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HÖGSKOLAN I HALMSTAD  
För utveckling av verksamhet, produkter och livskvalitet 
 
Högskolan i Halmstad är en populär högskola. Högskolan är känd för sitt rika 
utbildningsutbud och små studentgrupper. Också forskningen är framstående och 
internationellt välrenommerad. Högskolan deltar aktivt i samhällsutvecklingen genom 
omfattande samverkan med näringsliv och offentlig sektor.  
 
Högskolans profil utgörs av tre sammanflätade styrkeområden som kan sammanfattas 
som utveckling och studiet av verksamhet, produkter och livskvalitet. För att främja 
samspel mellan styrkeområdena genomsyras de av tre teman: innovation, samverkan och 
välbefinnande. 
 
Högskolan i Halmstads rika utbud av kurser och utbildningar attraherar studenter från 
hela Sverige, och från andra länder, vilket märks tydligt på campus. Inom 
styrkeområdena finns både traditionella program och utbildningar med unika inriktningar. 
Högskolan utvecklas ständigt med nya kurser, utbildningar, forskning och växande 
campusområde. De många utbytesstudenterna ger Högskolan en internationell karaktär.  
 
Men Högskolan är mer än en plats för utbildning. Högskolan är en mötesplats för olika 
kulturer och människor i olika åldrar. Högskolan är en kunskapsbank för näringsliv och 
samhälle. 
 
Högskolan i Halmstad firade 2008 25-årsjubileum som självständig högskola med egen 
rektor. De första eftergymnasiala utbildningarna påbörjades redan 1973. Nu har 
Högskolan i Halmstad ett 50-tal program på grundnivå, 10 500 studenter och drygt 600 
anställda, varav cirka 40 professorer. 
  
 
  



 
 

Förord 
 
Vi vill framföra ett tack till vår handledare Klaus Solberg Søilen som gett oss möjligheten 
att fördjupa oss i ett ämne som intresserar oss. Vi är tacksamma för den inspiration och 
motivation vi erhållit från Klaus samt även den konstruktiva kritik vi tagit emot, vilket får 
anses som en förutsättning för att kunna bedriva en forskningsprocess. 
 
Vi vill även tacka deltagarna i observationen samt respondenterna i vår kvantitativa 
undersökning. Ert tålamod och samarbetsvilja har underlättat vårt arbete med att 
genomföra denna uppsats.  
 
Vi hoppas att denna undersökning kommer till nytta både för spelutvecklare såväl som 
för marknadsförare i arbetet med att utveckla marknadsföringen i videospel.  
 
 
 
Halmstad, 21 maj, 2012 
 
 
Mattias Nyblom 
Tung Nikkilä 
  



 
 

Abstract 
 
The gaming market is growing and the number of people, men and women, who play 
computer games, is also increasing every day. In addition, computer games are also 
interactive media which leads to the fact that product placement in computer games 
attracts and is used more frequently by marketers. It is therefore important for marketers 
and game developers to understand how product placement in computer games affects 
players' attention and attitude towards the brand or product that is product placed. We 
therefore examine how product placement in computer games affects players' recall of 
and attitude towards the brand. The aim is to help companies and game developers to see 
the effect of product placement in computer games on players and thus product place 
more efficiently. We chose to make an observation in which we look at how product 
placement in computer games affect players' explicit memory and attitude towards the 
brand. We also conducted a quantitative study in order to see how product placement in 
computer games affects players' recall of the brand and if it leads to a change in attitude 
amongst the players. We used scientific articles to build our theoretical framework and 
we look into the facts about product placement and its impact on the players' attitude 
towards the brand, attention and recall. The results that we achieved suggest that 
product placement has an effect on players' implicit memory, which is that the brand will 
still be available in the players’ memory even after a while since the playing session. 
Product placement does not change the players' attitude towards the brand and has no 
effect on the players' explicit memory, that is, players do not notice the brand and do not 
remember the brand shortly after playing the game. 
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1. Inledning 
 
I detta kapitel ges övergripande information inom området som vi fördjupar oss i. 
Kapitlet innehåller bakgrundsinformation till uppsatsen samt även diskussion om 
problemet vi identifierat. Vidare diskuterar vi syftet och presenterar 
problemformuleringen. Vi har även förklaring till de centrala begrepp vi använder oss 
utav i rapporten.  
 

1.1 Problembakgrund 

Videospel är inte längre en nischmarknad och kännetecken av att vara en spelare, det vill 
säga att bli kallad för nörd eller tönt, håller snabbt på att försvinna då allt fler människor 
börjar spela videospel. Videospel som primär underhållningskälla ersätter gradvis 
television och andra typer av traditionella medier (Gangadharbatla, 2008). En studie från 
Mediaedge:cia (2005) visar att spelande är den fjärde vanligaste "kontaktpunkten" efter 
tv, internetsurfande samt musiklyssnande och av de cirka 150 miljoner vuxna 
människorna i USA är 63 % definierade som spelare [1]. Rapporten redovisar de 
grundläggande sociodemografiska kännetecknen för spelare och antyder att det finns en 
ojämn fördelning gällande könet på spelarna. 64 % är män och enbart 36 % är kvinnor 
samt cirka 83 % av spelarna är i åldrarna 12-34 år, därtill har sannolikt minst 64 % 
gymnasial utbildning. Amerikanska spelare spelar i genomsnitt ungefär 3-4 timmar per 
vecka; somliga spenderar upp emot 11 timmar per vecka [1]. Det finns även andra studier 
som visar att ungdomar i dagens samhälle anser att videospel är mer  
underhållande än att titta på tv (Rodgers, 2002). 
 
Även om videospel är en växande marknad så har de senaste tekniska förbättringarna 
som tillåter programmerare att producera mer realistiska simuleringar, också resulterat i 
ökade utvecklings- och marknadsföringskostnader (Molesworth, 2006). Detta uppmuntrar 
spelutvecklarna att leta efter extra inkomstkällor och produktplacering är en (Gwinn, 
2004). Produktplacering är också attraktivt för marknadsförare som ständigt söker nya 
platser i syfte att kommunicera övertygande budskap till konsumenter (MacAllister, 
1995). Lindström (2001) tillskriver Red Bulls framgång efter produktplacering i ett 
Playstationspel. Mitsubishi startade med att exportera modellen Lancer till USA då ett 
stort intresse av bilen skapades genom spelet Gran Turismo. Utvecklingen av 
produktplacering i digitala spel drivs således av spelutvecklare i syfte att erhålla 
extraintäkter och marknadsförare med avsikt att utnyttja nya medier (Molesworth, 2006). 
 
Förr i tiden betalade speltillverkare licensavgifter för att använda verkliga produkter, 
exempelvis bilar i sina spel, medan det idag istället är företagen som betalar 
speltillverkarna. Produktplacering i spel kommer enligt Solomon (2008) att spela en 
viktig roll i denna nya intäktsmodell.  
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Produktplacering, även känd som product brand placement, in-program sponsoring, 
branded entertaiment eller product integration, är en marknadsföringsåtgärd där ett 
varumärke, produkt, förpackning eller annan typ av märke placeras i film, television eller 
andra medier med kommersiella ändamål. Med produktplaceringen exponeras publiken 
för varumärke och produkter under den naturliga bearbetningen av filmer, TV-program 
eller medier med reklaminnehåll (Panda, 2004; Cebrzynski, 2006). Produktplacering i 
populär massmedia visar varumärken som används eller förbrukas i deras naturliga miljö 
och exponerar dessa för potentiella konsumenter (Stephen & Coote, 2005). Detta innebär 
att produktplacering i populär massmedia hjälper annonsörer att rikta sig till potentiella 
konsumenter samtidigt som varumärket visas, används eller förbrukas i deras naturliga 
miljöer (Stephen & Coote, 2005). Eftersom karaktärerna använder produkten och 
godkänner produktplaceringen bidrar detta till att produkten eller varumärket upplevs 
positivt tack vare associationen med karaktärerna såsom att James Bond använder Aston 
Martin i 007-filmerna.  
 
År 1987 gick produktplaceringen från att enbart existera i film och television till att även 
förekomma i videospel. Under 2005 uppgick försäljningen av hårdvara, respektive 
mjukvara till dator- och videospel i USA till 10.5 miljarder dollar, vilket överträffade 
Box-offices intäkt av Hollywood-filmer som var 8.9 miljarder dollar samma år [2]. 
Kostnaden för produktplacering i videospel beräknas uppgå till ett värde av 25 000– 
700 000 dollar beroende på interaktivitet samt synlighet (Moran, 2004). 
 
Ursprungligen, var produktplacering ett sätt för film- och televisionsbolag att minska 
produktionskostnader. År 2010 förväntades det totala värdet av betald, respektive obetald 
produktplacering öka med 18,4%, vilket är 13,96 miljarder dollar årligen. (Williams, 
Petrosky, Hernandez & Page, 2011). Produktplacering i television är det dominerande 
valet för marknadsförare, och beräknades utgöra 71,4% av den globala utgiften under 
2006 (Schiller, 2007). Utgifter på produktplacering i videospel nådde 77 miljoner dollar 
2006 och förväntades att nå 1 miljard dollar 2012 efter den snabba tillväxten av den 
globala spelmarknaden (Goodman, 2007). 
 
Produktplacering i videospel skiljer sig från produktplacering i traditionella medier på 
olika sätt (Nelson, Yaros & Keum, 2006). Först och främst erbjuder videospel 
interaktivitet för spelaren (Vorderer 2000), vilket innebär att spelen uppfattas som mer 
levande och stimulerar till kreativt tänkande jämfört med filmer (Steuer, 1992). Filmer 
och television erbjuder inte samma grad av interaktivitet som videospel vilket innebär 
stora skillnader mellan dessa medier (Grodal, 2000). 
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Videospel erbjuder även spelaren olika upplevelser varje gång trots att spelaren spelar 
samma spel. Dessa förändringar beror på att spelaren gör olika val och dennes respons till 
spelets aktiviteter. Således kan spelaren uppleva olika känslor och interaktioner då 
samma spel spelas vid olika tidpunkter eller om spelaren är ensam eller i en grupp. De 
olika graderna av inlärning, nyfikenhet, överraskning och spänning påverkar enligt 
Grodal (2000) spelarens känslor eller upphetsning. Enligt Nelson, Yaros och Keum 
(2006) kan detta innebära att spelarens exponering för varumärken varierar vid varje 
spelupplevelse oavsett om personen spelar spelet eller bara observerar. Dessa variationer 
i exponering av varumärket i videospel kan jämföras med att titta på film, där varumärket 
normalt sätt placerats på en given plats och även förblir kvar där vid varje visning. Den 
utökade möjligheten för spelaren att välja varumärken som exempelvis bilar i 
bilracingspel skiljer sig från passiva medier. Förklaringen till varför spel konsumeras 
under längre perioder än film kan vara på grund av interaktiviteten och tävlingsmomenten 
i spelen. I och med det faktum att spel har länge hållbarhet än film betyder detta att 
annonsörer erbjuds större varumärkesexponering (Nelson, Keum, & Yaros, 2004). 
 
Medan spelbranschen hittar sätt att utvidga och inkludera den kvinnliga publiken består 
spelutvecklarna fortfarande till största av unga vita män. Andelen kvinnliga 
programmerare av videospel är blott 4 % av alla programmerare av videospel (Sandoval 
2005). Videospelsbranschen, som är en växande 10 miljarder dollarbransch, försöker att 
locka fler kvinnliga köpare genom att rekrytera mer kvinnliga spelprogrammerare 
(Sandoval 2005). Framgångsrika spelet Sims från Electronic Arts sålde 54 miljoner 
enheter och 55 procent av köparna var kvinnor. Detta är ett bevis på att kvinnor inte är 
främmande för videospel, utan i själva verket, bara vill ha uppmärksamhet och bli hörda 
från speltillverkare och marknadsförare (Lovering, 2006). 
 
Enligt en annan studie visar att "unga män” spenderar 12,5 timmar i veckan på videospel, 
jämfört med att titta på TV (9,8 timmar i veckan) och produktplacering i videospel torde 
därför vara ett utmärkt medium för att nå denna demografiska målgrupp (Kim, 2006). 
 
Kiley (2006) uppskattar att ungefär två tredjedelar av tv-tittarna stänger av ljudet under 
reklamavbrotten eller växlar mellan olika kanaler eftersom reklamen upplevs som ett 
irriterande moment. 90 procent av personerna som besitter en digital videoinspelare 
skippar tv-reklamen.  
 
I dagens samhälle är videospel utvecklade på ett sådant naturtroget vis med bilder från 
verkliga livet att varumärken bara ökar realismen och människor förväntar sig faktiskt att 
kunna använda varumärken samt även exponeras för annonsering i spelet [3]. 
 
Annonser som förekommer i kreativa medier framkallar mer positiva känslor gällande 
varumärket och ger högre trovärdighet för annonsen (Dahlén, 2005). Dessa upptäckter 
antyder att annonser i videospel kan ha potential att framkalla mer positiva känslor inför 
de annonserade varumärkena och samtidigt ge mer trovärdighet till varumärken (Glass, 
2007). 
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Genom att låta spelarna föreställa sig att de använder en produkt i ett spel behöver 
annonsörerna inte arbeta med att kommunicera ut starka argument om produktens 
fördelar eftersom spelaren är distraherad från att kritiskt granska annonseringen. 
(Escalas, 2004). 
 
I spelet Fight Night Round 3 finns det ett par boxningshandskar som ökar spelarens kraft 
i slagen, men spelaren måste under sin karriär vinna en viss summa pengar för att kunna 
köpa dessa. Genom att göra handskarna till en belöning eller mål, ökar annonsören 
önskvärdheten av produkten. Det skulle vara svårt för en annonsör att hävda att ett par 
boxningshandskar faktiskt kan öka kraften med några procent i verkligheten, men i den 
virtuella spelvärlden är detta helt rimligt. Detta innebär att spelarna kan ta emot ett sådant 
budskap från spelet och tillämpa det på deras varumärkesattityd och eventuellt även på 
deras köpbeteende. 
 
En av de egenskaper som skiljer produktplacering i videospel jämfört med 
produktplacering i film eller television, är interaktiviteten som videospelet erbjuder 
(Escalas, 2004). De positiva känslor som framkallas av spelet borde enligt Homer (2006) 
även överföras till de förekommande produkterna. 
 

1.2 Syfte 

Vårt syfte med undersökningen är att se om och i så fall hur produktplaceringen i 
videospel påverkar spelarnas attityd om varumärke, återkallelse samt uppmärksamhet. 
Speltillverkarna och marknadsförare som är intresserade av produktplacering i videospel 
kan sedan använda resultatet för att produktplacera i effektivare och därmed sänka 
onödiga kostnader. 
 

1.3 Problemformulering  

Påverkar produktplacering i videospel spelarnas attityd mot varumärken, återkallelse 
samt uppmärksamhet, och i så fall hur? 
 

1.4 Avgränsningar 

Vi har valt att fördjupa oss inom produktplacering i videospel och vi fokuserar främst på 
spelarnas respons gentemot detta fenomen. Vi tittar närmare på spelarnas uppmärksamhet 
och återkallelse av och attityd mot produktplacering i videospel, samt eventuella 
skillnader mellan könen.  
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1.5 Centrala begrepp 

Artificiell Intelligens – Intelligens som tillskrivs ett datorsystem med syfte att efterlikna 
hjärnans slutledningsförmåga [4].  
 
Billboard – Med billboard avses en annonstavla/reklamskylt. 
 
Explicit minne – ”Minne som kräver medveten erinring, till skillnad från implicita 
minnen som kan plockas fram på ett omedvetet och automatiserat sätt” [5]. Minne som 
lagras temporärt i hjärnan. 
 
Fokalt varumärke – Varumärke som placerats i centrum av en primär handling. 
 
Implicit minne – ”Minne som aktualiseras automatiskt utan att kräva någon medveten 
erinring” [6]. Minne som lagras under lång tid i hjärnan. 
 
Inkongruent varumärke – Varumärke som inte är relaterat till spelets handling. 
 
Kongruent varumärke – Varumärke som är relaterat till spelets handling. 
 
Närvaro till spelet – När spelaren upplever att denne faktiskt är närvarande i spelet och är 
mindre närvarande i verkligheten. 
 
Perifer information – Information som återfinns i periferin, alltså ej centralt placerat. 
Exempelvis reklamskyltar som placeras längs vägen i ett bilracingspel. 
 
Upphetsande miljö – En virtuell miljö som påverkar spelaren till att bli upphetsad. 
 
Videospel – Med videospel avser vi alla typer av elektroniska spel. 
 
Återkallelse – Med återkallelse avser vi förmågan att minnas detaljer från dåtiden.  
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2. Teoretisk referensram 
 
I detta kapitel presenterar vi redan existerande teorier om produktplacering och dess 
påverkan på spelarnas attityd mot varumärken, återkallelse och uppmärksamhet. Vi 
kommer senare att jämföra denna teori med våra empiriska data.  
 

2.1 Produktplacering 

Produktplacering har definierats som att varumärkesprodukter eller varumärkes logotyper 
placeras i massamedia på så sätt att dessa når konsumenten genom visuella, verbala och 
audiovisuella budskap (Ho, Yang & Lin, 2011; Lee & Faber, 2007; Nelson, Keum, & 
Yaros 2004). Produktplacering är en kombination av annonsering och publicitet av 
märkesprodukter i media, designat så att målgruppen nås på ett diskret sätt och således 
inte är medveten om övertalningsförsöket (Balasubramanian, 1994). 
 
Trots att produktplacering är mer riskfyllt än konventionell annonsering blir det allt 
vanligare att produkter och varumärken exponeras i media som exempelvis film och 
videospel (Stephen & Coote, 2005). Sega var först med produktplacering i videospel i 
början av 1980-talet då reklambanners för Marlboro placerades i deras bilracingspel 
(Glass, 2007; Grigorovici & Constantin, 2004) och forskningen kring effekten av 
produktplacering i videospel har ökat sedan dess (Glass, 2007). 
 
Winkler och Buckner (2006) upptäckte att deltagarna i studien inte favoriserade 
produktplacering av etiska produkter. Produktplacering av alkohol, cigaretter och vapen 
bedöms vara mindre accepterat än för andra produkter. Med anledning av 
konsumenternas negativa attityd gentemot sådan produktplacering är det således inte 
lämpligt att marknadsföra etiskt kontroversiella produkter i spel som exempelvis olika 
vapen i krigsscenarier. 
 
Tre olika typer av produktplacering har identifierats av Winkler och Buckner (2006), 
associativ, illustrativ samt demonstrativ. När märket eller produkten placeras i 
bakgrunden benämns detta som associativ placering. Exempel på detta är sportspelet Jack 
Daniel som erbjuder annonsörer annonsplats i form av tryckta logotyper runt 
biljardbordet. Detta innebär att varumärket exponeras i dess rätta miljö samt även tilltalar 
den demografiska målgruppen. Illustrativ placering innebär att varumärket placeras på ett 
mer framträdande vis, medan demonstrativ placering avser högsta graden av integration 
genom att presentera produkten i dess naturliga sammanhang och låta konsumenten nyttja 
densamma. Exempel på demonstrativ placering är spelarna i fotbollsspelet FIFA som 
använder Adidas produkter i marknadsföringssyfte. 
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Med dagens teknologi är produktplacering inte begränsad till det ursprungligt filmade 
objektet utan det går att exponera produkter på ställen de inte var placerade tidigare. 
Detta resulterar i att konsumenterna kommer se mer och mer strategisk produktplacering i 
media. Även om produktplacering av konsumentprodukter är vanligast verkar 
produktplacering av tjänster mer framträdande. Detta för att produktplacering av tjänster 
brukar vävas in i manus och är således mer effektiv än produktplaceringar som bara 
används som rekvisita i bakgrunden (La Ferle & Edwards, 2006). 
 
Produktplacering kan ge en viktig effekt avseende återkallelse (Panda, 2004), exempelvis 
när ljud och bild stämmer överrens med handlingen förbättras minnet (Russell, 2002). 
Varumärken som placeras synligt åtnjuter högre grad av återkallelse jämfört med de som 
inte placerats synligt. Produktplaceringar som är både verbala och icke verbala ger bättre 
resultat än de som är antingen det ena eller andra. Om varumärket exponeras i ett tidigt 
skede med åtminstone ett verbalt påstående ökar detta återkallelsen (Romaniuk, 2009). 
Även Gupta och Gould (2007) har funnit att smarta produktplaceringar i videospel som 
exponeras i början av spelet ger upphov till bättre återkallelse bland spelarna. 
 
Martin (2004) anser att det verkliga ger en nödvändig grund för att skapa en fantastisk 
miljö som fängslar konsumenten. Aspekter av verkligheten krävs för att fantasin ska 
väckas, men efter att den har väckts kan fantasin förneka verkligheten och ta sin egen 
form likt en drömvärld. Varumärke som produktplaceras kan därför ge upphov till att 
fantasier kopplas till individernas vardagliga upplevelser. Vad en individ ser på skärmen 
upplevs realistiskt eftersom vederbörande vet att varumärkena som denne ser är riktiga 
varumärken (Martin, 2004). Tittarna (DeLorme & Reid, 1999) och spelarna (Nelson, 
2002) förväntar sig således att filmer samt spel ska innehålla verkliga varumärken och 
reklam. Detta eftersom graden av realism anses öka och i sin tur leder detta till att 
fantasin enklare kan väckas. Tittare har därför inga invändningar mot produktplacering 
(Gupta & Gould, 1997) och kan faktiskt uppskatta placeringen som är en naturlig del av 
den fiktiva världen. DeLorme och Reid (1999) anser dock att konsumenter kan ha lärt sig 
att varumärken i filmer används i syfte att försöka övertyga och de kan därför också lära 
sig att varumärken i spel också används till att övertyga konsumenter. 
 
Flera amerikanska konsumenter uppger att de uppskattar den realism och äkthet som 
varumärken bidrar till filmer, speciellt när varumärken framstår som en del av historien. 
Varumärken hjälper också till att öka engagemanget och njutningen av filmen. Tittarna 
tycker om att känna igen "sina varumärken" och de kan identifiera sig med karaktären 
genom att varumärkena används av skådespelaren. Produktplaceringar på detta sätt 
fungerar som informationsverktyg för köpbeslut när tittarna använder jämförelser för att 
mäta om en produkt är rätt för dem. Generellt anses produktplacering som mindre 
påträngande/irriterande samt mer subliminal än traditionell reklam och kan bidra med 
extra realism i underhållningsmedia (Nelson, Keum & Yaros, 2004). 
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I och med att spelaren har användarkontroll i videospel ger detta en unik möjlighet att 
känna eller granska varumärket (Nelson, 2002). Bilar är ett bra exempel på produkter 
som placeras i filmer som exempelvis Mini Cooper i filmen The Italian Job. Det kan vara 
spännande att se en biljakt på tv, men spel erbjuder mer interaktivitet eftersom 
konsumenten aktivt styr bilen och farten. Steuer (1992) skriver att den interaktiva 
upplevelsen har länkats till en större känsla av närvaro. Roehm och Haugvedt (1999) 
skriver att känslan av närvaro även bidrar till bildandet av starkare och ofta positivare 
attityder. 
 
Det finns en hemsida, www.mobygames.com, som tillhandahåller en omfattande 
kategoriserad databas över alla videospel från spelandets begynnelse tills idag. Enligt 
Mobygames (2012) finns det tre huvudsakliga typer av produktplacering i videospel 
monopolisering, billboarding och utnyttjande [7]. Monopolisering uppstår när ett 
varumärke har monopol i ett spel, exempelvis Sneak King, som är ett spel i 
marknadsföringssyfte från Burger King. Billboarding är en metod för produktplacering 
där produktannonserna förekommer i spelets naturliga miljö såsom annonstavlor och 
flygblad. Enligt Glass (2007) är billboarding troligtvis den vanligast förekommande 
typen av produktplacering i videospel och det har blivit ännu attraktivare i och med 
utvecklingen av ny teknik som tillåter annonsörer att köpa reklamplats i onlinespel under 
en given tidsperiod. Detta underlättar för annonsörerna att på ett enkelt sätt uppdatera 
marknadsföringskampanjen under spelets gång. Utnyttjande innebär en mer delaktig 
version av produktplacering där spelaren använder produkterna på ett naturenligt vis, till 
exempel då spelarna i ett fotbollslag använder skor från Nike [7]. 
 

2.2 Återkallelse och uppmärksamhet 

Det finns olika teorier för hur minnet kan påverkas av varumärkeskännedom. Von 
Restorff (1933) skriver att om ett varumärke har en ovanlig karaktar kan detta leda till att 
det skiljer sig ifrån mängden. I och med ökad uppmärksamhet gentemot ett fiktivt 
varumärke i förhållande till ett verkligt varumärke kan detta leda till att det fiktiva 
varumärket bearbetas mer ingående till skillnad från det verkliga varumärket som annars 
bara skulle hamna i bakgrunden. Annan forskning har visat att attityder spelar en roll i att 
rikta uppmärksamheten på vissa objekt i synfältet. Dessa objekt drar automatiskt till sig 
uppmärksamhet (Roskos-Ewoldsen & Fazio, 1992). Attityder kan aktiveras i ett tidigt 
skede i bearbetningsprocessen om de finns tillgängliga i minnet och när attityden 
aktiveras riktas extra visuell uppmärksamhet mot objekten. Således har ett objekt som är 
attitydframkallande en fördel när det gället att bli medvetet uppmärksammat (Nelson, 
Yaros & Keum, 2006). DeLorme och Reid (1999) fann i sin studie att deltagarna lättare 
uppmärksammade varumärken som var kända sedan tidigare och detta stöds även av 
Brennan and Babin (2004) som rapporterade att kända varumärken som produktplaceras i 
filmer lättare blir bättre ihågkomna än varumärken som är mindre kända. Nelson (2002) 
har också kommit fram till att återkallelsen av kända varumärken var överlägsen 
återkallelsen av okända varumärken. 
 

http://www.mobygames.com/
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När det gäller skillnader i återkallelsen av verkliga respektive fiktiva varumärken i andra 
medier har studier visat att eftersom majoriteten av konsumenterna redan har attityder för 
verkliga varumärken, kan dessa varumärken bättre motstå minnesstörningar från andra 
varumärken (Kent & Allen 1994).  Med tanke på att en spelare behöver mer 
bearbetningskapacitet för att spela videospel och det faktum att kända varumärken kan 
bearbetas med mindre ansträngning kan det därför antas att återkallelsen av verkliga 
varumärken påverkas mindre av spelandet än fiktiva varumärken (Nelson, Yaros & 
Keum, 2006; DeLorme och Reid 1999). Nelson, Yaros och Keum, (2006) tror därför att 
skillnaden i återkallelsen mellan fiktiva varumärken och autentiska varumärken blir större 
i aktiva media (videospel, än i passiva media). 
 
Enligt Kahneman (1973) kan flera aktiviteter utföras samtidigt och det finns regler för 
hur resurser fördelas till olika aktiviteter. Vissa aktiviteter kräver mer mental 
ansträngning än andra. Uppmärksamhet samt mental ansträngning är starkt korrelerade 
och upphetsning kan öka resurserna för bearbetning (Kahneman 1973). Hjärnan kan 
liknas vid en central processor som konstant utvärderar behovet för uppgifter som skall 
utföras samtidigt och avsätter sedan uppmärksamhet utefter behovet. Exempelvis i ett 
bilracingspel utvärderar hjärnan vilka resurser som krävs för att köra bilen och avsätter 
sedan tillräcklig uppmärksamhet efter utvärderingen (Gangadharbatla, (2008). 
Gangadharbatla, (2008) anser också att när en person spelar ett videospel borde det 
samtidigt vara möjligt att tillgodogöra sig sekundär information som förslagsvis 
reklamskyltar. Vidare skriver Gangadharbatla (2008) att en hög nivå av upphetsning i 
spelet kan leda till bättre bearbetning och bättre prestation vilket leder till sämre 
återkallelse.  
 
Upphetsande miljöer kan leda till att användaren ignorerar annan information än den som 
förekommer centralt eftersom hög upphetsning hör ihop med hög selektivitet 
(Grigorovici & Constantin, 2004). Spelarna kommer att selektivt fokusera 
uppmärksamheten på primär information med intensiv uppmärksamhet i upphetsande 
miljöer, medan information som återfinns i periferin åsidosätts (Jeong, Bohil & Biocca, 
2011)    
 
Återkallelse av varumärken som placerats i våldsamma videospel kan ökas genom att öka 
spelarens engagemang och fysiska närvaro i spelet (Jeong, Bohil & Biocca, 2011). En 
spelares nivå av fysisk närvaro i ett spel ar den största faktor som påverkar återkallelse av 
varumärke i spelet enligt Jeong, Bohil och Biocca (2011).  
 
  



 

10 
 

Kunskapen om kapacitet som används till en primär uppgift respektive reservkapacitet är 
viktig för att förstå effekterna av produktplacering inom videospel på spelarens 
återkallelse av varumärken. Att spela spelet är den primära uppgiften för spelare, medan 
att bearbeta reklamen som förekommer i spelet är en sekundär uppgift (Grigorovici & 
Constantin 2004). Enligt Lee och Faber (2007) kan kapaciteten som används för att utföra 
den primära uppgiften inte användas för att utföra den sekundära uppgiften. Således, 
desto mer kapacitet en person använder för att utföra den primära uppgiften, desto mindre 
kapacitet har denne kvar för att fullgöra de sekundära uppgifterna (Lee & Faber, 2007). 
Vi kan med andra ord säga att ju mer kapacitet som måste ägnas för att spela spelet, desto 
mindre kapacitet finns det kvar för att bearbeta reklamens budskap. 
 
Spelarens förmåga att bearbeta information begränsas om dennes engagemang i spelet 
ökar till en hög nivå (McClung, Park, & Sauer 1985). Människors uppmärksamhet 
begränsas till att endast fokusera på spelet när deras kognitiva förmåga når sin gräns och 
de blockerar då annan stimulans såsom annonser (McClung, Park, & Sauer 1985). Enligt 
Lee och Faber (2007) är bearbetning av ett varumärke dock mer integrerad till den 
primära uppgiften om varumärket visas i centrum av huvudhandlingen i spelet, alltså när 
varumärket är fokalt placerat. Detta kan innebära att det krävs mindre ledig kapacitet för 
att kunna genomföra den sekundära uppgiften. Det krävs dock mer reservkapacitet för att 
bearbeta varumärkena om dessa varumärken visas på billboards i bakgrunden, alltså ej är 
fokalt placerade (Lee & Faber, 2007). Detta faktum stöds av Chaney, Lin och Chaney 
(2004) som undersökt effekten av billboard annonser i ett multiplayer spel online. De 
fann att hälften av deltagarna i studien inte mindes ett enda av de förekommande 
varumärkena efter en spelsession. Graden av återkallelse för produktplacering i spel är 
lägre än vad tidigare studier av produktplacering i passiva medier kommit fram till. Detta 
på grund av att spelaren är mer engagerad i videospel och därmed fördrar större kapacitet 
för uppmärksamhet än mer passiva aktiviteter som exempelvis att titta på film eller 
television (Chaney, Lin & Chaney, 2004). 
 
I studien som Gangadharbatla (2008) genomfört mindes dock cirka 50 % av deltagarna 
åtminstone ett varumärke som exponerades i spelet, och ungefär 38 % mindes minst två 
varumärken. Bilracingspel kräver ständig uppmärksamhet och mer kognitiva resurser 
under bilkörningen och skiljer sig därför från andra typer av spel som exempelvis fantasi- 
och rollspel. Gangadharbatla (2008) menar att detta kan varit en orsak till varför hälften 
av spelarna inte mindes några varumärken alls i videospelet. Eftersom videospel ofta har 
som målsättning att vinna, övervinna hinder eller tävla med andra, anses bearbetning av 
annonser i spelen därför vara en sekundär uppgift. När spelarens nivå av upphetsning 
ökar och alla kognitiva resurser ägnas at den primära uppgiften kanske spelaren inte 
uppmärksammar och kommer ihåg reklamskyltar som vanligtvis inte är relevanta med 
spelets handling. Videospel som kräver att spelaren är högt involverad och engagerad är 
kanske inte ultimata för produktplacering eftersom spelaren troligtvis har en hög 
närvaronivå när denne spelar spelen (Gangadharbatla, 2008).  
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Forskare hävdar att när ny information når människor tenderar de att matcha den 
gentemot redan existerande miljön. Om det finns en god överensstämmelse mellan den 
nya informationen och den redan existerande kan den nya informationen lätt assimileras 
in, vilket leder till att återkallelsen av kongruent information är bättre jämfört med 
inkongruent information. Därför är erfarna spelare, som är vana med en spelmiljö, mer 
benägna att lägga märke till och bearbeta varumärken än oerfarna spelare (Lee & Faber, 
2007). 
 
Forskarna har också funnit att ny information som är inkongruent, exempelvis 
djurmatsmärke placerat i ett bilracingspel, leder till bättre återkallelse än kongruent 
information (varumärke för bensin) eller medel inkongruenta märken (varumärke for 
skor). Srull och Wyer (1989) menar att när inkongruent information är ny och sticker ut, 
kommer den att fånga större uppmärksamhet, vilket kommer att leda till bättre 
återkallelse (Srull & Wyer1989). Detta innebär att om återkallelse är annonsörens mål 
kan det vara bäst att konstant placera varumärket i ett inkongruent sammanhang. När en 
erfaren spelare som är bekant med en spelstil kan denne förutse vad som kommer att 
hända och enbart fokusera på de visuella områden som är nödvändiga för att spela spelet, 
och samtidigt blockera ut irrelevant information (Lee & Faber, 2007).  
 
Sensoriskt realistiska våldsignaler (blod och ljudet av smärta) påverkar också spelarens 
minne för varumärke. Av de sensoriska våldssignalerna leder ljudet till bättre återkallelse 
av varumärken samt en högre förändring i attityd mot varumärken, jämfört med 
förekomsten av visuellt blod (Jeong, Bohil & Biocca, 2011). 
 
I sin undersökning om hur olika faktorer påverkar varumärkesåterkallelse fann 
Gangadharbatla (2008) också att kvinnor i genomsnitt minns varumärken bättre an män 
samtidigt som de har lägre kunskap gällande videospel. De kvinnliga deltagarna mindes 
alltså de förekommande varumärkena i videospelet bättre än vad männen gjorde. 
 

2.3 Attityd 

Produktplacering kan ha en betydande effekt avseende meddelandets mottaglighet 
(Panda, 2004). Produkten eller varumärket som produktplaceras åtnjuter troligtvis good 
will genom att associera sig med ett populärt tv-program eller videospel riktat till en 
specifik publik. Desto mer framgångsrikt program, desto längre liv för 
produktplaceringen (d'Astous & Seguin, 1999) Frekventa tv-tittare och människor som 
njuter av programmet ägnar större uppmärksamhet åt produktplacering än andra. 
Varumärken behöver endast vara synliga tillräckligt länge för att dra till sig 
uppmärksamhet, men samtidigt inte så pass länge att publiken blir irriterad (Argan, 
Velioglu, & Argan, 2007). 
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Eftersom videospel underlättar mentala simuleringar bör spelarna uppleva att de befinner 
sig helt inne i spelets värld, enligt Glass (2007). Det kan vara nästan omöjligt för spelaren 
att koncentrera sig på spelet och samtidigt ha ett kritiskt förhållningssätt till annonser om 
spelet kräver högt engagemang, eftersom spelet borde ta ner spelarens gard (Glass, 2007). 
Om spelet dessutom är roligt och spelaren hade kul när denne spelade spelet, borde 
positiva känslor om spelet även sträcka sig till de varumärken/produkter som annonseras i 
spelet (Glass, 2007). Spelarna kommer att se annonserade produkter som en del av spelet 
om annonsören gör detta på ett bra sätt. Eftersom videospel fungerar som en tillfällig 
flykt från verkligheten för många spelare kan de ha möjlighet att uppleva spelets miljö i 
sina dagliga liv, utan att behöva spela spelet, ifall de köpt produkterna som återfinns i 
deras favoritspel (Glass, 2007). 
 
Forskare har funnit att även om oavsiktlig exponering av annonser inte haft någon 
påverkan på explicit minne, exempelvis återkallande och igenkännande, påverkar det 
ändå det senare varumärkesvalet (Shapiro, Maclnnis & Heckler 1997). 
 
Psykologisk respons som framkallats genom media kan vara en bidragande orsak till att 
konsumenternas övertygelse eller bearbetning av produktplacering påverkas. 
Psykologiska reaktioner, som glädje och njutning, är positivt associerade med goda 
attityder mot reklam i mediet. Moorman et al. (2002)  menar att positiva känslor överförs 
till varumärket genom påverkan. Russell (1998)  skriver att produktplacering som 
framkallar positiva/negativa känslor kommer att leda till en liknande känslomässig 
reaktion på produkterna (Nelson, Yaros & Keum, 2004). 
 
En av de största faktorerna som leder till ökad positiv attityd mot varumärket är 
trovärdighet, speciellt konsumenter med begränsad kunskap om varumärket, enligt 
Garretson och Niedrich (2004). Detta innebär att konsumenter, som är nya med ett 
varumärke, skulle ha mer positiva åsikter om det, om de ser att det används av någon som 
de anser är trovärdig, exempelvis en karaktär i en film, video spel eller tv-program. Om 
en spelare upplever att denne blir en medkaraktär i ett spel, skulle denne då ta över rollen 
som talesman för varumärkena karaktären använder (Garretson & Niedrich, 2004). 
 
Jeong, Bohil och Biocca (2011) skriver också att ju mer upphetsad en spelare är i ett spel, 
desto större sannolikt att denne uppvisar positiva förändringar i sin attityd mot 
förekommande varumärken i spelet. Upphetsning leder dock inte till bättre återkallelse av 
varumärken enligt författarna. I våldsamma videospel har spelarens nivå av upphetsning 
en positiv effekt gällande varumärkesattityden, men deras nivå av fysisk närvaro i det 
våldsamma spelet leder dock till en negativ förändring i varumärkesattityden. En stark 
känsla av fysisk närvaro i ett våldsamt videospel leder till ökat varumärkesminne, men 
också till negativa förändringar i attityden till varumärket. Spelarna minns varumärken 
bättre, men med negativa förändringar i attityden gentemot dessa (Jeong, Bohil & Biocca, 
2011). 
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Forskare varnar också att alltför många upprepade exponeringar inte nödvändigtvis 
resulterar i mer gynnsamma känslor. Istället kan upprepad exponering resultera i slitage 
på grund av tråkighet och negativa påverkan (Nordhielm 2002). Således vi kan förvänta 
att mottagning av övertalningseffekter för fiktiva varumärke kan förstärkas eller hämmas 
beroende på exponeringseffekter. 
 
När det gäller kända varumärken anser Machleit, Alien och Madden (1993) att det är 
osannolikt att en spelare, som redan innehar starka attityder mot ett bekant eller känt 
varumärke, kommer ändra sin attityd efter ytterligare exponeringar. Starka attityder som 
redan existerar kan alltså övervinna övertalningsförsök (Nelson, Yaros & Keum, 2006). 
 
Cowley och Barron (2008) skriver att tittare som är intresserade av programmets innehåll 
kan vara känsligare för de störningar produktplaceringar orsakar, vilket kan leda till en 
negativ förändring i varumärkesattityden (se även Edwards, Li, & Lee 2002). I 
spelstudier ar det sannolikt att de spelare som har en hög fysisk närvaro njuter mer av 
spelen än de som har låg fysisk närvaro (Lee, Jin, & Park 2005), men känslan av närvaro 
i spelet kan störas om det förekommer verkliga varumärken eftersom dessa spelare är 
känsligare för distraktion (Jeong, Bohil & Biocca, 2011). 
 
En annan studie har också visat att när varumärken är kongruenta med spelets innehåll 
måste de vara perifert belägna för att kunna producera den högsta positiva attityden mot 
varumärkena. Å andra sidan, när varumärkena är inkongruenta till spelets innehåll 
behöver de vara centralt placerade för att kunna ge en hög positiv attityd till varumärkena 
(Peters, 2008). 
 
Mackereth och Anderson (2000) har även funnit skillnader i attityder till videospel 
mellan de båda könen. När tjejer spelar videospel som främst riktar sig till killar, 
exempelvis spel med inslag av våld eller adrenalinfyllda bilracingspel, ägnar de kanske 
inte lika mycket kognitiva resurser och fokus åt spelet som killar gör. Enligt 
Gangadharbatla (2008) antyder detta att det finns skillnader i hur de olika könen 
konsumerar videospel. Det primära målet i ett bilracingspel är att vinna racet och då 
kanske killar bara kan ägna lite uppmärksamhet åt perifera eller sekundära uppgifter, som 
att bearbeta reklamskyltar, medan det torde vara tvärtom för tjejer (Gangadharbatla, 
2008).  
 
  



 

14 
 

3. Metod 
 
I detta kapitel presenterar vi vårt tillvägagångssätt samt motiverar de val vi har gjort 
under arbetets gång. Vi förklarar även hur vi har samlat in våra teoretiska data såväl 
som våra empiriska data. 
 

3.1 Forskningsansats 

I litteraturen diskuteras två grundläggande metoder för forskning, deduktiv metod samt 
induktiv metod. I startskedet av forskningen måste forskaren välja vilken metod som 
skall användas i den kommande studien 
 
Deduktiv och induktiv metod är varandras motsatser, vilket innebär att forskaren måste 
välja den metod som bäst passar med deras syfte (Saunders, Lewis & Thornhill, 2007). 
När en teori skall testas i praktiken används generellt sätt deduktiv metod, vilket innebär 
att en hypotes formuleras utifrån tillgänglig teori och denna hypotes testas sedan i ett 
verkligt sammanhang (Bryman & Bell, 2007). Vid användandet av ett deduktivt 
tillvägagångssätt används även kvantitativ metod eftersom den deduktiva forskningen 
syftar till att studera ett stort urval med målet att resultatet skall kunna generaliseras. I 
motsats till deduktiv metod har induktiv metod inte som syfte att generalisera och den 
utgår istället ifrån empirisk data. Induktiv metod syftar också till att utveckla nya teorier 
utifrån resultatet av undersökningen. I denna metod används troligen kvalitativ data och 
urvalet från populationen är litet eftersom det är innehållet som är viktigast. Genom 
intervjuer och observationer insamlas empirisk data som efter analysprocessen kan 
resultera i slutsatser och även nya teorier (Saunders, Lewis & Thornhill, 2007). Vi valde 
därför den deduktiva vägen eftersom vi vill testa vår problemformulering med 
utgångspunkt från teorin. Vi ville samla in så många svar som möjligt för att sedan kunna 
generalisera. Vi ville dock även utföra en observation för att kunna se en förändring i 
stickprovet gällande attityden. Vi valde därför också att arbeta med den induktiva 
metoden. Det är också sällsynt i praktiken att forskare väljer antingen deduktiv metod 
eller induktiv metod; en kombination av de båda är troligast, som exempelvis induktiv 
metod med inslag av deduktiva verktyg eller vice versa. 
 
För att besvara en problemformulering finns två grundläggande metoder som används av 
forskare, kvantitativ metod respektive kvalitativ metod (Ghauri & Gronhaug, 2005). Som 
tidigare nämnts, ville vi samla in så många svar som möjligt för att kunna generalisera det 
vi hittade. Den kvantitativa metoden samlar in mätbar data som kan beräknas och 
användas i statistiska analyser. I den kvantitativa forskningen insamlas data genom 
undersökningar och frågeformulär som sedan analyseras med särskild programvara. 
Därför är den kvantitativa metoden den lämpliga metoden för oss att tillämpa. I kvalitativ 
forskning samlas data in genom intervjuer och observationer. Vanligtvis är den 
kvalitativa metoden beroende av interaktion med människor och forskaren själv är den 
som är direkt involverad i anskaffningen av data och även i analysen av denna (Saunders, 
Lewis & Thornhill, 2007). Vi valde därför också den kvalitativa metoden vid 
genomförandet av en observation för att testa spelarnas förändring i attityd. 
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3.2 Primär data 

3.2.1 Observation 
För att ta reda på hur produktplacering i spelet påverkar spelarens attityd mot varumärke 
bestämde vi oss för att genomföra en observation. Vi startade med att leta efter deltagare 
till observationen. Vi bestämde att slumpmässigt välja ut tio personer, sex kvinnor och 
fyra män i åldrarna 15-25 år. Denna åldergrupp är den typiska gruppen som ägnar tid åt 
videospel, enligt Mediaedge:cia (2005) [1]. Genom att ha både kvinnliga och manliga 
deltagare kan vi se om det finns skillnader mellan dessa spelare. Deltagarna som valts ut 
är studenter och elever från Göteborgs Universitet samt Gripen gymnasiet i Nyköping. Vi 
gick slumpmässigt fram till studenter och frågade om de ville delta i observationen. Vi 
förklarade för dem att vi vill undersöka spelarens beteende och prestation i ett bilracing 
spel. Vi ville inte ge deltagarna en klar bild av syftet med undersökningen eftersom detta 
kan påverka observationens resultat. Målet med undersökningen är att se om spelarnas 
attityd mot vissa varumärken förändras efter att de exponerats för dessa varumärken i 
spelet. Vi vill också se om spelarna minns och känner igen varumärken från spelet efter 
avslutat spel. Vi kunde följaktligen inte informera deltagarna om dessa syften eftersom 
det skulle leda till att de fokuserar mer på varumärken under spelets gång och resultatets 
validitet blir därmed låg. Vi förklarade därför bara kortfattat till deltagarna observations 
syfte och att vi vill observera deras beteende samt prestation i spelet. För att uppmuntra 
deltagarna att medverka i observationen gav vi dem en möjlighet till belöning i form av 
biobiljetter. Alla som deltog i undersökningen hade chans att vinna två biobiljetter genom 
en utlottning i slutet av observationen.  
 
Två veckor innan observationen skickade vi ut en enkät (Bilaga 1) med bilder av olika 
varumärken som delats upp i fem produktkategorier: Hemartiklar, bildäck, verktyg, 
sportsskor och bilreservdelar. Dessa kategorier valdes eftersom de varumärken som 
förekommer i spelet tillhör dessa kategorier. De fem huvudvarumärkena som vi valde ut 
från spelet var Bosch, Pirelli, Snap-on, Puma och Sparco. Sedan har vi lagt till 20 andra 
varumärken som inte fanns i spelet, men tillhör samma produktkategorier som huvud 
varumärkena. Deltagarna fick således se fem olika varumärken i samma produktkategori i 
varje kategori. Deltagarna fick sedan ta ställning till olika påståenden angående deras 
attityd till varumärkena. De element som vi mätt är Bra/Dåligt, Positivt/Negativt samt 
Attraktivt/Oattraktivt (Ho, Yang & Lin, 2011). Vi använde en likertskala från 1 till 5 där 
1 är mycket dåligt, negativt respektive oattraktivt och 5 är mycket bra, positivt respektive 
attraktivt. Syftet med denna enkät var att se deltagarnas attityd mot de fem 
huvudvarumärkena innan de spelade spelet. Efter spelandet/observationen kunde vi mäta 
om attityden ändrats och på det sättet kunna säga om produktplaceringen påverkade 
spelarens attityd mot varumärken. Eftersom vi skickade enkäten två veckor innan 
observationen och blandade de varumärkena som fanns i spelet med andra varumärken 
kan vi vara övertygade om att deltagarna inte minns vilka attitydvärden de valt på 
varumärkena innan observationen. Om det inte blev någon attitydändring kan vi därför 
vara säkra på att det inte berodde på att spelarna mindes vilka attitydvärden de valt på 
varumärkena innan observationen.  
 



 

16 
 

Efter två veckors tid från den det att deltagarna fick enkäten samlades de för 
observationen. Eftersom deltagarna var från två olika städer skedde observationen på två 
olika ställen med två olika grupper. Det var fem deltagare från Göteborg och fem från 
Nyköping. Tidpunkten för observationen var olika för grupperna men båda skedde två 
veckor efter enkäten skickats ut. Deltagarna spelade i två olika miljöer, men vi försökte 
göra dessa miljöer så identiska som möjligt. Spelmiljön var vanliga vardagsrum som 
möblerats naturligt i syfte att deltagarna ska känna att de befinner sig i sin naturliga 
spelmiljö. Deltagarna observerades inte tillsammans utan var och en för sig. Detta 
innebar att varje deltagare var ensam i rummet tillsammans med observatören, när de 
spelade. När en deltagare var färdig med observationen kom nästa deltagare in och så 
vidare. Varje observation tog cirka 20 minuter. 
 
Spelet som valdes ut till observationen var Forza Motorsport 3, vilket är ett bilracing spel. 
Anledningen till detta val är för att det finns rikligt med produktplaceringar i spelet och 
det är relativt lätthanterat. Detta underlättar för deltagare som inte har tidigare erfarenhet 
av denna typ av videospel. Spelkonsolen som användes till observationen är Xbox 360. 
Personerna som deltog i observationen var förtrogna vid videospel, men det var bara sex 
personer som hade erfarenhet av bilracing spel. De övriga hade sällan spelat bilracing 
spel. Vi valde ut en bana som alla deltagare skulle köra på, det vill säga alla deltagare 
spelade på samma bana med samma reklamexponering. Banan var en medelsvår bana, 
vilket innebar att deltagarna var tvungna att lägga stort fokus och uppmärksamhet för att 
kunna vinna spelet. Längs banan fanns det reklamskyltar utefter banans kanter och även 
banderoller med reklam ovanför banan. Det fanns också animerade byggnader längs 
vägen med reklamskyltar.   
 
Spelaren fick provköra en annan bana innan de startade på den utvalda banan. Detta för 
att spelaren skulle vänja sig med spelkontrollen och spelet. Efter provkörningen fick 
spelaren köra på den valda banan och blev instruerad att försöka komma på första-, 
andra- eller tredjeplats. Spelaren tävlade mot AI-bilar (Artificiell Intelligens) under tre 
varv och efteråt fick vederbörande en andra chans att tävla igen. Detta innebär att 
spelaren blev exponerad för samma reklam totalt sex gånger. Efter spelaren kört klart fick 
denne svara på en enkät (Bilaga 2). Enkäten hade samma struktur och frågor som den 
första enkäten vi skickade ut innan observationen. Vi bytte dock ut varumärkena från 
första enkäten mot nya varumärken förutom de huvudvarumärken som fanns i spelet. 
Detta i syfte att vara övertygade att deltagarna inte mindes vilka varumärken de har tagit 
ställning till tidigare. Vi kunde sedan jämföra enkäterna och se om det finns någon 
förändring i attityd till de varumärken som finns i spelet, före samt efter observationen. 
Från det kunde vi dra slutsatser huruvida produktplacering i videospel kan påverka 
spelarens attityd mot varumärken. 
 
Efter att ha fyllt i den andra enkäten (Bilaga 2) fick deltagarna se ett papper med bilder av 
varumärken som fanns i spelet blandade med 81 andra slumpmässigt utvalda varumärken 
(Bilaga 3). Deltagarna fick då ringa in de varumärken de känner igen från spelet. Genom 
att göra detta kan vi testa om produktplaceringen i spelet uppmärksammar spelarna och 
bidrar till att de minns varumärkena bättre. 
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3.2.2 Kvantitativ undersökning 
Under observationen testades deltagarnas återkallelse av varumärken de har sett i spelet. 
Detta gav oss dock bara information om spelarens återkallelse av varumärke efter en kort 
tid, eftersom deltagarna fick svara på enkäten direkt efter observationen. Minnet var då 
fortfarande fräscht och kunde därför leda till att spelarna fortfarande mindes varumärkena 
(explicit minne). Det säger dock ingenting om spelarna fortfarande skulle minnas 
varumärkena även en lång tid efter att de har spelat spelet. Vi ville därför titta på 
spelarnas implicita minne, det vill säga deras återkallelse av varumärken en lång tid efter 
reklamexponeringen. Vi skapade därför en enkät (Bilaga 4) som vi skickade ut till 
personer som har spelat videospelet Alan Wake.  
 
Alan Wake är ett action-/äventyrsspel med skräcktema där huvudkaraktären försöker ta 
sig ut ur ett hemsökt område fullt av onaturliga och farliga skuggor som vill stoppa 
honom från att ta sig ut. Dessa skuggor kan enbart elimineras med hjälp av ljus och detta 
gör Alan Wake, tillika huvudkaraktären, genom att lysa med sin ficklampa på dem. 
Energin till ficklampan tar dock slut efter ett tag och Alan Wake måste då byta batterier 
genom att plocka upp nya, som återfinns längs vägen. Dessa batterier är av märket 
Energizer, det vill säga Energizer tog denna möjlighet och produktplacerade sitt 
varumärke i spelet. Produktplaceringen i spelet är tydlig och reklamexponeringen följer 
med under hela spelet vilket är anledningen till att vi valde spelet Alan Wake. 
 
I enkäten frågade vi personer som har spelat Alan Wake ifall de kommer ihåg vilket 
batterimärke som Alan Wake använder i spelet. Genom att göra detta kunde vi se om 
produktplaceringen lyckats få spelarna att minnas varumärket och vi pratar då om 
implicitminne. Vi frågade även respondenterna om deras föredragna batterimärke för att 
kunna se om produktplaceringen i spelet har lett till att spelarna fått en positiv attityd mot 
varumärket. Vi frågade även respondenterna när de senast spelade Alan Wake samt om 
de har klarat av hela spelet. Vi kunde då med hjälp av svaren plocka bort de som nyligen 
har spelat spelet. Vi kunde även se om skillnaden i exponering, det vill säga de som har 
klarat spelet kontra de som inte har klarat spelet, utgör skillnaden i återkallelse samt 
attityd mellan spelarna. 
 
För att nå personer som har spelat Alan Wake sökte vi på Google efter Alan Wakes fan 
site. Vi hittade en sida som heter forum.alanwake.com där Alan Wake-fans 
kommunicerar med varandra, exempelvis diskuterar spelet, delar bilder, spelguide och 
dylikt. Genom att göra ett stickprov från Alan Wakes fan site visste vi att respondenterna 
hade spelat spelet och vi sparade då tid på att leta efter och fråga respondenter ifall de har 
spelat Alan Wake. Vi fick också veta att alla respondenter tycker om spelet och troligtvis 
haft roligt när de spelade, med tanke på att de är fans och medlemmar på hemsidan. Först 
behövde vi skapa en elektronisk enkät och detta gjorde vi på SurveyMonkey.com. På 
SurveyMonkey kunde vi skapa vår onlineenkät och efteråt genererades en länk till 
enkäten.  
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Vi skickade sedan länken till Alan Wake-fans genom att klistra den på olika poster i 
forumet, där vi berättade kortfattat om undersökningen och att vi vill samla svar från 
dem. När respondenterna svarat på enkäten skickades svaren till SurveyMonkey och vi 
kunde sedan logga in på kontot, hämta svaren samt analysera dem. 
 

3.3 Sekundär Data 

Vi har använt vetenskapliga artiklar som vi hittat genom databaserna ABI Inform, 
Emerald, Science Direct, Web of Science och även Google Scholar. Vi gick in på dessa 
databaser via hh.se och Google Scholar genom adressen; scholar.google.se. De sökord vi 
använt när vi sökt artiklarna är bland annat ”product placement”, ”video games”, 
”attityd”, ”memory”. Vi har inte använt orden separat utan kombinerat dem med 
kommandon som ”AND” och ”OR”.  
 
Vi har även samlat information från några hemsidor på internet. Vi använde även 
sökmotorn Google för att söka på ”best selling games 2010”, ”Alan Wake fan site”, 
”product placement in Alan Wake”, ”games with most product placement” and “games 
with most advertising”. 
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4. Empiri 
 
I detta kapitel presenteras vårt empiriska underlag som vi sedan jämförs med existerande 
teorier och detta ligger till grund för att besvara problemformuleringen.  

4.1 Observation 

4.1.1 Attitydmatning 
Före observationen valde 60 % av deltagarna mätvärdet 4 på variabeln bra/dåligt när det 
gällde deras attityd mot Bosch, 20 % valde 3 och 20 % valde 5. Efter observationen var 
antalet som valde 4 samma, medan resten valde 5, det vill säga 60 % valde 4 och 40 % 
valde 5. 40 % av deltagarna har ändrat sin attityd positivt mot Bosch efter spelandet och 
alla dessa deltagare är kvinnor samt två av dem är vana vid bilracing spel. Se tabell och 
figur nedan. 
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På variabeln attraktivt/oattraktivt var det 60 % som valde mätvärdet 3, 20 % valde 4 och 
20 % valde 5 före observationen. Efter observationen var det 20 % som valde 3, 60 % 
valde 4 och 20 % valde 5. Totalt har 40 % ändrat sin attityd positivt mot Puma och det är 
blandat män samt kvinnor. Se tabell och figur nedan. 
 

 

 
 
 
20 % av deltagarna valde mätvärdet 3 på variabeln positivt/negativt, 60 % valde 4 och 20 
% valde 5 före observationen. Enbart 20 % av deltagarna ändrade sin attityd positivt mot 
Bosch efter observationen. Vi har då 80 % som valde mätvärdet 4 och 20 % valde 5. 
Tabellen och figuren nedan demonstrerar detta. 
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När det handlar om attityden gentemot Pirelli kände ingen av deltagarna till varumärket, 
varken före eller efter spelandet. Detsamma gällde för varumärket Snap-on. Alla 
deltagarna kände dock igen Puma och 40 % valde mätvärdet 4 på variabeln bra/dåligt, 40 
% valde 3 samt 20 % valde 2 före observationen. Efter observationen var det 20 % som 
ändrat sin attityd positivt mot Puma och resten förblev detsamma. Vi har då 60 % som 
valt mätvärdet 4 och 20 % valde 2 respektive 3, se tabell och figur 2 nedan. Deltagarna 
som ändrade sin attityd är män och båda två är vana med bilracingspel. 
 

 
 
 
 
På variabeln attraktivitet valde 40 % av deltagarna mätvärdet 2, 20 % valde 4 och 40 % 
valde 5 före observationen. Efter observationen var det 60 % som valde 3, 20 % valde 4 
och 20 % valde 5. Detta resultat är annorlunda från tidigare resultat vi fick från andra 
varumärken. Vi har två kvinnliga deltagarna, alltså 20 %, som gav Puma ett sämre värde 
på attraktivitet efter spelandet, från värdet 5 till 3.  Vidare har vi 40 %, blandat män och 
kvinnor, som ändrat sin attityd positivt efter spelandet och resten förblev detsamma. Se 
tabell och figur nedan. 
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På den sista variabeln positivt/negativt valde 20 % av deltagarna mätvärdet 1, 40 % valde 
3 och 40 % valde 4 före observationen. Efter observationen ändrade 40 % av deltagarna 
sin attityd varav hälften gav ett sämre värde och andra hälften gav ett bättre värde. De 
som gav ett sämre värde är samma som de som gav ett sämre värde gällande attraktivitet. 
Vi har ett resultat med 20 % av deltagarna som gav värdet 1, 40 % gav värdet 3, 20 % 
gav värdet 4 och 20 % gav värdet 5. Se tabell och figur nedan. 
 

 

 
Resultatet vi fick för Sparco är samma som det vi fick från Pirelli och Snap-on. Ingen av 
deltagarna kände till varumärket varken före eller efter observationen.  

4.1.2 Mätning av explicit minne  
Resultatet vi fick från enkäterna, vilket syftar till att testa deltagarnas implicita minne, är 
inte som vi hade förväntat oss. Ingen av deltagarna minns något av varumärkena som 
finns i spelet förutom två personer, se diagrammet nedan. Dessa personer mindes endast 
varumärket Sparco och de säger att detta beror på att de körde på skylten med Sparco 
logotypen ett flertal gånger. I övrigt minns de inga andra varumärken. Deltagarna 
kommenterade att de lade stort fokus på att köra bilen och att vinna spelet, vilket gjorde 
att de inte lade märke till reklamen runt omkring. 
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Nedan finns två diagram som visar könsfördelningen gällande attitydförändring, en för 
Bosch och en för Puma. Alla deltagare som ändrade sin attityd mot Bosch avseende 
bra/dåligt, respektive positivt/negativt är kvinnor. På attraktivitet är det 50 % män och 50 
% kvinnor som ändrade sin attityd mot varumärket.  Med varumärket Puma är det 100 % 
män som ändrade sin attityd avseende bra/dåligt. 67 % män respektive 33 % kvinnor 
avseende attraktivitet och 50 % män respektive 50 % kvinnor avseende positivt/negativt. 
Sammanfattningsvis är det ganska jämn fördelning mellan manliga deltagare och 
kvinnliga deltagare avseende förändring i attityd. 
 

 

 

4.2 Alan Wake-undersökningen 

När det gäller enkäten som skickades till Alan Wake fans fick vi totalt 36 svar. Tiden 
sedan respondenterna spelade spelet varierar från 40 timmar till två år och för de flesta 
var det mellan två till fyra månader sedan. Tre respondenter, vilket är 8,3 procent av det 
totala, har inte klarat hela spelet medan övriga har klarat det. 30,6 procent av 
respondenterna angav Energizer som deras favorit batterimärke och dessa respondenter 
mindes också rätt batterimärke som används i spelet.  
 
Av alla respondenter kom 83,3 procent ihåg vilket batterimärke som Alan Wake 
använder i spelet. Av de resterande som inte mindes rätt är det hälften som inte har klarat 
spelet och hälften som har klarat spelet. Den hälft som har klarat spelet spelade för två 
respektive fyra månader sedan. Se figur nedan. 
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De tre respondenter som inte har klarat spelet angav att det var 3,8 respektive 9 månader 
sedan de spelade spelet. Detta beror kanske på lågt engagemang vilket kan vara orsaken 
till varför ingen av dem angav Energizer som sitt favorit batterimärke eller mindes 
korrekt vilket märke som används i spelet. 
 
Av dem som inte angav Energizer som favorit batterimärke, vilket är 25 respondenter av 
36, är det 76 procent som mindes vilket batterimärke som används i spelet och resten 
mindes fel. Detta kan indikera på att det inte finns någon förändring i attityd mot 
Energizer, även om det visar på en positiv siffra avseende återkallelsen av varumärket. 
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5. Analys 
 
I detta kapitel presenteras jämförelser mellan den teoretiska referensramen och de 
empiriska data vi har samlat in. 

5.1 Observation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diagrammet ovan visar en sammanfattning av attitydförändringen hos deltagarna efter 
observationen. Som vi kan se i diagrammet är graden av attitydförändring inte hög. 
Enbart mellan 20 % till 40 % av deltagarna ändrade sin attityd positivt, respektive 
negativt mot Bosch och Puma. Detta kan bero på varumärkeskännedom. Vi nämnde 
tidigare i teorin att det inte är sannolikt att spelare som redan har starka attityder mot ett 
bekant eller känt varumärke ändrar sina attityder efter ytterligare exponeringar (Machleit, 
Allen & Madden, 1993). I detta fall är Bosch och Puma kända varumärken bland 
deltagarna vilket kan innebära att deltagarna redan har en stark attityd etablerad mot 
dessa varumärken. Detta leder därför till att majoriteten av deltagarna inte ändrar sin 
attityd mot varumärkena även efter upprepade exponeringar. 
 
En annan förklaring kan vara att deltagarna inte var roade av spelet för om spelet är roligt 
och spelaren hade kul när denne spelade spelet, menar Homer (2006) att de positiva 
känslor som framkallats av spelet även borde överföras till de varumärken/produkter som 
annonseras i spelet. Spelet kanske inte heller upphetsade deltagarna tillräckligt mycket. 
Jeong, Bohil och Biocca (2011) menar att ju mer upphetsad en spelare är i ett spel, desto 
större sannolikhet att denne uppvisar positiva förändringar i sin attityd mot varumärken 
som finns i spelet. I detta fall har det inte skett stora attitydförändringar hos deltagarna. 
Vi anser dock att deltagarna borde ha varit upphetsade på en hög nivå eftersom Forza 
Motorsport 3 är ett bilracingspel och vi fick också kommentarer från deltagarna att de 
lade stort fokus på att vinna spelet. 
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Bland de deltagarna som ändrade sin attityd mot Puma efter spelandet var det två 
personer som ändrade sin attityd negativt. Enligt Jeong, Bohil och Biocca (2011) är det 
sannolikt att de spelare som har en hög fysisk närvaro njuter mer av spelen än de som har 
låg fysisk närvaro, men förekomsten av varumärken från verkliga livet kan göra dessa 
spelare känsligare för störningar i deras känsla av närvaro till spelet. Det här kan leda till 
negativa känslor gentemot varumärkena. De deltagarna som ändrade sin attityd negativt 
antas har en hög fysisk närvaro när de spelade spelet och varumärket störde deras känsla 
vilket resulterar i att de ändrade sin attityd negativt. Detta kan dock inte generaliseras 
eftersom dessa deltagare bara representerar en minoritet av stickprovet samt deras attityd 
ändrades inte negativt mot Bosch. 
 
Som tidigare nämnts i teorin, finns det skillnader i attityder till videospel mellan de båda 
könen. När tjejer spelar videospel som främst riktar sig till killar, exempelvis spel med 
inslag av våld eller adrenalinfyllda bilracingspel, ägnar de kanske inte lika mycket 
kognitiva resurser och fokus åt spelet som killar gör (Mackereth & Anderson, 2000). Det 
primära målet i ett bilracingspel är att vinna racet och då kanske killar bara kan ägna lite 
uppmärksamhet åt perifera eller sekundära uppgifter, som att bearbeta reklamskyltar, 
medan det torde vara tvärtom för tjejer (Gangadharbatla, 2008). Vårt resultat från 
observationen visar inte på någon skillnad i attitydförändring mellan könen.  
 
Tidigare har vi sagt att kapaciteten som används för att utföra den primära uppgiften inte 
användas för att utföra den sekundära uppgiften (Lee & Faber, 2007). Vi kan med andra 
ord säga att ju mer kapacitet som måste ägnas åt att spela spelet, desto mindre kapacitet 
finns det kvar för att bearbeta reklamens budskap. Deltagarna minns således inte 
varumärkena i spelet eftersom de antas ha använt mycket kapacitet åt att utföra den 
primära uppgiften, alltså spela spelet, och det fanns då inte tillräckligt med kapacitet kvar 
för att bearbeta produktplaceringen.   
 
Det resultatet som vi fick överensstämmer med vad Lee och Faber (2007) och Chaney, 
Lin och Chaney (2004) har funnit. Graden av återkallelse för produktplacering i spel är 
avsevärt lägre än vad tidigare studier av produktplacering i passiva medier kommit fram 
till. Detta på grund av att videospelande är mer engagerande och därmed kräver mer 
kapacitet för uppmärksamhet än mer passiva aktiviteter som att titta på film eller tv-
program (Chaney, Lin & Chaney, 2004). 
 
Gangadharbatla (2008) påstår också att bilracingspel kräver ständig uppmärksamhet och 
mer kognitiva resurser under bilkörning än andra typer av spel, som exempelvis fantasi- 
och rollspel. När spelarens nivå av upphetsning ökar och alla kognitiva resurser ägnas åt 
den primära uppgiften, som relateras till spelens mål, kanske spelaren inte kommer ihåg 
och uppmärksammar reklamskyltar som inte är relevanta med spelets handling 
(Gangadharbatla, 2008). Detta förklarar kanske varför graden av återkallelse på 
deltagarnas implicita minne är så låg. 
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Resultatet från enkäten som skickades ut innan observationen visar att de flesta 
deltagarna har en positiv attityd mot varumärket Bosch gällande alla tre matvariabler 
(bra, attraktivt och positivt). Ingen av dessa deltagare kunde dock känna igen Bosch när 
de fick markera varumärken som de känner igen från spelet. Roskos-Ewoldsen och Fazio 
(1992) påstår att attityder spelar en roll i att rikta uppmärksamheten på vissa objekt i 
synfältet, och dessa objekt automatiskt drar till sig uppmärksamhet. Detta innebär att 
objekt som framkallar attityd har en fördel när det gäller att medvetet bli sedda och 
uppmärksammade. Även andra studier har visat att återkallelsegraden av kända 
varumärken är överlägsen jämfört med återkallelsegraden av okända varumärken 
(Nelson, 2002). Det som vi funnit stämmer därför inte med dessa teorier eftersom inga av 
varumärkena kändes igen, även om Bosch fick positiva attityder från de flesta spelarna 
innan observationen. Detta beror kanske på att tiden som deltagarna fick spela och 
exponeras för reklamen bara var 20 minuter vilket är kort tid jämfört med normal speltid 
för en spelare. Resultatet blir kanske inte detsamma om deltagarna skulle får spendera 
mer tid åt att spela spelet. En annan förklaring kan vara att Forza Motorsport 3 har en hög 
upphetsningsnivå och en hög nivå av upphetsning i spelet kan leda till bättre bearbetning 
och bättre prestation, men kan även leda till sämre återkallelse enligt Gangadharbatla 
(2008). Spelarna kommer selektivt att fokusera på primär information med intensiv 
uppmärksamhet i den upphetsande miljön, samtidigt som de åsidosätter perifer 
information (Grigorovici & Constantin, 2004). Detta stöds av kommentarer som vi fick 
från deltagarna vilka förtäljer att de fokuserade på att köra bilen vilket medförde att de 
inte lade märke till reklamen runt omkring.  
 
Som nämnts tidigare i teorin, leder hög inkongruenta varumärken som exempelvis 
djurmatsmärke placerat i ett bilracingspel till bättre återkallelse än kongruent information 
(varumärke för bensin) eller medel inkongruenta märken (varumärke för skor) (Srull & 
Wyer, 1989). När inkongruent information är ny och sticker ut, kommer den att fånga 
större uppmärksamhet vilket kommer att leda till bättre återkallelse (Srull & Wyer, 1989). 
Detta överensstämmer inte med vårt resultat. I Forza Motorsport 3 förekommer som 
bekant varumärket Bosch, vilket är ett varumärke för hemartiklar som således är att 
betrakta som ett högt inkongruent varumärke i ett bilracingspel. I spelet finns även ett 
medel inkongruent varumärke, Puma, vilket främst är ett märke för sportsskor. Dessa 
varumärken borde således sticka ut och fånga deltagarnas uppmärksamhet. Så är dock 
inte fallet med resultatet vi fick. 
 
Resultatet visar heller inte på att det finns några skillnader när det gäller hur kvinnor och 
män minns varumärken från produktplaceringen. Det stämmer alltså inte med det 
Gangadharbatla (2008) har funnit, att kvinnor i genomsnitt minns varumärken från 
produktplaceringen bättre än män. 
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5.2 Alan Wake undersökningen 

83,3 procent av alla respondenter mindes att det är Energizer batterier som används i 
spelet. Detta indikerar att produktplaceringen i spelet har lyckats att få spelarna att 
komma ihåg varumärket även en tid efter spelandet. Detta innebär att produktplaceringen 
har en effekt på spelarnas implicita minne. Som tidigare nämnts i teorin, spelar attityder 
en roll i att rikta uppmärksamheten på vissa objekt i synfältet, och dessa objekt drar 
automatiskt till sig uppmärksamhet (Roskos-Ewoldsen & Fazio, 1992). Detta kan vara en 
förklaring till varför en positiv siffra uppvisas angående respondenternas återkallelse. 
Detta eftersom Energizer är ett känt varumärke och respondenterna hade kanske redan en 
positiv attityd mot varumärket innan de spelade spelet. Detta överensstämmer också med 
det som nämndes tidigare, att det inte är sannolikt att spelare som redan har 
starka attityder mot ett bekant eller känt varumärke ändrar sina attityder efter ytterligare 
exponeringar (Machleit, Alien & Madden, 1993). 
 
En annan förklaring är spelarens känsla av närvaro i spelet. Som beskrivits i teorin är en 
spelares nivå av fysisk närvaro i ett spel den största faktor som påverkar återkallelse av 
varumärke i spelet enligt Jeong, Bohil och Biocca (2011). Författarnas resultat antyder att 
ökning av närvaron i våldsamma spel leder till bättre återkallelse av varumärken. 
Eftersom Alan Wake är den typ av spel som är våldsamt och kan ge spelare en hög 
känslonivå av närvaro i spelet, kan detta ge upphov till hög återkallelsegrad och det 
resultat som vi fick. Dessutom, påverkar sensoriskt realistiska våldsignaler (blod och ljud 
av smärta) enligt Jeong, Bohil och Biocca (2011) också spelarens minne för varumärken. 
Dessa signaler förekommer ofta i spelet, vilket innebär att det som Jeong, Bohil och 
Biocca (2011) påstår kan stämma med tanke på det resultatet vi fick fram.  
 
Energizer ses som ett fokalt varumärke i Alan Wake eftersom det visas i centrum av 
huvudhandlingen i spelet. Batteriet är ett betydelsefullt verktyg för att spelaren ska klara 
av spelet och spelaren exponeras därför kontinuerligt för varumärket under spelets gång. 
Enligt Lee och Faber (2007) är bearbetning av ett varumärke mer integrerat till den 
primära uppgiften om varumärket visas i centrum av huvudhandlingen i spelet, alltså när 
varumärket är ett fokalt varumärke. Detta kan innebära att det krävs mindre 
reservkapacitet för att kunna genomföra den sekundära uppgiften, med andra ord är det 
lättare för spelaren at ta emot reklambudskapet. Vårt resultat stödjer således denna teori 
eftersom en hög återkallelsegrad av varumärket har uppvisats. 
 
Gangadharbatla, 2008 anser att en hög nivå av upphetsning i spelet kan leda till bättre 
bearbetning och bättre prestation, men kan även leda till sämre återkallelse 
(Gangadharbatla, 2008). Jeong, Bohil och Biocca (2011) skriver också att ju mer 
upphetsad en spelare är i ett spel, desto större sannolikhet att denne har positiva 
förändringar i sin attityd mot varumärken som finns i spelet. Upphetsning leder dock inte 
till bättre återkallelse av varumärken enligt författarna (Jeong, Bohil & Biocca, 2011). 
Alan Wake är ett äventyrsspel med skräcktema vilket gör att spelarna nästan hela tiden 
befinner sig i en upphetsande miljö, men resultatet visar ändå att återkallelsen är hög 
bland spelarna. Detta innebär att det som vi har funnit inte stämmer överrens med det 
som andra undersökningar har kommit fram. 
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Resultat från Alan Wake-undersökningen förstärker också det vi funnit från 
observationen angående attitydförändring. 30,6 procent av respondenterna angav 
Energizer som deras favorit batterimärke och alla dem mindes också rätt batterimärke 
som används i spelet. Detta kan bero på att respondenterna redan hade en positiv attityd 
mot varumärket innan de spelat spelet eller så fick de en positiv attityd efter de spelat 
spelet. Hursomhelst tyder det på att det finns en svag förändring i spelarnas attityd mot 
varumärket. Detta innebär att produktplaceringen i spelet ger en svag effekt nar det galler 
andrar spelarnas attityd mot varumärket. Enligt Lee och Faber (2007) borde videospel 
göra så att spelarna sänker sin vakt mot reklam meddelanden. Spelarna visualiserar sig att 
använda produkten i spelet och har roligt samtidigt de gör det. Om annonsören kan göra 
detta på ett bra sätt, kommer spelarna att se de annonserade produkterna som en del av 
spelet. Frågan är då om Energizer och Remedy Entertainment (tillverkare av Alan Wake) 
har produktplacerat på ett effektivt sätt. Vi vet att alla respondenter tycker om spelet 
eftersom de är medlemmar i Alan Wakes hemsida för fans och eftersom Energizer är en 
del av huvudhandlingen i spelet borde spelarna också ha roligt med produkten. Enligt 
Moorman et al. (2002) är psykologiska reaktioner, såsom glädje och njutning, 
positivt associerade med goda attityder mot reklam i medier. Även Russell (1998) påstår 
att produktplacering i media, som framkallar positiva/negativa känslor, kommer att leda 
till en liknande känslomässig reaktion på produkterna. Det vi har funnit stämmer därför 
inte överrens med dessa teorier. 
 
Tidigare i teorin nämns också att en av de största faktorerna som leder till ökad positiv 
attityd gentemot varumärket är trovärdighet, speciellt på konsumenter med begränsad 
kunskap om varumärket (Garretson & Niedrich, 2004). Detta innebär att konsumenter, 
som är nya med ett varumärke, skulle ha mer positiva åsikter om det, ifall de ser att det 
används av någon de anser trovärdig exempelvis en karaktär i en film, videospel eller tv-
program. Om en spelare upplever att denne blir en slags medkaraktär i ett spel, skulle 
denne då ta över rollen som talesperson för de varumärken karaktären använder 
(Garretson & Niedrich, 2004). Detta stämmer inte heller med vårt resultat gällande 
spelarnas attityd mot Energizer. Eftersom respondenterna är anhängare av Alan Wake 
borde de ta över rollen som talesperson för Energizer, det vill säga de borde ha angett 
Energizer som sitt favoritbatterimärke, när de ser att Alan Wake använder Energizer. Vi 
ponerar att anledningen kan vara att Energizer har hög varumärkeskännedom och 
samtliga spelare känner till varumärket samt har redan en etablerad attityd mot 
varumärket innan de spelade Alan Wake. Detta kan leda till att spelarna blev mindre 
påverkade av produktplaceringen. 
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6. Slutsats 
 
I detta kapitel presenteras våra slutsatser ab de resultat vi erhållit från kapitel 5, Analys, 
och problemformuleringen som vi utvecklat i kapitel ett besvaras. Kapitlet avslutas med 
förslag till kommande forskningar. 
 

6.1 Slutsatser 

Analysen av våra empiriska data visar att varumärkeskännedom kan påverka effekten av 
produktplacering. Om en spelare redan har en stark attityd mot ett varumärke kommer 
denne sannolikt inte att ändra sin attityd mot varumärket även efter fler exponeringar. 
Detta innebär att företag bör minska sin investering i produktplacering av varumärken 
som redan är kända om syftet med produktplaceringen är att ändra konsumenters attityd 
mot varumärkena. Företag borde istället produktplacera varumärken i datorspel, som 
konsumenter har låg kännedom om. Detta eftersom det är mer sannolikt att spelarna 
ändrar sin attityd mot dessa varumärken efter spelandet. Kända varumärken väcker inte 
heller spelarnas uppmärksamhet, alltså de har inte någon effekt på spelarnas implicita 
minne. De har dock viss effekt på spelarnas explicita minne. Spelarna minns ett 
varumärket bättre om de har redan en etablerad attityd mot varumärket. Företag kan 
därför produktplacera kända varumärken i syfte att få konsumenter att minnas dessa. 
 
När en spelare lägger stort fokus på primära uppgifter i spelet kommer de inte att 
bearbeta produktplaceringar effektivt. Detta eftersom stor kapacitet används för att utföra 
de primära uppgifterna, vilket innebär att det inte finns mycket kapacitet kvar för att 
bearbeta produktplaceringen. Varumärken som visas i centrum av huvudhandlingen, eller 
i den primära handlingen, minns spelarna bättre än perifert placerade varumärken . 
Anledningen är att det underlättar för spelarna att ta emot reklambudskapet om det visas i 
centrum av huvudhandlingen. Företag och spelutvecklare behöver därför produktplacera 
så att varumärkena relaterar till, och visas i centrum av huvudhandlingen i spelen. På 
detta sätt är det större sannolikhet att spelarna bearbetar produktplaceringen och 
återkallelsesgraden kan bli högre.    
 
Analysen av observationen gällande återkallelse visar att produktplacering i videospel i 
syfte att få spelarna att uppmärksamma varumärke inte är effektivt. Detta gäller dock bara 
på implicit minne det vill säga spelarna kanske inte uppmärksamma varumärket men det 
kan sitta kvar i minnet ändå. Resultatet från Alan Wake undersökningen visar att 
produktplacering i videospel är en bra marknadsföringsmetod för att få spelarna att 
minnas varumärken. Om företag vill uppmärksamma spelarna om sitt varumärke genom 
produktplacering i videospel bör företagen undvika att produktplacera i bilracingspel 
eftersom dessa typer av spel kräver ständig uppmärksamhet och mer kognitiva resurser än 
andra typer av spel. Detta ger upphov till att stora kognitiva resurser ägnas åt 
bilkörningen och spelarna uppmärksammar inte annonser som inte är relevanta med 
spelets handling. Företag bör också undvika att produktplacera i spel som har hög 
upphetsningsnivå om syftet är att få spelarna att minnas varumärket eftersom hög 
upphetsning kan leda till sämre återkallelse. 
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Analysen av våra empiriska data visar också att det inte finns några skillnader mellan 
kongruenta respektive inkongruenta varumärken när det gäller att förmågan att fånga 
spelarnas uppmärksamhet.  
 
Vi har också kommit fram till att produktplacering i våldsamma spel leder till bättre 
återkallelse av varumärke. Företag bör därför produktplacera i våldsamma spel, 
exempelvis action spel eller spel med skräcktema, om företagen vill påverka spelarnas 
återkallelse av sin produkt.   
 
Vi kom också fram till att det inte finns några skillnader mellan män och kvinnor när det 
gäller att ändra spelarnas attityd mot varumärken med produktplaceringen i videospel. 
Inte heller finns det skillnader rörande återkallelsen. Företag behöver således inte tänka 
på könsskillnaden när de produktplacerar i videospel. Detta kan dock vara svårt att 
generalisera eftersom antalet deltagarna vi hade i undersökningen bara var tio personer 
vilket kanske inte kan representera hela populationen.    
 
Sammanfattningsvis kan vi säga att produktplacering i videospel är en intressant 
marknadsföringsmetod som används mer och mer av företag samt spelutvecklare. 
Analysen visar att produktplacering i videospel är en effektiv marknadsföringsmetod för 
att få konsumenter att minnas företagets produkter och varumärke. Med rätt kunskap om 
var och hur produkten ska placeras samt rätt typ av spel kan företag och spelutvecklare 
erhålla en hög återkallelsesgrad. Det är dock svårare att ändra spelarnas attityd mot 
varumärket med hjälp av produktplaceringen, speciellt när varumärket redan är känt. 
Spelmarknaden växer fort och blir större varje dag, vilket innebär att videospel är ett 
media med många konsumenter att rikta sig till och produktplacering i dessa media kan 
ge önskvärd respons. 
 

6.2 Förslag till framtida forskning 

Vår undersökning fokuserar på videospel och de flesta av de existerande teorier som vi 
refererar till har också använt videospel i sina undersökningar. Framtida studier kan titta 
närmare på mobilspel och onlinespel eftersom dessa typer spel har blivit mer populära på 
sistone. Det kan finnas skillnader i hur produktplaceringen kan användas och fungera på 
dessa plattformer. 
 
Eftersom vi inte hade tillräcklig med resurser för att kunna utföra en större undersökning, 
det vill säga ha möjlighet till fler deltagare i observationen, kan resultatet därför svårt att 
generalisera. Framtida forskningar kan utföra samma observation med fler deltagare och 
låta spelare att ha mer tid på sig att spela spelet. På detta sätt blir resultatet mer pålitligt 
och vi kanske kan se skillnader mellan manliga och kvinnliga spelare, om det nu finns 
skillnader. 
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Videospel kan också fungera som en social aktivitet, det vill säga personer samlas och 
spelar samma spel tillsammans, exempelvis en familj eller en grupp vänner. Detta innebär 
att det både finns spelare som spelar spelet, och tittare som observerar när andra spelar. 
Företag och speltillverkarna behöver därför ta hänsyn till den senare gruppen, alltså 
tittarna, när de produktplacerar. Framtida forskningar kan därför titta på om det finns 
skillnader i hur två dessa grupper påverkas av produktplacering. 
 
Efter observationen frågade vi bara deltagarna om deras attityd mot varumärkena. 
Framtida studier som vill utföra samma typ av observation kan därför fråga om spelarnas 
upplevelser och känslor när de spelar spelet. På detta sätt kan faktorer som påverkar 
spelarnas respons av produktplaceringen identifieras, exempelvis känslan av närvaro. 
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Bilaga 1 
 
På denna enkät får du ta ställning till olika påstående gällande din attityd mot olika 
varumärke som delas i olika kategorier. De kategorier som finns är hemartiklar, bildäck, 
verktyg, sportskor och bilreservdelar. Enkäten tar cirka 10 minuter att svara på. Tack för 
din medverkan! 
 
1. Hemartiklar 
Jag tycker att denna tillverkare/detta varumärke är 

 
Dåligt 1 2 3 4 5 Bra 
Oattraktivt 1 2 3 4 5                 Attraktivt 
Negativt 1 2 3 4 5 Positivt 
Jag känner inte till varumärket [ ]. 
 

 
 
Dåligt 1 2 3 4 5 Bra 
Oattraktivt 1 2 3 4 5                 Attraktivt 
Negativt 1 2 3 4 5 Positivt 
Jag känner inte till varumärket [ ]. 
 
 

 
 
Dåligt 1 2 3 4 5 Bra 
Oattraktivt 1 2 3 4 5                 Attraktivt 
Negativt 1 2 3 4 5 Positivt 
Jag känner inte till varumärket [ ]. 
 
 

 
 
Dåligt 1 2 3 4 5 Bra 
Oattraktivt 1 2 3 4 5                 Attraktivt 
Negativt 1 2 3 4 5 Positivt 
Jag känner inte till varumärket [ ]. 
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Dåligt 1 2 3 4 5 Bra 
Oattraktivt 1 2 3 4 5                 Attraktivt 
Negativt 1 2 3 4 5 Positivt 
Jag känner inte till varumärket [ ]. 
 
2. Bildäck 
Jag tycker att denna tillverkare/detta varumärke är 
 

 
 
Dåligt 1 2 3 4 5 Bra 
Oattraktivt 1 2 3 4 5                 Attraktivt 
Negativt 1 2 3 4 5 Positivt 
Jag känner inte till varumärket [ ]. 
 

 
Dåligt 1 2 3 4 5 Bra 
Oattraktivt 1 2 3 4 5                 Attraktivt 
Negativt 1 2 3 4 5 Positivt 
Jag känner inte till varumärket [ ]. 
 
 

 
 
Dåligt 1 2 3 4 5 Bra 
Oattraktivt 1 2 3 4 5                 Attraktivt 
Negativt 1 2 3 4 5 Positivt 
Jag känner inte till varumärket [ ]. 
 
 

 
 
Dåligt 1 2 3 4 5 Bra 
Oattraktivt 1 2 3 4 5                 Attraktivt 
Negativt 1 2 3 4 5 Positivt 
Jag känner inte till varumärket [ ]. 
 
 
 



 

43 
 

 
 
Dåligt 1 2 3 4 5 Bra 
Oattraktivt 1 2 3 4 5                 Attraktivt 
Negativt 1 2 3 4 5 Positivt 
Jag känner inte till varumärket [ ]. 
 
3. Verktyg 
Jag tycker att denna tillverkare/detta varumärke är 
 

 
 
Dåligt 1 2 3 4 5 Bra 
Oattraktivt 1 2 3 4 5                 Attraktivt 
Negativt 1 2 3 4 5 Positivt 
Jag känner inte till varumärket [ ]. 
 

 
 
Dåligt 1 2 3 4 5 Bra 
Oattraktivt 1 2 3 4 5                 Attraktivt 
Negativt 1 2 3 4 5 Positivt 
Jag känner inte till varumärket [ ]. 
 

 
 
Dåligt 1 2 3 4 5 Bra 
Oattraktivt 1 2 3 4 5                 Attraktivt 
Negativt 1 2 3 4 5 Positivt 
Jag känner inte till varumärket [ ]. 
 

 
Dåligt 1 2 3 4 5 Bra 
Oattraktivt 1 2 3 4 5                 Attraktivt 
Negativt 1 2 3 4 5 Positivt 
Jag känner inte till varumärket [ ]. 
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Dåligt 1 2 3 4 5 Bra 
Oattraktivt 1 2 3 4 5                 Attraktivt 
Negativt 1 2 3 4 5 Positivt 
Jag känner inte till varumärket [ ]. 
 
4. Sportskor 
Jag tycker att denna tillverkare/detta varumärke är 
 

 
 
Dåligt 1 2 3 4 5 Bra 
Oattraktivt 1 2 3 4 5                 Attraktivt 
Negativt 1 2 3 4 5 Positivt 
Jag känner inte till varumärket [ ]. 
 
 

 
 
Dåligt 1 2 3 4 5 Bra 
Oattraktivt 1 2 3 4 5                 Attraktivt 
Negativt 1 2 3 4 5 Positivt 
Jag känner inte till varumärket [ ]. 
 
 

 
 
Dåligt 1 2 3 4 5 Bra 
Oattraktivt 1 2 3 4 5                 Attraktivt 
Negativt 1 2 3 4 5 Positivt 
Jag känner inte till varumärket [ ]. 
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Dåligt 1 2 3 4 5 Bra 
Oattraktivt 1 2 3 4 5                 Attraktivt 
Negativt 1 2 3 4 5 Positivt 
Jag känner inte till varumärket [ ]. 
 

 
Dåligt 1 2 3 4 5 Bra 
Oattraktivt 1 2 3 4 5                 Attraktivt 
Negativt 1 2 3 4 5 Positivt 
Jag känner inte till varumärket [ ]. 
 
5. Bilreservdelar 
Jag tycker att denna tillverkare/detta varumärke är 
 

 
 
Dåligt 1 2 3 4 5 Bra 
Oattraktivt 1 2 3 4 5                 Attraktivt 
Negativt 1 2 3 4 5 Positivt 
Jag känner inte till varumärket [ ]. 
 

 
Dåligt 1 2 3 4 5 Bra 
Oattraktivt 1 2 3 4 5                 Attraktivt 
Negativt 1 2 3 4 5 Positivt 
Jag känner inte till varumärket [ ]. 
 

 
 
Dåligt 1 2 3 4 5 Bra 
Oattraktivt 1 2 3 4 5                 Attraktivt 
Negativt 1 2 3 4 5 Positivt 
Jag känner inte till varumärket [ ]. 
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Dåligt 1 2 3 4 5 Bra 
Oattraktivt 1 2 3 4 5                 Attraktivt 
Negativt 1 2 3 4 5 Positivt 
Jag känner inte till varumärket [ ]. 
 

 
 
Dåligt 1 2 3 4 5 Bra 
Oattraktivt 1 2 3 4 5                 Attraktivt 
Negativt 1 2 3 4 5 Positivt 
Jag känner inte till varumärket [ ]. 
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Bilaga 2 
 
På denna enkät får du ta ställning till olika påstående gällande din attityd gentemot olika 
varumärken som delats in i olika kategorier. De kategorier som förekommer är 
hemartiklar, bildäck, verktyg, sportskor och bilreservdelar. Enkäten tar cirka 10 minuter 
att svara på. Tack för din medverkan! 
 
1. Hemartiklar 
Jag tycker att denna tillverkare/detta varumärke är 
 

 
 
Dåligt 1 2 3 4 5 Bra 
Oattraktivt 1 2 3 4 5                 Attraktivt 
Negativt 1 2 3 4 5 Positivt 
Jag känner inte till varumärket [ ]. 
 
 

 
 
Dåligt 1 2 3 4 5 Bra 
Oattraktivt 1 2 3 4 5                 Attraktivt 
Negativt 1 2 3 4 5 Positivt 
Jag känner inte till varumärket [ ]. 
 

 
Dåligt 1 2 3 4 5 Bra 
Oattraktivt 1 2 3 4 5                 Attraktivt 
Negativt 1 2 3 4 5 Positivt 
Jag känner inte till varumärket [ ]. 
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Dåligt 1 2 3 4 5 Bra 
Oattraktivt 1 2 3 4 5                 Attraktivt 
Negativt 1 2 3 4 5 Positivt 
Jag känner inte till varumärket [ ]. 
 
 

 
 
Dåligt 1 2 3 4 5 Bra 
Oattraktivt 1 2 3 4 5                 Attraktivt 
Negativt 1 2 3 4 5 Positivt 
Jag känner inte till varumärket [ ]. 
 
2. Bildäck 
Jag tycker att denna tillverkare/detta varumärke är 

 
Dåligt 1 2 3 4 5 Bra 
Oattraktivt 1 2 3 4 5                 Attraktivt 
Negativt 1 2 3 4 5 Positivt 
Jag känner inte till varumärket [ ]. 
 
 

 
 
Dåligt 1 2 3 4 5 Bra 
Oattraktivt 1 2 3 4 5                 Attraktivt 
Negativt 1 2 3 4 5 Positivt 
Jag känner inte till varumärket [ ]. 
 
 

 
 
Dåligt 1 2 3 4 5 Bra 
Oattraktivt 1 2 3 4 5                 Attraktivt 
Negativt 1 2 3 4 5 Positivt 
Jag känner inte till varumärket [ ]. 
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Dåligt 1 2 3 4 5 Bra 
Oattraktivt 1 2 3 4 5                 Attraktivt 
Negativt 1 2 3 4 5 Positivt 
Jag känner inte till varumärket [ ]. 
 
 
 

 
 
Dåligt 1 2 3 4 5 Bra 
Oattraktivt 1 2 3 4 5                 Attraktivt 
Negativt 1 2 3 4 5 Positivt 
Jag känner inte till varumärket [ ]. 
 
 
3. Verktyg 
Jag tycker att denna tillverkare/detta varumärke är 

 
Dåligt 1 2 3 4 5 Bra 
Oattraktivt 1 2 3 4 5                 Attraktivt 
Negativt 1 2 3 4 5 Positivt 
Jag känner inte till varumärket [ ]. 
 
 

 
 
Dåligt 1 2 3 4 5 Bra 
Oattraktivt 1 2 3 4 5                 Attraktivt 
Negativt 1 2 3 4 5 Positivt 
Jag känner inte till varumärket [ ]. 
 
 

 
 
Dåligt 1 2 3 4 5 Bra 
Oattraktivt 1 2 3 4 5                 Attraktivt 
Negativt 1 2 3 4 5 Positivt 
Jag känner inte till varumärket [ ]. 
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Dåligt 1 2 3 4 5 Bra 
Oattraktivt 1 2 3 4 5                 Attraktivt 
Negativt 1 2 3 4 5 Positivt 
Jag känner inte till varumärket [ ]. 
 

 
 
Dåligt 1 2 3 4 5 Bra 
Oattraktivt 1 2 3 4 5                 Attraktivt 
Negativt 1 2 3 4 5 Positivt 
Jag känner inte till varumärket [ ]. 
 
4. Sportskor 
Jag tycker att denna tillverkare/detta varumärke är 

 
Dåligt 1 2 3 4 5 Bra 
Oattraktivt 1 2 3 4 5                 Attraktivt 
Negativt 1 2 3 4 5 Positivt 
Jag känner inte till varumärket [ ]. 
 
 

 
 
Dåligt 1 2 3 4 5 Bra 
Oattraktivt 1 2 3 4 5                 Attraktivt 
Negativt 1 2 3 4 5 Positivt 
Jag känner inte till varumärket [ ]. 
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Dåligt 1 2 3 4 5 Bra 
Oattraktivt 1 2 3 4 5                 Attraktivt 
Negativt 1 2 3 4 5 Positivt 
Jag känner inte till varumärket [ ]. 
 
 

 
 
Dåligt 1 2 3 4 5 Bra 
Oattraktivt 1 2 3 4 5                 Attraktivt 
Negativt 1 2 3 4 5 Positivt 
Jag känner inte till varumärket [ ]. 
 
 

 
 
Dåligt 1 2 3 4 5 Bra 
Oattraktivt 1 2 3 4 5                 Attraktivt 
Negativt 1 2 3 4 5 Positivt 
Jag känner inte till varumärket [ ]. 
 
5. Bilreservdelar 
Jag tycker att denna tillverkare/detta varumärke är 
 

 
 
Dåligt 1 2 3 4 5 Bra 
Oattraktivt 1 2 3 4 5                 Attraktivt 
Negativt 1 2 3 4 5 Positivt 
Jag känner inte till varumärket [ ]. 
 

 
Dåligt 1 2 3 4 5 Bra 
Oattraktivt 1 2 3 4 5                 Attraktivt 
Negativt 1 2 3 4 5 Positivt 
Jag känner inte till varumärket [ ]. 
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Dåligt 1 2 3 4 5 Bra 
Oattraktivt 1 2 3 4 5                 Attraktivt 
Negativt 1 2 3 4 5 Positivt 
Jag känner inte till varumärket [ ]. 
 
 

 
 
Dåligt 1 2 3 4 5 Bra 
Oattraktivt 1 2 3 4 5                 Attraktivt 
Negativt 1 2 3 4 5 Positivt 
Jag känner inte till varumärket [ ]. 
 

 

 
Dåligt 1 2 3 4 5 Bra 
Oattraktivt 1 2 3 4 5                 Attraktivt 
Negativt 1 2 3 4 5 Positivt 
Jag känner inte till varumärket [ ]. 
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Bilaga 3 
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Bilaga 4 
 
1. Approximately how long time is it since you last played Alan Wake? 
 
2. Have you finished the game? 
Yes No 
 
3. Which is your favorite battery brand? 
Duracell Energizer Panasonic PowerKing Other brand 
 
4. Which battery brand does Alan Wake use in the game? 
Duracell Energizer Panasonic PowerKing Other brand 
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