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Sammanfattning

Denna  undersökning  behandlade  ämnet  IGA  (in-game  advertising).  8
undersökningsdeltagare  spelade  ett  2D-platformer-spel  som  innefattade  två
reklamtyper: en reklamtavla och en pop-up-reklam, som båda visade stillbildsreklam
för fiktiva spel. Deltagarnas åsikter om reklamtyperna och huruvida de lade märke till
endera reklamtyp mättes med hjälp av en digital  enkät.  Undersökningen tog stöd i
tidigare forskning om IGA, gällande åsikter om reklam i spel och uppmärksamhet mot
den. Bland annat LC4MP (limited-capacity model of mediated message processing)
och vanliga sätt  att  mäta recall  och recognition låg  till  grund för  undersökningens
utformning. Resultatet antyder att det är möjligt att ha en reklamtavla och pop-up-
reklam i samma spel utan att någondera reklamtyp tar för mycket uppmärksamhet
eller  får  bättre  omdöme än den andra.  Framtida forskning diskuterades  där  bland
annat  spelerfarenhet  kan  undersökas  vidare  i  samma  utformning  som  denna
undersökning hade. Det är även möjligt för spelföretag att undersöka ämnet vidare.

Nyckelord: Spel, reklam, in-game advertising, LC4MP, reklamtavla, pop-up
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1 Introduktion

Spel kan utvecklas på olika sätt. De kan tas fram av små grupper eller multimiljon-bolag som
finansieras av utgivare (Nelson 2002). På senare år har många spel släppts av så kallade
indieföretag,  som ofta  är  små,  fristående företag utan utomstående finansiellt  stöd,  men
många spel publiceras fortfarande av speljättar som EA, som finansierar spelstudios. Med
det  sagt  går  det  att  anta  att  spelbranschen är  ojämn på  många  sätt,  inte  minst  genom
potentiella intäkter. När indieföretag inte kan mäta sig med de budgetar som stora företag
har kanske de måste söka sig till alternativa källor än försäljning av spel i sig för att täcka
upp för produktionskostnaderna av ett spel och få möjlighet till någon slags ekonomisk vinst.
Att lägga in reklam i spel blir allt vanligare (Tuten & Ashley 2016), särskilt i mobilspel, där
70% av spel till Android och 80% av spel till iOS innehåller reklam (WePC 2018). Därför ger
reklam en möjlighet för såväl indieföretag som multimiljon-bolag att tjäna pengar, särskilt
om spelet är gratis att spela, eftersom företag som vill marknadsföra sina varumärken i spel
betalar för reklamen. Med möjligheten att ta del av en sådan inkomstkälla är det viktigt för
spelutvecklare att veta hur reklam kan läggas in i spel och hur reklamen påverkar spelare.

Denna undersökning presenterar först några aspekter av reklam i spel i en grundläggande
bakgrund  om  tidigare  forskning  inom  ämnet,  för  att  visa  på  hur  det  är  möjligt  att
inkorporera reklam i spel, vad spelares åsikter om reklamen är och vad de lägger märke till.
Huvudämnena som tas upp är reklam i digitala spel och uppmärksamhet, med reklam i spel
som fokus. Centrala begrepp för reklam i spel och forskning inom ämnet presenteras.

Därefter  kommer  en problemformulering  som låg  till  grunden för  en  undersökning  som
fokuserade på en specifik aspekt av in-game advertising (IGA). Den aspekten var hur spelare
förhåller  sig  till  två  typer  av  in-game  advertising  när  de  förekommer  i  samma  spel.
Undersökningens syfte var att ta reda på om spelare lägger märke till båda typerna av reklam
när de är med i samma spel och om de föredrar endera reklamtyp framför den andra.

En  metodbeskrivning  med  en  kort  etisk  diskussion  tas  upp  i  samma  avsnitt  som
problemformuleringen. Metoden belyser att undersökningen baserades på en artefakt, 2D-
platformer-spelet Diamond Run, som hade en reklamtavla och en pop-up-ruta som visade
olika reklamer för spel. Reklamen var fiktiv för att utesluta eventuell partiskhet till befintliga
varumärken. Undersökningsdeltagare spelade spelet och svarade direkt efteråt på en enkät,
där de bland annat ombads peka ut den reklam de såg i spelet i en lista, där reklamen som
fanns med i spelet blandats med reklam som inte fanns med, och ranka hur de upplevde
reklamen på Likert-skalor. Enkäten tog inspiration av tidigare enkäter som tagits fram inom
forskning för reklam i spel. Skapandet av artefakten och enkäten och olika val som gjordes
gällande  båda  presenteras  i  en projektbeskrivning.  Resultatet  av  undersökningen och  en
diskussion om det presenteras i dokumentets avslutande delar, tillsammans med förslag om
fortsatt forskning.
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2 Bakgrund

Det finns många aspekter som påverkar spelares tycke om reklam i spel och huruvida spelare
överhuvudtaget  lägger  märke  till  reklamen.  Typ  av  reklam  jämfört  med  spelkontext,
mängden våld i spelet och spelares huvudsakliga fokus är exempel på faktorer som påverkar
spelares  förhållning till  och uppmärksamhet  mot  reklam.  Detta  avsnitt  presenterar  olika
typer  av  reklam  i  spel,  vad  som  påverkar  spelarnas  åsikter  om  reklamen  och  hur
uppmärksamheten  hos  spelarna  ser  ut.  Varje  kategoris  relevans  för  undersökningen
presenteras även.

2.1 Reklam i digitala spel
Reklam i digitala spel har olika former. Ibland är reklamen fokuset för spelet, ibland finns
den  runt  spelfönstret  och  ibland  är  den  ett  inslag  i  bakgrunden  av  spelvärlden
(Verberckmoes,  Poels,  Dens,  Herrewijn  &  De  Pelsmacker  2016).  Vanliga  former  av
marknadsföring genom spel  är  via  in-game advertising,  förkortat  IGA, och  advergames.
Viktigt att notera är att IGA och advergames inte är samma sak (Terlutter & Capella 2013;
Verberckmoes et al 2016). I de fall när ett spel är specifikt framtaget för att lyfta fram ett
specifikt varumärke och spelet i sin kärna är reklam kallas det för ett advergame (Tuten &
Ashley 2016; Terlutter & Capella 2013). Advergames är ofta gratis att spela eller ladda ned
via företags hemsidor och är även lätta att spela (Terlutter & Capella 2013).

Denna undersökning fokuserade på  in-game advertising, alltså IGA. Terlutter och Capella
(2013) beskriver IGA som inkludering av reklam i spel där reklamen inte är fokus och där
den kan integreras i spelandet på ett diskret eller tydligt sätt, eller som en del av moment
utanför  spelandet,  till  exempel via  laddningsskärmar.  IGA kan dyka upp på bland annat
reklamtavlor (billboards) och bilar (Nelson 2002). Det finns två distinkt olika typer av IGA:
statisk IGA, där reklamen läggs in i spelet från början, inte är uppkopplad till internet och
inte  kan  ändras  efter  publicering  av  spelet,  och  dynamisk  IGA,  där  reklamplatser  finns
tillgängliga för olika företag och reklamen byts i spelet via internetuppkoppling (Terlutter &
Capella 2013). Trots att dynamisk IGA blir allt vanligare, särskilt i mobilspel, använde sig
denna undersökning av statisk IGA för att underlätta evaluering av undersökningsresultatet
genom att alltid ha samma reklam i det spel som användes.

2.1.1 Implementation av IGA
Vissa implementationer av IGA passar bättre för olika typer av spel och olika slags reklam.
Till exempel passar verkliga varumärken bättre in i nutida, realistiska sammanhang än till
exempel medeltida fantasivärldar, eftersom vår verklighet redan innehåller mycket reklam
och vi har därför lättare att förhålla oss till den i mer verklighetstrogna spel (Verberckmoes
et al 2016). Sport- och racingspel är frekventa användare av IGA, båda inom forskning och
underhållning,  särskilt  i  form  av  reklamtavlor,  bildekaler  och  liknande  (se  till  exempel
Verberckmoes et al 2016; Nelson 2002; Lee & Faber 2007; Nelson, Yaros & Keum 2006).

Viss reklam presenteras i det främre synfältet medan annan reklam finns i periferin (Lee &
Faber 2007). Exempel på reklam i det främre synfältet är dekaler med reklam för däck på
den bil som spelaren kör i ett racing spel. Reklam i periferin kan till exempel vara för ett
byggnadsvaruhus på en reklamtavla eller vägräcken längsmed en racingbana. Reklam i det
främre synfältet är lättare att lägga märke till och därför lättare att minnas (Lee & Faber
2007), åtminstone när spelet har en låg hastighet (Vashisht & Royne 2016). Det finns med
andra ord forskning som undersöker huruvida spelare lägger märke till reklam i det främre

2



synfältet jämfört med reklam i periferin (se till exempel Lee & Faber 2007; Vashisht & Royne
2016; Lull, Gibson, Cruz & Bushman 2016), men det finns enligt min vetskap ingen tidigare
forskning som undersökt hur dessa två typer av reklam fungerar om de är med i samma spel,
alltså huruvida det är möjligt att ha båda reklamtyperna i samma spel utan att någon typ
”slår ut” den andra. Denna undersökning fokuserade på detta.

2.1.2 Spelares förhållning till reklam i spel
Det finns ett antal faktorer som påverkar hur spelare förhåller sig till reklam i spel. Först och
främst är spelkontexten viktig för att få spelaren att registrera reklamen och vad den försöker
sälja (Yoo & Eastin 2017). Om spelkontexten är negativ, till exempel full av våld, blod och
liknande,  blir  även spelarnas  åsikt  om varumärket  som marknadsförs  negativ  (Waiguny,
Nelson  & Marko 2013;  Yoo & Peña 2011).  För  att  få  bästa  möjliga  uppmärksamhet  och
positiva attityder från spelare bör reklam inte användas i negativa spelkontexter (Waiguny,
Nelson & Marko 2013; Yoo & Peña 2011; Yoo & Eastin 2017). Varumärken som är okända för
spelaren  bör  placeras  i  neutrala  spelkontexter,  där  spelaren  har  god  möjlighet  att  lägga
märke till dem, medan redan kända varumärken bör visas i positiva spelkontexter, som när
spelaren får  hjälpsamma föremål (Yoo & Peña 2011).  Eftersom denna undersökning inte
använde sig av befintliga varumärken, vilket förklaras nedan, presenterades reklamen i en
neutral spelkontext.

En annan viktig faktor är hur reklamens innehåll passar in i spelkontexten och spelvärlden,
alltså  vilken  typ  av  reklam  som  spelare  förväntar  sig  se  i  spelet  (Lee  &  Faber  2007;
Verberckmoes  et  al  2016).  Den  engelska  termen  för  detta  är  congruity,  på  svenska
kongruens.  Hög kongruens, när reklamen passar in i spelkontexten, kan leda till  positiva
attityder mot reklamen och varumärket (Tuten & Ashley 2016). Låg kongruens, att reklamen
inte stämmer väl med spelkontexten, kan resultera i negativ attityd mot reklamen (Lee &
Faber  2007;  Huang & Yang 2012;  Verberckmoes  et  al  2016),  men den  drar  till  sig  mer
uppmärksamhet än reklam med hög kongruens (Lee & Faber 2007; Huang & Yang 2012;
Terlutter & Capella 2013; Nelson 2002). Reklam med låg kongruens kan däremot kännas
mer påträngande för spelare än reklam med hög kongruens (Verberckmoes et al 2016). Med
andra  ord  krävs  en  avvägning  mellan  uppmärksamhet  och  spelares  attityder  vid
implementationer av reklam med olika nivåer av kongruens.

Ännu en faktor som påverkar spelares förhållning till reklamen är huruvida varumärket som
marknadsförs är känt av spelaren sedan innan eller inte. Om varumärket är välkänt leder det
till  större  igenkänning  och  uppmärksamhet  (Herrewijn  & Poels  2015)  och  över  lag  mer
positiva attityder till reklamen (Yoo & Peña 2011), men även negativa attityder är möjliga om
spelkontexten är negativ (Terlutter & Capella 2013). Ofta beror attityden mot reklam för ett
redan känt varumärke på hur spelaren upplevt varumärket innan det dyker upp som IGA
(Waiguny,  Nelson  &  Marko  2013).  Detta  beror  på  så  kallad  priming,  som ger  spelaren
associationer till människor, platser och föremål som varit i samma kontext som varumärket
vid ett tidigare tillfälle (Waiguny, Nelson & Marko 2013). Exempel på priming kan vara av ett
ord, som skola, som kan ge associationer till  lärare, lektioner och raster. För att undvika
primingeffekter  och  spelares  partiskhet  till  befintliga  varumärken  användes  fiktiva
varumärken i denna undersökning. Användning av fiktiva varumärken inom forskning för
reklam i spel är vanligt förekommande (se till exempel Herrewijn & Poels 2013; Yoo & Eastin
2017; Lee & Faber 2007; Huang & Yang 2012; Roettl & Terlutter 2018).

Andra faktorer som kan påverka spelares förhållning till IGA är spelets svårighetsgrad, där
lättare nivåer leder till större uppmärksamhet mot reklamen och positivare känslor till den
än i  svårare  nivåer  (Herrewijn  & Poels  2013),  och om det  är  möjligt  att  interagera med
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reklamen, där interaktion leder till bättre attityder mot reklamen (Verberckmoes et al 2016).
Roettl  och  Terlutter  (2018)  indikerar  att  ett  spels  teknologi,  om  det  spelas  i  2D,
stereoskopisk  3D eller  virtual  reality,  inte  har  någon påverkan på spelares  attityder  mot
reklamen. Däremot ger 2D-spel spelare en större möjlighet att lägga märke till reklamen än
vad  stereoskopisk  3D  och  virtual  reality  gör,  eftersom  det  ger  spelare  färre  visuella
dimensioner och färre intryck (Roettl & Terlutter 2018). Med det sagt använde sig denna
undersökning  av  ett  2D-spel  med  en  relativt  låg  svårighetsgrad.  På  grund  av  tids-  och
teknikbegränsningar var spelets IGA inte interaktiv, trots de potentiellt positiva effekterna av
interaktiviteten.

2.2 Uppmärksamhet
Uppmärksamhet är  ett  vanligt  begrepp som de flesta förstår sig på och redan i  slutet på
1800-talet lades en tydlig definition av ordet fram:

Everyone knows what attention is. It is the taking possession by the mind,
in clear and vivid form, of one out of what seem several simultaneously
possible  objects  or  trains  of  thought.  Focalization,  concentration,  of
consciousness are of its essence.

James, 1890, ss. 403-404 

Uppmärksamhet är särskilt viktigt för IGA. Trots att spelares förhållning och attityd mot IGA
är viktig är det irrelevant om spelaren aldrig lägger märke till reklamen. Därför är spelares
uppmärksamhet central för lyckad IGA. Att få spelare att aktivt se på IGA kan däremot vara
problematiskt  av  flera  anledningar.  Folk  undviker  ofta  medvetet  att  se  på  reklam
(Milosavljevic & Cerf 2008), men för spel kan detta vara mindre kritiskt eftersom reklamen
inte är det primära fokuset (Lee & Faber 2007).

Det största problemet ligger i att ge spelaren en möjlighet att se reklamen i allt annat som
redan händer i  spelet.  Milosavljevic  och Cerf (2008) såg till  tidigare forskning om tryckt
reklam och till viss del även TV-reklam och belyste att trots att personer ofta undviker att
medvetet se på reklam lägger de ofta automatiskt märke till den på ett undermedvetet plan.
Därmed går det att anta att även om spelare inte har fokus direkt riktad mot reklam kan de
ändå undermedvetet lägga märke till den, vilket Terlutter och Capella (2013) resonerar om.
Detta går hand i hand med forskning om reklam i det främre synfältet och reklam i periferin,
där den i främre synfältet får mer uppmärksamhet men den i periferin ändå inte är obemärkt
(Lee  &  Faber  2007;  Vashisht  &  Royne  2016)  och  troligtvis  har  uppmärksammats
undermedvetet.

Placeringen av IGA och undermedveten uppmärksamhet riskerar ändå att inte räcka till för
att  fånga  spelares  uppmärksamhet  när  något  intressant  händer  i  spelet.  Till  exempel  är
spelare ofta så fokuserade på våldshandlingar i spel att de inte lägger märke till reklamen
(Yoo & Peña 2011; Lull et al 2016). Seo, Kim, Lee och Jung (2018) gjorde en undersökning
där en del av undersökningen fokuserade på när det är lämpligast att visa reklam för tittare
under strömning av e-sport. Deras resultat visar att det är lämpligast att visa reklamen i icke-
intensiva stunder, det vill säga inte under strider, bossfighter eller andra stunder som kan
göra båda tittare och spelare extra fokuserade på spelet (Seo et al 2018). Detta indikerar
detsamma som forskningen om våld och reklam i spel. Det går därmed att anta att det är
lämpligt att placera reklam i icke-intensiva stunder utan våld för att ge reklamen så mycket
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uppmärksamhet  som  möjligt.  Dessa  iakttagelser  går  även  att  koppla  till  kognition,  där
uppmärksamhet är en central förmåga, och människans begränsade kognitiva förmåga.

2.2.1 Limited-capacity model och LC4MP
En modell som ofta används inom forskning om reklam i spel är limited-capacity model of
attention,  LCM,  av  Kahneman  (1973).  En  variant  som  också  används  ofta  är  limited-
capacity  model  of  mediated  message  processing,  eller  LC4MP,  av  Lang  (2000).  Båda
modellerna  säger  att  en  persons  förmåga  att  fokusera  är  begränsad  och  att  fokuset  är
uppdelat på två stora punkter: en huvuduppgift och en sidouppgift (Herrewijn & Poels 2013;
Seo et al 2018; Lee & Faber 2007; Huang & Yang 2012; Terlutter & Capella 2013). Ju mer
fokus och kognitiv kapacitet som används för huvuduppgiften, desto mindre blir kvar till
sidouppgiften (Lee & Faber 2007; Vashisht & Royne 2016). För spelare är huvuduppgiften
just att spela (Roettl & Terlutter 2018), det vill säga kontrollera en karaktär eller på något
annat sätt interagera med spelet, och sidouppgiften är att se på reklamen. Mängden fokus
som krävs för huvuduppgiften är lägre för erfarna spelare än oerfarna (Lee & Faber 2007),
vilket indikerar att en spelares generella spelerfarenhet är en viktig faktor för att avgöra hur
stor uppmärksamhet de kan lägga på IGA.

LC4MP består dessutom av tre underprocesser: encoding, storage och retrieval (Huang &
Yang 2012). Dessa förklarar hur informationsinsamling och lagring går till, vilket i sin tur är
viktigt  att  förstå  för  spelutvecklare  och  företag  som  vill  implementera  IGA (Terlutter  &
Capella 2013).  Encoding är  en process,  baserad på en persons mål,  som väljer  ut  vilken
information som är relevant och lägger de relevanta delarna i korttidsminnet (Huang & Yang
2012).  Encoding-processen  har  en  medveten,  fokuserad  del  och  en  automatisk,
undermedveten  del  som  aktiveras  av  stimulus  som  verkar  relevant  för  målet  eller  som
förändrar omgivningen på ett oväntat sätt (Huang & Yang 2012). Storage-processen innebär
att hjärnan kopplar ihop den nya informationen med befintlig information och om den nya
informationen passar bra med den befintliga förbättras lagringen av den nya informationen
(Huang  &  Yang  2012).  Retrieval-processen  pågår  samtidigt  som  en  person  tar  in  ett
meddelande, eller reklam, och består av att personen kopplar samman meddelandet med
befintlig  information  för  att  förstå  meddelandet  bättre  och  därmed  kunna  lagra
informationen  bättre  (Huang  &  Yang  2012).  Retrieval-processen  påminner  om  storage-
processen,  men  retrieval  handlar  mer  om  att  förstå  ett  meddelande  i  nuet  och  storage
fokuserar mer på att lagra informationen som meddelandet ger.

LCM och LC4MP är viktiga för implementation av IGA eftersom de antyder att spelare kan
ha svårt att lägga märke till reklam eftersom den inte är deras huvudsakliga fokus. Med det
sagt  går  det  att  anta  att  två  olika  typer  av  reklam i  samma spel  skulle  minska spelares
uppmärksamhet mot reklamen ännu mer om de visas exakt samtidigt. Därför är det lämpligt
att dela upp reklamen så att de, även om de är av olika typer, inte visas exakt samtidigt.
Modellerna i kombination med tidigare forskning om reklam i spel (se till exempel Lee &
Faber 2007; Vashisht & Royne 2016; Lull et al 2016) antyder även att reklam som är mitt i
spelarens  blickfång,  till  exempel  en  pop-up-reklam mitt  på skärmen,  är  lättare  att  lägga
märke till än reklam som är mer i bakgrunden, till exempel på en reklamtavla. Det finns
dock, enligt  min vetskap,  ingen forskning som undersöker användningen av två typer av
reklam i samma spel. Det kan därför vara värt att undersöka detta för att vidare bekräfta de
teorier som lagts fram med LCM och LC4MP.
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2.2.2 Mäta uppmärksamhet mot reklam
Det sätt att mäta om spelare lägger märke till reklam i spel som oftast används i forskning
(Roettl & Terlutter 2018) och som kan kopplas till LC4MP är att mäta spelares  recall och
recognition av varumärken. Recall är kopplat till LC4MPs retrieval-process och recognition
till storage-processen (Huang & Yang 2012; Lull et al 2016). Recall mäts ofta genom att be
spelare att direkt ur minnet själva räkna upp och beskriva de varumärken som de minns från
spelet (Nelson 2002; Nelson, Yaros & Keum 2006; Lull et al 2016). Recognition mäts ofta
genom att ge spelare en lista på varumärken som kan eller inte kan ha varit med i spelet och
be dem peka ut de som de tror sig minnas var med (Huang & Yang 2012; Herrewijn & Poels
2013; Lull et al 2016). Recognition har visat sig vara ett mer tillförlitligt sätt att mäta spelares
uppmärksamhet mot reklam på (Huang & Yang 2012; Roettl & Terlutter 2018) eftersom det
är lättare att identifiera varumärken via bilder eller text och ”känna igen dem”, istället för att
minnas  dem  rakt  av,  utan  assistans.  Denna  undersökning  använde  sig  dock  av  både
recognition och recall för att mäta spelares uppmärksamhet mot IGA.
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3 Problemformulering 

IGA (in-game advertising) kan vara en viktig inkomstkälla för spelutvecklare,  särskilt  för
nystartade indieföretag och liknande som ännu inte har en säker inkomstkälla. Därför är det
viktigt att undersöka hur IGA kan användas och hur användning av den påverkar spelare.

Det finns redan mycket forskning om reklam i spel, både för IGA och advergames, men det
finns många områden som behöver fyllas ut mer eller bemötas på ett nytt sätt. Till exempel
utgår  mycket  av  forskningen  från  racingspel  (se  till  exempel  Nelson 2002;  Lee  & Faber
2007),  vilket  har  åsidosatt  många  andra  genrer.  Mycket  av  forskningen  undersöker
dessutom  mellangruppsskillnader  (se  till  exempel  Seo  et  al  2018;  Huang  &  Yang  2012;
Verberckmoes et al 2016) och andra tillvägagångssätt för att samla in, mäta och analysera
data är underrepresenterade. Med det sagt finns det goda anledningar till att denna typ av
forskning används inom området, men ibland krävs nya infallsvinklar för att komma till nya
insikter.

Denna undersökning ämnade ge klarhet i hur två typer av IGA i samma spel förhåller sig
jämfört med varandra sett utifrån spelares uppmärksamhet och attityd mot reklamen. Vad
som  menas  med  att  reklamen  är  med  i  ”samma  spel”  är  att  båda  typerna  av  reklam
förekommer i  ett  spel  som en spelare spelar kontinuerligt.  Enligt  min vetskap har ingen
tidigare forskning undersökt hur två typer av IGA fungerar i samma spel, vilket gör det värt
att undersöka eftersom ju mer reklam som går att få in i ett spel, desto större är utvecklarnas
chanser  att  få  goda  intäkter  via  reklamen.  Därför  undersökte  denna  undersökning  hur
mycket uppmärksamhet reklam i ett spels bakgrund, via en reklamtavla, fick jämfört med
reklam i förgrunden, i form av en pop-up-ruta, när båda typerna var med i samma spel. Det
viktigaste som ämnades undersökas gällande uppmärksamheten var huruvida någon typ av
reklam tog så stor uppmärksamhet att den andra helt glömdes bort. Med tidigare forskning
(se till exempel Lee & Faber 2007; Vashisht & Royne 2016; Lull et al 2016), LCM och LC4MP
i åtanke gick det att anta att pop-up-reklamen skulle läggas märke till oftare än reklamen i
bakgrunden,  potentiellt  till  den  grad  att  reklamtavlan  helt  glömdes  bort,  även  om  den
faktiskt uppmärksammats under spelets gång. Därför lades följande antagande fram:

Pop-up-reklamen kommer  att  dra  till  sig  så  mycket  uppmärksamhet  att  reklamtavlan
glöms bort av spelaren när båda typerna av reklam finns i samma spel.

IGA ska  inte  inkräkta  på  spelupplevelsen  (Verberckmoes  et  al  2016)  eller  på  annat  sätt
förstöra den, vilket skulle ha en negativ inverkan på både spelares tycke om spelet i sig och
varumärkena som marknadsförs. Därför var det relevant att undersöka vad spelarna tyckte
om den reklam som de lagt märke till. Med tycke menas sådant som uppskattning, intresse
och om reklamen kändes påträngande. Resultatet hade möjlighet att leda till insikter som
uppmuntrade eller avrådde från flera typer av IGA i samma spel.

Denna undersökning undersökte alltså spelares förhållning till och uppmärksamhet mot två
typer av IGA i samma spel. Följande frågeställning dikterade undersökningen:

Om IGA i  form av pop-up-reklam och  en reklamtavla  förekommer i  samma spel,  hur
förhåller sig spelares uppmärksamhet och tycke till reklamen?
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3.1 Metodbeskrivning
Detta avsnitt förklarar hur frågeställningen besvarades i form av den artefakt som användes i
undersökningen, de deltagare som rekryterades, hur undersökningen gick till och hur datan
sammanställdes och analyserades.

3.1.1 Artefakt
För att kunna besvara frågeställningen behövdes en artefakt som undersökningsdeltagare
kunde spela. Artefakten var ett 2D-spel, eftersom forskning visat att det är lättare att lägga
märke till reklam i 2D-spel jämfört med stereoskopisk 3D och virtual reality, men åsikter om
reklamen tenderar vara densamma oavsett teknologi (Roettl & Terlutter 2018). Spelet var
inom genren ”sidescrolling platformer”, där spelaren kontrollerade en karaktär som tog sig
runt på banor med det huvudsakliga målet att ta sig till slutet, men med ett mindre mål att
samla på sig föremål på vägen,  med ett kameraperspektiv  som ”rullade” åt  sidan medan
karaktären  rörde  sig  åt  vänster  eller  höger.  Ett  klassiskt  exempel  på  ett  sidescrolling
platformer-spel är Super Mario Bros (Nintendo 1985). Herrewijn och Poels (2013) använde
ett 2D-spel med ett liknande sidescrolling-perspektiv i en undersökning om IGA.

Artefakten som skapats för denna undersökning innehöll inget våld eller gav på annat sätt en
negativ  spelkontext,  eftersom detta  visat  sig  ha  negativ  inverkan  på spelares  åsikter  om
reklam (Waiguny, Nelson & Marko 2013; Yoo & Peña 2011; Yoo & Eastin 2017). De enda
negativa hinder som fanns var hål som skickade tillbaka spelarkaraktären till banans början
om spelaren ramlade ned i  hålet.  I  övrigt  hade spelet  en ”lekfull”  estetik,  men reklamen
presenterades i  så neutrala situationer som möjligt för att  öka chansen att  spelarna lade
märke till den för dem helt nya reklamen (Yoo & Peña 2011).

Artefakten innefattade tre banor: en första bana där spelaren fick lära sig kontrollerna och
komma in i spelet, en andra bana med samma slags mekaniker men där IGA presenterades
på en reklamtavla och en tredje bana där IGA presenterades som pop-up. Reklamen visades
inte  under  stunder  där  spelaren  var  djupt  fokuserad  på  annat,  till  exempel  en  tekniskt
komplicerad  manöver,  eller  på  annat  sätt  var  för  uppslukad  av  spelet,  eftersom  sådana
situationer minskar den kognitiva kapaciteten till att ta in reklam (Seo et al 2018; Herrewijn
& Poels 2013). Det var inte möjligt att interagera med reklamen, annat än genom att stänga
ned pop-up-reklamen.

All reklam som användes, både i artefakten och andra delar av undersökningen, var fiktiv.
Detta eftersom spelare ofta redan har åsikter om befintliga varumärken (Waiguny, Nelson &
Marko  2013;  Yoo  & Peña  2011).  Reklamen  i  artefakten  var  för  fiktiva  spel  med samma
tematik som artefakten, eftersom det inte är ovanligt att marknadsföra andra spel via IGA.
Detta kan ses som en medelhög kongruens av reklamtyp, eftersom reklamen troligtvis inte
passade perfekt in i spelvärlden men inte var helt opassande, särskilt inte för de som var
vana spelare och hade spelat  spel  med IGA tidigare.  Eftersom kongruensen inte var hög
kunde vissa spelare ha negativa åsikter om reklamen (Lee & Faber 2007; Huang & Yang
2012; Verberckmoes et al 2016; Tuten & Ashley 2016), men de lade troligtvis även märke till
den mer (Lee & Faber 2007; Huang & Yang 2012; Terlutter & Capella 2013; Nelson 2002).
Reklamen var statisk för att underlätta datainsamling och analys.

3.1.2 Deltagare
Ungdomar  och  vuxna mellan  åldrarna  15  och  35  spenderar  mest  tid  med att  spela  spel
jämfört med andra åldersgrupper (WePC 2018). Därför var denna åldersgrupp lämplig som
målgrupp för denna undersökning. Det är trots allt irrelevant att undersöka en grupp som
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har låg potential att komma i kontakt med spel och IGA. Även om undersökningen kunnat
inkludera minderåriga i åldrarna 15-17 var inte detta något problem, eftersom ämnet inte är
av etiskt känslig eller privat karaktär (Vetenskapsrådet u.å.). Samtycke till undersökningen
kunde ha getts av skolpersonal och deltagaren själv, alltså inte nödvändigtvis av deltagarens
vårdnadshavare (Vetenskapsrådet u.å.), om detta varit aktuellt.

Deltagarna rekryterades på platser där målgruppen ofta spenderar tid, som högskolor och
gymnasieskolor,  men  även  via  sociala  medier  för  att  sedan  mötas  i  person  för  själva
undersökningen. All undersökning skedde utanför deltagarnas arbets- och lektionstid under
raster,  håltimmar  och  liknande  eftersom  denna  undersökning  inte  var  relevant  för  till
exempel de flesta gymnasiestudier och därmed inte kunde kopplas till läroplanen.

3.1.3 Genomförande
Undersökningen  bestod  av  två  huvudsakliga  steg:  att  deltagaren  spelade  artefakten  som
tagits fram för ändamålet och att deltagaren efter att ha avslutat spelsessionen svarade på en
digital enkät. Ingen del av undersökningen spelades in på något sätt.

En  session  av  undersökningen  började  med  att  deltagaren  välkomnades  och  fick  en
kortfattad beskrivning av undersökningens syfte.  Eftersom en del av syftet var att se om
deltagarna lade märke till IGA gick det inte att nämna detta eller något om reklam utan att
förstöra syftet. Därför gavs en vagare beskrivning i början, då deltagaren fick veta att det
övergripande syftet handlade om hur spelare tar in och förhåller sig till information som
visas i spel och att detta skulle ske genom att deltagaren spelade ett 2D-platformer-spel med
tre  nivåer.  En  mer  detaljerad  beskrivning  av  syftet  gavs  i  slutet  av  undersökningen  när
deltagaren  fyllt  i  enkäten.  Detta  var  i  linje  med  Vetenskapsrådets  (u.å.)  riktlinjer  för
forskning där för mycket information i början är skadligt för forskningen. Efter inledningen
om syftet fick deltagaren muntlig information om att undersökningen var helt anonym och
att den gick att avbryta när som helst, samt att all information som samlats in av deltagaren
skulle kasseras om undersökningen avbröts. Detta i  enlighet med Vetenskapsrådets (u.å.)
informationskrav  och  samtyckeskrav.  Efter  detta  ombads  deltagaren  ge  sitt  muntliga
samtycke  till  undersökningen.  När  samtycke  givits  spelade  deltagaren  artefakten  med
undersökningsledaren  närvarande.  När  deltagaren  tagit  sig  igenom  alla  tre  nivåerna
avslutades det första steget i undersökningen.

Steg två bestod av att deltagaren via en enkät delade med sig av den information som den
tagit  in  under  spelet.  Undersökningsledaren  närvarade  vid  ifyllnaden av  enkäten  för  att
säkerställa att den fylldes i fullständigt och på ett korrekt sätt. Undersökningsledaren höll sig
dock ur detta steg av undersökningen så mycket som möjligt för att inte påverka deltagaren
för mycket. Valet att använda en kvantitativ enkät baserades på att svaren som krävdes var
rättframma och inte krävde detaljerade eller djupgående svar, vilket gjorde en enkät mer
lämplig än en intervju (Williamson 2002), särskilt när enkäten till stor del bestod av bilder.
Andra tillvägagångssätt,  som till  exempel observation, för att se om deltagare identifierar
reklamen vore möjligt att använda, särskilt med hjälp av teknik inom eyetracking, men även
detta  skulle  kräva  en  enkät  eller  intervju  för  att  mäta  deltagares  åsikter  om  reklamen.
Eftersom  LC4MPs  recall  och  recognition  har  mätts  med  enkäter  förut  (se  till  exempel
Herrewijn  &  Poels  2013;  Huang  &  Yang  2012;  Vashisht  &  Royne  2016)  ansågs  detta
tillvägagångssätt lämpligt för denna undersökning.

Enkäten var uppdelad i olika segment. Första segmentet började med en kategori-fråga där
deltagaren  ombads  välja  den  åldersgrupp som den  tillhörde,  med ”vill  ej  ange”  som ett
alternativ.  Sedan kom en ja/nej-fråga om huruvida deltagaren ansåg sig vara en erfaren
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spelare gällande spel i allmänhet. Sedan följde ännu en ja/nej-fråga om huruvida deltagaren
lade märke till någon reklam i spelet. Om svaret var nej gick deltagaren vidare till segment
två, men om svaret var ja ombads deltagaren att i en frisvars-fråga beskriva typ av reklam,
namn på varumärket som marknadsfördes och liknande. Detta för att undersöka LC4MPs
recall.

Segment två av enkäten bestod av en lista med bilder på den reklam som var med i spelet
samt reklam som inte var med. Deltagaren ombads peka ut den eller de reklamer som den
mindes från spelet, med ett alternativ för att deltagaren inte mindes någon. Detta undersökte
LC4MPs  recognition.  Det  är  viktigt  att  recall  presenteras  innan  recognition,  eftersom
bilderna som presenteras för recognition kan ge felaktiga minnesbilder eller på annat sätt
påverka recall.

Segment tre av enkäten bestod av ett antal Likert-skalor som ämnade undersöka deltagarens
attityd mot reklamen. Deltagaren fick se bilder på reklamen som var med i spelet och fylla i
Likert-skalor  för  varje  reklamtyp.  Alla  skalorna  bestod  av  sex  steg  för  att  säkerställa  att
deltagarna tog ställning till huruvida de föredrog endera reklamtyp framför den andra. Sex
steg ansågs lämpligt för att ge deltagarna möjligheten att ge en relativt ingående gradering av
sina åsikter utan att göra det för överväldigande med för många steg. Om ett udda antal steg
skulle  användas riskerade deltagarna att  markera båda reklamtyperna med det  mittersta
steget, det vill säga inte ta ställning till vilken reklamtyp de föredrog, vilket riskerade att ge
ett mindre användbart resultat av undersökningen.

Likert-skalor  bedömdes  som  mer  passande  än  frisvar  eftersom  syftet  var  att  jämföra
attityden mot de två typerna av reklam, vilket fick en tydlig överblick med Likert-skalor.
Skalorna  minskade  även  risken  för  att  deltagare  gav  samma  kortfattade  svar  för  båda
reklamtyperna, vilket riskerades att ges via frisvar. Till exempel skulle en deltagare i en fråga
om vad den ansåg om reklamen kunnat skriva ”den var väl bra” för en reklamtyp och ”den
var väl också bra” för den andra. Detta undveks vid användningen av Likert-skalor. Likert-
skalor används även ofta för att mäta åsikter (Williamson 2002). När deltagaren besvarat
hela enkäten fick den mer detaljerad information om undersökningens syfte. Sedan tackades
deltagaren  och  undersökningen  avslutades.  Enkäten  i  dess  slutgiltiga  form  går  att  se  i
Appendix A.

3.1.4 Analys
Datan som samlades in under undersökningen analyserades som kvantitativ data, eftersom
den kunde mätas i nummer (Barnum 2011), till exempel i hur många av deltagarna som lade
märke till reklamen, grad av uppskattning mätt via Likert-skalorna och så vidare. Eftersom
antalet  deltagare  blev  litet  presenterades  inte  statistiken  i  procentform  (Barnum  2011).
Presentation av data i form av grafer blev aktuellt.

3.1.5 Metoddiskussion
Utformningen  av  metoden  för  denna  undersökning  baserades  till  stor  del  på  tidigare
forskning inom reklam i spel. Med det sagt finns det många olika slags spel att undersöka
och den typ av spel, eller artefakt, som utformats för denna undersökning kan ha haft många
utseenden.  Det  slutgiltiga  utseendet  på  spelet  berodde  till  stor  del  på  tids-  och
kunskapsbegränsningar. Dock användes artefakten med en medvetenhet om att resultatet av
undersökningen skulle kunnat bli annorlunda om ett annat typ av spel, till exempel ett 3D-
förstapersons-skjutarspel (FPS), använts.
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Det fanns en risk att undersökningen inte fick tillräckligt många deltagare. När högskole-
eller  universitetsstudenter  rekryterats  i  deras  skolor  var  det  möjligt  att  de  tackade  nej,
eftersom de troligtvis arbetade med skoluppgifter eller hade lunch och därmed var upptagna.
Att arbeta med en gymnasieskola vore mer stabilt, eftersom deras scheman tenderar att vara
mer konsekventa och ge möjlighet till lite längre uppehåll mellan lektioner. Dessutom måste
rektorer och lärare vara medvetna om undersökningen på ett annat sätt än vid rekrytering av
deltagare från en högre utbildning eftersom vissa av eleverna är minderåriga. Problemet med
detta var att det inte gick att komma i kontakt med en gymnasieskola som var intresserad av
att  medverka i  undersökningen.  Ett  sista tillvägagångssätt  var att  rekrytera deltagare  via
sociala medier. Risken med detta var att potentiella deltagare inte lade märke till inlägget
eller anmälde intresse. För att väga ut alla dessa risker var ett lämpligt tillvägagångssätt att
blanda rekryteringssätt när det visade sig att ett sätt inte var tillräckligt.

Likaså  fanns  en  medvetenhet  om  att  undersökningsdeltagarna  skulle  kunna  ge  mer
detaljerade  åsikter  om reklamerna ifall  intervjuer,  där  intervjuledaren  haft  möjlighet  att
ställa följdfrågor,  användes istället för en enkät.  Valet av enkät baserades till  stor del  på
faktumet  att  det  är  ett  vanligt  sätt  att  mäta  recall  och  recognition  på  (se  till  exempel
Herrewijn  &  Poels  2013;  Huang  & Yang  2012;  Vashisht  &  Royne  2016).  Det  vore  ändå
möjligt att genomföra en intervju för att mäta detsamma, där recall består av muntliga frågor
och deltagarna vid recognition ombeds peka ut fysiska bilder eller bilder på en dator. Den
största nackdelen med intervjuer jämfört med en enkät var i detta fall att datan blev mer
hanterbar om en enkät användes.

Eftersom enkäten besvarades på plats, direkt efter att deltagaren spelat spelet, eliminerades
en  kritisk  risk  med  enkäter,  vilket  är  svarsbortfall  (Williamson  2002).  Närvaron  av
undersökningsledaren när enkäten fylldes i riskerade däremot att göra deltagare stressade,
spända eller nervösa, vilket är en nackdel, men denna risk finns även för intervjuer. Risken
att en deltagare kände sig spänd eller liknande ansågs i detta fall vara mindre än risken att
enkäten  fylldes  i  inkorrekt  eller  inte  alls  utan  undersökningsledaren  närvarande.  Ett
alternativt  upplägg  för  att  minska  eventuell  nervositet  hos  deltagare  vore  att  låta
undersökningsledaren lämna rummet när enkäten fylls i. På grund av enkätens utseende, där
undersökningsledaren måste ge svaret på en fråga, var inte detta upplägg applicerbart på
denna undersökning.

Ett alternativt upplägg var att publicera spelet på en digital spelplattform och låta de som var
intresserade spela det och svara på en digital enkät. Kritiska risker med detta var en brist på
deltagare och svarsbortfall för enkäten. Därmed ansågs den valda metoden vara mer stabil.
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4 Projektbeskrivning 

Detta avsnitt presenterar hur artefakten – 2D-platformer-spelet Diamond Run – togs fram,
skapandeprocessen för de fiktiva reklamerna och resultatet av pilotstudien. Avväganden i
form av designval och liknande diskuteras där det är relevant, det vill säga gällande områden
som inte diskuterats under tidigare rubriker.

4.1 Diamond Run
Spelet  Diamond  Run  skapades  innan  reklamerna  för  spelet  utformades.  Detta  för  att
underlätta utformningen av reklamerna och säkerställa att relevanta riktlinjer, som delvis
diskuterades i avsnitt 2 och rubrik 3.1.1, kunde användas när reklamerna implementerades i
spelet.

4.1.1 Generellt spelupplägg och mekaniker
Diamond Run var  en spelapplikation  för  Windows-datorer  skapad i  GameMaker:  Studio
(YoYoGames Ltd 1999).  GameMaker valdes som spelmotor delvis eftersom författaren av
denna text har erfarenhet av att använda den. GameMaker är även en spelmotor som främst
är inriktad mot 2D-spel och kan användas för en rad olika spelgenres, till skillnad från andra
mer nischade 2D-spelmotorer som till exempel RPG Maker VX Ace (Enterbrain Inc 2011).
Resonemang för vissa tekniska och mekaniska beslut, exempelvis valet att göra ett 2D-spel,
som inte nämns under denna rubrik togs upp under rubrik 3.1.1.

Diamond Run var gjort för en spelare. Spelet hade tre nivåer, eller banor. Den första banan
var kortare än de övriga två eftersom den var ämnad att agera som en enkel introduktion.
Spelet  hade  inga  fiender,  men  det  fanns  hål  som  spelaren  kunde  ramla  ned  i,  som
teleporterade tillbaka spelarkaraktären till banans början. Det blev lite svårare att ta sig över
hålen för varje bana, i enlighet med den vanligt förekommande stegringen av svårighetsgrad
i spel (Schell 2015), men svårigheten skiljde sig inte drastiskt åt mellan banorna. En bana tog
slut när spelaren sprang in i det mål som representerades av en vit- och svartrutig banderoll
med texten ”GOAL”.

I början av första banan fanns en pop-up-ruta som i text förklarade att spelet skapats som en
del  av  ett  examensarbete  för  Högskolan  i  Skövde  och  introducerade  spelets  mekaniker.
Mekanikerna som lät spelaren kontrollera spelarkaraktären var tangenterna A och D, för att
förflytta sig åt vänster respektive höger, och mellanslag för att hoppa upp till två gånger i rad.
Om spelaren höll in shift och förflyttade sig åt höger eller vänster sprang spelarkaraktären.
Alla rutor stängdes ned genom att klicka på respektive nedstängningsknapp med vänster
musknapp, vilket förklarades i pop-up-rutan i början av spelet.

Varje bana hade ett antal regnbågsfärgade diamanter som spelaren kunde samla in. Antalet
diamanter ökade för varje bana. Spelaren kunde se hur många diamanter den samlat under
spelets  gång  i  vänstra  hörnet  på  skärmen.  När  spelaren  gått  i  mål  på  en  bana  kom en
poängruta i pop-up-format som visade hur många av maxantalet diamanter spelaren fått på
banan. Antalet diamanter som spelaren samlat in hade ingen inverkan på spelet annat än via
poängen på poängrutan. Spelaren var tvungen att stänga ned poängrutan för att komma till
nästa bana.
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4.1.2 Tema och estetik
Diamond Run utspelade  sig  i  en  storstadsmiljö.  Spelarkaraktären  – en relativt  mänsklig
robot med ett hjul istället för ben – kunde hoppa runt på metallplattformar som stod ut från
bakgrundens  höghus  och  andra  dekorationer.  Spelet  hade  enkla  animationer  för
spelarkaraktären för att reagera på input eller brist av den. Det fanns ett antal ljudeffekter
och  även  bakgrundsmusik.  Alla  grafiska  och  ljudmässiga  beståndsdelar  skapades  av
författaren av denna text i syftet att ha en så enhetlig estetisk stil som möjligt och därmed ge
spelare en så naturlig spelupplevelse som möjligt. En förhoppning för denna undersökning
var att resultatet skulle vara till nytta för spelutvecklare som vill implementera IGA. Därför
var det av vikt att, i en så stor utsträckning som möjligt,  inkludera de beståndsdelar som
många spel använder sig av för att ge spelare en upplevelse av att spela något som de skulle
spela på fritiden, för sitt nöjes skull. Grafik, ljud och musik som följer ett gemensamt tema
stärker denna upplevelse. Spelet hade dock ingen explicit berättelse, på grund av dess korta
längd.

4.2 Utformning och implementation av de två reklamtyperna
Eftersom frågeställningen för denna undersökning fokuserade på två typer av reklam lades
stort fokus på utformningen av de två reklamer som inkluderades i spelet Diamond Run.
Fokus för utformningen var att låta båda reklamerna designas med riktlinjer för att kunna
dra till sig så mycket uppmärksamhet som möjligt, men samtidigt vara så lika varandra som
möjligt. För att göra undersökningsresultatet relevant för frågeställningen gavs ingen enskild
reklam eller presentation av reklamtyp en design som fick den att stå ut mer än den andra,
till  den  grad  det  var  möjligt.  Syftet  med  undersökningen  var  trots  allt  att  undersöka
reklamtyperna i sig, inte reklambildernas effektivitet.

Med  det  sagt  användes  olika  riktlinjer  för  marknadsföring  för  att  utforma  reklamerna.
Kravet på de riktlinjer som användes var att båda reklamtyperna skulle kunna dra nytta av
dem eller på annat sätt göra reklamtyperna så jämställda varandra som möjligt. Exempel på
typ av riktlinjer som använts är storlek, orientering och färg. Dessa beskrivs utförligt under
kommande  underrubriker.  Utformningen  av  reklamerna  utgick  därmed  från  det
huvudsakliga kriteriet att inte utforma reklamerna, alltså bilderna för de två fiktiva spelen,
på olika sätt. Detta innebar att båda reklamerna skulle använda sig av samma riktlinjer för
att  minimera  risken  att  själva  utformningen  av  reklamen  ledde  till  mer  eller  mindre
uppmärksamhet, eller mer positiva eller negativa attityder från spelarna. Med andra ord var
målet att få det enda som skiljde dem åt att vara just presentationen, via en reklamtavla eller
som pop-up.

4.2.1 Utformning
En  tanke  för  utformningen  av  reklamen  var  att  följa  riktlinjer  för  marknadsföring  via
reklamtavlor i verkliga världen, mer specifikt utefter vägar. Fokuset på vägar berodde på att
spelaren rör sig genom spelet och sällan står still,  vilket påminner om att färdas i en bil.
Enligt Wachtel (2011) dras bilförare och människor över lag till ljus, vilket bland annat är en
anledning till att de ser på digitala reklamtavlor oftare och längre än traditionella. Därför
övervägdes  det  att  inkludera  en slags  ljus-effekt  på reklamtavlan.  Detta  skulle  dock inte
fungerat lika bra på pop-up-reklamen eftersom sådana inte tenderar att lysa på något sätt.
Därmed slopades idén om ljuseffekter.

En annan punkt som Wachtel (2011) kortfattat nämnde var den estetiska utformningen av
reklam på reklamtavlor  längsmed amerikanska vägar.  Den tenderar  att  ha starka färger,
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iögonfallande  typografi  och  i  vissa  fall  inkludera  information  som  telefonnummer  och
webbadresser  (Wachtel  2011).  Vikten  av  färger  och  färgkontrast  för  att  dra  till
uppmärksamhet  nämns  i  annan litteratur  som specifikt  fokuserar  på  reklamtavlor  längs
vägar (Amanzadeh, Sokal-Gutierrez & Barker 2015; Wilson & Casper 2016), men även annan
slags reklam (Armstrong 2010; Cousins 2015). Därmed designades båda reklambilderna med
starka, motsatta, iögonfallande färger, där samma färger användes för båda reklambilderna
för att minska risken att undersökningsdeltagare föredrog en reklam på grund av färgvalet.
Färgerna  valdes  även  ut  för  att  få  reklamen  att  stå  ut  från  spelets  övriga  färger.  De
huvudsakliga färger som valdes för reklamerna var röd och turkos. Reklamernas slutgiltiga
utformning presenteras i Figur 1 och Figur 2.

För att kontrastera de starka färgerna användes även en del svart och vitt i reklamen. Valet
av svart och vitt baserades på att reklam längs vägar är lättare att lägga märke till om de har
ljusa  och  mörka  områden,  särskilt  om  det  ljusa  och  mörka  kontrasterar  omgivningen
(Wilson & Casper 2016). Orienteringen, placeringen och layouten av objekt i reklamen hölls
även i  åtanke,  eftersom detta  är  en  viktig  punkt  för  att  dra  uppmärksamhet  till  reklam
(Wilson & Casper 2016; Armstrong 2010).

Figur 1 Reklam för det fiktiva spelet ”Cyberhack”
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Figur 2 Reklam för det fiktiva spelet ”Just Justice”

Wilson  och  Casper  (2016)  skriver  att  större  reklamer  längs  vägar  drar  till  sig  mer
uppmärksamhet  än  mindre  reklamer.  Vikten  av  storleken  på  reklamer  belyses  även  av
Hussain,  Sweeney  och  Mort  (2010)  i  deras  undersökning  om  olika  slags  reklam  på
webbplatser,  där  de  även  lägger  fram  att  de  rekommenderade  storlekarna  för
webbplatsreklam  sällan  följs.  Utformningen  av  reklamerna  till  Diamond  Run  följde  inte
några  officiella  rekommendationer  på storlek,  utan personligt  tycke i  hur  olika storlekar
förhöll sig till  resten av spelet.  Den slutgiltiga storleken för båda reklamtyperna var 600
pixlar bred och 400 pixlar hög, i en rektangulär form, i en horisontell orientering. Notera att
detta  inte  är  inräknat  ramarna  runt  reklamtyperna,  det  vill  säga  själva  ställningen  för
reklamtavlan och listen runt pop-up-rutan. Valet av horisontell orientering av reklamerna
baserades främst på att det är den vanligaste orienteringen för webbplatsreklam (Hussain,
Sweeney & Mort 2010), men även för att det är en vanligt förekommande orientering för
reklamtavlor.

Animerad reklam drar till sig mer uppmärksamhet än statisk reklam (Seo et al 2018; Huang
& Yang 2012). Den vanligaste typen av reklam på webbplatser, i form av banners och pop-
ups, är dock statisk, alltså icke-animerad, reklam (Hussain, Sweeney & Mort 2010). Med det
i åtanke och faktumet att det är mer tidskrävande att animera än att ta fram en stillbild togs
beslutet  att  göra  reklamen  i  Diamond  Run  icke-animerad.  Detta  beslut  stärktes  av
antagandet att undersökningsdeltagarna skulle ha lättare att känna igen reklamen om den
hade samma form i spelet och enkäten. Eftersom enkäten endast kunde innehålla statisk
reklam,  på  grund  av  tekniska  och  tidsmässiga  begränsningar,  ansågs  det  lämpligt  att
reklamen i spelet använde samma format.

Ett av de svårare besluten för utformningen av de två reklamtyperna var vilka fiktiva spel de
skulle representera. De kunde inte marknadsföra samma spel, eftersom det skulle riskera att
förvirra  undersökningsdeltagarna.  Samtidigt  skulle  två  för  olika  spel  kunna  leda  till  att
undersökningsdeltagarna värderade ett spel högre än det andra i enkäten baserat på spelens
teman,  istället  för  om  reklamen  presenterades  via  en  reklamtavla  eller  pop-up-ruta.
Schemer, Matthes, Wirth och Textor (2008) visade på att både åsikter om rapmusik i helhet
och den artist som framför en specifik raplåt har potential att påverka en persons åsikter om
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varumärken i  produktplaceringar  i  en  rapmusikvideo.  Därmed går  det  att  anta  att  både
Diamond Runs tematik och tematiken hos de marknadsförda, fiktiva spelen i det påverkar
undersökningsdeltagares  åsikter  om  reklamen.  Om  en  spelare  inte  uppskattar  spelets
tematik är det troligare att den ogillar reklamen i det, medan den har större sannolikhet att
gilla reklamen i ett spel vars tematik den uppskattar. För att ge tematiska åsikter så liten
inverkan  på  resultatet  som möjligt  fick  därmed  de  två  reklamerna  samma  tematik  som
Diamond Run: en någorlunda högteknologisk, stadscentrerad tematik.

För att ytterligare minska påverkan av tematik och reklamernas olika estetiska utformning
kodades spelet så att reklamen för de båda reklamtyperna slumpades fram. Med andra ord
hade reklamtavlan en 50% sannolikhet att få endera reklam och pop-up-rutan fick den andra
reklamen. Valet av reklam slumpades av spelet vid uppstart och kunde inte manipuleras av
spelare på något sätt. Enkäten anpassades så att undersökningsledaren hade möjlighet att
markera vilken reklam som visades var via att markera Spelläge A eller Spelläge B innan
undersökningsdeltagaren  fyllde  i  åsikter  om de  två  reklamerna.  Detta  för  att  underlätta
analys av resultatet.

4.2.2 Implementation
Längden för och antal gånger som en person ser på en reklam är viktigt för möjligheten att
minnas reklamen. Ju fler gånger en individ kommer i kontakt med en specifik reklam, desto
större är sannolikheten att den minns den (Hussain, Ferdous & Mort 2018). Mer exponering
kan dock leda till negativa attityder gentemot reklamen på grund av att individen tröttnar på
den (Hussain, Ferdous & Mort 2018), vilket är en anledning till att inte ha för många kopior
av en reklamtavla eller låta en pop-up-ruta vara uppe för länge. Processen att bli intresserad
av, ta in och även tröttna på reklam kan ske redan efter att en individ sett reklamen tre
gånger, men andra teorier säger att individen först kan tänka sig köpa en produkt efter att ha
sett reklamen sju gånger (Hussain, Ferdous & Mort 2018). Därmed är det svårt att avgöra
hur länge och hur många gånger en spelare bör komma i kontakt med de två reklamtyperna
för att minnas dem och få bästa möjliga attityd mot dem. Särskilt svårt är det att anpassa
spelet  så  att  en  spelare  ser  båda  reklamtyperna  lika  länge  och  därmed inte  föredrar  en
reklamtyp framför den andra på grund av att den såg ena typen under en längre period.

En lösning som övervägdes för detta problem i implementationen av de två reklamtyperna i
Diamond Run var att sätta en timer på pop-up-reklamen. Tanken var att anpassa hur länge
pop-up-rutan  var  framme  innan  spelaren  kunde  stänga  ned  den  för  att  säkerställa  att
spelaren såg på pop-up-reklamen ungefär lika länge som reklamtavlan. Problemet med detta
tillvägagångssätt är att spelare riskerar att få en negativ attityd mot pop-up-reklam just på
grund av att de inte kan stänga ned den när de vill. Dessutom skulle det krävas en separat
undersökning  för  att  ta  reda  på  hur  lång  tid  spelare  ser  på  reklamtavlan  för  att  kunna
anpassa  timern  på  pop-up-rutan,  vilket  inte  skulle  ha fungerat  i  omfattningen av  denna
undersökning och frågeställningen. Visserligen kan spel inkludera IGA (in-game advertising)
som spelare  måste  se på under  en viss  period innan de kan gå vidare  i  spelet.  Pop-up-
reklamen i  Diamond Run har  dock ingen timer  för att  inte  riskera att  ge spelare en för
negativ attityd mot reklamen eller göra den för ojämställd gentemot reklamtavlan. Själva
reklamtypen och dess placering mitt på skärmen antas väga upp för olikheter i hur länge
spelare ser på de två reklamtyperna, eftersom spelare troligtvis kommer stänga ned rutan
ganska  snabbt  för  att  komma  vidare  i  spelet.  De  spelare  som  mindes  den  muntliga
information som gavs innan undersökningen började och via den informationen mindes att
spelet endast hade tre banor och skulle ta slut när pop-up-rutan stängdes ned kanske valde
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att  ha  den uppe  längre.  Denna sannolikhet  bedöms  dock som liten  eftersom människor
tenderar att undvika reklam (Milosavljevic & Cerf 2008).

Ytterligare  en  lösning  som  övervägdes  för  problemet  med  exponeringstid  och  antal
exponeringar var att placera flera versioner av reklamtavlan längsmed bana två, vilket är den
bana där reklamtavlan implementerades. Denna lösning användes inte eftersom den skulle
göra reklamtyperna för ojämställda. Frågeställningen omfattade inte heller att mäta sådant
som exponeringstid eller attityder som påverkas av antal instanser av en reklamtyp. För att
inte  göra  undersökningen  för  stor,  med  för  många  variabler  att  mäta  och  analysera,
användes  därför  en  instans  av  varje  reklamtyp,  utan  någon  manipulation  av  hur  länge
spelare  måste  se  på  en  viss  reklamtyp.  Med det  sagt  är  ändå dessa  punkter  viktiga  för
uppmärksamhet mot och tycke om reklam och bör undersökas om det är inom omfånget för
en undersökning.

Figur 3 Skärmdump från Diamond Run som visar placeringen av reklamtavlan

Placeringen  av  reklamtavlan  (Figur  3)  valdes  ut  med  banans  intensitet  i  åtanke.
Reklamtavlan  placerades  på  spelets  andra  bana  där  inga  svåra  hopp  eller  i  övrigt
komplicerade  manövrar  behövdes.  Den  var  placerad  i  en  återvändsgränd.  För  att  locka
spelare  till  att  röra  sig  till  reklamtavlan  placerades  ett  antal  diamanter  framför  den.
Reklamtavlan var utanför bild när spelaren gick i mål och fick se poängskärmen.
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Figur 4 Skärmdump från Diamond Run som visar placeringen av pop-up-rutan

Pop-up-rutan (Figur 4) implementerades på tredje banan. Den dök upp så snart en spelare
stängde ned poängskärmen i  slutet av tredje banan. Bortsett från reklamen i  sig innehöll
pop-up-rutan en knapp med texten ”CLOSE”.  Om spelaren tryckte  på knappen stängdes
rutan ned och spelet avslutades. Rutan var centrerad på skärmen och låg över allt annat på
skärmen.

4.3 Reklam för enkäten
Utöver  de  två reklamerna i  Diamond Run skapades  sex  stillbilder  specifikt  för  enkätens
recognition-avsnitt (se Del 2 i Appendix A). Likt reklamen som var med i Diamond Run hade
bilderna dimensionen 600x400 pixlar i en horisontell orientering och marknadsförde fiktiva
spel. Reklamernas genre, tematik, färgval och layout skiljde sig avsiktligt från reklamen i
Diamond Run för att minska risken att förvirra undersökningsdeltagare. Istället för att följa
den mer teoretiska utformning som reklamerna till spelet baserades på skapades reklamerna
för enkäten till största grad med inspiration från bilder från spel på förstasidan av butiken på
spelplattformen  Steam  (Valve  Corporation  2003).  De  spel  som  visades  baserades  på
författaren av denna texts tidigare användning av Steam.

4.4 Pilotstudie
Inför undersökningens start utfördes en pilotstudie för att identifiera eventuella problem
med upplägget  på  undersökningen.  Tre  deltagare  rekryterades  till  pilotstudien  och  varje
deltagare genomförde pilotstudien ensam med undersökningsledaren. Pilotstudien utfördes
på en laptop med skärmupplösning 1920x1080, vilket är den upplösning som Diamond Run
var optimerad för.

Studien bestod av att deltagaren hälsades välkommen, fick så mycket information om syftet
till undersökningen som undersökningen tillät, information om den data som samlades in
och faktumet att all data var helt anonym, samt att deltagaren hade möjlighet att avbryta sin
medverkan när som helst och att ingen data som deltagaren bidragit till skulle användas i
sådana  fall.  Efter  att  deltagaren  gett  sitt  muntliga  samtycke  till  undersökningen  gavs
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information  om  spelet  Diamond  Run.  Deltagaren  ombads  samla  in  så  många
regnbågsfärgade diamanter som möjligt på varje bana. När deltagaren spelat färdigt spelet
fick den fylla i en digital enkät. Efter att enkäten var ifylld gav undersökningsledaren mer
information  om  vad  för  slags  information  undersökningen  fokuserade  på,  vilket  var
reklamen  som  visades  i  spelet.  Deltagaren  ombads  ställa  frågor  om  spelet  och
undersökningen om den hade några.  Därefter tackades deltagaren för sin medverkan och
pilotstudien avslutades.

Av de tre deltagarna agerade de första två som separata pilotstudier där ingen manipulation
gjordes av vare sig spelet eller enkäten. Den sista deltagaren medverkade i en pilotstudie där
spelet  och  enkäten  manipulerats  för  att  lösa  problem som identifierats  via  de  två första
studierna. Studien med den tredje deltagaren visade på att ändringarna som gjorts i spelet
och  enkäten  var  tillräckliga  för  att  den  riktiga  undersökningen  skulle  kunna  besvara
frågeställningen på ett korrekt sätt.

Ett av de problem som identifierades var att en deltagare inte insåg att det var möjligt att
hoppa två gånger i rad förrän en bit in i spelet. Därför lades information om denna mekanik
till i rutan i början av spelet. Ytterligare ett problem med spelet i sig var att de första två
deltagarna hade svårt  att  skilja grafiken på reklamen från grafiken i  spelet,  det  vill  säga
reklamen såg ut att höra ihop med spelet till den grad att det var svårt att förstå att det var
reklam. Detta hörde även ihop med frågan ”Lade du märke till någon reklam i spelet?” i
enkäten,  där  en  av  de  första  två  deltagarna  sade  att  frågan  beror  på  vilken  reklam  det
handlar om. Vissa deltagare kanske tänker på reklam för schampo eller  kaffe och därför
svarar nej på frågan, trots att de lagt märke till reklamen för de två fiktiva spelen. Därmed
ändrades reklamerna så att båda fick text som indikerar att de är reklam för fiktiva spel.
Reklamen för det fiktiva spelet Cyberhack fick texten ”Available on Android and iOS 2019”.
Reklamen för Just Justice fick texten ”A new game from AFTER SOFTWARE” och ”Available
Summer 2019”.  All text använde samma färg och typsnitt.  Frågan i enkäten ändrades till
”Lade  du  märke  till  reklam  för  andra  spel  i  spelet?”.  Både  frågan  och  de  justerade
reklambilderna är inkluderade i Appendix A.

Enkäten ändrades ytterligare efter de två första pilotstudierna genom att be deltagare att be
undersökningsledaren  om  svaret  på  frågan  innan  del  3  av  enkäten,  vilket  inte  varit
tillräckligt tydligt i enkätens originalutformning. Efter den tredje pilotstudien lades även ett
förtydligande av frågan ”Hur påträngande anser du att denna reklam är?” till, där ”störande”
lades till i parentes efter påträngande. Den slutgiltiga utformningen av enkäten är tillgänglig
i Appendix A.
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5 Utvärdering

Detta avsnitt presenterar den undersökning som gjordes där artefakten Diamond Run och
tillhörande enkät användes. Först presenteras genomförandet av undersökningen kortfattat.
Därefter följer en analys av resultatet från undersökningen och sedan presenteras slutsatser
som går att dra av resultatet.

5.1 Presentation av undersökning
Undersökningen  inkluderade  9  deltagare.  Alla  deltagare  var  inom  målgruppen  för
undersökningen, vilken var åldrarna 15 till 35, eller markerade ”vill ej ange” för sin ålder i
enkäten. Deltagarna rekryterades i person på Högskolan i Skövde och via meddelanden på
sociala medier. Likt pilotstudien utfördes varje undersökningssession, vilket inkluderade att
spela Diamond Run och svara på den digitala enkäten, på en laptop med skärmupplösning
1920x1080. Vissa av sessionerna ägde rum i en mer officiell miljö, det vill säga en skolmiljö,
medan de andra utfördes i en mer avslappnad miljö, det vill säga en hemmiljö. Anledningen
till  att  dessa olika platser användes var för  att  det  var mest  passande för deltagarna att
befinna sig på de platserna. De olika platserna är en möjlig felkälla för avvikelser i resultatet,
men på grund av enkätens upplägg registrerades inte platsen som undersökningen utfördes
på och kan därför inte presenteras med resterande data. Deltagarantalet för undersökningen
är dock ändå för litet för att kunna se några skillnader i ett sådant resultat. För att få ett
användbart  resultat  av  avvikelser  i  platserna  skulle  det  krävas  en  undersökning  med
mellangruppsanalys, vilket inte är i enlighet med denna undersökning och frågeställningen.

Alla  undersökningssessioner  utfördes  med  andra  ord  i  person,  med  deltagaren  och
undersökningsledaren fysiskt närvarande. En session bestod av att deltagaren välkomnades,
introducerades till syftet med undersökningen så långt det var möjligt, fick information om
rättigheter och gav sitt muntliga godkännande på att de anonyma svaren på enkäten fick
användas i  undersökningen.  Sedan fick deltagaren information om vad den skulle göra i
Diamond Run och spelade därefter spelet, svarade på enkäten, fick slutlig information om
undersökningen och tackades för sin medverkan innan sessionen avslutades. Upplägget var
med  andra  ord  detsamma  som  för  pilotstudien.  För  en  mer  detaljerad  beskrivning  av
upplägget, se rubrik 4.4 och 3.1.3.

5.2 Analys
Denna  rubrik  behandlar  resultatet  som  undersökningen  gav  i  form  av  de  svar  som
registrerades i den digitala enkäten. Underrubrikerna är uppdelade i enlighet med de olika
avsnitten i enkäten. Främst presenteras ren data, men i vissa fall diskuteras även sådant som
kan ha påverkat datan.

Undersökningen  inkluderade  ursprungligen  9  deltagare.  På  grund  av  att  en  deltagare
markerat, i enkätens andra del via recognition (se Del 2 i Appendix A), att den lagt märke till
en reklam i spelet som inte var med i spelet kunde inte denna deltagares svar användas.
Därmed presenteras endast de övriga 8 deltagarnas svar.

5.2.1 Deltagare och demografi
Enkäten innehöll  två  demografiska frågor.  Den första  avsedde kontrollera  att  deltagaren
tillhörde målgruppen, vilken var åldrarna 15 till 35, och den andra ämnade ta reda på om
deltagaren var erfaren med spel sedan innan.
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Diagram 1 Deltagarnas åldersfördelning

Likt  Diagram 1  visar  var  majoriteten av  deltagarna  21-25  år  gamla.  Därför  kunde  ingen
jämförelse mellan åldersgrupper göras. Med undantag för deltagaren som markerade ”Vill ej
ange” för sin ålder bekräftas alla deltagarna ha varit inom målgruppen för undersökningen.

Diagram 2 Deltagarnas spelerfarenhet

I Diagram 2 illustreras deltagarnas spelerfarenhet. Frågan i enkäten var en ja/nej-fråga och
löd: ”Anser du att du är en erfaren spelare av TV-spel/dataspel?”. Frågan lämnades öppen
eftersom mängden tid  och liknande som spenderas på att  spela  spel  inte är  relevant för
frågeställning. Spelares erfarenhet är däremot en faktor för hur mycket eller lite de lägger
märke  till  i  spel  (Lee  & Faber  2007).  Undersökningsledaren  ansåg  att  spelare  och icke-
spelare är tillräckligt självmedvetna för att själva kunna avgöra om de är erfarna eller inte,
utan att till exempel beskriva hur ofta de spelar spel eller vilken typ av spel de spelar. Med
det sagt kan sådana mer detaljerade punkter vara relevanta för forskning om IGA (in-game
advertising), men inte för denna specifika frågeställning.
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Likt Diagram 2 visar ansåg sig 6 deltagare vara erfarna spelare och 2 icke erfarna. Notera att
eftersom en stor  majoritet  av  deltagarna var  erfarna spelare  går  det  inte  att  göra några
jämförelser mellan spelares olika grad av erfarenhet och uppmärksamhet mot reklam inom
denna undersökning.  Det går  dock att  anta att  resultaten för recall  och recognition som
presenteras under  följande underrubriker  påverkats  av att  majoriteten av deltagarna var
erfarna spelare.

5.2.2 Recall
Enkäten för undersökningen innehöll en fråga där deltagare ombads markera ja eller nej
gällande huruvida de lagt märke till reklam för andra spel i spelet. 4 deltagare markerade ja
på denna fråga och ombads då i fritext beskriva den reklam de sett. Detta för att undersöka
LC4MPs recall (Nelson 2002; Nelson, Yaros & Keum 2006; Lull et al 2016), alltså att fritt ur
minnet beskriva reklamen för att visa att den uppmärksammats. Alla deltagare som gav svar
på denna fråga kunde antingen ge namnet på ett spel som marknadsfördes eller information
om att det var reklam för spel, som närvaro av ett studionamn eller plattform, och ibland
även vilken bana den fanns på.  Ett  flertal  svar  inkluderade namnet på det  fiktiva spelet
Cyberhack. En deltagare nämnde även prisinformation, vilket inte fanns med på någon av
reklambilderna, men detta är inte tillräckligt för att anse detta svar vara oanvändbart för
undersökningen. De enskilda svaren går att se i Appendix B. Svaren som gavs jämfördes
sedan med deltagarnas spelläge, alltså vilken reklambild som visades var, för att se vilken
reklamtyp som deltagaren syftade på.

Diagram 3 Reklamtyper som identifierades via recall

I Diagram 3 går det att se att av de 4 deltagare som beskrev reklamer via recall kunde 2
deltagare identifiera enbart reklamtavlan, 1 enbart pop-up-rutan och 1 båda reklamtyperna.

5.2.3 Recognition
Undersökningen innehöll två olika spellägen, A och B. Dessa spellägen berodde på vilken
reklambild  som  slumpades  fram  var  i  spelet.  Spelläge  A  innebär  att  deltagaren  såg
reklambilden för det fiktiva spelet Cyberhack på reklamtavlan och Just Justice i  pop-up-
rutan. Spelläge B innebär att deltagaren såg Just Justice på reklamtavlan och Cyberhack i
pop-up-rutan.  Fördelningen  av  deltagare  på  dessa  två  spellägen  slumpades  via  spelet
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Diamond Runs kod. Antalet deltagare som hade Spelläge A blev 3 av 8. De resterande 5
deltagarna hade alltså Spelläge B.

I Del 2 av enkäten ombads deltagarna peka ut den eller de reklambilder de mindes från
spelet i en lista med reklambilder som var med och inte var med. Detta för att mäta LC4MPs
recognition (Huang & Yang 2012; Herrewijn & Poels 2013; Lull et al 2016). I enlighet med
tidigare iakttagelser (Huang & Yang 2012; Roettl & Terlutter 2018) hade deltagarna lättare
att identifiera reklamen via recognition än recall. Recognition-avsnittet användes även som
en bekräftelse på att deltagare som beskrivit reklam via recall kände igen den reklam de
beskrivit.  Alla  4  deltagare  som  beskrivit  reklam  via  recall  identifierade  den  korrekt  via
recognition. Alla 8 deltagare i undersökningen markerade att de lagt märke till minst en av
de två reklamerna i spelet via recognition.

Härnäst följer två diagram, Diagram 4 och Diagram 5, som visar hur många av deltagarna i
de två spellägesgrupperna som lade märke till vilken reklam.

Diagram 4 Antal deltagare som lade märke till de två reklamtyperna i Spelläge A

Diagram 5 Antal deltagare som lade märke till de två reklamtyperna i Spelläge B
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Diagram 4 visar att 3 av 3 möjliga lade märke till  både reklamtavlan och pop-up-rutan i
Spelläge A. Diagram 5 visar att 2 av 5 möjliga lade märke till både reklamtavlan och pop-up-
rutan i  Spelläge B. I  Spelläge B lade även 3 deltagare märke till  pop-up-rutan, men inte
reklamtavlan.

Reklamtavlan  lades  alltså  märke  till  5  gånger  av  8  och  pop-up-rutan 8 gånger  av  8.  Av
diagram 4 och 5 går det även att utröna att det fiktiva spelet Cyberhack lades märke till fler
gånger än Just Justice, 8 gånger av 8 möjliga. Just Justice lades märke till 5 gånger av 8
möjliga.

5.2.4 Åsikter
Utöver  att  undersöka  huruvida  deltagarna  lade  märke  till  reklamen  i  spelet  handlade
frågeställningen om att  ta reda på deltagarnas åsikter om reklamen de såg.  Även om en
specifik deltagare inte lade märke till en viss reklam gav den ändå åsikter om den. Dessa
åsikter agerar som kontrollreferenser för att se ifall en reklambilds utformning gjorde att
deltagarna föredrog den framför den andra.

Härefter presenteras, i Diagram 6, Diagram 7 och Diagram 8, en sammanställning av de
generella åsikterna om båda reklambilderna, oavsett deltagarnas spelläge och huruvida de
lade märke till en specifik reklam eller inte. Dessa diagram och deras data är menade att
agera som identifiering eller avfärdande av partiskhet gällande reklambildernas utformning.
Frågeställningen  syftade  trots  allt  till  att  undersöka  reklamtyper,  inte  reklambilder.
Jämställd  data  gällande  åsikter  om  reklambilderna  visar  på  en  opartiskhet  i  deras
utformning, vilket lägger en stabil grund för besvarandet av frågeställningen gällande åsikter
om de två reklamtyperna.

Diagram 6 Hur mycket deltagarna gillade/ogillade reklambilden
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Diagram 7 Hur påträngande (störande) deltagarna ansåg reklambilden vara

Diagram 8 Hur intresserade deltagarna var av att spela spelet baserat på reklambilden

Via  Diagram  6  går  det  att  se  att,  oavsett  var  i  spelet  reklambilderna  dök  upp,  ingen
reklambilds  grafiska  utformning  gav  den  en  mer  fördelaktig  bedömning  än  den  andra
gällande  gillande  och  ogillande.  Diagram  7  antyder  att  Just  Justice  var  något  mindre
påträngande  än  Cyberhack,  men  detta  kan  ha  att  göra  med  att  Just  Justice
uppmärksammades i spelet färre gånger än Cyberhack och i de flesta fall presenterades via
en reklamtavla. Medelvärdet för Cyberhack blev 4,4 medan Just Justice blev 5 gällande hur
påträngande reklamen var.  Deltagarna ansåg båda spelen vara ointressanta att spela,  likt
Diagram 8 visar, med Just Justice som lite mer ointressant än Cyberhack. Medelvärdet för
intresset för Cyberhack var 2,8, medan intresset för Just Justice var 2,4. Även med de färre
gånger som Just Justice uppmärksammades i åtanke visar denna data att reklambildernas
utformning inte haft någon kritisk inverkan på deltagarnas åsikter om reklamen.

Följande tre diagram presenterar datan för deltagarnas åsikter om de två reklamtyperna,
alltså  inte  reklambilderna.  Detta  är  med  andra  ord  den  data  som är  direkt  kopplad  till
frågeställningen. Eftersom vissa deltagare inte lade märke till reklamtavlan presenteras två
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datakategorier för reklamtavlan: en där alla åsikter om reklamtavlan är inkluderade och en
där endast de som lade märke till  reklamtavlan är inkluderade. Notera att maxantalet av
denna andra kategori är 5, inte 8 likt de övriga två kategorierna.

Diagram 9 Hur mycket deltagarna gillade/ogillade reklamtypen
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Diagram 10 Hur påträngande (störande) deltagarna ansåg reklamtypen vara

Diagram 11 Hur intresserade deltagarna var av att spela spelet baserat på reklamtypen

Diagram 9 visar inga markanta skillnader i gillande gällande de två reklamtyperna. Över lag
var gillandet och ogillandet milt, det vill säga deltagarna hade inga starka åsikter. Det var
ingen skillnad i gillande för de som lade märke till reklamtavlan och de som inte gjorde det.
Medelvärdet för allas åsikter om gillande om reklamtavlan var 3,4 och medianen 4. För de
som lade märke till  reklamtavlan var medelvärdet 3,2 och medianen 4. Pop-up-reklamen
hade medelvärdet 3,3 och medianen 3 i gillande.

Diagram 10 visar på att deltagare fann reklamtavlan något mindre påträngande än pop-up-
reklamen. Åsikterna mellan de som lade märke till reklamtavlan och inte gjorde det skiljde
sig inte anmärkningsvärt åt. Medelvärdet för allas åsikter om reklamtavlan var 5,1, medianen
5,5,  och medelvärdet  för  de  som lade märke till  den var  5,4,  med medianen 6.  Pop-up-
reklamen  fick  medelvärde  4,3  och  medianen  4,5,  men  ansågs  ändå  inte  vara  särskilt
påträngande.
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Diagram 11 visar att deltagarna över lag hade lågt intresse av att spela de marknadsförda
fiktiva spelen och att åsikterna inte skiljde sig anmärkningsvärt åt mellan reklamtyperna.
Gällande åsikterna för de som lade märke till reklamtavlan och de som inte gjorde det hade
den senare  gruppen två avstickare  åt  endera håll.  Båda grupperna hade  medianvärde  2.
Gruppen  med  alla  8  deltagare  hade  medelvärdet  2,5,  medan  den  andra  hade  2,2.
Sammantaget går det därför att säga att de två grupperna för reklamtavlan hade liknande
åsikter. Pop-up-reklamen hade medelvärde 2,6 och medianen 2,5. Den var med andra ord
ungefär lika intressant som reklamtavlan.

5.3 Slutsatser
Syftet med denna undersökning har varit att besvara den frågeställning som presenterades i
avsnitt  3.  Utöver  denna frågeställning  presenterades  även ett  antagande  om att  pop-up-
reklamen skulle dra till sig så mycket uppmärksamhet att reklamtavlan glömdes bort. Vad
gäller detta antagande går det via den data som presenterades under rubrik 5.2 att anta att
detta stämmer – till en viss grad. Alla deltagare lade märke till pop-up-reklamen, medan
några inte lade märke till reklamtavlan. Det går dock inte att avgöra om detta beror på att de
glömde bort reklamtavlan när de fått se pop-up-reklamen. Om fler deltagare gett svar på
recall,  nämnt  pop-up-reklamen  och  sedan  i  recognition-avsnittet  markerat  båda
reklamtyperna, kanske det vore möjligt att se om de lagt märke till båda reklamtyperna men
endast aktivt tänkt på en av dem. Något sådant kunde ha indikerat att deltagare glömde bort
reklamtavlan när de såg pop-up-reklamen. Även om ett sådant resultat skulle ha uppnåtts
har denna undersökning haft  ett  för  lågt  deltagarantal  för  att  kunna dra några konkreta
slutsatser gällande detta.  Det gäller även för övriga punkter som diskuteras under denna
rubrik.  Hårdraget  går  det  däremot  att  säga  att  denna  undersökning  ger  en  blygsam
bekräftelse på tidigare forskning (se till exempel Lee & Faber 2007; Vashisht & Royne 2016;
Lull et al 2016) om att reklam i förgrunden drar till sig mer uppmärksamhet än reklam i
bakgrunden.

Det  nu  delvis  bekräftade  antagandet  går  att  koppla  ihop  med  undersökningens
frågeställning. Frågeställningen, som presenterades i avsnitt 3, lyder:

Om IGA (in-game advertising) i form av pop-up-reklam och en reklamtavla förekommer i
samma spel, hur förhåller sig spelares uppmärksamhet och tycke till reklamen?

Likt tidigare nämnt drog pop-up-reklamen till sig mer uppmärksamhet än reklamtavlan. Det
går  inte  att  avgöra  exakt  vad  som  orsakade  det.  Däremot  går  det  att  se  att  båda
reklamtyperna var ganska jämställda gällande uppmärksamhet som presenterades via recall.
Detta kan ha berott på utformningen av reklambilderna, eftersom Cyberhack identifierades
oftast  via  recall,  men detta  är  osannolikt  eftersom  reklambilderna  är  relativt  jämställda
gällande deltagarnas åsikter om dem. Eftersom deltagarantalet var så lågt går det dock inte
att  bestämt  säga  att  bildernas  utformning  inte  hade  någon  inverkan  alls.  En  intressant
iakttagelse är  att  den reklamtyp som identifierades oftast via recall  var reklamtavlan,  till
skillnad  från  via  recognition.  Detta  kanske  innebär  att  de  mest  erfarna  spelarna  såg  på
reklamtavlan aktivt i spelet, medan de stängde ned pop-up-rutan så snart den dök upp, utan
att se på den. Mer exponering för reklam, vilket erfarna spelare kan ha jämfört med oerfarna,
gör det trots allt mer sannolikt att någon undviker reklam. Särskilt när reklamen i fråga är,
så  att  säga,  ”mitt  i  ansiktet”  på  spelaren,  likt  en  pop-up-ruta  är.  Detta  är  dock  bara
antaganden och  det  går  inte  att  se  en  definitiv  anledning  till  varför  fler  spelare  mindes
reklamtavlan än pop-up-rutan via recall.
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I  kontrast  till  den  relativa  jämställdheten  i  uppmärksamhet  presenterad  via  recall  gav
recognition ett något mer uppdelat resultat. Reklamtavlan lades märke till färre gånger än
pop-up-reklamen,  vilken  alla  deltagare  uppmärksammade.  Pop-up-reklamen  drog  med
andra ord till sig mer uppmärksamhet än reklamtavlan. Detta är, likt tidigare nämnt, i linje
med tidigare forskning (se till exempel Lee & Faber 2007; Vashisht & Royne 2016; Lull et al
2016).  Till  skillnad  från  tidigare  forskning  inkluderade  denna  undersökning  båda
reklamtyperna i samma spel. Med detta i åtanke går det att se att en majoritet av deltagarna
lade märke till båda reklamtyperna. Därmed går det att anta att det är möjligt att ha två
reklamtyper i samma spel utan att de slår ut varandra gällande uppmärksamhet.

När det kommer till deltagarnas tycke om reklamen hade de på det stora hela inga starkt
polariserande  åsikter.  De varken gillade eller  ogillade reklamen.  Reklamtavlan var  något
mindre påträngande än pop-up-reklamen, vilket går att koppla till kongruens, eftersom en
pop-up-ruta kan ses som mindre kongruent än en reklamtavla och därför kan upplevas som
mer påträngande (Verberckmoes et al 2016). Intresset för att spela de marknadsförda spelen
var lågt,  både baserat  på reklambilderna och reklamtyperna.  Ingen reklamtyp påverkade
deltagarnas intresse på ett markant sätt. Det låga intresset kan ha att göra med tematiken på
de marknadsförda spelen och inte reklamtyperna. Med allt det i åtanke går det att anta att
det  är  möjligt  att  ha två reklamtyper i  samma spel  utan att  spelare får  för positiva eller
negativa åsikter om endera reklamtyp jämfört med den andra. Notera att detta antagande
baseras på ett lågt deltagarantal.

Sammanfattningsvis  har  då  frågeställningen  besvarats  på  det  sätt  som  det  låga
deltagarantalet tillåtit. Resultatet antyder att det är möjligt att ha med två olika reklamtyper i
samma spel utan att någon typ tar för mycket uppmärksamhet eller får en för fördelaktig
bedömning jämfört med den andra reklamtypen. Även om en reklamtavla missas vägs detta
upp av en snäppet bättre åsiktsbedömning än för pop-up-reklam.
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6 Avslutande diskussion

I detta avslutande avsnitt ges en sammanfattning av hela undersökningen. Därefter förs en
diskussion om undersökningen, dess trovärdighet och relevans. Sist läggs förslag fram för
framtida forskning som berör denna undersöknings ämne i mindre och större perspektiv.

6.1 Sammanfattning
Med ett begränsat deltagarantal på 8 personer, inom åldersgruppen 15 till 35, har denna
undersökning  besvarat  frågan  om  hur  spelares  åsikter  förhåller  sig  till  IGA  (in-game
advertising) i form av pop-up-reklam och en reklamtavla och om spelare lägger märke till
båda reklamtyperna om de förekommer i samma spel. Tidigare forskning inom IGA har inte
undersökt två reklamtyper i samma spel. Däremot har tidigare forskning gett inblickar i att
spelare har begränsad kognitiv förmåga, vilket går att koppla till  limited-capacity model of
attention,  LCM (Kahneman  1973),  och  limited-capacity  model  of  mediated  message
processing, LC4MP (Lang 2000). Detta innebär att spelare inte alltid kan lägga märke till allt
som händer i spelet om det inte är relevant för huvuduppgiften, vilket är att spela. Därmed
kan  vissa  spelare  missa  reklam  i  spel.  Denna  undersökning  antyder  att  detta  stämmer,
åtminstone gällande reklamtavlor.

Likt tidigare forskning (se till exempel Lee & Faber 2007; Vashisht & Royne 2016; Lull et al
2016)  har  gett  inblickar  i  drog  pop-up-reklamen  till  sig  mer  uppmärksamhet  än
reklamtavlan  när  båda  reklamtyperna  förekom  i  samma  spel.  Tidigare  forskning  om
kongruens  (Verberckmoes  et  al  2016)  lägger  fram  att  reklam  med  låg  kongruens  kan
upplevas mer påträngande. Detta antas stämma även i denna undersökning eftersom pop-
up-reklamen, som hade lägre kongruens än reklamtavlan, upplevdes något mer påträngande
än reklamtavlan. I övrigt skiljde sig inte deltagarnas tycke om reklamtyperna åt. Med andra
ord är  det  möjligt  att  ha  med dessa  två reklamtyper  i  samma spel,  eftersom den  större
uppmärksamhet som pop-up-reklamen får vägs upp av något lägre omdöme jämfört med en
reklamtavla.

Allt  detta  mättes  via  en  digital  enkät  som  besvarades  efter  att  deltagare  spelat  2D-
platformerspelet  Diamond  Run,  som  skapades  specifikt  för  denna  undersökning.  Spelet
innehöll tre banor, där andra banan inkluderade en reklamtavla och tredje banan avslutades
med reklam i en pop-up-ruta. Reklamen i spelet och enkäten var stillbilder för fiktiva spel
och bilderna skapades för denna undersökning. Enkäten innehöll bland annat frågor inom
recall  och  recognition,  vilka  är  kopplade  till  LC4MP.  Recall  innebär  att  deltagarna  fritt
beskrev reklamen de mindes ur spelet. För recognition pekade deltagare ut reklamen i en
lista av bilder på reklam som fanns i spelet och inte gjorde det. Utöver detta mätte enkäten
deltagarnas  åsikter  om  de  två  reklamtyperna,  alltså  reklamtavlan  och  pop-up-reklamen.
Åsikterna som undersöktes var gillande, hur påträngande reklamen var och hur intresserade
deltagarna  var  av  att  spela  de  marknadsförda  spelen.  Spelet  Diamond Run och  enkäten
anpassades  efter  punkter  som  tidigare  forskning  inom  IGA  har  behandlat  och  vanliga
tillvägagångssätt inom forskningsområdet. Utformningen av reklambilderna som användes i
spelet baserades på forskning och riktlinjer om reklam i verkligheten, för att låta reklamen
dra till sig så mycket uppmärksamhet som möjligt men samtidigt inte göra reklamtyperna
för ojämställda.

Recall-  och  recognition-resultatet  som  samlades  in  genom  enkäten  visade  att  alla
undersökningsdeltagare lade märke till pop-up-reklamen, men bara 5 av 8 lade märke till
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reklamtavlan. Åsikter om pop-up-reklamen jämfördes sedan med åsikter från alla deltagare
gällande reklamtavlan och även specifikt de 5 som lade märke till reklamtavlan. Resultatet
visade att åsikterna om reklamtavlan var desamma, oavsett om deltagare lagt märke till den i
spelet eller inte. Det visade även att deltagarna varken gillade eller ogillade reklamtavlan och
pop-up-reklamen  och  att  de  inte  var  särskilt  intresserade  av  att  spela  spelen  som
marknadsfördes via de två reklamtyperna. Reklamtyperna skiljde sig bara åt gällande åsikter
om  hur  påträngande  reklamen  var,  där  pop-up-reklamen  upplevdes  som  något  mer
påträngande än reklamtavlan. Slutsatsen blev således, baserat på ett lågt deltagarantal, ett
antagande att det är möjligt att ha både pop-up-reklam och en reklamtavla i samma spel,
men att pop-up-reklamens större grad av uppmärksamhet vägs upp av att den upplevs som
lite mer påträngande än en reklamtavla.

6.2 Diskussion
Undersökningens  resultat  går  att  ifrågasätta  på  grund  av  det  låga  deltagarantalet.  Fler
deltagare kunde ha gett ett mer mångfaldigt resultat och därmed gjort det möjligt att dra mer
konkreta slutsatser istället för de antaganden som nu lagts fram. Med ett större deltagarantal
skulle även fler aspekter kunnat undersökas till en viss grad, som exempelvis skillnader i
ålder och spelvana. Dessa punkter var visserligen inte direkt relevanta för frågeställningen,
men tidigare forskning har visat att till exempel spelvana (Lee & Faber 2007) har inverkan
på spelares uppmärksamhet och är därför viktig att undersöka om möjligt. Undersökningens
validitet  var  dock  tillräcklig  för  dess  omfång,  vilket  åsikterna  om reklambilderna  kontra
reklamtyperna visade, där det blev tydligt att reklambildernas utformning inte påverkade
tycket om reklamen. Däremot går det inte,  likt tidigare nämnt,  att  säga att resultaten är
absoluta när deltagarantalet var så lågt. En annan metod, till exempel att lägga upp spelet
online och låta deltagare svara på den digitala enkäten efteråt, skulle kanske ha lett till ett
högre deltagarantal.

Det finns även en medvetenhet om att vissa val gällande utformningen av spelet Diamond
Run och reklambilderna kan ha påverkat resultatet. Till exempel kan valet av 2D ha påverkat
åsikter och uppmärksamhet, trots att tidigare forskning visat på att åsikter inte påverkas av
att ha spelet i 2D jämfört med stereoskopisk 3D eller virtual reality, medan det är lättare att
lägga märke till reklam i 2D-spel (Roettl & Terlutter 2018). Även spelets genre och genren
för de marknadsförda fiktiva spelen kan ha påverkat spelares åsikter (Schemer et al 2008).
Med  andra  ord  kan  både  deltagarnas  åsikter  och  uppmärksamhet  ha  påverkats  av
designvalen.

Med det sagt är det värt att diskutera vad denna undersökning har för betydelse i ett större
sammanhang.  Reklam  kan  vara  en  nödvändig  inkomstkälla  för  spelutvecklare,  särskilt
indieföretag som inte etablerat sig ordentligt på marknaden. Denna undersökning indikerar
att såväl indieföretag som speljättar kan använda sig av olika slags reklam i sina spel för att
öka  intäkterna.  Kanske kan  spelföretagen  sluta  avtal  med andra  företag  och kräva  olika
summor för att marknadsföra spelen via till exempel en reklamtavla jämfört med en pop-up-
ruta,  beroende på vad det  marknadsförande företaget  är  ute  efter:  uppmärksamhet  eller
något bättre omdöme från potentiella kunder. Oavsett kan spelföretag  potentiellt använda
sig av två reklamtyper i samma spel, vilket i längden skulle kunna öka intäkterna, vilket även
kan  påverka  samhället  i  stort.  Inte  minst  kan  det  leda  till  fler  jobb  inom  industrin,
exempelvis i Sverige.

Det går dock att fråga sig om det verkligen är bra att ha mycket reklam i spel, eller över
huvud taget, från spelares synvinkel. IGA riskerar i extrema, och kanske något långsökta, fall
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att leda till köpmani eller beroende av en produkt, beroende på vad som marknadsförs och
hur ofta samma person ser samma reklam. Om spelare inte är intresserade av produkten
som marknadsförs  är  risken  stor  att  de  blir  irriterade  av  reklamen,  eftersom människor
tenderar att undvika reklam (Milosavljevic & Cerf 2008), särskilt om reklamen är störande
på något sätt, vilket den inte bör vara (Verberckmoes et al 2016).

Med andra ord finns det risker med IGA som kan påverka spelare. Gällande spelares bästa
går det därför att ifrågasätta om det är lämpligt att över huvud taget ha reklam i spel.  I
många fall spelas trots allt spel för att få spelare att slappna av eller roa sig och om reklamen
stör  spelare  eller  på annat  sätt  irriterar  dem bör  den  kanske inte  implementeras  i  spel.
Särskilt kritiskt är det om spelen är riktade mot barn. Att ha reklam i spel, särskilt mycket
reklam, kan potentiellt influera barn negativt genom att sätta press på dem att köpa eller be
sina vårdnadshavare att köpa produkterna som marknadsförs. Om reklamen är dynamisk,
alltså skiftar via internet, är det även möjligt att reklamen är direktlänkad till företagets eller
produktens hemsida, vilket under några specifika förutsättningar kan leda till att barn av
misstag köper produkten i tron om att den är en del av spelet. Denna risk finns även hos
vuxna, men är inte lika stor. Med dynamisk reklam är det även möjligt att barn ser direkt
olämplig  reklam som är  ämnade  för  vuxna.  Sett  ur  denna synvinkel  går  det  därmed att
ifrågasätta om det är passande att ha reklam i spel, särskilt om spelen är ämnade för barn. 

Även  företag  har  vissa  risker  med  IGA,  särskilt  om  reklamen  är  dynamisk.  Under  de
förutsättningarna kan inte företagen kontrollera var deras varumärken visas, i vilket spel och
i vilken kontext, vilket oavsiktligt kan leda till negativ marknadsföring. IGA kan alltså vara
negativt för både spelare och företag. Riskerna kan dock anses vara mer skadliga för spelare.
Det är också värt att ifrågasätta om det är lämpligt för företag som marknadsför via IGA att
potentiellt tjäna pengar på vissa spelares spelberoende. Detsamma gäller för de spelföretag
som tjänar pengar på IGA i spel som de är medvetna om kan skapa ett beroende. Det är alltså
värt att fundera på i vilka sorts spel, framtagna av vilka spelföretag och innehållande IGA
som marknadsför vilka produkter som är lämpligt att kombinera. Några kombinationer, till
exempel väldigt beroendeframkallande FPS:er som utvecklarna tjänar mycket pengar på via
IGA,  kan  trots  allt  vara  olämpliga  sett  ur  spelares  synvinkel.  Potentiellt  kan  detta  visa
spelindustrin ur en onödigt negativ synvinkel för allmänheten, vilket ingen inom industrin
tjänar på i längden.

Reklam i spel måste därför vägas mellan vissa etiska frågor och spelföretagens ekonomi. Det
är upp till varje spelföretag att avgöra hur mycket, om någon, och vilken slags reklam de har
med i sina spel. Denna undersökning indikerar endast att det är möjligt att ha IGA i form av
två reklamtyper i samma spel utan att någondera tar för mycket uppmärksamhet eller får ett
markant bättre omdöme.

6.3 Framtida arbete
Om denna undersökning haft ett större deltagarantal skulle mer konkreta slutsatser kunnat
dras. Dessutom skulle det ha varit möjligt att göra jämförelser mellan åldersgrupper, likaså
jämförelser  mellan  erfarna  och  oerfarna  spelare.  Båda  dessa  punkter  skulle  kunna
undersökas vidare inom denna frågeställning. Ytterligare ett alternativ som håller sig inom
ramarna  för  denna  frågeställning  är  att  undersöka  den  med  ett  annat  slags  spel.
Undersökningen skulle alltså kunna göras om med en annan spelgenre, gällande både den
tekniska och tematiska termen, eller exempelvis ett 3D-spel. Andra undersökningar skulle
kunna beröra skillnaden i  uppmärksamhet  mot  och tycke om reklam när  spelet  spelas  i
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hemmet jämfört  med en mer  kontrollerad  miljö.  Denna undersökning  inkluderade  båda
spelsituationerna, men markerade det inte på något sätt i datan.

Ett sätt att arbeta vidare med denna frågeställning vore genom att tydligare gå in på om
spelare  glömmer  bort  reklamen  på  en  reklamtavla  om  de  får  se  pop-up-reklam  efteråt.
Denna undersökning snuddade vid detta men kunde inte dra några konkreta slutsatser, på
grund av ett över lag lågt deltagarantal men även låg svarsfrekvens på recall. Fler svar på
recall skulle kunna jämföras med svar på recognition. Om få nämner reklamtavlan på recall
men markerar den i recognition vore det möjligt att dra slutsatsen att pop-up-reklam får
spelare att glömma reklamtavlor i det aktiva minnet.

Det vore även möjligt att undersöka riktig reklam inom detta sammanhang, till exempel via
dynamisk IGA (Terlutter & Capella 2013). Stillbilderna skulle kunna ersättas med animerad
reklam. Det vore även möjligt att fokusera på utformningen av reklambilder och undersöka
om en viss utformning drar till sig mer uppmärksamhet eller bättre omdöme än en annan
slags utformning. Detta skulle sedan kunna jämföras med om bilden visades på exempelvis
en reklamtavla eller en pop-up-ruta. Det skulle även vara möjligt att undersöka tycke och
uppmärksamhet mot två olika reklamtyper om båda reklamtyperna var interaktiva.

Ett företag skulle kunna undersöka om resultatet av denna undersökning har vikt i en verklig
situation, genom att jämföra click-through-rates för de två olika reklamtyperna. Likt nämnt i
diskussionen  skulle  även  företag  kunna  implementera  olika  prisgrupper  för  olika
reklamtyper och se om det är ett hållbart sätt att prissätta IGA på. I samband med detta vore
det även intressant att samla in spelarnas tycke om reklamen i en verklig, naturlig situation,
för  att  se  om  två  olika  reklamtyper  i  samma  spel  är  för  mycket.  Det  viktigaste  inom
spelindustrin är trots allt spelarna. Utan en spelarbas finns det inget spel.
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Appendix A -  Enkät

Här  presenteras  enkäten  som  användes  i  undersökningen.  Deltagare  svarade  på  olika
varianter av denna enkät beroende på vilken reklam som visades på reklamtavlan i Diamond
Run. Varianterna är identiska bortsett från vilken reklam som visas först i Del 3. Den variant
av enkäten som presenteras här är variant A, där Cyberhack visades på reklamtavlan i spelet.
Den reklam som visades på reklamtavlan bedöms i Del 3-1 av enkäten och reklamen som
visades på pop-up-rutan bedöms i Del 3-2.
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Appendix B - Frisvar för recall

Svar 1

”Cyberhack på bana två och nåt annat på sista banan.”

Svar 2

”Jag noterade mest bara att den var där, en och annan flashig bild, någon prisinformation 
och att det var till mobil på andra banan. Annars sorterade jag nog mest bort den 
informationen då den inte var viktig för själva spelet”

Svar 3

”Cyberhack”

Svar 4

”Skärm med reklam för cyberhack. På skärmen fanns en logga, två ansikten och ett 
releasedatum”
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