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Sammanfattning 
 

Varumärkesplacering i digitala spel i samband med belöning och bestraffning har 
undersökts i denna studie. Resultat från tidigare studier på varumärkesplacering i spel 
användes i utformningen av undersökningen. Tidigare undersökningar av belöning 
och bestraffning och dess inverkan på minnet studerades också. Detta kan vara första 
gången som varumärkesplacering i digitala spel undersöks i samband med interaktiv 
belöning och bestraffning. 

Två versioner av spelet Supertuxkart skapades för undersökningen; den ena med 
belönings- och bestraffningsåterkoppling och den andra utan. Deltagare från Kina och 
Sverige medverkade i experimentet.  

Undersökningen visade att varumärken med belöning eller bestraffning har tydliga 
effekter på deltagarnas memorering av varumärken. Detta verkar gälla oberoende av 
deltagarnas kulturella bakgrund, genus eller erfarenhet av digitala spel. Resultatet 
visade även att bestraffning inte nödvändigtvis leder till en negativ inställning hos 
deltagarna i samband med varumärkesplacering. Vidare studier behövs för att bättre 
förstå inställningsförändring i detta sammanhang. 

Nyckelord: Digitala spel, varumärkesplacering, belöning, bestraffning, återkallande, 
inställning. 

  



Innehållsförteckning 

1 Introduktion ...................................... .................................................................. 1 

2 Bakgrund .......................................... .................................................................. 2 

2.1 Varumärkesplaceringar i traditionella medier och digitala spel ................................ 2 

2.2 Varumärkens interaktivitet och dess inverkan på spelarens minne och inställning .. 4 

2.3 Varumärkens placering, kongruens och dess inverkan på spelarens återkallande 
och inställning .................................................................................................................... 6 

2.4 Belöning, bestraffning och dess inverkan på minnet ............................................... 7 

3 Problemformulering ................................ .......................................................... 9 

3.1 Metodbeskrivning .................................................................................................... 9 
3.1.1 Material och urval ............................................................................................................ 9 
3.1.2 Metod ............................................................................................................................ 10 

3.2 Diskussion ............................................................................................................ 12 

3.3 Forskningsetik ....................................................................................................... 14 

4 Genomförande ...................................... ........................................................... 15 

4.1 Programmering ..................................................................................................... 15 
4.1.1 Belöning, bestraffning och påskägg .............................................................................. 16 
4.1.2 Spelresultat, GUI och optimering .................................................................................. 17 

4.2 Grafiskt arbete ...................................................................................................... 19 

5 Utvärdering........................................ ............................................................... 21 

5.1 Presentation och analys av undersökning ............................................................. 21 
5.1.1 Deltagarnas minnen av varumärken ............................................................................. 21 
5.1.2 Deltagarnas minnen med avseende på kultur .............................................................. 23 
5.1.3 Deltagarnas minnen med avseende på genus ............................................................. 24 
5.1.4 Deltagarnas minnen med avseende på erfarenhet ....................................................... 25 
5.1.5 Deltagarnas inställningsförändring ................................................................................ 27 
5.1.6 Deltagarnas inställningsförändring med avseende på kultur ........................................ 28 
5.1.7 Deltagarnas inställningsförändring med avseende på genus ....................................... 29 
5.1.8 Deltagarnas inställningsförändring med avseende på erfarenhet ................................ 29 
5.1.9 Deltagarnas uppfattning om spelet och varumärkesplaceringen .................................. 30 

5.2 Slutsatser .............................................................................................................. 32 

6 Avslutande diskussion ............................. ....................................................... 34 

6.1 Sammanfattning .................................................................................................... 34 

6.2 Diskussion ............................................................................................................ 34 
6.2.1 Bortfall och felkällor ....................................................................................................... 34 
6.2.2 Den okontrollerade testmiljön ........................................................................................ 35 
6.2.3 Utformningen av spelet ................................................................................................. 35 
6.2.4 Genus, kulturella och etiska aspekter ........................................................................... 36 

6.3 Framtida arbete .................................................................................................... 37 

Referenser ........................................ ...................................................................... 38 

 



 1 

1 Introduktion 
Traditionella medier som TV och film har länge varit självklara plattformar för 
varumärkesplacering av olika slag. Informationsöverföringen i dessa medier sker oftast 
enkelriktat från mediet till publik vilket medför att varumärkesplaceringar förekommer i 
form av passiva placeringar i bakgrunden av kulisserna. Digitala spel är till skillnad från 
traditionella medier ett interaktivt medium där publik förvandlas till regissör, vilket skapar 
nya möjligheter för interaktiv varumärkesplacering. Många studier har gjorts på 
varumärkens placering och kongruens i spel och visat dess inverkan på spelarens minne och 
inställning. Det är dock få varumärken som utnyttjar digitala spels interaktiva natur och 
varumärkesplaceringar förekommer oftast i bakgrunden på samma sätt som i traditionella 
medier. Mycket av forskningen visar att om ett varumärke kan placeras på ett interaktivt sätt 
kan det både bidra till spelarens återkallande av varumärket och göra ett spel mer 
verklighetstroget (Chambers, 2005).  

Belöning och bestraffning i digitala spel i samband med varumärkesplacering är en aspekt 
som inte har studerats i någon större utsträckning. Med tanke på att belöning och 
bestraffning av olika slag förekommer i de flesta spel kan varumärkesplacering i samband 
med detta vara mer effektiv än traditionell varumärkesplacering. Inom vetenskapliga 
områden som psykologi och kognitiv vetenskap finns det belägg för ett bättre återkallande i 
samband med belöning (Doallo, Patai och Nobre, 2013). Andra studier visar bättre minne 
hos försökspersoner i samband med bestraffning och även att hot om bestraffning har 
inverkan på minnet (Hester m.fl. 2010 och Murty, Labar, Adcock, 2012).   

Denna studie undersöker varumärkesplaceringar i samband med belöning och bestraffning. 
Deltagarnas minne av och inställningsförändring till varumärken testas genom att utnyttja 
de interaktiva egenskaperna i digitala spel. Det verkar inte ha gjorts några vetenskapliga 
studier om interaktiv belöning och bestraffning i digitala spel i samband med 
varumärkesplacering och detta kan vara första gången som varumärkesplacering av denna 
typ undersöks. 
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2 Bakgrund 
Digitala spel har sedan introduktionen till allmänheten på 1970-talet vuxit från enstaka 
arkadmaskiner till en internationell miljardindustri. En undersökning av 
branschorganisationen Entertaiment Software Assosication visar att nästan 60 % av 
befolkningen i USA spelar digitala spel av något slag och spenderar 21 miljarder USD årligen 
på spel och spelrelaterade produkter (ESA, 2013). Redan för 15 år sedan hade 70 % av 
brittiska hushåll haft någon slags elektronik hemma som kunnat användas för digitala spel 
(Molesworth, 2006). En liknande undersökning utfördes av den amerikanska organisationen 
Entertaiment Software Rating Board år 2011 och uppskattar den genomsnittliga spelarens 
speltid till åtta timmar per vecka (ESRB, 2011).  

Med så många spelare och speltimmar världen över är digitala spel ett kraftfullt verktyg för 
företag att nå ut till breda konsumentgrupper. Utveckling av moderna spel kräver allt mer 
resurser, varför varumärkes- och produktplacering kan ses som en möjlig inkomstkälla för 
att täcka delar av kostnaden (Molesworth, 2006). Den unika miljön och belöningssystem 
som finns i digitala spel bidrar till effektivt lärande hos spelaren (Gee, 2003). Studier av 
Nelson (2002) och Gwinn (2004) visar även en allmän positiv inställning till 
varumärkesplaceringar hos spelare eftersom det kan bidra till mer realism i många spel. 
Grafiska element från den riktiga världen lånas ofta i spelutveckling för att göra den 
simulerade världen mer trovärdig för spelaren. Dessa kan vara allt från arkitektur till växt- 
och djurliv. Reklamskyltar är ett exempel på grafiska element som ofta placeras i ett spel 
med stadsmiljö för att göra spelet mer verklighetstroget. Reklam och varumärken bidrar till 
realism speciellt inom genrerna racing och sport då dessa evenemang ofta är fullspäckade av 
reklam. Samma konstgrepp fungerar dock sämre i fiktiva miljöer såsom fantasy och 
historiska miljöer där placering av reklam och varumärken arbetar mot realismen och 
trovärdigheten. Ett välplacerat varumärke kan i bästa fall gagna både företagen, utvecklarna 
och konsumenterna. Å andra sidan kan opassande reklam i spel distrahera spelaren och 
förstöra spelupplevelsen och därmed få negativa konsekvenser för både varumärket och 
spelaren. 

2.1 Varumärkesplaceringar i traditionella medier oc h digitala spel 
Varumärkes- och reklamplaceringar har funnits länge inom traditionella medier som TV och 
film. På senare decennier har det skapats allt från filmer som Cast Away (2000) vilka 
innehåller flera scener med utskicksföretaget Fedex, till filmer som The Internship (2013) 
där webbföretaget Google utgör största delen av filmens handling (The Rolling Stone, 2013). 
I och med de digitala spelens ökande popularitet och utbredning har de också blivit allt mer 
attraktiva för varumärkes- och produktplaceringar. Som exempel har dryckestillverkaren 
The Coca Cola Company, en av de största annonsörerna i världen, haft för avsikt att 
successivt flytta sina resurser för reklam från TV till digitala spel och DVD (Grover m.fl., 
2004).  

Chambers (2005) ser en betydande övergång för reklam i traditionella medier till digitala 
spel och föreslår bland annat att man kan utnyttja interaktiviteten mellan spel och spelare 
för att effektivisera varumärkesplaceringar. Enligt Russell (1998) återfinns återkallande av 
varumärken på tre olika nivåer inom traditionella medier. Den första nivån där varumärket 
är placerat i bakgrunden av en scen, den andra nivån där varumärket omnämns muntligen 
av en karaktär och den tredje där varumärket är integrerat i själva handlingen. En högre nivå 
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av placering bidrar till en tydligare minnesbild hos åskådaren. Chambers argumenterar för 
en fjärde nivå av varumärkesplacering i digitala spel där spelare kan interagera aktivt med 
varumärken vilket bör ge bästa möjliga återkallande.  

Unlike movies, game playing is an active process in which the brand can be 
integrated into the storyline with the user directing the experience. Therefore 
the pleasurable benefit of controlling the action and experience through the 
brand are transferred to the user.  

Chambers, 2005, s. 4 

I en studie av Walsh, Kim och Ross (2008) görs en jämförelse mellan människors minne av 
varumärken i ett NASCAR-spel och i ett TV-avsnitt av en NASCAR-tävling. Båda innehåller 
varumärken som är vanligt förekommande i denna typ av tävlingar. Deltagarnas åldrar 
varierar mellan 18 till 29 år och andel kvinnor är 19,5 %. Ingen får veta studiens syfte innan 
försöket. Efter 15 minuters spelande respektive tittande får deltagarna skriva fritt om vilka 
varumärken de minns från spelet respektive TV-avsnittet. Detta första minnesrelaterade test 
kallar författarna för free recall. Sedan får deltagarna en lista på tio varumärken varav fem 
faktiskt har förekommit i spelet respektive TV-avsnitten och fem som inte funnits med. 
Deltagarna får titta på denna lista och välja ut de varumärken som de minns från försöket. 
Detta andra test på igenkänning av varumärken kallar författarna för aided recall. Free 

recall visar att TV-tittarna i genomsnitt återkallar 50 % mer än spelarna. I aided recall har 
paradoxalt nog spelarna marginellt bättre igenkänning av varumärken än TV-tittarna. Detta 
förklaras till viss del av The limited capacity model som beskrivs av Lang (2000) i en artikel 
som handlar om hjärnans begränsade kapacitet för bearbetning av information. När 
bearbetningskapaciteten är full blir överflödig information bortfiltrerad. Spelarna i 
jämförelse med TV-tittarna har förutom den visuella informationen också fått hantera 
styrningen av bilen i spelet vilket har tagit upp mer av hjärnans behandlingskapacitet. 
Spelarna har därmed kunnat återkalla färre varumärken utan hjälp (Walsh m.fl., 2008). 
Studien redogör dock inte för om deltagarna har interagerat aktivt med 
varumärkesplaceringarna på något sätt. Varumärkena har förmodligen placerats som 
reklamskyltar på samma sätt som det görs i verkliga tävlingar. Detta kan tänkas bero på att 
forskarna ville ha högsta möjliga jämförbarhet mellan TV-avsnitten och spelet där reklam 
oftast förekommer i bakgrunden och på bilarna.  

Följaktligen bör spel gynnas av annorlunda varumärkesplaceringsstrategier än de som finns i 
traditionella medier. I en kvalitativ studie av Molesworth (2006) intervjuas 30 brittiska 
spelare (varav 9 kvinnor) i åldrarna 19 till 38 år och spelares inställning till 
varumärkesplaceringar i digitala spel undersöks. I diskussionerna framkommer att spelare 
uppskattar varumärken med förankring i verkligheten. Speciellt i simulationsspel som Gran 

Theft Auto och sportspel där varumärken och reklamskyltar kan förekomma naturligt i 
spelvärlden. Varumärken beskrivs även som en väsentlig del i spelmekaniken i racingspel 
som Gran Turismo där en stor del av spelupplevelsen går ut på att köpa, sälja och modifiera 
bilar av diverse fabrikat. Spel är till skillnad mot traditionella medier ett levande medium där 
spelaren kan välja sin upplevelse. 

The game playing experience is therefore not the same as watching a film (or 
an advertisement). The player has choices, sometimes including a choice of 
brands. 

Molesworth, 2006, s. 363  
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En av deltagarna uttrycker en förändrad inställning till vissa bilvarumärken på grund av 
deras prestanda i spel och det har rapporterats om fall där racingspel påverkat spelares 
bilköp i verkligheten. Molesworth ger ett förslag av de verkande faktorerna i samband med 
varumärkesplacering i digitala spel och riskerna som är inblandade: 

  

Figur 1 Drivande faktorer och konsekvenser i samband med varumärkes- och 
produktplaceringar (Molesworth, 2006). 

Framtida spel kan komma att inkludera fler konsumtionsrelaterade spelmekanismer och 
spelaktiviteter men dess effekter på spelaren är ännu okända. De interaktiva egenskaperna 
hos digitala spel kan användas för att påverka konsumtionsbeteenden hos spelaren. 
Varumärkeskonsumtion i den virtuella världen kan på grund av ökad realism även påverka 
spelarens val av varumärken i det verkliga livet.  

2.2 Varumärkens interaktivitet och dess inverkan på  spelarens 
minne och inställning 

Strategier för varumärkesplaceringar i traditionella medier beskrivna av Russell (1998) i 
föregående avsnitt kan också användas i digitala spel. Interaktionen mellan människa och 
dator ger dock större möjligheter och fler sätt att gå tillväga vid varumärkesplacering. Flera 
studier har visat bättre återkallande i samband med interaktiv varumärkesplacering och 
kommer att presenteras i följande avsnitt. 

I försöket av Yang och Wang (2008) testas varumärkesplacering i tre olika spel på 153 
universitetsstuderande. Olika typer av produkter, bland annat McDonald’s Big Mac-
hamburgare används som visuell återkoppling för interaktionen mellan spelare och dator. I 
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ett av spelen får spelarna mata Big Mac-hamburgare till utomjordingar, om spelaren klickar 
rätt visas en Big Mac som visuell feedback och när spelaren vinner spelet gavs en virtuell Big 
Mac som belöning. Speltiden för varje spel är 15 minuter och spelen spelas efter varandra i 
en 60 minuter lång session. Deltagarna frågas efter två veckor hur många varumärken de 
minns från försöket. Resultaten visar att 87 % av de tillfrågade kan genom free recall 

återkalla varumärken i spelen, motsvarande siffra är 97 % genom aided recall. Försöket 
redogör dock inte om spelet innehåller något ljud eller andra återkopplingselement vilket 
kan tänkas ha bidragit till ännu bättre återkallande.  

I en studie av Hang och Auty (2011) med samma syfte var deltagarna barn i stället för vuxna. 
Liknande resultat ses även här. Barnen som i ett spel interagerar med ett varumärke är 
bättre på att minnas varumärket efter spelet än barnen som spelat spelversionen med 
samma varumärke i bakgrunden. 

Jeong och Biocca (2012) har i sin studie använt varumärken som feedback i samband med 
våld. Trettio koreanska universitetsstudenter varav 14 män och 16 kvinnor får spela en 
modifierad version av spelet Counter Strike 2. I spelet förekommer fiender som deltagarna 
tvingas att döda för att avancera i spelet. Fiender dyker upp både på långt håll i periferin av 
skärmen och på nära håll i mitten av skärmen dock alltid framför en vägg med 
varumärkesplacering. I samband med fiendernas död stänks blod på varumärkena och ett 
skrik spelas upp. Deltagarnas psykologiska stimulering mäts genom hud-konduktans med 
hjälp av galvaniska instrument. Resultatet visar ett tydligt samband mellan nivån av 
psykologisk stimulering och återkallande av varumärken. Ju mer skrämd en spelare är, ju 
bättre minns han eller hon det som är associerat med skrämseln. Detta gäller dock endast 
om varumärket visas i mitten av skärmen, de varumärken som hamnar i periferin visar små 
skillnader mellan nivån av psykologisk stimuli och graden av återkallande (Jeong och Biocca, 
2012). Resultatet kan delvis bero på The limited capacity model som beskrivs i föregående 
avsnitt, fienden som dyker upp i periferin av skärmen befinner sig på långt avstånd från 
spelarens spelkaraktär och utgör ett mindre hot än de som dyker upp nära spelkaraktären i 
mitten av skärmen. Spelaren koncentrerar sig på att döda den närmaste fienden och filtrerar 
bort överflödig information som hotar spelkaraktärens överlevnad. Resultatet från detta 
försök baseras endast på våldsamma spel och dess validitet kan ifrågasättas vid applicering 
på andra spelgenrer där våld inte förekommer.  

Å ena sidan kan vissa typer av våld i samband med ett varumärke vara negativt för spelarens 
inställning till varumärket. Också i en undersökning av spelarnas inställning till våld i 
samband med varumärkesplacering av Jeong, Biocca och Bohil (2011) hittas negativ 
inställning hos spelare. Spelet som används i försöket visar fysisk våld och blod i samband 
med varumärken vilket kan vara orsaken till den ändrade inställningen hos spelarna. Å 
andra sidan behöver våld inte nödvändigtvis vara negativt i samband med 
varumärkesplacering. Många varumärken kan använda just våld för att göra ett starkt 
intryck hos spelaren. I många racingspel kan spelaren köra välkända bilar vårdslöst och 
våldsamt. En bilkrasch med en sportbil i ett racingspel kan snarare bidra till positiv 
inställning hos spelaren då ett sportbilsvarumärke vanligtvis vill förmedla denna typ av fart 
och spänning. Olika typer av våld kan vara positivt eller negativt för ett varumärke beroende 
på hur det visas i samband med varumärket.  
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2.3 Varumärkens placering, kongruens och dess inver kan på 
spelarens återkallande och inställning 

Förutom varumärkens interaktivitet i spel har också varumärkens placering och kongruens 
inverkan på spelarens återkallande och inställning. Kongruens innebär i grova drag hur väl 
ett varumärke eller en produkt passar in i en miljö (Lee och Faber, 2007). Definition på 
kongruens kan variera i olika studier. 

Studien av Lee och Faber (2007) visar betydelsen av kongruens för deltagarnas återkallande 
och inställning. 155 amerikanska studenter får spela ett racingspel med fiktiva produkter och 
varumärken. Författarna problematiserar i första hand de olika definitionerna av kongruens 
inom reklamvärlden. De tre huvudkategorierna av kongruens inom reklam beskrivs som: 
lifestyle congruity, som handlar om reklams innehåll i relation till människors livsstil; 
image congruity, om huruvida reklamens estetik matchar miljön som den finns i och 

advertising congruity, om hur väl ett varumärkes budskap överensstämmer med budskapet 
i reklamen. Oavsett hur man kategoriserar kongruens är det en sak vars definition kan 
variera vilket har lett till motsägande resultat i olika studier.  

En grupp av 21 studenter samlas därför innan Lee och Fabers försök för att identifiera och 
bestämma kongruens hos de fiktiva produkterna och varumärkena till spelet. Varumärken 
på bensin och motoroljor identifieras som kongruenta varumärken. Varumärken på 
deodorant identifieras som neutrala och varumärken på hundmat identifieras som 
inkongruenta. Dessa varumärken placeras sedan ut i spelvärlden på reklamskyltar. Olika 
versioner av spelet testar också spelare på deras bearbetningsförmåga av visuell information 
beroende på varumärkens förekomst och placering på skärmen. Varumärkena förekommer 
med samma frekvens och antal i alla versioner. Efter spelsessionen testas spelarnas 
återkallande genom free recall. Testet tar också hänsyn till personers tidigare erfarenheter 
av racingspel och deras motivationsnivå.  

Gällande varumärkenas placering på skärmen är resultatet följande. Både erfarna och 
oerfarna spelare på låg motivationsnivå visar bättre återkallande för varumärken som 
hamnat i fokus än i periferin. Forskarna förklarar att hantering och styrning av bilen gör att 
spelaren fokuserar på mitten av skärmen där bilen finns och tar även in den visuella 
informationen. En del av deltagarna får högre motivationsnivå genom en tävling där 
vinnaren får en prissumma som belöning. Den högt motiverade erfarna spelaren visar låg 
återkallande för alla varumärken i spelet (i fokus och i periferi) medan den lågt motiverade 
oerfarna spelaren visar hög återkallande för alla varumärken. Författarnas förklaring är att 
den erfarne spelaren genom sin erfarenhet kan selektivt blockera all överflödig information 
som inte bidrar till hantering av bilen. Den oerfarna spelaren med hög motivation kan å 
andra sidan inte filtrera bort information selektivt och tar in allt som hamnar i sitt synfält. I 
det generella fallet bidrar motivation till bättre återkallande. I en studie av Roebers, m.fl. 
kunde deltagarna återkalla händelser med större precision när de var motiverade (2001). 

Gällande varumärkens kongruens i Lee och Fabers studie visar resultatet att inkongruenta 
märken som hundmat bidrar till bättre återkallande för både erfarna och oerfarna spelare. 
Författarnas förklaring är att spelarna uppmärksammas mer på inkongruenta varumärken 
eftersom de inte direkt passar in i sammanhanget av ett racingspel. Deltagarnas inställning 
mot inkongruenta varumärken är dock negativ och dessa varumärken beskrivs som 
”opassande” och ”förvirrande”.  
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Taken together, this suggests that if recall is the advertiser’s goal, it may be 
best to place the brand in an incongruent game setting. Furthermore, this 
may have the greatest effect on highly involved players who are not overly 
experienced. 

Lee och Faber, 2007, s. 87 

Eftersom varumärkesplaceringarna i studien saknar interaktivitet är den genomsnittliga 
återkallningsgraden låg. Av de varumärken som hamnar i spelares fokus är återkallande 18,6 
% och av de som hamnar i periferin endast 4,7 %. Trots att deltagarna exponeras mot alla 
varumärken 10 gånger i spelet (Lee och Faber, 2007). Resultatet kan jämföras med 
motsvarande siffror i filmer på 20 % till 40 % i d’Astous och Chartiers studie (2000); och 
även mot de betydligt högre siffrorna i samband med interaktiv placering i spel i Yang och 
Wangs studie (2008). Den låga återkallningsgraden kan tänkas delvis bero på att endast 
fiktiva varumärken använts i studien. Välkända varumärken bör ha haft större inverkan på 
spelarnas minne då tidigare kännedom om ett varumärke bidrar till bättre återkallande 
(Nelson, 2002).  

Peters och Leshner (2013) har gjort samma typ av studie men får resultat som är delvis 
motsatsen till Lee och Fabers studie. Det vill säga att kongruenta varumärken bidrar till 
bättre återkallande.  

This particular advergame study showed that when brands are congruent to 
the game content, game players’ implicit memory improved. Explicit memory 
measures also showed signs of improvement for brands in the 
congruent/central game condition. 

Peters och Leshner, 2013, s.127 

Även här får deltagarna definiera vad som anses vara kongruent eller inkongruent innan 
försöket. Definitionen av ett varumärkes kongruens i en spelmiljö beskrivs dock lika som i 
Lee och Fabers studie. Därför är det motsatta resultatet på kongruens och dess inverkan på 
minnet särskilt förvånande. Författarna ger själva inga kommentarer på detta. Peters och 
Leshner använder dock riktiga och välkända varumärken i spelen. Spelen är inte heller från 
racing-genren utan från genrer som pusselspel och arkadspel. Varumärkena är också 
interaktiva i delar av spelen. Detta tillsammans med spelarnas tidigare kännedom av 
välkända varumärken kan tänkas haft inverkan på spelarnas återkallande. Gällande 
varumärkens placering på skärmen är resultaten i linje med resultaten i Lee och Fabers 
studie. Även kongruens i samband med spelarens inställning visar sig vara samma i båda 
studier, det vill säga hög kongruens ger positiv inställning från spelaren och vice versa 
(Peters och Leshner, 2013).  

2.4 Belöning, bestraffning och dess inverkan på min net 
Varumärkesplaceringar i digitala spel handlar till stor del om stimulering av spelarens minne 
på olika sätt. En bättre förståelse om hur minnet fungerar kan således leda till bättre 
strategier och effektivare placering. Även om dagens forskning ger en bild av hur det 
mänskliga minnet fungerar är den långt från komplett. Det mänskliga minnet involverar 
komplexa mekanismer och stimuli. Studier har visat att varelser som syrsor bättre minns 
färger som associeras med belöning (Nakatani m.fl., 2009). Det bör därför inte vara 
otänkbart att även människans minne påverkas av belöning och bestraffning.  
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Det är många system och områden i hjärnan som är involverade vid återkallande. 
Informationen i hjärnan finns inte lagrad på en plats utan finns utspridda via ett nätverk av 
neuroner över hela hjärnan. Hjärnforskaren Nelson Cowan har genom forskning på senare 
tid uppskattat att korttidsminnet kan hantera upp till fyra olika objekt (2000). När 
korttidsminnet kodas om till långtidsminnet sker en anatomisk förändring i hjärnan där nya 
proteiner syntetiseras och synapser kopplas samman. I vissa fall kan bestraffning stärka 
minnet genom utlösning av stresshormoner men i andra fall kan traumatiska upplevelser 
leda till minnesförlust (Snead, 2011).  

Det mänskliga minnet kan delas in i explicit minne och implicit minne. Explicit minne kan 
beskrivas som när hjärnan aktivt arbetar för att hämta lagrad information och består i sin tur 
av episodiskt minne och semantiskt minne. Episodiskt minne är aktivt återkallande av 
specifika händelser medan semantiskt minne handlar om återkallande av kunskap utan 
koppling till någon specifik händelse (Egidius, 1997). Till exempel är kunskapen om en katts 
utseende ett semantiskt minne medan återkallande av en specifik katt vid en specifik tid och 
plats är istället ett episodiskt minne. Tester av explicit minne brukar involvera free recall och 
aided recall av olika slag. Implicit minne innebär undermedvetet återkallande när man 
minns saker utan att ha försökt att minnas. Till exempel när doften av friterad potatis kan 
föra tankarna till McDonald’s eller andra varumärken på snabbmat. Implicit minne utnyttjas 
flitigt inom reklambranschen bland annat genom varumärkes- och produktplaceringar 
(Peters och Leshner, 2013). 

Inom psykologin används ofta kognitiva tester för att förstå människans minne och 
igenkänningsförmåga. I studien av Doallo m.fl., (2013) får 18 universitetsstuderande vid 
Oxford University hitta digitala skatter placerade i landskapsfotografier. Testet pågår i tre 
dagar och utförs av två separata testgrupper. Första dagen får den ena gruppen leta efter en 
guldnyckel placerad någonstans i landskapsfotografierna. Om de hittar rätt ges pengar som 
belöning. Kontrollgruppen gör samma sak utan inblandning av pengar eller belöning. Två 
dagar senare får alla deltagare se samma bilder igen och försöka minnas vart guldnycklarna 
har funnits i bilderna. Deltagarnas precision mäts med hjälp av eye-tracking och deras 
responstid registreras med hjälp av dator. Resultatet visar ett samband mellan belöning och 
bättre minne och ökad precision samt minskad responstid (Doallo m.fl., 2013). Testgruppen 
består av endast 18 personer och har en relativ liten spridning av deltagarnas ålder i 
jämförelse med andra liknande studier. 

Andra forskare har ett neurovetenskapligt tillvägagångssätt och använder fMRI (functional 

Magnetic Resonance Imaging) och tittar på aktiviteten i hjärnans olika områden vid 
belöning och bestraffning i samband med utförande av minnesrelaterade uppgifter. En 
studie av Shigemune m.fl., (2013) visar ökad aktivitet i minnesrelaterade områden i hjärnan 
i samband med belöning och bestraffning. I en annan studie av Wächter, m.fl., (2009) visar 
belöning bättre effekt på minnet än bestraffning. Andra studier visar bättre minne hos 
försökspersoner i samband med bestraffning och även att hot om bestraffning ger en effekt 
på minnet (Hester m.fl., 2010 och Murty m.fl., 2012). Sammanfattningsvis har både belöning 
och bestraffning inverkan på minnet. I fråga om vilken typ av belöning eller bestraffning och 
i vilken utsträckning de påverkar minnet varierar från fall till fall. 
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3 Problemformulering  
Studier av Yang och Wang (2008), Hang och Auty (2011), Jeong och Biocca (2012) visar att 
ett varumärkes interaktivitet bidrar till bättre återkallande hos spelare. Båda studierna av 
Lee och Faber (2007) och Peters och Leshner (2013) visar bättre inställning till kongruenta 
varumärken hos spelare. Kognitiva studier av Doallo m.fl., (2013) och Shigemune m.fl., 
(2013) visar en koppling mellan bättre memorering i samband med belöning och 
bestraffning. 

Enligt de vetenskapliga belägg som finns bör därför interaktiva varumärken bidra till bättre 
återkallande. Kongruenta varumärken bör ha positiv inverkan på en spelares inställning. 
Spelaren bör också minnas ett varumärke bättre om det dyker upp i samband med belöning 
eller bestraffning. Belöning och bestraffning och dess inverkan på spelarens återkallande och 
inställning till varumärken i spel bör undersökas mera i forskningen med tanke på hur ofta 
belöning och bestraffning i olika former förekommer i digitala spel. Med grunden i tidigare 
forskning kommer därför denna studie undersöka varumärkesplacering i samband med 
belöning och bestraffning i digitala spel. Hur påverkas en spelares återkallande och 
inställning till varumärkesplaceringar i digitala spel i samband med belöning och 
bestraffning?  

3.1 Metodbeskrivning 
Metoden är till stora delar baserad på studien av Lee och Faber (2007); frågorna i 
frågeformulären är delvis översatta från frågor i studien av Nelson, Yaros och Keum (2006); 
deltagarna testades på långtidsminnet på samma sätt som i studien av Yang och Wang 
(2008).  

3.1.1 Material och urval 
Spelet Supertuxkart version 0.8.1 för Windows hämtades från internet och modifierades för 
att anpassas till denna studie. Supertuxkart är ett racingspel skapat mellan år 2000 och 
2004 i språket C++. Spelet har öppen källkod och är skapat i spelmotorn Irrlicht av ett 
användarsamfund (Supertuxkart, 2014). All modifiering i källkoden gjordes med hjälp av 
programmet Notepad++. Kompilering och anpassning till Windows-miljö gjordes med hjälp 
av programmet Cmake 2.8 och Visual Studio 2013. Modellering och texturering gjordes med 
hjälp av Blender och Adobe Photoshop. Alla varumärken som placerades i spelet hämtades 
från hemsidan Logopedia som är en open-source samling av välkända logotyper (2014).  

16 deltagare deltog i studien. Information om deras kön, ålder och spelvana med mera 
efterfrågades i samband med frågeformulären. Deltagarna delades in i en testgrupp och en 
kontrollgrupp. Varje grupp bestod av fyra män och fyra kvinnor från Sverige respektive Kina. 
De svenska deltagarna var studenter eller doktorander på svenska universitet. De kinesiska 
deltagarna var anställda på ett finansbolag. Den yngsta av alla deltagarna var 23 år gammal 
och den äldsta 32 år gammal. Bland deltagarna fanns åtta erfarna respektive åtta oerfarna 
spelare av digitala spel. Om deltagaren spelar spel mer än en gång per vecka räknas han eller 
hon till gruppen erfarna spelare och vice versa. Rekrytering och kontakt med deltagarna 
skedde via email (se Appendix B). 
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3.1.2 Metod 
En befintlig bana Snowtuxpeak i racingspelet Supertuxkart och Easter egg mode 

(påsläggsläge) modifierades för denna studie. Allt ljud, musik, animationer och texturer 
behölls originalutföranden för att i högsta grad bevara den ursprungliga spelkänslan.  

Sex välkända varumärken, Adidas, Canon, Gillette, L’Oréal, Microsoft och Sony valdes från 
två listor över de mest kända utländska varumärken i Kina av tidskrifterna Forbes (Rapoza, 
2012) och Retail Times (Briggs, 2013). För att försäkra sig om de svenska deltagarnas 
kännedom om de utvalda varumärkena kontrollerades dessa mot en lista av världens mest 
värdefulla varumärken baserad på en undersökning utförd av branschföretaget Interbrand 
(2013). Adidas, Canon och Gillette associerades med belöning i spelet; L’Oréal, Microsoft och 
Sony associerades med bestraffning i spelet. Gillette och L’Oréal valdes för att se dess 
effekter på deltagarna med avseende på genus. Övriga varumärken associerades 
slumpmässigt med belöning eller bestraffning.  

De sex utvalda varumärkena placerades ut på sfäriska och roterande ägg i spelvärlden. Varje 
varumärke förekom en gång per varv i spelet. Ägg utan varumärken placeras också i spelet 
och förekom 21 gånger per varv. Tillsammans förekom således 27 ägg per varv i spelet varav 
sex stycken med varumärken och 21 stycken utan. De utplacerade äggen var lika stora och 
hade samma form och grafiska utformning och liknade påskäggen från originalspelet. Den 
ljusblåa texturen på äggen var också hämtad från originalspelet. Även varumärkenas färg 
och storlek gjordes enhetliga i svart text. Äggen placerades ut i slumpmässig ordning dock i 
bestämda platser på banan. Varje ägg tog upp ungefär en tredjedel av körfältets bredd. 
Spelaren kunde tydligt se äggen och de utplacerade varumärken på nära och från långt 
avstånd. Varje gång en spelare träffade ett ägg registrerades detta via en ägg-räknare längst 
upp till vänster på skärmen. Spelarens tids- och varvräknare visades upp till höger på 
skärmen. 

Spelet var skapat i version X och Y. I version X som spelades av testgruppen associerades de 
utvalda varumärken med belöning eller bestraffning. I version Y som spelades av 
kontrollgruppen var de utvalda varumärkena inte associerade med belöning eller 
bestraffning. Belöning fanns i form av turbo som accelererade spelarens bil framåt och gav 
den 50 % högre hastighet i två sekunder. Bestraffning var i form av en bomb som sprängde 
spelarens bil i luften i två sekunder. Vikten på belöning och bestraffning vägdes jämnt, det 
vill säga att turbon accelererade bilen lika mycket som bomben saktade ned bilen. Både 
turbo och bomb gömdes inuti äggen och spelaren kunde inte läsa äggens innehåll enbart från 
deras utseenden. Bilden nedan visar version X av spelet där varumärken placeras ut på blåa 
ägg i spelvärlden och associeras med belöning och bestraffning i form av turbo respektive 
bomb. 
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Figur 2 Exempel på ägg med varumärken associerade med belöning och 
bestraffning i spelet.  

Två frågeformulär, A och B skapades i samband med studien och besvarades av alla 
deltagare (se Appendix A). Vid försökstillfället skickades frågeformulär A tillsammans med 
den modifierade Windowsversionen av spelet Supertuxkart till varje försöksperson. 
Testgruppen fick version X av spelet och kontrollgruppen fick version Y av spelet. 
Instruktioner till spelet visades vid spelets start. Spelets mål förklarades för spelaren vilket 
var att köra tre varv runt banan och samla så många ägg på så kort tid som möjligt.  

 

Figur 3 Instruktioner till spelaren och spelresultat. 

När spelaren kört tre varv var spelet slut och spelresultaten med spelarens tid, antal samlade 
ägg och samlade ägg per minut presenterades. Bilden ovan visar instruktioner till spelaren 
vid spelets start samt spelresultat vid spelets slut. 

Efter spelsessionen fick deltagaren fylla i det bifogade frågeformuläret som handlade om 
spelarens minnesbilder och inställning till varumärkena i spelet. Formulärets första fråga 
tillämpade free recall på samma sätt som i studien av Lee och Faber (2007) där deltagaren 
fick fritt skriva ner de varumärken som han eller hon mindes från spelet. I frågan därefter 
fick deltagarna uttrycka om spelet var roligt eller inte och om varumärkena störde 
spelkänslan. Graderingen var 1 till 5 där 1 var mycket tråkigt respektive mycket störande och 
5 var mycket roligt respektive inte alls störande, 3 var neutral gradering i båda fallen. Aided 

recall testades i den tredje frågan i samband med deltagarnas inställningsförändring på 
liknande sätt som i studien av Walsh m.fl. (2008). En lista på de varumärken som faktiskt 
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förekom i spelet och 13 andra välkända varumärken som inte förekom i spelet visades för 
deltagaren som samtidigt blev informerade om att endast en del av varumärkena från listan 
faktiskt förekom i spelet. Deltagaren fick gradera sin inställningsförändring från 1 till 5 på de 
varumärken som han eller hon kände igen från spelet där 1 var klar försämring och 5 var klar 
förbättring och 3 var ingen förändring. Deltagaren kunde i denna fråga också markera de 
varumärken som han eller hon inte kände igen från spelet och därmed visa sin minnesbild av 
varumärkena. Detta tillfälle kallas fortsättningsvis för aided recall 1. Free recall testades före 
aided recall 1 för att eliminera eventuella inverkan på minnet. 

Tio dagar efter insamling av frågeformulär A fick varje deltagare frågeformulär B på email 
som testade deras långtidsminne av varumärken från spelet. Detta test tillämpade aided 

recall i på samma sätt som i formulär A där deltagarna fick ringa in varumärken som de 
minns från spelet ur en lista av varumärken som både förekom och inte förekom under 
spelsessionen. Detta tillfälle 10 dagar efter spelsessionen kallas fortsättningsvis för aided 

recall 2. Deltagarnas inställning undersöktes inte i denna omgång på grund av de 
okontrollerbara faktorerna som kunde ha påverkat deltagarnas inställning under tiden efter 
spelsessionen. 

Efter insamling av alla frågeformulären kunde resultaten mellan grupperna jämföras för att 
se om en förändring av inställningen till varumärkena hade skett i samband med belöning 
eller bestraffning; och om minnesbilden skiljde sig mellan grupperna. Dessutom kunde 
eventuella skillnader med avseende på kultur, genus och spelerfarenhet läsas ur resultaten. 

3.2 Diskussion 
Ett racingspel valdes på grund av spelarens begränsade frihet i denna typ av spel. Han eller 
hon motiverades av att köra tävlingen på kortast möjliga tid och samla så många ägg som 
möjligt. Spelaren körde också på en bestämd bana vilket var lämplig till denna typ av studie 
eftersom spelarens exponeringstid och exponeringsfrekvens mot varumärken kunde 
kontrolleras i jämförelse med till exempel ett open-world spel där spelaren hade haft mer 
rörelsefrihet. Detta kan vara anledningen till att många andra spelrelaterade studier också 
använder racingspel i sina försöksmetoder. 

Deltagarna testades på explicit minne genom aided recall och free recall. Lee och Faber 
(2007) använde fiktiva varumärken i sina studier för att undvika inverkan av tidigare 
kännedom av varumärken hos deltagarna. I denna studie undersöktes däremot 
verklighetsförankrade och välkända varumärken. Igenkänningsbarheten och deltagarnas 
lojalitet mot varumärkena väntades ha inverkan på studiens resultat.  

Det hade varit önskvärt med en kontrollerad testmiljö där alla deltagarna samlades på 
samma plats och tid vid ett försökstillfälle såsom i Lee och Fabers studie (2007). Det fanns 
dock ingen möjlighet att samla alla svenska och kinesiska deltagare på samma plats och tid. 
Å ena sidan kunde den okontrollerade miljön där deltagarna fick spela spelet på egen hand 
skapat ett mer verkligt spelscenario. Spelarnas uppmärksamhet kunde störas precis som i en 
vanlig spelmiljö. Därmed kunde den okontrollerade miljön bidra till högre validitet på 
studien då den simulerar den vardagliga spelmiljön bättre. Å andra sidan kunde reliabilitet 
på resultatet påverkats av varierade motivationsnivå och koncentrationsnivå hos deltagarna. 

Formuläret utformades ursprungligen i tre delar såsom i studien av Peters och Leshner 
(2013). Den första delen testade deltagarnas inställning före spelsessionen, den andra delen 
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testade spelarnas inställning och återkallande direkt efter spelsessionen och den tredje delen 
deltagarnas återkallande 10 dagar efter försökstillfället. Problemet med denna utformning 
var att i samband med frågan om deltagarnas inställning mot varumärken i formulärets 
första del blev deltagarna också informerade om varumärken som skulle dyka upp i själva 
spelet. Detta ansågs ha negativ inverkan på försökets resultat och den första delen av 
formuläret togs bort. Deltagarna frågades istället om inställningsförändring före och efter 
spelet i formuläret som besvarades direkt efter spelsessionen. Nackdelen med en fråga på 
inställning istället för två kunde vara ökad risk för feltolkning hos deltagaren då han eller 
hon kunde förväxla inställning med inställningsförändring. 

Varumärkens kongruens påverkas av många faktorer och är svårdefinierat vilket har lett till 
motsägelsefulla resultat i flera studier (Lee och Faber, 2007, Peters och Leshner, 2013). Att 
testa kongruens i denna studie på samma sätt som i studien av Lee och Faber hade medfört 
en testkörning av spelet innan försökstillfället för några av deltagarna då varumärkenas 
kongruens kunde ha fastställts utifrån deltagarnas åsikter. Detta ansågs dock vara allt för 
avslöjande för deltagarna och hade omöjliggjort själva försöket. Kongruens var således inte 
testat i denna studie. De utvalda varumärkena var dock utformade med kongruens i åtanke. 
Den estetiska utformningen och placeringen av alla varumärken i denna studie borde ha 
upplevts som kongruent då varumärken placerades på ägg som var i stort sett lika påskäggen 
från originalspelet. Varumärkenas budskap borde ha varit inkongruenta då ingen av de 
utvalda varumärkena var relaterade till motorsport eller spel. 

Varumärkens utformning och färg kan variera från fall till fall. De utvalda varumärkena är 
vanligt förekommande som svart text mot någon bakgrund i ljus färg. Dessa varumärken kan 
också finnas i andra utformningar som exempelvis Sony som ibland finns i silverfärgat text 
mot svart bakgrund och Gillette som blå text mot silverfärgad bakgrund. Adidas kan finnas i 
alla möjliga färger beroende på utformningen av en specifik produkt. Utformningen av ett 
varumärke handlar till stor del om att skapa kontrast och lyfta fram varumärket ur 
omgivningen för att lätt kunna kännas igen av åskådaren. I högsta möjliga grad har 
varumärken valts som i sin originalform består av svart text, som till exempel Sony och 
L’Oreal. Dessa varumärken placerades mot den ljusblåa texturen som var hämtad från 
påskäggen i originalspelet för att bevara den ursprungliga grafiska stilen. På så sätt skapades 
image congruity och borde ha bidragit positiv inställning hos deltagarna. Samtidigt 
minskades dock färgens inverkan på återkallande och inställning. Mer färgglada varumärken 
kunde möjligen ha bidragit till bättre igenkänning hos deltagarna och även haft inverkan på 
deltagarnas inställning men samtidigt varit en extra variabel att ta hänsyn till. Färger utöver 
originalspelets färgpalett kunde varit distraherande för spelaren och stört den ursprungliga 
grafiska stilen i spelet. Denna studie ville testa skillnaden mellan varumärken med belöning 
och bestraffning och varumärken utan. Då testgruppen och kontrollgruppen testades med 
samma varumärken och utformning borde färg ha en marginell inverkan på resultaten. 

I början valdes 27 olika varumärken till spelet och det var tänkt att alla 27 varumärken skulle 
associeras med belöning eller bestraffning vilket i praktiken medförde att spelaren skulle 
träffa en bomb ett tiotal gånger per varv. Efter testkörningar upptäcktes att denna 
implementering störde flow i spelet och gav en ”hackig” spelkänsla. Speldesignern Ralph 
Koster beskriver flow som spelarens koncentrationsnivå vid utförandet av en uppgift och 
spelarens känsla av kontroll över situationen som han eller hon befinner sig i. Bättre flow 
bidrar till ett spels underhållningsvärde (Koster, 2004). Därför minskades antalet interaktiva 
objekt till tre belöningar och tre bestraffningar per varv. Efter pilotstudien minskades även 
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antalet varumärken från 27 stycken till sex stycken då försökspersonen ansåg att 27 
varumärken var överväldigande och svåra att komma ihåg. Detta stämmer med resultat från 
Cowans studie som visar att korttidsminnet kan hantera upp till fyra olika objekt (2000). De 
sex mest välkända varumärkena valdes i förhoppning att vara identifierbara för alla 
deltagare. I och med detta uteslöts risker av sämre återkallande på grund av okända 
varumärken hos deltagarna. Fler varumärken hade dock fångat in ett bredare urval av 
varumärkeskategorier.  

I samband med uppbyggandet av studien och spelet gjordes många iterationer på valet av 
varumärken och deras placering i spelet då dessa ansågs ha betydande inverkan på studiens 
resultat. Även om antalet varumärken minskat igenom iterationerna och att färger valts bort 
består den mest fundamentala utvärderingspunkten för studien, det vill säga hur belöning 
och bestraffning påverkar spelarens minne av varumärken och inställningsförändring i 
jämförelse med varumärken utan belöning eller bestraffning. Ambitionen var att renodla 
presentationen av data för deltagarna och utesluta oönskade variabler vars effekt hade 
kunnat förväxlas med effekten av belöning och bestraffning. 

3.3 Forskningsetik 
Det kan finnas många etiska hinder för minnesforskning speciellt i samband med 
bestraffning vilket gör att en försöksperson alltid måste informeras innan för vad han eller 
hon utsätts för i ett försök. Oftast måste forskarna få godkänt från en kommitté som jobbar 
med forskningsetiska frågor innan forskningen kan gå vidare såsom i studierna av Doallo 
m.fl. (2013) och Hester m.fl. (2010). Spelet i denna studie borde dock inte haft någon större 
psykologisk inverkan på deltagarna.  

Deltagarna kunde inte betraktas som anonyma då kontakten med dem skedde via email. En 
försäkran om personlig integritet gavs i samband med frågeformulären och spelet. 
Deltagarna försäkrades även om att de inte bröt mot någon upphovslag i samband med 
installation av spelet på sina egna datorer.  
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4 Genomförande 
Arbetet med modifiering av spelet Supertuxkart har varit en iterativ process mellan 
programmering och grafiskt arbete. Programmeringen och det grafiska arbetet var iterativa i 
sig från modifiering till testning av spelet vilket visas av nedanstående bild.  

 

Figur 4 Iteration mellan programmering och grafiskt arbete. 

Supertuxkart har öppen källkod och är skriven i C++. Kompilering av källkoden för 
Windows-plattformen gjordes i Microsoft Visual Studio 2013. Att handskas med olika 
felmeddelanden från kompilatorn och söka efter buggar i källkoden har varit tidskrävande. 
Ändringar på en klass i källkoden har oftast medfört ändringar på andra delar i källkoden då 
många klasser är sammankopplade. Efter varje lyckad kompilering testkördes spelet med 
debug-kompilatorn för att se om ändringen verkligen implementerats. Testkörningarna har 
oftast varit inspiration till vidare förbättringar till exempel ökad användarvänlighet och 
feedback till spelaren. Spelet modifierades med målet att behålla den ursprungliga 
spelkänslan.  

4.1 Programmering 
Uppbyggandet och anpassningen av originalspelet gjordes genom att modifiera och 
kombinera spelets befintliga funktioner och spellägen (se Appendix D). Spelets 
originalversion innehåller bland annat ett standardläge och ett påskäggsläge. Standardläget 
kan beskrivas som ett vanligt race mot datorstyrda bilar med begränsade varv och löpande 
tidräkning och avslutas när spelaren har kört ett bestämt antal varv runt banan. I 
påskäggsläget kör spelaren ensam och får utforska en racingbana och samla utlagda påskägg 
utan tids- eller varvbegränsningar och spelet avslutas när spelaren samlat in alla påskägg. 

Påskäggsläget modifierades med funktioner från standardläget till ett nytt spelläge vilket 
medförde ändringar i diverse klasser i källkoden. Klasserna är specifikt fördelade efter de 
olika funktionerna i spelet och används i varierande kombinationer beroende på situationen 
i spelet. Till exempel styrs spelresultatet som visas i slutet av varje tävling i standardläget 
med spelarens namn, körtid och antal varv av flertal klasser i spelet. Highscores.hpp styr 
utskriften av spelresultatet på skärmen, highscore_manager.hpp hanterar körtid, varvtal och 
rankning i en tävling samt filhanteringen av highscore.xml. Highscore.xml är en fil med 
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historik av spelresultatet och sparas på hårddisken. Andra klasser såsom abstractkart.hpp 
hanterar bland annat bilens kollision och körförmåga. I slutet på varje varv av en bana finns 
en kollisionsbox som signalerar hur många varv spelaren har kört varje gång den har kontakt 
med bilen. När ett visst antal varv är uppfyllt går spelet vidare och anropar funktionerna i 
Highscores.hpp som hämtar data från den genomförda tävlingen och presenterar den för 
spelaren i form av ett spelresultat. Spelresultatsklasserna och bilhanteringsklasserna måste 
således jobba tillsammans för att spelet ska fungera. Totalt fanns 325 olika klasser i spelet 
och det krävdes ändringar i ett tjugotal klasser för att anpassa spelet till denna studie. Bilden 
nedan visar olika klasser och deras funktioner hos originalspelet. 

 

Figur 5 Originalspelets olika klasser och dess funktioner. 

 

4.1.1 Belöning, bestraffning och påskägg 
Det finns tre befintliga typer av interaktiva objekt i originalspelet. De är paket (belöning), 
banan (bestraffning) och påskägg (ingen effekt). Belöning och bestraffning finns i form av 
paket och bananskal och spelet väljer slumpmässigt vilken typ av belöning och bestraffning 
de ger. De styrs bland annat av klasserna item.hpp och item_manager.hpp. Påskägg samlas 
in och räknas ihop med hjälp av klasserna abstractkart.hpp och easteregghunt.hpp och har 
som sagt inga andra effekter på spelaren. 
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I paketen finns belöning i form av turbo, anfall eller försvar. Turbon accelererar spelarens bil 
framåt i begränsad tid. Anfall kan vara exploderande bakelser som spelaren kan kasta på 
andra bilar för att sakta ner dem. Försvar finns i form av tuggummi-bubblor som skyddar 
spelaren från andra bilars attack. Dessa belöningar kan samlas in av spelaren vid kontakt 
med ett paket på körbanan och aktiveras av spelaren med en knapptryckning. Bananer 
innehåller bestraffning i form av fallskärm, tidsbomb och ankare, alla tre saktar ner spelaren 
i en begränsad tid vid kontakt. En kombination av påskäggsläge och standardläge medförde 
således en kombination av de ovanstående klasserna i källkoden. Det modifierade spelet i 
detalj framgår från schemat nedan. 

 

Figur 6 Funktioner hos det modifierade spelet. 

4.1.2 Spelresultat, GUI och optimering 
Både standardläge och påskäggsläge i spelets originalform innehåller GUI-element såsom 
spelresultat och Penalty time. Spelresultaten i standardläget visar körtid, antal varv och 
spelarens placering. I påskäggsläget visar spelresultaten endast spelarens körtid. Penalty 

time är en fördröjning som uppstår ifall spelaren håller i gaspedalen innan eller under 
nedräkningen vid början av ett race och är en bestraffning på tjuvstart och finns enbart i 
standardläget.  

I och med modifieringen av spelet ändrades spelresultatet i påskäggsläget till att inkludera 
även antal samlade ägg. Denna förändring var problematisk på grund av spelets 
konstruktion och ett tekniskt val gjordes för att lösa detta problem. Varje spelomgång består 
av en tävlingsfas och en avslutsfas som hanteras av separata klasser i källkoden. När en 
spelare väljer att spela påskäggsläget går spelet in i tävlingsfasen. Bland spelarens indata i 
tävlingsfasen finns körtiden, spelarens placering, antal varv och antal samlade ägg med 
mera. Dessa indata görs tillgängliga i RAM-minnet till fördelen att kunna uppdateras och 
hämtas snabbt vid behov. När tävlingen avslutas går spelet in i avslutsfasen och all tillgänglig 
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information i RAM-minnet sparas selektivt som filer på hårddisken. Detta inkluderar 
spelarens körtid, antal varv och placering. Antal samlade ägg är dock inte inkluderat och 
försvinner från spelet och RAM-minnet vid byte av spelfas. För att se till att antal samlade 
ägg skulle vara tillgänglig även senare i spelet behövde textfilen EggsFound.txt skapas på 
hårddisken vid början av varje race. Denna textfil uppdaterades varje gång spelaren hämtade 
ett ägg. I slutet av tävlingen kunde spelet läsa antal samlade ägg från EggsFound.txt istället 
för RAM-minnet. En mer elegant lösning hade varit att spara antal samlade ägg i en global 
variabel och behålla denna genom spelet vilket i sin tur krävdes en djupare förståelse för 
programmering. Detta var ett av flera tekniska problem som visade sig vara tidskrävande. 
Ett exempel på modifiering i källkoden finns i bilden nedan. 

 

Figur 7 Exempel på modifiering I källkoden. Skriver antal samlade ägg till en fil 
vilket sedan kan läsas av vid visning av spelresultatet 

Påskäggsläget i sin originalform innehöll till början inget varningsmeddelande om spelarens 
körriktning. Varningsmeddelandet behövdes dock för denna studie för att ge spelaren 
vägledning i fall han eller hon råkade köra åt fel håll. Därför modifierades klasserna som 
hanterade spelarens körriktning till att även inkludera påskäggsläget. Även tid- och 
varvräknare hämtades från standardläget då de ursprungligen saknades i Påskäggläget.  

Mestadels kompilering av spelet var gjorda i debug-kompilatorn i Microsoft Visual Studio 
2013. En kompilering i release-kompilatorn var dock kravet för att spelet skulle kunna köras 
på andra Windows-datorer. Lyckade kompileringar i debug-kompilatorn av spelet har tyvärr 
inte medfört lyckade kompileringar i release-kompilatorn. Ett misstag gjordes i samband 
med detta då första releaseversionen kompilerades först efter att alla modifieringar i 
källkoden var gjorda vilket medförde väsentliga tekniska problem. Release-kompilatorn var 
inte lika generös som debug-kompilatorn på att peka buggarna vilket gjorde det omöjligt att 
hitta felen. Därför gjordes alla modifieringar i alla klasser om på nytt och en release-version 
kompilerades efter varje ändring i källkoden. På så sätt kunde felet identifieras som låg i en 
vektor i en av klasserna som hanterade spelresultatet. Spelet försökte spara information 
utöver vektorns längd vilket resulterade i ett minnes-läckage. Felet rättades och det gjordes 
även omstruktureringar i koden vid samma tillfälle. Alla varumärken deklarerades som 
påskägg istället för att bli uppdelat i de tre typerna paket, bananskal och påskägg. De utvalda 
varumärkena placerades istället tillsammans med ett paket eller ett bananskal som var 
gömda i äggen. Detta gav samma effekt i spelet och för spelaren och gjorde koden mer 
lätthanterlig då alla varumärken samlades på en plats i koden vilket förenklade framtida 
redigeringar. I samband med detta kunde de samverkande klasserna också optimeras och 
källkoden förkortades med ungefär 150 rader.  

Med tanke på att försökspersonerna skulle få spelet på email och spela på egen hand har 
spelets storlek optimerats. Endast nödvändiga delarna för själva försöket behölls. Spelets 
menyer ändrades för att förenkla valet för försökspersonerna. Ikoner, animationer, ljud och 
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texturer som inte var nödvändiga för denna studie togs bort så att spelaren endast kunde 
välja de alternativ som ledde till själva försöksbanan. Nedanstående bild visar optimeringen i 
spelets menyer. 

 

Figur 8 Ändringar i spelets menyer. 

Stora delar av originalspelets innehåll såsom modeller och texturer som inte var relaterade 
till denna studie redigerades bort vilket innebar en storleksförminskning på 75 %. Fördelen i 
samband med detta var att programmet inte behövde ladda lika många objekt vilket gjorde 
att spelet startade 50 % snabbare. 

4.2 Grafiskt arbete 
Modellering- och textureringsarbetet i denna studie var förhållandevis enkelt. Varumärkena 
hämtades från webbsidan Logopedia som är en open-source samling av välkända logotyper 
(2014). Varumärkena gjordes om i gråskala i Adobe Photoshop och kombinerades med den 
befintliga texturen för påskägg i spelet. Appliceringen av texturer på äggmodellen gjordes i 
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Blender på grund av sin export-funktion till formatet .b3d som användes av Irrlicht-motorn. 
De färdiga äggen med varumärken placerades ut på den befintliga banan Snowtuxpeak i 
Blender så som illustreras i nedanstående bild. 

 

Figur 9 Modell- och texturskapande samt utplacering på banan i Blender. 

Olika geometriska former såsom kuber och pyramider testades istället för den sfäriska 
formen på äggen att ge bästa visuell intryck för spelaren. Kuber såg ut att ta större plats än 
de sfäriska äggen. Pyramider och den mer klassiska äggformen passade i spelets grafiska stil 
men kunde inte visa varumärken lika tydligt. Till slut valdes sfären som formen på äggen 
eftersom sfären både visade varumärken på ett tydligt sätt och kändes enhetlig med spelets 
grafiska stil.  
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5 Utvärdering 
I följande kapitel presenteras resultat från den genomförda undersökningen. Svaren om 
återkallande och inställningsförändring från alla 16 deltagare sammanställdes i Excel 
tillsammans med information om deras nationalitet, genus och erfarenhet av digitala spel (se 
Appendix C). Resultaten presenteras och analyseras med avseende på dessa parametrar i 
varje delkapitel.  

Free recall var det första testet på återkallande då deltagarna fick återkalla minnet av 
varumärken från spelet utan hjälpmedel. Aided recall 1 skedde direkt efter free recall då 
deltagarna fick välja varumärken som förekom i spelet ur en lista av 19 varumärken. Vid 
samma tillfälle fick deltagarna också uttrycka sin inställningsförändring till varumärkena i 
spelet samt betygsätta spelets underhållningsvärde och spelkänsla. Aided recall 2 var det 
tredje och sista testet på återkallande och skedde 10 dagar efter free recall och aided recall 1 
då deltagarna fick genomföra samma minnesrelaterade test som i aided recall 1.  

5.1 Presentation och analys av undersökning 

5.1.1 Deltagarnas minnen av varumärken 
Åtta personer spelade spelversionen som innehöll varumärken med belöning eller 
bestraffning. Den genomsnittlige spelaren kunde återkalla 52 % av varumärkena i spelet vid 
free recall utan några hjälpmedel direkt efter spelsessionen och även komma ihåg 83 % av 
varumärkena i aided recall 1, också direkt efter spelsessionen. Tio dagar senare, när samma 
lista i aided recall 1 visades kunde den genomsnittlige deltagaren återkalla ur minnet 54 % 
av varumärkena i aided recall 2. Andelen memorerade varumärken med belöning var 
marginellt lägre än varumärken med bestraffning i free recall och aided recall 2, men något 
högre i aided recall 1.  

I den normala spelversionen som spelades av de åtta deltagarna i kontrollgruppen där 
varumärkena inte associerades med belöning eller bestraffning kunde den genomsnittlige 
spelaren komma ihåg 27 % av varumärkena från spelet i free recall. I aided recall 1 och 
aided recall 2 kunde 77 % resp. 23 % memoreras i.  

Varumärken med belöning eller bestraffning tycks ge större inverkan på minnet hos den 
genomsnittlige deltagaren än varumärken utan belöning eller bestraffning. Deltagarna 
mindes i genomsnitt dubbelt så många varumärken i spelversionen med belöning och 
bestraffning i jämförelse med spelversionen utan, både vid free recall (93 % fler) och i aided 

recall 2 (135 % fler). Detta kan dels bero på den psykologiska effekten av belöning och 
bestraffning på minnet beskrivet i studien av Doallo m.fl. (2013) som visade påbättre minne i 
samband med belöning och bestraffning i en kognitiv studie. Även den audiovisuella 
återkopplingen i spelet från animationerna av turbo och bomber kan ha bidragit till bättre 
minne hos deltagarna då den normala versionen av spelet inte innehöll någon märkvärdig 
audiovisuell återkoppling vid kontakt med varumärkena. Den genomsnittliga deltagarens 
återkallande av minnesbilder kan läsas ur diagrammet nedan. 
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Figur 10 Den genomsnittlige deltagarens återkallande av minnesbilder vid tre 
testtillfällen. 

Listan av varumärken i aided recall 1 hade utan tvekan hjälpt deltagarna att komma ihåg fler 
varumärken i spelet än i free recall. Andel memorerade varumärken med hjälp av listan var 
83 % för varumärken med belöning eller bestraffning mot 77 % för varumärken utan. Detta 
var betydligt högre i jämförelse med motsvarande siffror i free recall. Att deltagarna mindes 
bättre i aided recall 1 än i free recall kunde bero på hjärnans olika sätt att arbeta vid olika 
typer av återkallande av minnen. Båda testerna stimulerade deltagarnas så kallade 
episodiska minnen då deltagarna i och med memorering av varumärken fick återuppleva 
spelscenariot från sina minnen. I aided recall 1 kunde den visuella kopplingen till 
varumärken satt igång fler minnesprocesser hos deltagarna än i free recall. Samtidigt var 
risken att känna igen fel varumärken större i samband med aided recall 1 eftersom flera 
deltagare hade markerat varumärken som inte fanns med i spelet. 

Svaren från aided recall 2 pekar på att deltagarna i stort sett kom ihåg lika många 
varumärken som de mindes från free recall 10 dagar tidigare oberoende av spelversion. 
Varumärkena som visades i spelet kunde redan vid free recall blivit omkodade till 
långtidsminne vilket kan förklara de liknande resultaten vid free recall och aided recall 2. 
Deltagarna kan också ha påverkats av yttre faktorer då de sex varumärkena som förekom i 
spelet ofta syns även i det verkliga livet. Deltagarna kunde ha sett något av dessa varumärken 
någonstans under de 10 dagarna och på detta vis blivit påminda. Det är inte heller otänkbart 
att några av männen använder rakblad av märket Gillette och kvinnor kosmetika av märket 
L’Oréal dagligen och blivit påminda genom att de använt produkterna. I jämförelse kunde 
deltagarna i den likartade studien av Yang och Wang genom free recall återkalla 87 % av 
varumärken i spelen och 97 % genom aided recall två veckor efter försökstillfället (2008). 
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5.1.2 Deltagarnas minnen med avseende på kultur 
De kinesiska deltagarna kunde i genomsnitt minnas 63 % av varumärkena genom free recall 

i versionen med belöning och bestraffning. Motsvarande siffror var 42 % för de svenska 
deltagarna. I aided recall 1 kunde de kinesiska deltagarna komma ihåg 79 % av varumärkena 
i samma spelversion i jämförelse med de svenska deltagarna som kom ihåg 88 %. I aided 

recall 2 kunde både de kinesiska och de svenska deltagarna återkalla minnet av 54 % av 
varumärkena. 

För de kinesiska deltagarna som spelade normalversionen av spelet hade 13 % i free reall, 

100 % i aided recall 1 och 25 % i aided recall 2. Motsvarande siffror för de svenska 
deltagarna var 42 %, 54 %, och 21 %. Den genomsnittlige deltagarens återkallande med 
avseende på kultur kan läsas ur diagrammet nedan. 

 

Figur 11 Den genomsnittlige deltagarens memorering av varumärken med 
avseende på kultur. 
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För både svenska och kinesiska deltagare bidrog varumärken med belöning eller bestraffning 
till bättre memorering. För varumärken utan belöning eller bestraffning är det intressant att 
de kinesiska deltagarnas memorering var betydligt sämre i free recall men betydligt bättre i 
aided recall 1 än de svenska deltagarnas. De kinesiska deltagarna hade också nästan åtta 
gånger bättre memorering i aided recall 1 än i free recall. I jämförelse hade de svenska 
deltagarna mycket jämnare resultat mellan de två testerna. Detta kan delvis bero på 
extremfall i resultaten då en del kinesiska deltagare kan ha kryssat i fler varumärken än de 
mindes från spelet i aided recall 1. 

Det är desto mer intressant att de kinesiska deltagarna kunde komma ihåg fler varumärken 
med belöning eller bestraffning i jämförelse med de svenska deltagarna i free recall. 
Vanligtvis är de kinesiska deltagarna mer vana vid att se varumärken på kinesiska eller 
översatta till kinesiska och kan därför ha svårare än de svenska deltagarna att se och minnas 
något som består av latinska bokstäver. I denna studie verkar de utvalda varumärkena vara 
lika inarbetade hos alla deltagare då företagen bakom varumärkena aktivt arbetat för att 
deras profil och produkter ska värderas lika oberoende av kultur. Det motsägande resultatet 
visar att deltagarnas minne av de utvalda varumärkena inte kan bero på kulturella 
skillnader. Resultaten kan snarare bero på deltagarnas tidigare kännedom om varumärken 
då det är lättare att komma ihåg ett varumärke som är känt sedan tidigare (Nelson, 2002). 
En del varumärken är förmodligen mer välkänt hos vissa deltagare på grund av 
användningen av produkter såsom beskrevs i föregående avsnitt.  

Även om resultaten i denna studie inte tyder på någon konsekvent skillnad mellan 
kulturerna kan personer med olika kulturella bakgrund förstå och minnas saker olika, 
speciellt gällande varumärken och dess associationer. Till exempel är det betydligt vanligare 
med berömda personer som talesmän för olika varumärken i Kina än i Sverige. Det innebär 
att ett varumärke oftare förknippas med en berömd skådespelare eller sångare hos de 
kinesiska konsumenterna. Samma varumärke kan istället förknippas med en idé eller en 
känsla hos svenska konsumenter. Canon har till exempel haft Jackie Chan som talesman i 
Asien i många år medan varumärket saknat en lika berömd talesman i Sverige.  

5.1.3 Deltagarnas minnen med avseende på genus 
I fråga om genus kan återkallande av minnesbilder för den genomsnittlige mannen och 
kvinnan läsas ur nedanstående diagram. I spelversionen med belöning och bestraffning 
kunde den genomsnittlige mannen komma ihåg 67 % av varumärkena i free recall. Den 
genomsnittliga kvinnan kunde minnas 38 % i samma test. I aided recall 1 kunde männen 
minnas 92 % av varumärkena. Motsvarande siffra var 71 % för kvinnorna. Siffran var också 
högre vid aided recall 2 för männen med 63 % memorerade varumärken i jämförelse med 46 
% för kvinnorna.  

I den normala spelversionen var situationen det motsatta och kvinnorna hade bättre 
minnesbilder av varumärken med 33 % i free recall, 83 % i aided recall 1 och 42 % tio dagar 
efter försökstillfället. Männen hade motsvarande sämre minnesbilder med 21 %, 71 % och 
endast 4 % efter tio dagar. 

Bäst memorering återfanns hos männen som kom ihåg 75 % av varumärkena med 
bestraffning i free recall, 92 % i aided recall 1 och 67 % i aided recall 2. Motsvarande fanns 
den sämsta memoreringen också hos männen som spelade normalversionen av spelet. 
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Figur 12 Den genomsnittlige deltagarens återkallande med avseende på genus. 

Männen verkade vara mer känsliga än kvinnorna för belöning och bestraffning gällande 
memorering av varumärken. I normalversionen av spelet var situationen den motsatta där 
kvinnorna mindes bättre än männen. I jämförelse var kvinnornas resultat mycket jämnare 
mellan varumärken med belöning eller bestraffning och varumärken utan. För männen var 
skillnaderna betydligt större i samma jämförelse. Männen kunde ha varit mer känsliga för de 
visuella effekterna i samband med belöning och bestraffning i spelet. Animationerna av 
explosion och fart kunde ha varit mer stimulerande för männen än kvinnorna vilket ledde till 
bättre memorering hos männen. För varumärken utan belöning eller bestraffning som inte 
gav någon särskild feedback till spelaren var memoreringen sämre hos männen. Som i förra 
avsnittet väntas detta motsägande resultat även till viss del bero på skillnader i deltagarnas 
tidigare kännedom om varumärkena.  

5.1.4 Deltagarnas minnen med avseende på erfarenhet  
Spelarnas erfarenhet hade också inverkan på minnet av varumärken. Gränsen mellan 
erfaren och oerfaren bestämdes till en gångs spelande av digitala spel per vecka. Den erfarne 
spelaren kunde komma ihåg 50 % av varumärkena i free recall, 75 % i aided recall 1 och 50 
% i aided recall 2 när han eller hon spelade spelversionen med belöning och bestraffning. 

Den oerfarne spelaren visade motsvarande något högre siffror med 54 % i free recall, 92 % i 
aided recall 1 och 58 % i aided recall 2.  
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I normalversionen av spelet var siffrorna 17 %, 67 % och 8 % från den erfarne spelaren. 
Siffrorna var betydligt högre för den oerfarne med 38 %, 88 % och 38 %. Den genomsnittlige 
deltagarens memorering med avseende på erfarenhet kan läsas ur nedanstående diagram. 

 

Figur 13 Den genomsnittlige deltagarens memorering med avseende på 
erfarenhet av digitala spel. 

Resultaten i denna studie bekräftar resultaten från studien av Lee och Faber (2007) där 
oerfarna spelare också visar bättre minnesförmåga. Den oerfarne spelaren kunde inte filtrera 
bort information selektivt och hämtade in allt som hamnade i synfältet. Den erfarne spelaren 
kunde däremot genom sin erfarenhet selektivt blockera överflödig information som inte 
bidrog till hantering av bilen och spelsituationen, i detta fall varumärkena.  
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Även här bidrog belöning och bestraffning till bättre minne för alla deltagare. Högst andel 
memorerade varumärken fanns bland de oerfarna spelarna som kom ihåg 67 % av 
varumärkena med bestraffning i free recall och 75 % i aided recall 2. På samma sätt fanns 
den lägsta andelen hos den erfarne som spelade normalversionen av spelet.  

5.1.5 Deltagarnas inställningsförändring 
Deltagarnas inställningsförändring mättes tillsammans med aided recall 1 och analyserades 
på samma sätt som ovan med avseende på kultur, genus och erfarenhet. Deltagarna fick ange 
siffrorna 1 till 5 som mått på inställningsförändring där 1 var klar försämring, 3 var neutral 
och 5 var klar förbättring.  

Den genomsnittlige spelaren visade något förbättrad inställning till varumärken med 
belöning (3,6) och positiv inställningsförändring även till varumärken med bestraffning 
(3,4). I normalversionen av spelet visade spelarna marginellt sämre inställningsförändring 
med ett genomsnitt på 2,9. Deltagarnas inställningsförändring före och efter spelet visas i 
diagrammet nedan. 

 

Figur 14 Deltagarnas inställningsförändring. 

Det var överraskande att både varumärken med belöning och bestraffning ledde till en mer 
positiv inställning från deltagarna. Detta kunde delvis bero på några extremfall bland 
deltagarna då några varit väldigt positiva till alla memorerade varumärken. Dessa deltagare 
kunde ha varit på bra humör när de spelade och därmed varit positiva till alla varumärkena i 
spelet vilket kan förklara detta beteende. Det är även möjligt att bestraffning i detta spel 
tolkades som underhållande av deltagarna och på så sätt ledde till positiv inställning. Detta 
styrker den tidigare idén om att bestraffning i ett spel inte nödvändigtvis leder till en negativ 
inställning hos spelaren. I många fall kan utformningen av bestraffning och sättet som den 
visas i samband med ett varumärke vara avgörande för hur det tolkas hos spelaren. Det är 
värt att nämna att de flesta deltagarna svarade att de ej ändrat inställning till varumärkena 
efter spelet. 

Överlag var inställningsförändringen relativt liten, med 3,6 som mest positiv och 2,9 som 
mest negativ. Både belöning och bestraffning utformades som milda effekter i spelet vilket i 
slutändan inte hade någon större inverkan på spelets utgång. Deltagarna fick avsluta 
tävlingen oberoende av belöning eller bestraffning. Det hade möjligen varit tydligare med 
belöning som direkt ledde till att spelaren vann spelet eller bestraffning som direkt gjorde att 
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spelaren förlorade spelet. På så sätt kunde känslan av belöning och bestraffning förstärkas 
ytterligare i spelet vilket möjligen hade lett till tydligare inställningsförändring hos 
deltagarna. 

Den medvetna utformningen av varumärkena kunde dessutom ha bidragit till image 

congruity som i sin tur medförde en positiv inställning hos deltagarna. Då äggens 
utformning bevarades från originalspelet bidrog de till att bevara den grafiska stilen i sin 
helhet och samtidigt framkallade en positiv inställning hos deltagarna vilket bekräftar 
resultaten från studierna av Lee och Faber (2007) och Peters och Leshner (2013).  

På grund av den korta speltiden kan deltagarnas exponeringstid ha varit otillräcklig för att 
åstadkomma en större inställningsförändring. En kommentar på inställningsförändring från 
pilotstudien var att en persons inställning till ett varumärke kan vara baserat på hans eller 
hennes relation och lojalitet till varumärket och behöver oftast byggas upp och förändras 
med tiden. En del deltagare tyckte om varumärkena i spelet och uttryckte sin lojalitet i 
formulären. 

5.1.6 Deltagarnas inställningsförändring med avseen de på kultur 
Fördelad på kultur var inställningsförändringen också positiv överlag med störst förbättring 
för varumärken med belöning hos de svenska deltagarna (3,7). Alla varumärken med 
bestraffning gav också positiv inställning med 3,4 hos de kinesiska deltagarna och 3,3 hos de 
svenska deltagarna. De enda som hade en försämrad inställning var kinesiska spelarna som 
spelade normalversionen av spelet som i genomsnitt gav resultatet 2,8. Deltagarnas 
inställningsförändring med avseende på kultur kan läsas ur nedanstående diagram. 

 

Figur 15 Deltagarnas inställningsförändring fördelad på kultur. 

De svenska deltagarna verkade tycka om varumärken med belöning marginellt bättre och 
varumärken med bestraffning marginellt sämre än de kinesiska deltagarna. Även här 
verkade de flesta deltagarna ha positiv inställning till varumärkena med bestraffning 
oberoende av kultur.  
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Skillnaderna i inställningsförändring bedöms kunna bero på skillnader på ett individuellt 
plan snarare än på ett kulturellt plan, då företagen bakom de utvalda varumärkena lagt 
enorma resurser på att bli omtyckta av konsumenterna oberoende av deras kulturella 
bakgrund. Resultatet kan inte visa någon tydlig effekt av kultur på deltagarnas inställning till 
varumärken. 

5.1.7 Deltagarnas inställningsförändring med avseen de på genus 
I fråga om genus var bilden snarlik. De flesta hade förbättrad inställning till varumärkena 
oavsett om de gav belöning eller bestraffning. De varumärken som bidrog till mest positiv 
inställningsförändring var varumärken med belöning hos männen (3,9). De enda som tyckte 
sämre om varumärkena i spelet var männen som spelade normalversionen av spelet (2,5). 
Deltagarnas inställningsförändring med avseende på genus kan läsas ur nedanstående 
diagram. 

 

Figur 16 Deltagarnas inställningsförändring fördelad på genus. 

Även här visade de flesta deltagare en tendens att tycka mer om varumärkena efter spelet. 
Den kvinnliga gruppen verkade tycka mer om varumärken med bestraffning än varumärken 
med belöning. En genomgång av svaren visade flera positiva graderingar på L’Oréal vilket 
kunde bero på en del kvinnliga spelares lojalitet till märket trots att L’Oréal var associerat 
med bestraffning i spelet. Detta bekräftar också tendensen för lojalitet till varumärken som 
beskrevs i föregående avsnitt och motstånd till inställningsförändring baserad på den korta 
exponeringen för bestraffning i denna studie. Samma mönster kunde ses från männens svar 
där flera lojala användare av märket Gillette fanns. Gillette var associerat med belöning i 
spelet vilket delvis kunde vara orsaken till den positiva inställningsförändringen på 3,9 hos 
männen.  

5.1.8 Deltagarnas inställningsförändring med avseen de på erfarenhet 
Majoriteten av spelarna, både erfarna och oerfarna fick en förbättrad inställning till 
varumärkena i spelet. Förvånansvärt var det de erfarna spelarna som var mest positiva till 
varumärken med bestraffning (4,3). De som tyckte mindre om varumärkena efter spelet var 
spelarna med mindre erfarenhet som gav 2,7 i genomsnitt för varumärken med bestraffning 
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och spelarna med mer erfarenhet som gav 2,6 för varumärken utan belöning eller 
bestraffning. Deltagarnas inställningsförändring med avseende på erfarenhet kan läsas ur 
nedanstående diagram. 

 

Figur 17 Deltagarnas inställningsförändring fördelad på erfarenhet. 

Den erfarne spelaren verkade tycka om varumärken med belöning och bestraffning väldigt 
mycket och visade negativ inställning till varumärken utan. Den erfarne spelaren kan ha 
tyckt mer om spelversionen med belöning och bestraffning på grund av dess 
underhållningsvärde och på så sätt även tyckt mer om de inbäddade varumärkena. 
Spelversionen utan belöning eller bestraffning kunde ha varit för tråkig för den erfarne 
spelaren och därmed påverkat deras inställning mot varumärkena negativt. På grund av sin 
erfarenhet av spel kunde den erfarne spelaren tänkas behärska spelets mekanismer lättare 
än den oerfarne och därmed utnyttja bonusmekanismerna och undvika eventuella fällor i 
spelet. Samma mekanismer, speciellt bestraffningar kunde ha frustrerat den oerfarne 
spelaren som visade sin negativa inställning till de associerade varumärkena.  

5.1.9 Deltagarnas uppfattning om spelet och varumär kesplaceringen 
Deltagarna tillfrågades också om spelet var roligt genom att gradera spelets 
underhållningsvärde från 1 till 5, där 1 var jättetråkigt, 3 var varken eller och 5 var jätteroligt. 

De flesta deltagarna verkade tycka mer om spelet när det innehöll varumärken utan belöning 
eller bestraffning. Detta kan bero på skillnaden på flow hos de två olika spelversionerna. 
Versionen med belöning och bestraffning kan upplevas något mer hackig då spelet avbryts 
ett kort ögonblick när spelaren träffade ett varumärke med bestraffning. I normalversionen 
av spelet finns inte detta problem och spelaren kan köra oavbrutet från början till slut. Då 
bättre flow är oftast förknippad med bättre underhållning enligt Koster (2004) är det 
naturligt att deltagarna upplevde spelet som roligare när det inte innehöll belöning eller 
bestraffning. 
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Figur 18 Deltagarnas betyg på spelets underhållningsvärde. 

De svenska deltagarna tyckte betydligt mer om spelversionen med belöning och bestraffning 
medan de kinesiska deltagarna tyckte det motsatta. Spridningen var även större mellan 
kulturerna i spelversionen med belöning och bestraffning än i normalversionen där de 
svenska spelarna gav i genomsnitt 3,5 i betyg och de kinesiska spelarna gav i genomsnitt 
1,75. I normalversionen av spelet var betyget från de svenska spelarna 2,75 och betyget från 
de kinesiska spelarna 3,5. Resultaten tyder på att kan finnas stora skillnader i hur belöning 
och bestraffning upplevs i spel mellan kulturerna. Belöning och bestraffning i sig bör inte ha 
motsatt effekt mellan kulturerna och resultaten bör bero på utformningen av dessa. På grund 
av skillnader i skolgång och uppväxt kan det finnas skillnader i uppfattning av poängsystem 
och spelmekanismer mellan kulturerna. De kinesiska spelarna kunde ha uppskattat ett mer 
konkret poängsystem som kunde visa exakt hur mycket belöning eller bestraffning de fick.  

Slutligen tillfrågades om varumärken störde spelkänslan. Deltagarna fick gradera hur 
mycket varumärkena störde spelet genom att ange siffrorna 1 till 5 där 1 var mycket 
störande, 3 var varken eller och 5 var inte alls störande. 

De flesta deltagarna verkade tycka att varumärkena var mer störande när de associerades 
med belöning och bestraffning.  Även om varumärkena med belöning och bestraffning störde 
spelkänslan visade de flesta deltagarna neutral eller positiv inställningsförändring till 
varumärkena enligt föregående avsnitt. Varumärken med belöning eller bestraffning i detta 
spel verkade ha ett mer negativt inflytande på själva spelet än varumärkena i sig. Detta kan 
också bero skillnader i flow som beskrivs i föregående avsnitt. Det är helt enkelt irriterande 
för spelarna att bli avbrutna av bomberna i spelversionen med belöning och bestraffning. 
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Figur 19 Deltagarnas inställning mot varumärkesplacering i spelet. 

Här fanns den största skillnaden mellan de erfarna och de oerfarna deltagarna. 
Varumärkena verkade störa de oerfarna spelarna men hade inte någon större inverkan på de 
erfarna spelarna. Detta kan återigen bero på att de erfarna spelarna kunde hantera den 
visuella informationen bättre än de oerfarna spelarna och filtrera bort de störande 
varumärkena vilket även ledde till att de mindes varumärken sämre än de oerfarna spelarna 
enligt föregående avsnitt. 

5.2 Slutsatser 
Undersökningen visar att belöning och bestraffning har tydliga effekter på deltagarnas 
återkallande av minnet av varumärken i spel både direkt efter spelet och tio dagar senare. 
Detta verkar gälla oberoende av faktorer som kultur, genus och spelarnas erfarenhet. Den 
psykologiska effekten av belöning och bestraffning, tillsammans med den audiovisuella 
återkopplingen tycks vara de främsta orsakerna till bättre memorering.  

Det hittades inga tydliga skillnader mellan kulturerna på memoreringen av de utvalda 
varumärkena. Detta kan tänkas bero på att varumärkena är lika välkända hos både de 
kinesiska och de svenska deltagarna. 

Männen verkar vara mer känsliga för belöning och bestraffning i spelet och visade bättre 
memorering än kvinnorna i detta sammanhang. Detta kan tänkas bero på att den 
audiovisuella återkopplingen i form av explosion och fart är mer stimulerande för männen 
än kvinnorna. 

2,20

2,70

3,20

3,70

4,20

Spelversion med belöning/bestraffning Spelversion normal

Total Kina Sverige Man

Kvinna Mer erfaren Mindre erfaren



 33 

Den mindre erfarne spelaren kunde återkalla fler varumärken än den mer erfarne spelaren, 
vilket bekräftar resultat från tidigare studier (Lee och Faber, 2007). 

Gällande deltagarnas inställningsförändring gav resultaten ingen tydlig bild. Resultaten visar 
att de flesta deltagarna har positiv inställning till varumärken både med belöning och med 
bestraffning. Bestraffning i samband med varumärkesplacering behöver inte nödvändigtvis 
leda till negativ inställning hos spelaren. Förklaringen till detta kan delvis vara skillnader i 
deltagarnas preferenser och lojalitet mot vissa varumärken, även om de associeras med 
bestraffning i spelet. Deltagarna kan också ha upplevt varumärkena som kongruenta då 
äggens utformning bevarats från originalspelet och genom detta visat positiv inställning. 
Detta bekräftar resultat från tidigare studier med avseende på varumärkenas grafiska 
kongruens där en hög kongruens bidrar till bättre inställning hos deltagarna (Lee och Faber, 
2007 och Peters och Leshner, 2013) 

Deltagarna fick också betygsätta spelet och om varumärkena i spelet störde spelkänslan. I 
jämförelsen mellan spelversionerna verkar spelarna tycka mindre om versionen med 
belöning och bestraffning. Detta kan tänkas bero på bestraffningens utformning i spelet som 
på sätt och vis störde spelets flow. 



 34

6 Avslutande diskussion 

6.1 Sammanfattning 
I denna studie undersöktes spelares memorering och inställning till varumärkesplaceringar i 
samband med belöning och bestraffning i digitala spel. Deltagare från Sverige och Kina hade 
rekryterats till studien för att se eventuella kulturella skillnader. Kontakt med deltagarna 
skedde via email och deltagarna utförde undersökningen på egen hand. Detta kan vara första 
gången som varumärkesplacering i digitala spel undersöktes i samband med belöning och 
bestraffning. 

Racingspelet Supertuxkart modifierades för att anpassa undersökningen. Varumärken sattes 
ut på stora roterande ägg och placerades i spelvärlden. Spelaren uppmanades samla så 
många ägg som möjligt på tre varv runt racingbanan. Inuti delar av äggen fanns 
slumpmässigt placerade belöning och bestraffning i form av turbo (ökad acceleration av 
bilen) och bomb (fördröjning av bilen). Efter spelet tillfrågades om memorering och 
inställning till varumärkena hos spelarna i form av frågeformulär. 

Resultaten visar att belöning och bestraffning har tydliga effekter på deltagarnas 
memorering av varumärken i spel. Detta verkar även gälla vid uppdelning på kultur, genus 
och spelarnas erfarenhet. Den genomsnittlige deltagarens minne visar sig vara 93 % bättre 
med free recall direkt efter spelet i spelversionen med belöning och bestraffning i jämförelse 
med versionen utan och 135 % bättre med aided recall tio dagar efter försökstillfället.  

Den genomsnittlige deltagaren uppgav positivt förändrad inställning med 3,7 (på skalan 1 till 
5 där 3 är neutral) för varumärken associerade med belöning och 3,4 för varumärken 
associerade med bestraffning. De flesta deltagarna hade en positivt förändrad inställning 
även med avseende på kultur, genus och erfarenhet. I detta spel ledde både belöning och 
bestraffning till positiv inställningsförändring hos deltagarna. Detta antas bero i huvudsak 
på lojaliteten hos deltagarna till vissa varumärken i spelet. Även varumärkenas utformning 
och kongruens väntas ha lett till deltagarnas positiva inställning. Vidare undersökningar 
behövs dock för att bättre kunna förstå denna aspekt av varumärkesplacering i samband 
med belöning och bestraffning. 

Deltagarnas betyg på spelets underhållningsvärde var sämre i versionen med belöning och 
bestraffning (2,6 på på skalan 1 till 5 där 3 är neutral). I normalversionen av spelet var 
motsvarande siffra 3,1. Deltagarna tyckte även att varumärkena störde spelupplevelsen 
aningen mer när de associerades med belöning eller bestraffning (3,3 på på skalan 1 till 5 där 
3 är neutral) i jämförelse med 3,5 i normalversionen. Anledningen till detta väntas vara 
sämre flow i spelversionen med belöning och bestraffning. 

6.2 Diskussion 

6.2.1 Bortfall och felkällor 
16 av 20 besvarade frågeformulär bedömdes vara giltiga. De som valdes bort hade främst 
missförstått frågan om inställningsförändring genom att blanda ihop det med inställning. De 
hade i sina svar uttryckt inställning för alla 19 varumärken som visades i samband med 
aided recall 1. Då endast sex varumärken av 19 visade förekom i spelet tydde deras svar på 
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att de uppfattade frågan fel. I övrigt verkade deltagarna inte haft några problem med 
utförandet av undersökningen på egen hand. 

Denna studie var relativt liten med endast 16 deltagare vilket ökar inflytandet av extremfall. 
Till exempel mindes två av deltagarna inga varumärken alls från spelet i alla 
minnesrelaterade tester. Samma typ av extremfall fanns för deltagarnas 
inställningsförändring då flera deltagare gett väldigt positiva inställningar på de flesta 
varumärken, vilket höjde de genomsnittliga värden.  

Tiden mellan aided recall 1 och aided recall 2 bestämdes ursprungligen till två veckor för att 
motsvara samma tid i studien av Yang och Wang (2008). Deltagarnas svarstid på det första 
formuläret varierade mellan en dag och två veckor. För att försäkra sig om att deltagarna 
svarar någorlunda i tid den andra gången skickades formulären för aided recall 2 en vecka 
efter första försökstillfället. Deltagarna var dock snabba med sina svar i aided recall 2 och de 
flesta svarade redan efter en eller två dagar. Den genomsnittliga tiden mellan första 
försökstillfället och aided recall 2 var således tio dagar.  

6.2.2 Den okontrollerade testmiljön 
Testmiljön i denna studie var okontrollerad då deltagarna fick genomföra undersökningen 
på egen hand. Detta tros att ha påverkat testresultaten främst gällande deltagarnas 
minnesbilder av varumärken. I jämförelse var de tidigare studierna av Lee och Faber (2007), 
Peters och Leshner (2013) och andra utförda i en kontrollerad labbmiljö. 

När deltagarna får sitta för sig själva i en miljö som de själva får välja kan känslan av att vara 
med i en vetenskaplig undersökning vara annorlunda än om han eller hon får sitta med 
andra deltagare och får utföra samma undersökning i en övervakad labbmiljö. I den 
okontrollerade miljön kan deltagarna påverkas av yttre störningar som i sin tur kan påverka 
deras koncentrationsnivå i spelet. Deltagarna kan också vara mer slarviga med frågorna i 
formulären genom att skumma förbi frågor istället för att verkligen läsa och förstå vilket kan 
ha varit orsaken till att en del deltagare uppfattat fel på frågan om inställningsförändring 
beskrivet i föregående avsnitt. 

Det kan dock finnas fördelar i den okontrollerade miljön då den skapar ett mer realistiskt 
scenario av spelandet då det vanligtvis inte sker i en övervakad labbmiljö. På detta sätt kan 
den okontrollerade miljön ge resultat med bättre validitet än labbmiljön, även om 
reliabiliteten kan vara sämre. 

6.2.3 Utformningen av spelet 
Till skillnad mot många tidigare studier har varumärkena i denna studie placerats som 
interaktiva objekt i ställt för reklamskyltar i bakgrunden. Varumärkena tar en betydligt mer 
central plats i utformningen i detta spel viket antas vara orsaken till att deltagarnas milda 
irritation i frågan om spelets underhållningsvärde. Varumärken med belöning och 
bestraffning visades vara mer störande för deltagarna då de avbröt flow i spelet. 

Spelarens inställning mot varumärkesplaceringen i ett racingspel i denna studie behöver inte 
gälla för andra typer av spel då utformningen av ett varumärke i ett spel bör vara avgörande 
för hur det uppfattas hos spelaren. Om ett varumärke till exempel placeras i ett RPG-spel 
som en drivande faktor i spelets handling, eller något item som återkommer vid flera 
tillfällen i spelet kan spelaren väntas skapa en betydligt starkare känslomässig bindning till 
varumärket. Effekten på spelarens inställning av varumärket väntas också vara tydligare. 



 36

Även om detta är teoretiskt möjligt är det förmodligen svårt att utföra i verkligheten då 
varumärkesplacering på detta sätt blir alltför uppenbar i ett riktigt spel.   

6.2.4 Genus, kulturella och etiska aspekter 
Resultaten visade inga tydliga skillnader mellan kulturerna på belöning och bestraffnings 
inverkan på deltagarnas minne och inställning. Både de kinesiska och de svenska deltagarna 
var i stort sett lika känsliga för belöning och bestraffning i de formerna som förekom i spelet. 
Deltagarnas tidigare kännedom och inställning till ett varumärke väntas vara den avgörande 
faktorn för hur väl varumärket memoreras och uppfattas. Skillnader kan dock finnas mellan 
kulturerna ifall varumärken med belöning eller bestraffning utformas på ett sätt som 
tenderar att bryta mot den ena kulturen. Till exempel om en belöning eller en bestraffning 
direkt orsakas av en spelkaraktär med svenskt påbrå, kommer kanske varumärket som visas 
i samband med detta att minnas bättre av en svensk spelarna på grund av dennes 
identifiering med karaktären. Den kinesiska spelaren kommer troligtvis inte identifiera sig 
med karaktären på en kulturell nivå och mister då den kulturella förbindelsen. 

Skillnader i preferens för olika varumärken verkar ha en effekt på inställningsförändringen 
hos deltagarna och bedöms vara beroende av individuella preferenser snarare än kulturella 
preferenser i denna studie. I varumärkessammanhang kan kulturella skillnader vara 
minimala då starka varumärken oftast försöker anpassa sig för att vara attraktiva för 
konsumenterna oberoende av deras kulturella bakgrund. Det kan dock förekomma 
situationer i ett spel där belöning i samband med en kultur medför bestraffning hos spelare 
från en annan kultur. När till exempel en svensk spelare styr Sveriges landslag i ett 
fotbollsspel mot det kinesiska landslaget kan spelarens inställning mot de varumärken som 
visas i spelet förändras beroende på vilket lag som vinner. Även här beror skillnaden på den 
kulturella identifieringen hos spelaren.    

Skillnader i minne och inställningsförändring mellan kvinnor och män i denna studie verkar 
också till stor del bero på individernas preferenser för olika varumärken. Männen verkade 
dock vara mer känslig för belöning och bestraffning och dess effekter på minnet. Detta kan 
bero på att männen stimuleras mer av den audiovisuella återkopplingen i form av 
explosioner och fart. I vissa fall kan dock genus vara avgörande för inställningsförändringen 
hos spelarna. En kvinnlig spelare har förmodligen svårt att tycka om varumärksplacering i 
ett kvinnoförnedrande spel och vice versa.  

Ur en etisk aspekt är varumärkesplacering i spel något av en gråzon. Molesworths studie har 
visat att vissa spelare upplever varumärkesplacering i spel som en kränkning av deras 
integritet som konsument då andra företag försöker förmedla kommersiella intressen av sina 
produkter i något som spelaren redan äger (2006). Om varumärken i framtiden placeras 
tillsammans med belöning och bestraffning i spel blir detta ännu ett steg lägre i den etiska 
skalan då varumärken blir en del av själva spelmekaniken. Handlar spel då om att 
underhålla spelaren eller att sälja produkter? Var ligger spelarens toleransnivå för 
varumärkesplacering i spel? Den kommersiella potentialen hos spel kommer troligtvis att 
driva utvecklingen av varumärkesplaceringar av olika slag. Spel kan i framtiden behöva 
deklarera vilka varumärken de förmedlar i baksidan av förpackningen, ungefär på samma 
sätt som tillsatsdeklaration på matvaror idag.  
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6.3 Framtida arbete 
Studier som denna kan tänkas öppna nya möjligheter för varumärkesplacering i spel då 
belöning och bestraffning visar betydande inverkan på spelarnas återkallande av 
varumärken. Det är dock otänkbart att riktiga spel utformas på samma sätt som spelet i 
denna studie. Varumärkesplaceringen i denna studie har varit ganska uppenbar och i riktiga 
spel vill utvecklarna förmodligen inte att varumärken ska ta lika stor plats i spelvärlden. 
Varumärken med belöning och bestraffning i riktiga spel kan placeras som en naturlig del av 
spelvärlden, till exempel som förstörbara reklamskyltar som kan hindra andra spelares 
avancemang i ett racingspel, på samma sätt som i spelet Split/Second (Black Rock Studio, 
2010). 

En relation med ett varumärke kan behöva byggas upp över tid och inställningsförändring 
kan mer lämpligt studeras i ett RPG-spel i stället för ett racingspel. För att bygga en relation 
mellan spelaren och ett varumärke i ett racingspel kan spelet i denna studie modifieras 
vidare där deltagaren får spela spelet fler gånger över en längre tid för att bygga upp en 
inställningsförändring mot varumärken. 

Kognitiva studier av Doallo m.fl. (2013) och Shigemune m.fl. (2013) har testat andra typer av 
belöning och bestraffning och dess effekt på minnet. Belöning och bestraffning i form av 
pengar, behag eller smärta i spelsammanhang kan ha annorlunda effekter på spelaren än de 
belöningar och bestraffningar som förekommer i spelet i denna studie. Monetära belöningar 
och bestraffningar kan tänkas ha mycket starkare inverkan på spelarens minne än 
belöningar och bestraffningar i form av poäng eller placering i ett spel. 

Frågan är också om varumärkesplacering är positiv eller negativ för spelindustrin och 
utvecklarna. För att nå så många spelare som möjligt vill varumärkesföretagen antagligen 
placera sina varumärken i populära spel och hos de stora spelutvecklarna än i indiespel med 
mindre spelutvecklare. Samtidigt behöver populära spel inte samma ekonomiska tillskott 
och de stora spelutvecklarna vill kanske inte heller att deras spel ska vara förmedlare för 
andra produkter. För att få spelmarknaden att växa bör varumärkesföretagen kanske rikta 
sig mer till mindre spelutvecklare och indiespel. Om indiespel får marknadsföras 
tillsammans med produkter från varumärkesföretagen kan båda parter gynnas. Utdelning av 
indiespel utan extra kostnad kan i samband med försäljning av varumärkesprodukter spinna 
igång ett brett intresse för spelet och samtidigt hjälpa försäljningen av produkterna. 
Varumärkesplaceringen styrs i slutändan av marknadens krafter och kommer att finnas och 
utvecklas tillsammans med den digitala spelindustrin. 
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Appendix A -  Frågeformulär 

Formulär A, Svenska. 
Nickname: Click here to enter text. 

Ålder: Choose an item. 

Man 
� 

Kvinna 
�  

Tid: Click here to 

enter text. 
Antal ägg: Click here 

to enter text. 
Ägg/min: Click here to 

enter text. 

Jag spelar något 
slags spel: 

� 
Mer än en 
gang per vecka 

�
Mindre än en gång 
per vecka 

 

 
1) Var god skriv ner de varumärken du sett i 

spelet i fältet nedan (t.ex. Coca Cola, BMW 
etc.): 

  

 Click here to enter text.   

  

  

 
2) Vad är dina tankar om spelet och de 

varumärken som förekom? Var god visa vad 
du tycker genom att markera i boxarna nedan 
med siffrorna 1-5, 3=neutral. 

 

 

 1 2 3 4 5    

Spelet var 
jättetråkigt 

� � � � � 
Spelet var 
jätteroligt 

  

 
Varumärken 
störde spelet 

väldigt mycket 
� � � � � 

Varumärken 
störde inte 
spelet alls 

  

          

 

3) Upplever du någon förändrad inställning mot 
dessa varumärken efter att ha sett dem i 
spelet? Var god visa vad du tycker genom att 
markera i boxarna nedan med siffrorna 1-5, 
3=neutral, eller markera om du inte känner 
igen varumärket från spelet alls. 
(endast en del av varumärken förekom i 
spelet.) 

  

          



 II 

  1 2 3 4 5    

 

Mycket 
negativ 

� � � � � 
Mycket 
positiv 

� 

Jag känner 
inte igen 
varumärket 
från spelet 

 

Mycket 
negativ 

� � � � � 
Mycket 
positiv 

� 

Jag känner 
inte igen 
varumärket 
från spelet 

 

Mycket 
negativ 

� � � � � 
Mycket 
positiv 

� 

Jag känner 
inte igen 
varumärket 
från spelet 

 

Mycket 
negativ 

� � � � � 
Mycket 
positiv 

� 

Jag känner 
inte igen 
varumärket 
från spelet 

 

Mycket 
negativ 

� � � � � 
Mycket 
positiv 

� 

Jag känner 
inte igen 
varumärket 
från spelet 

 

Mycket 
negativ 

� � � � � 
Mycket 
positiv 

� 

Jag känner 
inte igen 
varumärket 
från spelet 

 

Mycket 
negativ 

� � � � � 
Mycket 
positiv 

� 

Jag känner 
inte igen 
varumärket 
från spelet 

 

Mycket 
negativ 

� � � � � 
Mycket 
positiv 

� 

Jag känner 
inte igen 
varumärket 
från spelet 

 

Mycket 
negativ 

� � � � � 
Mycket 
positiv 

� 

Jag känner 
inte igen 
varumärket 
från spelet 

 

Mycket 
negativ 

� � � � � 
Mycket 
positiv 

� 

Jag känner 
inte igen 
varumärket 



 III 

från spelet 

 

Mycket 
negativ 

� � � � � 
Mycket 
positiv 

� 

Jag känner 
inte igen 
varumärket 
från spelet 

 

Mycket 
negativ 

� � � � � 
Mycket 
positiv 

� 

Jag känner 
inte igen 
varumärket 
från spelet 

 

Mycket 
negativ 

� � � � � 
Mycket 
positiv 

� 

Jag känner 
inte igen 
varumärket 
från spelet 

 

Mycket 
negativ 

� � � � � 
Mycket 
positiv 

� 

Jag känner 
inte igen 
varumärket 
från spelet 

 

Mycket 
negativ 

� � � � � 
Mycket 
positiv 

� 

Jag känner 
inte igen 
varumärket 
från spelet 

 

Mycket 
negativ 

� � � � � 
Mycket 
positiv 

� 

Jag känner 
inte igen 
varumärket 
från spelet 

 

Mycket 
negativ 

� � � � � 
Mycket 
positiv 

� 

Jag känner 
inte igen 
varumärket 
från spelet 

 

Mycket 
negativ 

� � � � � 
Mycket 
positiv 

� 

Jag känner 
inte igen 
varumärket 
från spelet 

 

Mycket 
negativ 

� � � � � 
Mycket 
positiv 

� 

Jag känner 
inte igen 
varumärket 
från spelet 

Frågorna är slut, tack för din medverkan! Var god spara denna 
fil och skicka till a11yifwu@student.his.se. 

  



 IV

Formulär A, kinesiska. 
 

昵称: Click here to enter text. 

年龄: Choose an item. 

男 
� 

女 
�  

共用时时: Click 

here to enter text. 
收集彩蛋数量: Click 

here to enter text. 
每分钟彩蛋数量: Click 

here to enter text. 

每周玩游戏次

数： 
� 一次以上 � 一次以下 

 

 

 

 
1) 请回想游戏里出现的品牌并填写在下方： 
（例如： 可口可乐，宝马 等） 

  

 Click here to enter text.   

   

  

  

  

 
2) 该游戏是否好玩？您在玩游戏的过程中是否受到品
牌的干扰？请用 1到 5表明您的看法，3表示中
立： 

 

 

 1 2 3 4 5    

该游戏很无聊 � � � � � 该游戏很好玩   

 
游戏里的品牌

很干扰 
� � � � � 

游戏里的品牌

不干扰 

  

          

 
3) 请对比游戏前和游戏后您对以下品牌的看法，1表
示讨厌，5表示热爱，3表示中立 (以下品牌只有一
部分在游戏里出现过)： 

  



 V

  1 2 3 4 5    

 

讨厌 � � � � � 热爱 � 

游戏里

没出现

此品牌 

 

讨厌 � � � � � 热爱 � 

游戏里

没出现

此品牌 

 

讨厌 � � � � � 热爱 � 

游戏里

没出现

此品牌 

 

讨厌 � � � � � 热爱 � 

游戏里

没出现

此品牌 

 

讨厌 � � � � � 热爱 � 

游戏里

没出现

此品牌 

 

讨厌 � � � � � 热爱 � 

游戏里

没出现

此品牌 

 

讨厌 � � � � � 热爱 � 

游戏里

没出现

此品牌 

 

讨厌 � � � � � 热爱 � 

游戏里

没出现

此品牌 

 

讨厌 � � � � � 热爱 � 

游戏里

没出现

此品牌 

 

讨厌 � � � � � 热爱 � 

游戏里

没出现

此品牌 

 

讨厌 � � � � � 热爱 � 

游戏里

没出现

此品牌 



 VI

 

讨厌 � � � � � 热爱 � 

游戏里

没出现

此品牌 

 

讨厌 � � � � � 热爱 � 

游戏里

没出现

此品牌 

 

讨厌 � � � � � 热爱 � 

游戏里

没出现

此品牌 

 

讨厌 � � � � � 热爱 � 

游戏里

没出现

此品牌 

 

讨厌 � � � � � 热爱 � 

游戏里

没出现

此品牌 

 

讨厌 � � � � � 热爱 � 

游戏里

没出现

此品牌 

 

讨厌 � � � � � 热爱 � 

游戏里

没出现

此品牌 

 

讨厌 � � � � � 热爱 � 

游戏里

没出现

此品牌 

谢谢您的参与，请保存此文件并发到 a11yifwu@student.his.se 
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Formulär B, svenska. 
 

Nickname: Click here to enter text. 

 

 
1) Var god kryssa i boxarna bredvid de varumärken du känner igen från spelet som du 

spelade tidigare. 
 

�   

 

�   

 

�   

 

�   

�   

�   

�   

�   

�   

�   

�   

�   

�   

�   

�   

�   

�   

 

�   

�   

Tack för din medverkan! Var god spara denna fil och skicka till 
a11yifwu@student.his.se 
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Formulär B, kinesiska. 

 
昵称: Click here to enter text. 

 

 1) 请选出您在以前玩过的游戏中见过的品牌。 
 

�   

 

�   

 

�   

 

�   

�   

�   

�   

�   

�   

�   

�   

�   

�   

�   

�   

�   

�   

 

�   

�   

谢谢您的参与，请保存此文件并发到 a11yifwu@student.his.se 
 

 



 
 

I

Appendix B -  Email till deltagarna 
Svenska: 
 
Hej! 
 
Mitt namn är Yifan Wu och jag är student på dataspelsutvecklingsprogrammet på Högskolan 
i Skövde och håller just nu på med mitt examensarbete. Jag letar efter deltagare till min 
studie som handlar om varumärken i spel. Du kommer att få spela ett spel och därefter svara 
på ett kort frågeformulär på din egen dator vilket totalt bör ta mindre än 10 minuter att 
genomföra. En tid efter försökstillfället kommer du att få ett till formulär att fylla i vilket inte 
bör ta mer än tre minuter. Det är helt frivilligt att delta eller inte och du kan avbryta när du 
vill. Ditt resultat kommer endast att användas i mitt examensarbete. Vår kontakt kommer 
ske via email och jag kommer skicka instruktioner, spel och formulär via länkar som du kan 
ladda ner på din dator. Vid frågor kan du kontakta mig på a11yifwu@student.his.se 
 
Spelet handlar om att köra gokart 3 varv och samla ägg på vägen. Det finns ett kort 
frågeformulär att svara efter spelet. Den krävs word 2010 eller senare för att fungera som 
den ska. Annars finns en version för word 2003 som också fungerar fast inte är lika 
användarvänlig. 
 
Formuläret word 2003 finns här: https://db.tt/KAmP6QYq 
 
Formuläret word 2010 finns här: https://db.tt/NuefkUai 
 
Spelet finns här: https://db.tt/gooOBu56 
 
Om spelet inte startar behöver du antagligen installera vcredist_x86, om det inte finns något 
ljud, installera oalinst. Båda finns i spelmappen. 
 
Tack på förhand, 
 
Hälsningar, 
 
Yifan 
 
 
Svenska, en vecka senare 
 
Hej! 
 
Här kommer sista delen av undersökningen som handlar om varumärken i spel som du var 
delaktig i en vecka tidigare. Var god ladda ner formuläret från länken nedan en vecka från 
och med idag och fylla i den. Skicka tillbaka formuläret när du är klar. 
 
Formuläret word 2003 finns här: https://db.tt/ZZmP6QEq 
 
Formuläret word 2010 finns här: https://db.tt/AuefDFkUap 
 
Tack för ditt deltagande! 
 
Yifan 
  



 
 

II 

Kinesiska: 
 
你好， 
 
我叫吴一凡，现在瑞典惠武德大学写本科毕业论文。题目与品牌和电子游戏有关。我邀请您参

与我的做的调查，其内容为试玩一款新游戏并回答和品牌与游戏有关的问题。此调查为自愿参

加，您也可以随时中断。您的答案只会被我的论文运用。您需要在您自己的电脑上玩游戏和回

答问题，占用时间应该不会超过十分钟。一段时间后您会收到另外一个问答卷，回答时间应该

不超过三分钟。我们会以 email方式联系，我会提供游戏以及问答卷的连接。如果有任何问题
请写到 a11yifwu@student.his.se 
 
请在游戏中用最短时间拿最多的彩蛋。问答卷需要 word 2010 或 word 2003。 
 
问答卷 word 2003 版本在此连接: https://db.tt/KAmP6QYq 
 
问答卷 word 2010 版本在此连接: https://db.tt/NuefkUai 
 
游戏在此连接: https://db.tt/gooOBu56 
 
如果游戏不运行，请安装携带的 vcredist_x86 和 oalinst. 
 
谢谢参与， 
 
祝好， 
 
吴一凡 
 
 
 
Kinesiska, 2 veckor senare: 
 
你好， 
 
请从以下连接下载此调查的第二部分并在七天后填写，然后发回给我的邮箱地址。 
 
问答卷 word 2003 版本在此连接: https://db.tt/ZZmP6QEq 
 
问答卷 word 2010 版本在此连接: https://db.tt/AuefDFkUap 
 
 
谢谢您的参与， 
 
吴一凡 
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Appendix C -  Tabell över deltagarna och resultat 
Namn 巧巧巧巧 龙龙龙龙 罗罗罗罗 刚刚刚刚 Danny Julia Robet Sandra Avg.B GeoBKina GeoBSverige ManB KvinnaB ErfarenhetBmer ErfarenhetBmindre 

Nationalitet CN CN CN CN SV SV SV SV 

version B B B B B B B B 
Kön, M=1, F=0 F M F M M F M F 
erfarenhet, 1=mer, 

0=mindre 0 1 1 0 0 1 0 1 0,50 0,50 0,50 0,25 0,75 1,00 0,00 

Roligt? 2 1 2 2 4 5 2 3 2,63 1,75 3,50 2,25 3,00 2,75 2,50 

Störande? 1 5 5 1 4 3 4 3 3,25 3,00 3,50 3,50 3,00 4,00 2,50 

ADIDAS, 1=ja, 0=nej 0 1 0 0 1 1 0 0 0,38 0,25 0,50 0,50 0,25 0,50 0,25 

CANON 1 1 1 1 0 1 0 0 0,63 1,00 0,25 0,50 0,75 0,75 0,50 

GILLETTE 0 1 0 1 1 1 0 0 0,50 0,50 0,50 0,75 0,25 0,50 0,50 

Belöning, free recall                 0,50 0,58 0,42 0,58 0,42 0,58 0,42 

LOREAL 1 1 0 1 1 1 0 0 0,63 0,75 0,50 0,75 0,50 0,50 0,75 

MICROSOFT 1 1 0 1 1 1 0 0 0,63 0,75 0,50 0,75 0,50 0,50 0,75 

SONY 0 1 0 1 1 0 0 0 0,38 0,50 0,25 0,75 0,00 0,25 0,50 

Bestraffning, free recall                 0,54 0,67 0,42 0,75 0,33 0,42 0,67 

Belöning/Bestraffning, free recall           0,52 0,63 0,42 0,67 0,38 0,50 0,54 

Normal, free recall                               

ADIDAS2 3 5 0 3 5 3 3 4 3,71 3,67 3,75 4,00 3,33 4,00 3,50 

CANON2 3 5 3 3 0 4 3 4 3,57 3,50 3,67 3,67 3,50 4,00 3,00 

GILLETTE2 3 4 0 4 5 3 3 4 3,71 3,67 3,75 4,00 3,33 3,67 3,75 

Belöning inställningsförändring           3 3,67 3,61 3,72 3,89 3,39 3,89 3,42 

Belöning, aided recall 3 3 1 3 2 3 3 3 0,88 0,83 0,92 0,92 0,83 0,83 0,92 

LOREAL2 3 3 0 3 1 4 3 5 3,14 3,00 3,25 2,50 4,00 4,00 2,50 

MICROSOFT2 3 5 0 2 1 3 3 5 3,14 3,33 3,00 2,75 3,67 4,33 2,25 

SONY2 3 5 0 4 0 0 3 4 3,80 4,00 3,50 4,00 3,50 4,50 3,33 

Bestraffning inställningsförändring         3 3,36 3,44 3,25 3,08 3,72 4,28 2,69 

Bestraffning, aided recall 3 3 0 3 2 2 3 3 0,79 0,75 0,83 0,92 0,58 0,67 0,92 

Normal, inställningsförändring                           

Belöning/Bestraffning, aided recall           0,83 0,79 0,88 0,92 0,71 0,75 0,92 

Normal, aided recall                               

ADIDAS3, 1=ja, 0=nej 0 1 0 0 1 0 0 1 0,38 0,25 0,50 0,50 0,25 0,50 0,25 

CANON3 1 1 0 0 0 1 0 1 0,50 0,50 0,50 0,25 0,75 0,75 0,25 

GILLETTE3 0 1 0 1 1 1 1 0 0,63 0,50 0,75 1,00 0,25 0,50 0,75 

Belöning, 2 veckor                 0,50 0,42 0,58 0,58 0,42 0,58 0,42 

LOREAL3 1 0 0 1 1 1 0 0 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,25 0,75 

MICROSOFT3 1 1 0 1 1 1 0 1 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 

SONY3 1 1 0 1 0 0 1 0 0,50 0,75 0,25 0,75 0,25 0,25 0,75 

Bestraffning, 2 veckor                 0,58 0,67 0,50 0,67 0,50 0,42 0,75 

Belöning/Bestraffning, 2 veckor           0,54 0,54 0,54 0,63 0,46 0,50 0,58 

Normal, 2 veckor                               
                



 
 

II

 

Namn 辰辰辰辰 辉辉辉辉 音音音音 保保保保 Mårten Jenny Ulf Agneta Avg.N GeoNKina GeoNSverige ManN KvinnaN ErfarenhetNmer ErfarenhetNmindre 

Nationalitet CN CN CN CN SV SV SV SV 

version N N N N N N N N 
Kön, M=1, F=0 F M F M M F M F 
erfarenhet, 1=mer, 0=mindre 1 1 0 1 1 0 0 0 0,50 0,75 0,25 0,75 0,25 1,00 0,00 

Roligt? 4 3 4 3 2 3 3 3 3,13 3,50 2,75 2,75 3,50 3,00 3,25 

Störande? 2 5 5 3 2 5 4 2 3,50 3,75 3,25 3,50 3,50 3,00 4,00 

ADIDAS, 1=ja, 0=nej 1 0 0 0 0 0 1 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

CANON 0 0 1 0 1 1 0 1 0,50 0,25 0,75 0,25 0,75 0,25 0,75 

GILLETTE 0 0 0 0 1 0 1 0 0,25 0,00 0,50 0,50 0,00 0,25 0,25 

Belöning, free recall 

LOREAL 0 0 1 0 0 1 0 1 0,38 0,25 0,50 0,00 0,75 0,00 0,75 

MICROSOFT 0 0 0 0 1 1 0 0 0,25 0,00 0,50 0,25 0,25 0,25 0,25 

SONY 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Bestraffning, free recall 

Belöning/Bestraffning, free 

recall 

Normal, free recall                 0,27 0,13 0,42 0,21 0,33 0,17 0,38 

ADIDAS2 3 1 3 3 0 3 3 0 2,67 2,50 3,00 2,33 3,00 2,33 3,00 

CANON2 3 5 3 3 3 4 0 3 3,43 3,50 3,33 3,67 3,25 3,50 3,33 

GILLETTE2 3 1 3 3 3 3 3 0 2,71 2,50 3,00 2,50 3,00 2,50 3,00 

Belöning 

inställningsförändring 

Belöning, aided recall 3 3 3 3 2 3 2 1 
LOREAL2 3 1 4 3 0 4 0 3 3,00 2,75 3,50 2,00 3,50 2,33 3,67 

MICROSOFT2 3 1 3 3 3 3 0 0 2,67 2,50 3,00 2,33 3,00 2,50 3,00 

SONY2 3 1 4 3 0 3 0 0 2,80 2,75 3,00 2,00 3,33 2,33 3,50 

Bestraffning 

inställningsförändring 

Bestraffning, aided recall 3 3 3 3 1 3 0 1 
Normal, inställningsförändring           3 2,88 2,75 3,14 2,47 3,18 2,58 3,25 

Belöning/Bestraffning, aided 

recall                               

Normal, aided recall                 0,77 1,00 0,54 0,71 0,83 0,88 0,67 

ADIDAS3, 1=ja, 0=nej 1 0 0 0 0 0 0 0 0,13 0,25 0,00 0,00 0,25 0,25 0,00 

CANON3 0 0 1 0 0 1 0 0 0,25 0,25 0,25 0,00 0,50 0,00 0,50 

GILLETTE3 0 0 1 0 0 0 1 0 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,00 0,50 

Belöning, 2 veckor 

LOREAL3 0 0 1 0 0 1 0 1 0,38 0,25 0,50 0,00 0,75 0,00 0,75 

MICROSOFT3 0 0 0 0 0 1 0 0 0,13 0,00 0,25 0,00 0,25 0,00 0,25 

SONY3 1 0 1 0 0 0 0 0 0,25 0,50 0,00 0,00 0,50 0,25 0,25 

Bestraffning, 2 veckor 

Belöning/Bestraffning, 2 

veckor 

Normal, 2 veckor                 0,23 0,25 0,21 0,04 0,42 0,08 0,38 



 
 

III
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Appendix D -  Ändringar i källkoden 
Powerup.cpp

Attachment.cpp

 

  



 
 

II 

Easter_egg_hunt.cpp

 

 



 
 

III 

Easter_egg_screen.cpp

 

help3.stkgui

 

highscores.cpp

 

 

 

 

 



 
 

IV

item.cpp 

 

Item_manager.cpp

 

 

 



 
 

V

Item.hpp

 

Player_controller.cpp



 
 

VI

Items.xml

 

Main.cpp

 



 
 

VII

Main.stkgui

 

Main_menu_screen.cpp

 

 

 

 



 
 

VIII

Race_manager.hpp

 

Race_result_gui.cpp

 

Stk_config.xml

 



 
 

IX

Race_setup_screen.cpp

 

Race_setup.cpp

 

Racesetup.stkgui

 



 
 

X 

Scene.xml

Track.cpp

 



 
 

XI

 


