesis that aims to 

examine the professional role of Community Managers in the gaming business and whether this 

role would be suitable for the Strategic Communicator. I have contacted you as a Community 

Manager to obtain your views and opinions on your professional role. 

The answers will be used for the purpose of this study and the final paper will be presented to the 

Swedish gaming company Dohi Sweden, in order to provide them with support for their decision 

on the possible employment of a Community Manager. It is entirely up to you whether you want 

to be anonymous or not. Should you wish to be anonymous, please mark the "Name" box below 

with "X". I would like you to fill the "Company" box only so I can keep track of which companies 

I have recieved answers from.  

Thank you very much for your participation! 

 

Name:  

Company: 

 

Theme 1: Background 

1. What education do you have? 

 

2. What have you worked with before? 

 

Theme 2: Professional role 

 

3. What does a typical workday look like? (Which tasks are included?) 

 

4. How do you keep in touch with the players? 

 

5. Have you built up a relationship between yourself and the players? If so, how have 

you built it? 
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Theme 3: Exchange 

 

6. Do you get comments on the games from the players? If so, how do you handle the 

comments? 

 

7. What are the benefits of hiring a Community Manager? 

 

8. Are there any disadvantages? 

 

9. Is there anything else you want to add? 
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Bilaga 4 

Rekryteringssidor: 

http://www.monster.se/ 

http://www.workey.se/ 

http://www.careerbuilder.se/ 

http://www.manpower.se/ 

http://www.bemannia.se/ 

http://www.arbetsformedlingen.se/platsbanken 

http://www.stepstone.se/ 

http://www.jobbsafari.se/ 

http://www.jobbet.se/ 

http://jobbkallan.se/ 

http://www.careerjet.se/ 

http://doldajobb.se/ 

http://www.jobstar.se/ 

http://se.jobrapido.com/ 

http://uniflex.se/ 

http://www.merajobb.se/jobb 

http://www.acadent.com/ 

http://hireit.se/ 

http://www.jobbidag.se/ 

http://www.metrojobb.se/ 
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http://www.jobbsafari.se/
http://www.jobbet.se/
http://jobbkallan.se/
http://www.careerjet.se/
http://doldajobb.se/
http://www.jobstar.se/
http://se.jobrapido.com/
http://uniflex.se/
http://www.merajobb.se/jobb
http://www.acadent.com/
http://hireit.se/
http://www.jobbidag.se/
http://www.metrojobb.se/

