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Abstract 
Smartphones have become a staple in many people's day to day lives and we’re playing more 
games on them than ever before. This has lead to the gaming market being filled with thousands 
upon thousands of games to choose from. A lot of these games are using commercials and 
advertisement as a way to generate income for the developers. This can however have a 
negative impact on the player's user experience. In order to gain a deeper understanding of the 
impact different factors of advertisements have on user experience and how developers can 
minimize the negative impact of their advertisements, a survey of advertisements in mobile 
games was done, followed by a series of semi-structured interviews with users of mobile games. 
The result was better knowledge of which factors affected aspects of the user experience, as 
well as three guidelines that developers can follow when implementing advertisement in their 
games, to minimize the negative impact their ads have on the player's user experience. 
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Sammanfattning 
Smartphones har blivit en central del av många personers dagliga liv och många av användarna 
spelar spel på sina smartphones. Detta har lett till en marknad som kryllar av spel för användare 
att välja och vraka mellan. Många av de här spelen använder sig av reklam för att generera 
intäkter till utvecklarna. Den här reklamen kan dock medföra en negativ påverkan på spelarnas 
användarupplevelse. För att bättre förstå hur olika faktorer hos reklamen påverkar aspekter 
hos användarupplevelsen och vilka åtgärder utvecklare kan ta för att minimera den negativa 
påverkan som deras reklam har så utfördes en kartläggning av mobila spel, följt av en rad 
semistrukturerade intervjuer med användare av mobila spel. Arbetet resulterade i djupare 
förståelse för hur olika faktorer hos reklamen påverkar användarupplevelsen, samt tre stycken 
riktlinjer som utvecklare kan följa när de implementerar reklam i sina spel, för att minimera den 
negativa påverkan som reklamen har på spelarens användarupplevelse. 
 
Nyckelord: Reklam i mobila spel, användarupplevelse 
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1. Inledning 
Smartphones har blivit en del av vår vardag och ett av användningsområdena för dessa är att 
spela spel. Gemene man spenderar runt en halvtimme varje dag med att njuta av den 
underhållning som kan hämtas från de tusentals spel som populerar spel marknaderna. (Verto 
analytics 2016) 
 
Vad är då inte mer frustrerande än när du får din begränsade tid, som du hade avsett specifikt 
för att spela ditt favoritspel på mobilen, avbruten av reklam som du bara tycker är i vägen och 
stör. Detta är en situation som många säkert kan känna igen sig i, som bottnar i den affärsmodell 
som används av många spelutvecklare idag: att publicera kostnadsfria spel som sedan 
innehåller reklam för att generera intäkter (Luton 2013). 
 
Även om denna modell är utmärkt för spelutvecklarna som både kan marknadsföra sig till en 
större marknad och samtidigt få en monetär bekräftelse för sitt hårda arbete så är det inte alltid 
lika positivt för de som faktiskt ska använda sig av produkten, spelarna (Unity 2015). 

1.1 Problemformulering och syfte 

Med en marknad som enligt New Zoo (2017) förväntas generera 46 miljarder dollar år 2017 så 
är det inte konstigt att spelutvecklare världen över vill ta del av den kakan. När det sedan ter sig 
så att modellen att publicera spelen gratis och sedan generera intäkter på annat sätt, som via 
reklam, är så effektiv så har det skapat ett läge där spelare idag kan välja och vraka mellan 
tusentals olika kostnadsfria spel att förgylla sin vardag med (Unity 2015). 
 
Detta leder då till hur reklamen som används i de här spelen påverkar användarupplevelsen för 
spelaren. Ur ett användarperspektiv kan reklam ofta ses som ett störande moment och ha en 
negativ inverkan på hur spelaren uppfattar spelet (Luton 2013). 
 
Användarupplevelse (User experience/UX) är ett begrepp som det kan vara svårt att sätta 
fingret på exakt vad det är för något. Frågar du olika personer kan svaren variera något. Enligt 
standarden ISO 9241-210, ergonomics of human system interactions, så definieras 
användarupplevelse som “En persons uppfattningar och och respons som resulterar från 
användandet eller förväntat användande av en produkt, system eller tjänst”. (Ergonomics of 
human-system interaction) Det här är en definition som stämmer överens med hur många 
personer uppfattar och tolkar användarupplevelse (Law, Roto, Hassenzahl, Vermeeren & Kort 
2009, s. 727) 
 
Syftet med det här arbetet blir att kartlägga de faktorer som finns hos reklam i mobila spel i dag, 
få en djupare förståelse för hur dessa faktorer påverkar användarupplevelsen av de mobila 
spelen, samt att ta fram riktlinjer för hur utvecklare kan förhålla sig till dessa faktorer för att 
minimera den negativa påverkan som reklamen har på användarupplevelsen.  
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1.2 Forskningsfrågor 

De forskningsfrågor som det här arbetet kommer att svara på är: 
 
Hur påverkar olika faktorer hos reklam i mobila spel olika aspekter hos användarupplevelsen? 
 
Vilka åtgärder kan utvecklare ta för att implementera reklam i mobila spel som leder till så bra 
användarupplevelse som möjligt? 

1.3 Avgränsningar 

En annan aspekt för reklam vid mobila spel är hur effektiva de är sett till intäkter de genererar. 
Detta är däremot någonting som är mer intressant för utvecklare och publicerare, och inte för 
användarna av spelet. Detta arbete har utförts med användarupplevelsen i fokus, vilket har gjort 
att hur de här olika faktorerna hos reklamen påverkar aspekter som intäktsgenerering, och 
vilka förhållanden som finns mellan dessa, inte kommer att undersökas. 

1.4 Disposition 

Nedan presenteras den övergripande strukturen av det här arbetet, som har delats in i sju 
stycken kapitel.  
 

● Kapitel ett ger en kort beskrivning av arbetet, ställer upp arbetets problemformulering 
och syfte, diskuterar avgränsningar och definierar de forskningsfrågor som arbetet ska 
utgå ifrån. 

 
● I Kapitel två så presenteras den kartläggning av reklam i mobila spel som har gjorts, och 

de faktorer som har identifierats utifrån denna. 
 

● Kapitel tre ger en översikt av  den affärsmodell som kostnadsfria spel använder sig av, 
tidigare forskning som har gjorts på området och jämför denna med några av de faktorer 
som kommit fram i kartläggningen.  

 
● I Kapitel fyra så beskrivs den modell, GameFlow, som kommer att användas för att 

analysera de resultat som producerats i arbetet. 
 

● Kapitel fem beskriver den forskningsstrategi som har valts och hur datainsamlingen för 
arbetet har genomförts med hjälp av semistrukturerade intervjuer 

 
● Kapitel sex presenterar resultatet från intervjuerna, uppdelat på de teman som 

utforskades. Resultatet analyseras sedan utifrån den modell som presenterades i kapitel 
4. 

 
● Kapitel sju presenterar en slutsats för den påverkan faktorerna har på 

användarupplevelsen, samt de riktlinjer som har tagits fram med hjälp av resultatet 
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● Kapitel åtta diskuterar svar på forskningsfrågorna, reflektioner och begränsningar med 

arbetet, samt ger förslag på vidare forskning. 
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2. Explorativ kartläggning av mobila applikationer 
Kostnadsfria spel har blivit allt mer och mer populära. Istället för att ta betalt för sina spel så 
använder utvecklare istället reklam och försäljning av virtuella föremål i spelet för att täcka 
utvecklingskostnader och generera inkomster. Det här arbetet har undersökt de 12 mest 
populära kostnadsfria spelen som använder sig av den här taktiken för att kartlägga hur de har 
valt att implementera reklam. Utifrån denna kartläggning så har 11 stycken faktorer hos 
reklamen identifierats och dokumenterats. Dessa faktorer har legat till grund för de intervjuer 
som har utförts i samband med det här arbetet. 
 
Spelen som undersöktes valdes genom den topplista över mest populära spel som Google Play 
Store tillhandahåller för sina användare (Google play store). De spel som finns på topplistan är 
spel som täcker en rad olika kategorier och är framtagna av olika utvecklare. Detta, i samband 
med att vissa av de spel som finns reflekterar nuvarande trender i samhället, förväntas leda till 
att kvalitén på spelen och användning av reklam skiljer sig åt mellan de olika spelen. Topplistan 
domineras i sin tur av spel som var kostnadsfria. Nästan 80 av de 100 mest populära spelen var 
kostnadsfria och innehöll någon form utav reklam för att generera intäkter (Google play toplist 
2017). 
 
Urvalet skedde från plats ett på listan, tills dess att 12 spel valts ut. Inte alla spel på topplistan 
innehöll reklam vilket gjorde att de valdes bort från undersökningen. Inte heller gick alla spel 
att installera eller spela på grund av tekniska problem, vilket gjorde att dessa också valdes bort. 
En komplett lista över de spel som ingår i arbetet och deras position på topplistan finns att tillgå 
i bilaga B.  
 
Kartläggning genomfördes genom att jag själv spelade de utvalda spelen under en period på 
5-15 minuter, eller tills dess att alla alternativ hade utforskats. Under speltiden så 
dokumenterades den reklam som påträffades genom skärmdumpar och beskrivningar i 
textformat. När alla spel hade testats så sammanställdes resultaten och delades in i faktorer. De 
faktorer som hittades genom kartläggningen är följande: 
 

- Videor i fullskärm  
- Banners i fullskärm 
- Små banners 
- Ikoner och knappar 
- Frivilliga uppdrag 
- Frivillig reklam 
- Otydlig reklam 
- Frekvens som reklamen visas 
- Möjlighet att inaktivera reklam 
- När reklam visas  
- Innehåll i reklam 

 
Nedan kommer dessa faktorer att presenteras och beskrivas mer utförligt.  

8 



 

2.1 Videor i fullskärm 

Videor som visas i fullskärm var en av de vanligaste reklamtyperna och återfanns i 8 av de 12 
spel som undersökts. Varje instans av videoreklam bestod av en film som var mellan 15-30 
sekunder lång och täckte hela enhetens skärm under tiden den visades. Utöver själva 
reklamfilmen så visades också en räknare som visade hur mycket tid det var kvar på filmen.  
 
Det fanns ingen möjlighet att stänga ned reklamen under det att filmen visades, utan först efter 
att filmen hade spelats färdigt så kunde reklamen stängas ned med hjälp av en symbol, utformad 
som ett kryss.  
 
Enbart i ett utav spelen så visades videor i fullskärm utan användarens samtycke. I resterande 
fall så återfanns videoreklam enbart i samband med frivillig reklam, som användaren själv 
kunde välja att se i utbyte mot belöningar i spelet.  
 
 

 
Bild 1. En videoreklam för ett att annat spel 

2.2 Banner i fullskärm 

Banners i fullskärm var också en av de populäraste reklamtyperna som användes i spelen. 
Denna typ av reklam återfanns i 8 av 12 spel, alltså i lika många spel som videoreklam. Till 
skillnad från videoreklam så gick det att stänga ned bannerreklamen direkt då den visades, 
detta med hjälp av en kryss-ikon placerad på skärmen. Krysset var i de flesta fall placerat på 
samma ställe, i det övre högra hörnet, men var ofta väldigt litet till sin storlek.  
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Bild 2 och 3. Två stycken banners i fullskärm  som marknadsför shopping respektive spel 

 

2.3 Små banners  

 
Bild 4. Liten banner i spelets övre kant 

 
Små banners var den tredje mest populära reklamtypen som användes och återfanns i 4 av 
spelen. Denna typ av reklam utgjordes av en stillbild eller en bild med animationer, som täckte 
upp en del av skärmytan. antingen i den övre delen av skärmen eller den undre.  
 
Karaktäriserande var att denna typ av reklam inte täckte själva spelytan, utan låg istället utanför 
spelets gränser och på så sätt inte dolde själva spelet eller förhindrade tryck på spelelement.  
 
Det gick att stänga bannern genom att klicka på den kryss-ikon som återfanns i någon av 
bannerns hörn. Utrymmet som bannern upptog var dock reserverat för reklam, vilket gjorde att 
det istället visades en platshållare, tills dess att en ny banner ockuperade ytan. Ett exempel på 
hur den reserverade ytan ser ut när användaren stänger en liten banner finns i bild 5 och 6 
nedan.  
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Bild 5. Liten banner  i spelets nedre kant               Bild 6. Det reserverade utrymmet 

 

2.4 Ikoner och knappar 

I tre av tolv spel förekom reklam i form av knappar och ikoner, vilket visas i bild 7 och 8 nedan. 
Denna typ av reklam återfanns i spelets startskärm eller i någon av de menyer som gick att 
klicka på, och bestod av en stillbild eller bild kombinerad med text. Vid klick på dessa ikoner och 
knappar så öppnades ett nytt fönster  
 

 
Bild 7. Exempel på ikoner som reklam 

 

2.5 Frivilliga uppdrag 

Frivilliga uppdrag förekom i ett av de spel som undersöktes. I det här spelet hade spelaren 
möjligheten att utföra diverse uppdrag, som skedde utanför spelet, för att sedan bli belönad 
med digitala mynt som kunde användas för att köpa produkter i spelets butik.  
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Bild 8. Frivilliga uppdrag som spelaren kan utföra för att tjäna mynt i spelet 

 
Bland uppdragen fanns det två stycken olika typer att välja mellan. Det första alternativet var att 
följa konton på sociala medier och andra plattformar, så som facebook och youtube. Det andra 
alternativet var att installera och öppna andra applikationer, i det här fallet spel, på sin enhet. 
Alternativen att installera applikationer gav betydligt större belöningar jämfört med att följa 
konton, vilket kan ses i bilden ovan.  

2.6 Frivillig reklam 

Populärt bland många spel var att ge användaren möjligheten att titta på reklam i utbyte mot 

belöning i spelet. Den här reklamen var alltid i form av videor med samma egenskaper som 

beskrivits tidigare. Belöningarna som användaren kunde få skiljde sig från spel till spel. 

Vanligast var att användaren blev belönad med virtuell valuta som kunde användas för att låsa 

upp nya funktioner, eller köpa produkter inne i spelet. Det fanns också spel där användaren 

kunde välja att titta på en reklamvideo efter en avklarad nivå för att öka den poäng denne hade 

uppnått under nivån. Vissa spel bestod av en enda lång nivå, där användaren kunde förlora på 

vägen. Då blev denne erbjuden att titta på reklam för att få fortsätta ifrån platsen man förlorat 

på, annars får man börja om. 
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Bild 9. Spelaren kan titta på reklam för att få virtuell valuta 

  

Andra spel hade kopplat ihop den frivilliga reklamen med spelens grundfunktioner. Ett exempel 

på detta var ett spel där spelaren fick ett antal “liv” varje dag. Varje startad spelomgång 

förbrukade sedan ett liv, och när spelaren fick slut på liv var denne tvungen att titta på en 

reklamvideo, eller betala med riktigt valuta, för att kunna fortsätta spela. 

  

 

Bild 10. Spelaren kan titta på en reklamvideo för att få fler liv (bollar) 

 

Ett annat sätt att använda sig av frivillig reklam är genom att låta användaren titta på denna för 

att kringgå väntetid eller tråkiga moment i spelet. Ett exempel är spelet nedan, där spelaren ska 

bygga ett stridsfordon. För att få delar till att uppgradera fordonet så måste spelaren öppna en 

låda. Detta kan göras genom att antingen vänta två timmar, betala med riktiga pengar eller titta 

på reklamvideor. Varje visning av reklam tar i sin tur bort 30 minuter ifrån väntetiden, vilket 

gör att spelaren kan kringgå väntetiden genom att titta på fyra stycken reklamfilmer.  
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Bild 11. För att få nya delar måste spelaren vänta två timmar, betala med riktiga pengar, eller 

titta på reklamfilmer 

  

I de flesta fall fanns det ingen begränsning på hur många gånger spelaren kunde titta på reklam 

för att få belöningar. De sådan begränsning fanns var belöningen större till sin mängd eller hade 

en större påverkan på spelet, så som att låsa upp nya kosmetiska produkter i spelet. De spel som 

hade en begränsningen på antalet gånger frivillig reklam kunde ses, hade även andra typer av 

reklam i spelet.  

2.7 Otydlig reklam 

I tre av spelen påträffades reklam som hade en låg tydlighet, det var svårt att identifiera att det 

var reklam och inte en del av själva spelet och dess funktioner. Den otydliga reklamen som 

förekom var antingen i form av banners i fullskärm, eller ikoner och knappar, som har beskrivits 

tidigare.  

 
I fallet med ikoner och knappar så framstod otydligheten då innehållet i reklamen motsvarade 
det som själva spelet handlade om. I bilden nedan visas ett sådant fall, där reklamikonen längst 
till vänster innehåller en så kallad “fidget spinner”,  en snurrande leksak. Själva spelet som den 
här reklamen påträffades i handlar också om fidget spinners. 
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Bild 12 och 13. Otydlig ikon, där innehållet motsvarar spelet 

 
Otydliga banners förekom i ett av spelen och då när spelet startades. Det som gjorde denna 
reklam otydlig var att bakgrunden hade gjorts helt genomskinlig, så att själva spelet syntes, och 
att elementen i reklamen hade fått en sådan färg så att de smälte in i spelet. Bilden nedan visar 
ett sådant exempel, där den gråa bakgrunden och ordet “Ballz” tillhör spelet, medan resterande 
element tillhör reklamen. Detta, i kombination med “Play Now” knappen, gör att reklamen ses 
som otydlig.  
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Bild 14. En otydlig banner reklam, med genomskinlig bakgrund och minimala element 

 
I det här exemplet var även kryss ikoner för att stänga ned reklamen flyttad från det övre högra 
hörnet, som var vanligast vid banners i fullskärm, till det nedre vänstra hörnet, vilket bidrog till 
otydligheten.  
 
En annan typ av otydlig reklam fanns i spel där reklamen hade gjorts till en knapp och 
presenterades med andra knappar i ett menyval, vilket visas i bilden nedan. 
 

 
Bild 15. Tre menyknappar, varav den sista är reklam 

 
Här visas tre stycken menyknappar som spelaren kan klicka på, en för synkronisering, en för 
språkinställning och en som säger att spelaren kan “klicka sig in i en ny värld”. Trycker spelaren 
på denna knapp så öppnas Google Play Store och ett annat spel visas. Knappen har dock en röd 
ring i sitt övre högra hörnet, vilket skiljer den från de andra knapparna i menyn och kan vara en 
indikation på att det är reklam. 
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2.8 Reklamens frekvens 

Hur ofta reklam, bortsett från frivillig reklam visades, skiljde sig åt bland de olika spelen. Vissa 
hade ingen reklam som inte var frivillig, medan andra visade reklam var och varannan minut. 
Frekvensen hos reklamen mättas genom att räkna antalet unika reklam instanser som visades 
under den session som spelet testades. Det lägsta antalet reklam tillfällen blev då två och det 
högsta sex.  

2.9 Möjlighet att inaktivera reklam 

Inget av spelen som undersöktes möjliggjorde att kostnadsfritt inaktivera reklam och hindra 
denna från att visas. Däremot så hade sex av spelen alternativet att gentemot betalning dölja 
reklamen. Priset för att inaktivera reklam var mellan 20-55 kronor och återfanns i spelens 
virtuella butiker eller genom menyalternativ. Om även möjligheten att titta på frivillig reklam 
försvinner vid ett sådant här köp framkom inte.  
 

 
Bild 16. Spelaren kan betala 20 kronor för att inaktivera reklam i spelet 

 
I de flesta fall så var detta en engångssumma som enbart tog bort reklamen. Ett av spelen hade 
valt ett annat tillvägagångssätt och istället gjort så att valfritt köp i den virtuella butiken 
samtidigt inaktiverade reklamen i spelet, vilket kan ses i bilden nedanför.  På så sätt gavs ett 
extra incitament för spelaren att köpa produkter i den virtuella butiken. 
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Bild 17. Köp valfri produkt och inaktivera reklamen 

2.10 Innehåll i reklamen 

Reklamen som visades i spelen kom primärt från två stycken olika annonsnätverk, Ads by Google 
och Unity Ads. I all reklam som undersöktes så var det reklam för andra applikationer som 
gjordes. Dessa applikationer var främst andra spel som spelaren kunde installera och spela på 
sin enhet. I några enstaka fall så var reklamen som visades för andra typer av applikationer, som 
plattformar där användaren kunde köpa varor eller marknadsplatser där användarna kunde 
sälja sin egendom och köpa andras.  
 
Det hittades inga alternativ där spelaren själv kunde välja vilken typ av reklam denne ville se i 
spelet.  

2.11 När reklamen visas 

Genom kartläggningen så visade det sig att reklamen visas för användaren vid alla möjliga 
tidpunkter. I en del spel så visades reklam direkt när spelet startades, i andra spel visades det 
under själva spelets gång och i vissa fall så visades reklamen när spelaren var klar med en del av 
spelet eller tryckte på en knapp i spelet. 
För att testa ifall spelen visade reklam vid uppstart/avstängning så startades och stängdes alla 
appar av minst fem gånger. De spel som visade reklam vid uppstart verkar ha använt sig av 
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någon form av slumpmässig bedömning för att avgöra ifall reklam skulle visas då appen 
startades, vilket kan ha lett till att det rapporterade antalet appar som använder reklam vid 
uppstart är mindre än det faktiska antalet.  
 
En intressant observation var att ingen av apparna visade reklam första gången de startades, 
och de visade aldrig heller reklam när de avslutades.  
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3. Bakgrund och tidigare forskning 
Mycket tidigare forskning finns kring spel och reklam, dock så är den mesta av den fokuserad på 
hur spelaren uppfattar det som reklamen innehåller, så kallad brand perception. I det här 
avsnittet kommer olika affärsmodeller, användning av reklam i spel och tidigare forskning 
presenteras.  

3.1 Affärsmodeller i spel 

Att så många av spelen på topplistan är gratis är inte förvånande. Utvecklare kan använda sig 
flera olika metoder för att generera intäkter från sina applikationer, bland annat så kallad 
pay-to-play (P2P) där användaren måste betala för att få använda applikationen, eller 
free-to-play (F2P), där applikationen är kostnadsfria men innehåller någon annan typ av 
intäktsgenerering, som reklam eller virtuella köp. (Vision mobile 2013; Localytics, 2014) För 
mobila spela så dominerar F2P spel marknaden och har gjort det ett bra tag (Appshopper 2017; 
Google play 2017). Två av de största anledningarna till att använda en F2P modell är att den 
öppnar upp spelet för en bredare spelarbas, samt att den möjliggör en mer flexibel prissättning 
för spelare som är beredda att betala för extra innehåll (Alha, Koskinen, Paavilainen, Hamari & 
Kinnunen 2014). 
 
För att kunna täcka inkomster och generera vinst behöver spel som använder sig av F2P 
modellen istället förlita sig på andra metoder. Två stycken metoder som finns att använda sig av 
är så kallade in-app purchases, alltså köp av virtuella varor i spelet, eller reklam (Luton 2013). 
In-app purchases innebär att användaren köper virtuella valuta eller produkter i spelet med 
hjälp av riktiga pengar. Detta beskrivs av Luton som att vara kungen av intäktsgenerering för 
spel som använder F2P modellen. Många av de spel som ingick i kartläggningen innehöll även 
in-app purchases, utöver den reklam som fanns. Detta är förståeligt ur både ett 
utvecklarperspektiv, då användning av både reklam och in-app purchases tillgodoser en större 
del av spelarbasen, samtidigt som det kan leda till ökade intäkter (Unity 2015). 
 
Valet av affärsmodell kan också påverka hur spelet i sig fungerar. Zynga, ett företag som primärt 
utvecklar kostnadsfria spel för den sociala plattformen Facebook, har i sitt spel Farmville 
designat två stycken vägar att gå för att göra framsteg. Spelaren kan välja den långsammare 
vägen som innebär att spelaren måste vänta en viss tid för att kunna gå vidare i spelet. Det 
andra alternativet är att spelaren betalar eller slutför erbjudanden från annonsörer för att 
kringgå väntetiden (Hasan & Akhtar 2010). I kartläggningen sågs exempel på denna typ av 
utveckling med den frivilliga reklamen, där spelaren i ett fall kunde välja att titta på reklam för 
att kringgå en väntetid.  
 
Förutom de intäkter som reklam genererar så finns det andra fördelar för utvecklaren. Bland 
annat så tillåter det så kallad cross promoting, där utvecklaren kan göra reklam för exempelvis 
egna spel, ifall det inte finns någon reklam tillgänglig från nätverket (Luton 2013). 
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3.2 Reklam i spel 

Reklam fungerar oftast genom att spelutvecklare går med i ett reklamnätverk, där flera 
annonsörer är registrerade. sedan hämtas reklam ifrån de här nätverken och visas upp för 
användaren i spelen. (Luton 2013) 
 
Även om många tycker att reklam kan vara jobbigt och störa spelupplevelsen så har 
användandet av reklam i spel visat sig vara ett bra sätt att öka medvetenheten för det som 
annonseras, speciellt genom att använda sig av så kallade banners. I kartläggningen så framkom 
det att banners av olika typer var populära för spel att använda sig av. En förklaring till detta är 
den påverkan på på spelarens minne. Det finns tidigare forskning som har undersökt just hur 
effektiva banners faktiskt var, då användaren var fokuserad på spelet. Här kom forskarna fram 
till att en stor del av deltagarna i studien har både implicit och explicit mindes den text som 
hade visats i bannern, även fast koncentrationen hade varit på spelet. (Yeu, Hee-Sook, Taylor & 
Lee 2013) 
 
Föga förvånande är det att frivillig reklam är så populärt idag och förekommer i en stor del av 
de mest populära spelen. Ett av de mest populära annonsnätverken, Unity Ads, har publicerat en 
rapport där över 2000 spelare och utvecklare deltog i en undersökning om reklam i mobila spel. 
Från den här undersökningen så kom Unity Ads fram till att 46% av spelare föredrar att titta på 
frivillig reklam, mer specifikt frivilliga videor. Jämför det med 20% som föredrar små banners 
och bara 5% som föredrar vanlig videoreklam. Utöver detta så var även 80% av deltagarna i 
undersökningen positiva till att interagera med video reklam i utbyte mot belöningar i spelet 
(Unity 2015) 
 
Det finns även annat i rapporten som pekar på att frivillig reklam skulle vara bra för 
användarupplevelsen. 39% av utvecklarna som implementerade frivillig reklam i sina spel såg 
en ökning i den tid som spelare stannade kvar och använde spelet, medan 39% av utvecklarna 
som istället använde sig av banners i fullskärm istället såg en minskning.  

3.3 Interaktiv reklam  

Interaktiv reklam är ett område med stor potential och som en del personer ser som ett 
potentiellt  . Studier har som har utförts inom området har hittat starka samband mellan hur 
interaktiv reklamen upplevs vara och hur användarens inställning till reklamens innehåll (Gao, 
Rau & Salvendy 2009). I dagsläget finns det inte många spel som använder sig av detta, och det 
krävs mer empiriska studier för att undersöka hur interaktiv reklam isåfall ska designas för att 
uppnå bästa resultat (Gao, Rau & Salvendy 2009). 
 
Ett möjligt sätt att implementera interaktiv reklam för då innehållet för reklamen är ett spel, är 
att låta användaren spela en liten del av spelet direkt i reklamen. Väljer användaren sedan att 
ladda ned och installera spelet så finns det tidigare resultatet sparat och användaren kan 
fortsätta spela ifrån där reklamen slutade (mNectar & Branch Metrics 2015)  
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Även om ingen interaktiv reklam återfanns i de spel som undersöktes i kartläggningen så har ett 
exempel tagits med för att se hur användarna ser på konceptet , och ifall de tycker att interaktiv 
reklam kan ge en positiv påverkan på användarupplevelsen. 

3.4 Reklam och brand perception 

Brand perception eller brand likeability, hur ett märke upplevs av individer, är av hög relevans 
för företag. Genom att använda sig av in-game advertising i mobila spel kan företag på så sätt 
göra spelarna uppmärksamma på sina produkter. Däremot är det viktigt att intrycket som 
lämnas är positivt och att spelarens brand perception inte påverkas negativt. (Redondo 2010) 
 
Redondo (2012) undersökte vidare två stycken faktorer hos reklam för att se hur dessa 
påverkar brand perception hos unga personer. De faktorer som undersöktes var hur 
iögonfallande reklamen var, samt hur länge användaren fick se reklamen. Studien menar att för 
att uppnå bästa resultat så ska iögonfallande reklam kombineras med kort exponering, och vice 
versa.  
 
Det finns även bevis som pekar på att hur svårt spelet är, eller hur vilket tillstånd användarens 
känslor befinner sig i, kan påverka hur effektiv reklamen i ett spel är och hur användarens 
brand perception påverkas. Genom att ta fram ett spel och sedan manipulera svårighetsgraden 
på spelet kunde två forskare i Belgien undersöka denna frågan. De resultat man kom fram till 
var att enklare spel leder till en mer positiv uppfattning av marknadsföring i spelet, och att 
svårighetsgraden både indirekt, genom att ändra användarens känslomässiga tillstånd, och 
direkt påverkar hur användaren bearbetar och evaluerar marknadsföring i spel. (Herrewjin and 
poels 2013) 
 
Det finns många olika psykologiska teorier som kan ligga till grund för hur vi påverkas av 
reklam, en sådan är det som kallas mere-exposure effect, att användare, på en undermedveten 
nivå, utvecklar ett positivt intryck av något enbart för att de exponeras för det så mycket 
(Zajnoc 1980). I fallet där man undersökte hur svårighetsgraden påverkade faktorer lade man 
fram möjligheten att de som spelar den enkla versionen av spelet också kommer att avancera 
genom spelet snabbare, och på så sätt utsättas för reklamen oftare. (Herrewjin and poels 2013). 
Detta kan då enligt mere-exposure teorin leda till ett ökat positivt intryckt av det som visas i 
reklamen.  
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4. Teori 
Som det tidigare nämnts så finns det många olika aspekter av användarupplevelse och det finns 
olika sätt att mäta dessa. En av dessa aspekter är de känslor som en användare upplever vid 
användandet av en produkt. (Zimmermann 2008) Det finns många olika känslor som en 
användare kan känna, tillexempel nöje och glädje. 

4.1 Flow 

Ett av det vanligaste sätten att mäta användarupplevelsen på är att titta på användbarheten och 
se hur användbart ett program är i avseende till vissa mätvärden, som effektivitet, lärbarhet och 
minnesvärdhet. Dessa mer traditionella mätvärden har fungerat bra då applikationen i fråga är 
en så kallad produktionsapplikationer, som ordbehandlare eller kalkylark. Spel däremot är 
underhållningsapplikationer, som har ett annat syfte än produktionsapplikationer. (IJsselsteijn, 
de Kort, Poels, Jurgelionis, Bellotti 2007) 
 
Det finns flera skillnader mellan dessa typer av applikationer. För det första så elimineras 
hinder för användaren i produktionsapplikationer, medan de i spel rentav skapas för att bidra 
med en utmaning åt användaren. För det andra så kan själva spelandet av spel ses som en 
belöning i sig, medan belöningen från produktionsapplikationer snarare beror på det resultat 
som produceras. För det tredje så sträva många applikationer med produktion som mål att vara 
så konsistenta som möjligt, medan applikationer med underhållning som mål ständigt försöker 
skapa nya upplevelser för användaren. Slutligen så används grafik och ljud i 
produktionsapplikationer för att signalera funktioner, medan de i spel skapar en engagerande 
miljö som bidrar till spelarens inlevelse i spelet. (Pagulayan, Keeker, Wixom, Romero & Fuller 
2003) 
 
En annan skillnad mellan dessa typer av applikationer är själva upplevelsen och hur den kan 
beskrivas. Upplevelsen då ett spel spelas baserad på en omedveten process, vilket gör den svår 
att beskriva och återge i efterhand. Vidare så saknas ett gemensamt vokabulär för att beskriva 
de här upplevelserna utan utgår istället ifrån termer som “kul” och “engagerande”, som inte 
täcker inte de subtila aspekter av upplevelserna i spelet. Då de traditionella mätvärdena inte 
lyckas fånga in alla relevanta aspekter av spelupplevelsen så krävs ett annat, bredare 
perspektiv. (IJsselsteijn et al 2007) 
 
Flow är ett begrepp som används flitigt inom psykologi och myntades av psykologiprofessorn 
Csikszentmihalyi år 1975 och syftar att beskriva den “optimala upplevelsen”. Det kan beskrivas 
som ett “medvetenhetstillstånd som inträffar när en individ blir helt uppslukad av en aktivitet och 
går bortom sin reflekterande självmedvetenhet samtidigt som den får en djup känsla av kontroll”. 

(Engeser & Schiepe-Tiska 2012). En tillstånd av Flow gör att vi känner oss fria, vi tappar fokus på 
tiden och våra problem och lever oss istället helt in i den aktivitet som vi utför.  
 

Flow i sin tur består utav åtta stycken huvudsakliga komponenter: (Chen 2007) 
 

- En utmanande aktivitet som kräver färdigheter 
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- Aktivitet och medvetandet smälter samman till ett 
- Tydliga mål 
- Direkt, omedelbar återkoppling 
- Koncentration på uppgiften man har framför sig 
- En känsla av kontroll 
- En förlust av självmedvetenhet 
- Förvrängd tidsupplevelse 

 
Alla dessa åtta komponenter behöver dock inte vara närvarande samtidigt för att användaren 
ska uppleva en känsla av Flow. (Csikszentmihalyi  1990). 
 
Från att ha gått till att vara någonting som Csikszentmihalyi bara ansågs kunna upplevas ett 
fåtal gånger under en persons livstid så anses idag flow kunna upplevas flera gånger per dag i en 
persons liv, genom en rad olika aktiviteter, inklusive spel (Vermeir 2014), sporter och shopping 
(Hoffman & Novak 2009). 
 
För spel så är en av de viktigaste aspekterna av flow utmaningen och att den matchar spelarens 
färdigheter. Många spel ändrar svårighetsgraden på utmaningarna dynamiskt, allt eftersom 
spelarens färdigheter blir bättre. Detta skapar en positiv feedback loop som ökar flow tills dess att 
utmaningen blir allt för svår och leder till frustration, eller att utmaningen blir allt för enkel och 

leder till en uttråkad känsla. (IJsselsteijn et al 2007) 
 
Ett sätt som flow kan brytas på är genom frustration. Det är vanligt att frustration är kopplat till 
den utmanande aktiviteten och dess svårighetsgrad, men frustration kan även uppstå från andra 
saker (IJsselsteijn et al 2007). Gilleade och Dix (2004) skiljer mellan två olika typer av 
frustration och menar att dels så finns det frustration som uppstår vid problem med spelets 
gränssnitt och kontroller, så kallad at-game frustration, och så finns det frustration som följer av 
själva spelets mekanismer och svårighetsgrad, så kallad in-game frustration. 
 
Flow har sedan dess skapande använts flitigt inom olika fält och flera modeller har tagits fram för att 
försöka mäta effekten av flow, till exempel inom människo-datorinteraktion och för media på 
webben  (Obada 2013). En modell som har tagits fram med syftet att användas för spel är GameFlow, 
skapad av Sweetser och Wyeth 2005.  

4.2 GameFlow 

GameFlow är en modell över nöje för spelaren som bygger vidare på teorin om flow och dess 
premiss att elementen bakom njutningen som upplevs är universella, vilket gör det till en 
generell för njutbara upplevelser. Idén bakom modellen är enligt skaparna att integrera den 
heuristik som finns för nöje och spelupplevelser till en gemensam modell, som kan användas för 
att designa, evaluera och förstå nöja för spelaren i spel. (Sweetser & Wyeth 2005) 
 
 Författarna av GameFlow menar att spelarnöje är det viktigaste målet för digitala spel och att 
de teorier och modeller som finns kring njutning och nöje vid användning av 
underhållningsmedia och applikationer är smala och fokuserar på specifika aspekter eller 
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koncept. Detta leder till behovet av en modell som täcker in hela spelarens nöje. (Sweetser & 
Wyeth 2005) 
 
Den resulterande modellen som togs fram består utav åtta stycken element, som har matchats 
mot de åtta element som flowteorin består av. Varje element har ett övergripande mål och ett 
antal kriterier som kan användas för att designa och evaluera spel, med fokus på spelarens nöje.  
 
Dessa åtta element beskrivs av författarna som: 
 
 

Element Mål 

Koncentration Spelet ska kräva koncentration och användaren ska kunna koncentrera 
sig på spelet 

Utamning Spelet ska vara tillräckligt utmanande i förhållande till spelarens 
färdigheter 

Spelarutveckling Spelet ska ge möjlighet för spelaren att utveckla sina färdigheter och sin 
expertis i spelet 

Kontroll Spelaren ska känna en känsla av kontroll över sina handlingar i spelet 

Tydliga mål Spelet ska presentera tydliga mål för spelaren, vid lämpliga tidpunkter 

Återkoppling Spelaren ska få lämplig återkoppling av spelet vid lämpliga tidpunkter 

Inlevelse Spelaren ska ha ett djupt, icke ansträngt engagemang i spelet 

Social interaktion Spelet ska stödja och skapa möjligheter för social interaktion 

 
Sweetser och Wyeth har i modellen också beskrivit dessa element mer ingående och 
presenterat de kriterier som kan användas för att designa och evaluera spel med hjälp av 
GameFlow. 

Koncentration 

För att spel ska vara njutbara och ge nöje så måste de kräva koncentration ifrån spelaren, och 
spelaren måste i sin tur ha möjlighet att koncentrera sig på spelet. När en spelare använder alla 
sina relevanta färdigheter för att lösa de utmaningar som spelet presenterar så blir spelarens 
uppmärksamhet absorberad av aktiviteten som utförs, i det här fallet spelet. Spelet ska också 
kunna hålla kvar användarens koncentration över såväl korta som långa perioder, och inte 
störas från de uppgifter spelaren vill utföra. 
 
Kriterier för koncentration: 

- Spel ska innehålla mycket stimuli från olika källor 
- Spel måste innehålla stimuli som det är värt att ta del av 
- Spel ska snabbt fånga användarens uppmärksamhet och hålla kvar deras fokus genom 

hela spelet 
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- Spelare ska inte belastas med uppgifter som inte känns viktiga 
- Spel ska ha en hög arbetsbelastning och samtidigt vara lämplig för spelarens 

perceptuella-, kognitiva- och minnes gränser 
- Spelare ska inte distraheras från den uppgift som de vill eller måste koncentrera sig på 

Utamning 

Som nämndes i avsnittet om Flow så anses utmaning som en av de viktigaste aspekterna av bra 
speldesign. Samtidigt som ett spel är utmanande så ska det inte vara allt för svårt så att spelaren 
blir frustrerad och inte heller allt för enkelt så att spelaren blir uttråkad. Istället måste 
utmaningen i spelet ligga på en nivå som stämmer överens med spelarens färdigheter.  
 
Kriterier för utmaning: 

- Utmaningar i spel måste ligga på samma nivå som spelarens färdigheter 
- Spel ska ge tillgång till olika nivåer av utmaningar för olika spelare 
- Nivån av utmaning ska öka i samband med att spelaren gör framsteg i spelet och dennes 

färdigheter ökar 
- Spel ska ge tillgång till nya utmaningar i en lämplig takt 

Spelarutveckling 

För att spel ska kunna vara njutbara så måste spelaren kunna utvecklas, både vad gäller sin egen 
färdighet och sin expertis. Detta knyter i hand med utmaningen och att spelarens färdigheter 
måste stämma överens med den utmaning som presenteras, vilket gör det viktigt att spelaren 
ska ges både information om hur denne kan utveckla sina färdigheter men också ges 
möjligheten att göra det. 
 
Kriterier för spelarutveckling: 

- Spelaren ska kunna starta spelet utan att läsa manualen 
- Att lära sig spelet ska vara roligt, inte tråkigt 
- Spel ska inkludera hjälp så att spelaren inte behöver avsluta spelet 
- Spelare ska få lära sig att spela spelet genom speciella nivåer som handleder spelaren 
- Spel ska höja spelarens färdigheter i en lämplig takt, allt eftersom de gör framsteg i 

spelet 
- Spelare ska belönas för sina ansträngningar och framsteg 
- Spelets gränssnitt och mekaniker ska vara enkla att lära sig och använda 

Kontroll 

Kontroll är en viktigt aspekt för flow, spelaren måste ha en känsla av kontroll över sina 
handlingar och kunna översätta sina intentioner till beteende i spelet.  
 
Kriterier för kontroll: 

- Spelaren ska ha en känsla av kontroll över sina karaktärer och enheter, samt deras 
rörelser och interaktioner i spelet 

- Spelare ska ha en känsla av kontroll över spelets gränssnitt och inmatningssystem 
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- Spelare ska ha en känsla av kontroll över spelets grundfunktioner (starta, stänga av, 
spara osv) 

- Spelare ska inte kunna göra misstag som leder till för stor skada, och de ska kunna 
återhämta sig från misstag de gör 

- Spelare ska känna en känsla av kontroll och inverkan på den värld som spelets utspelar 
sig i. 

- Spelare ska känna en känsla av kontroll över de handlingar de tar och de strategier de 
använder sig av och att de kan spela spelet på önskat sätt. 

Tydliga mål 

Spel måste ha ett objektiv eller ett mål som ska uppnås, men för att flow ska kunna existera så 
måste även målen vara tydliga för spelaren att ta till sig och förstå hur dessa mål kan nås. 
 
Kriterier för tydliga mål: 

- Övergripande mål ska vara tydliga och presenteras tidigt 
- Mellanliggande mål ska vara tydliga och presenteras vid lämpliga tidpunkter 

Återkoppling 

Under flow så är koncentration möjligt eftersom uppgiften som utförs ger omedelbar 
återkoppling till användaren, vilket gör det viktigt att spel också ger återkoppling till spelaren 
vid lämpliga tillfällen. 
 
Kriterier för återkoppling: 

- Spelare ska få återkoppling på de framsteg de gör för att ta sig till målen 
- Spelare ska få direkt återkoppling på sina handlingar 
- Spelare ska alltid veta sin status i spelet eller poäng 

Inlevelse 

Inlevelse är ett viktigt element av flow och beskrivs som ett djupt men ej ansträngt engagemang, 
vilket ofta resulterar i en minskad oro över sig själv och en förvrängd tidsupplevelse. Många 
spelare har rapporterade en sådan här känsla och uppger att de kan spendera hela nätter eller 
helger med att spela ett spel, utan att själva ha gjort ett medvetet val att göra det. Spelet blir den 
viktigaste delen av användarens fokus och deras känslor påverkas direkt av spelet. 
 
Kriterier för inlevelse: 

- Spelare ska bli mindre uppmärksamma på sin omgivning 
- Spelare ska få en förminskad självmedvetenhet och en minskad oro för sig själva eller 

sin vardag 
- Spelare ska uppleva en förvrängd tidsupplevelse 
- Spelare ska vara känslomässigt involverade i spelet 

Social interaktion 

Social interaktion återfinns inte i den traditionella modellen över flow, utan kan istället bidra till 
att flow försvinner ifall personer rubbar inlevelsen i spelet. Det anses däremot vara en viktigt 
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del av det nöje en spelare känner då många spelare spel just för den sociala interaktionen, även 
om de inte tycker om spelet i fråga.  
 
Kriterier för social interaktion: 

- Spel ska stödja tävling och samarbete mellan spelare 
- Spel ska stödja sociala interaktioner mellan spelare, till exempel textmeddelanden 
- Spel ska stödja sociala gemenskaper både i och utanför spelet 
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5. Metod 

5.1 Val av forskningsstrategi 

Det här arbetet består av två stycken delar, en explorativ kartläggning av reklam i mobila 
spelapplikationer, samt en intervjustudie som undersöker resultaten från kartläggningen.  

5.2 Explorativ kartläggning 

Den explorativa kartläggning har redan presenterats men här repeteras de faktorer som 
identifierades genom den:  
 

- Videor i fullskärm  
- Banners i fullskärm 
- Små banners 
- Ikoner och knappar 
- Frivilliga uppdrag 
- Frivillig reklam 
- Otydlig reklam 
- Frekvens som reklamen visas 
- Möjlighet att inaktivera reklam 
- När reklam visas / reklam vid start av spel 
- Innehåll i reklam 

5.3 Intervjuer 

Intervjuer har valts som datainsamlingsmetod då de lämpar sig för studier som önskar att 
inhämta detaljerad information, ställa frågor som är öppna och utforskar känslor och 
upplevelser som inte enkelt kan undersökas genom enkäter med förbestämda frågor. (Oates 
2006).  
 
Den typ av intervju som har utförts är semi-strukturerade intervjuer. Dessa utmärks av att de 
består av en mängd teman och frågor som ska besvaras, men ordningen på frågorna kan komma 
att ändras och nya frågor eller följdfrågor kan komma upp beroende på hur konversationen går. 
Semi strukturerade intervjuer gör det även möjligt att mer detaljerad diskutera de ämnen som 
tas upp, och låter intervju deltagarna själva ta upp ämnen och tankar som de anser vara 
relevanta. Detta gör att semistrukturerade intervjuer lämpar sig för upptäckter och används 
ofta för att utforska känslor och inställningar.  (Oates 2006).  
 
Frågorna i intervjuerna har strukturerats upp efter de faktorer som identifierades i den 
explorativa kartläggningen 
 
Inför intervjun så togs en intervjuguide tagits fram utifrån de riktlinjer som Boyce och Neale har 
lagt fram (Boyce & Neal 2006). Syftet med intervjuguiden är att intervjuerna ska utföras 
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konsekvent och öka trovärdigheten i de svar som samlas in. Detta protokoll hjälper även den 
som utför intervjun med att hålla koll på vilka teman och frågor som ska diskuteras, samt vad 
som ska göras före, under och efter intervjun (Boyce & Neal 2006). 
 
 Detta protokoll strukturerades upp utifrån ett antal teman som intervjun skulle undersöka. De 
olika teman som skulle undersökas bestämdes utifrån den kartläggning över faktorerna hos 
reklamen som gjordes. Varje tema bestod av frågor som syftade till att sätta igång en diskussion 
om temat i fråga, för att sedan fritt kunna diskutera detta tema med intervjudeltagarna och 
ställa följdfrågor.  
 
Utöver de teman som togs fram från kartläggningen så inkluderades även frågor om hur 
spelaren uppfattar den produkt det görs reklam för, så kallad brand perception. Just brand 
perception är, som tidigare presenterat, ett område där mycket av forskningen kring reklam och 
spel sker, vilket gör det intressant att se hur spelarna själva uppfattar frågan och vad de har för 
tankar kring det. 
 
Intervjuerna utfördes digitalt via ett chattprogram som heter Discord. Anledningen till att 
Discord användes var för att de erbjuder möjligheten att ha ett röstsamtal samtidigt som man 
kan skriva meddelanden och skicka bilder eller videor till varandra.  På så sätt kunde frågor 
ställas och diskussion föras samtidigt som intervjudeltagaren fick se de bilder som hade 
dokumenterats under kartläggningen.  
 
Att utföra intervjuerna digitalt möjliggjorde även att på ett kostnadseffektivt sätt öka den 
geografiska räckvidd för urvalet av deltagare i intervjuerna, samt minskade den tid som 
deltagarna behövde avsätta för att genomföra intervjuer. Det finns även andra fördelar med att 
utföra digitala intervjuer, som att den som blir intervjuad ofta befinner sig i en bekväm miljö 
(Iacono, Symonds & Brown 2016). Att det är viktigt att deltagaren i en intervju känner sig 
bekväm menar också Oates, och säger vidare att intervjuerna ska utföras på en plats där bägge 
parter inte blir störda (Oates 2006), vilket har varit fallet här då både deltagare och intervjuare 
har befunnit sig i sina respektive hem. 
 
På inkommen önskan från en av intervjudeltagarna så utfördes intervjuen enbart via live-chatt, 
även denna gång i programmet Discord. En av intervjuerna genomfördes ansikte-mot-ansikte, 
på önskemål av deltagaren, då med dator som hjälp för att spela in intervjun och visa upp bilder.  
 
Totalt sett genomfördes sex stycken intervjuer, varav längden för dessa var mellan 40-75 
minuter. 

5.3.1 Urval 

För att välja deltagare till intervjuerna så har ett bekvämlighetsurval gjorts. Detta innebär att 
deltagarna till intervjuerna har valts på grund av deras tillgänglighet och vilja att delta i arbetet. 
(Oates 2006). Resultatet av detta blev att de personer som intervjuades var i tjugoårsåldern och 
hade god erfarenhet av modern teknik och mobila spel. För att inte få en alltför homogen grupp 
av deltagare så valdes personer med olika sysselsättningar, vilket ledde till att deltagarna i 
intervjuerna antingen var studenter, eller personer som var ute i arbetslivet. 
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Det krav som ställs på deltagarna var att de haft kontakt med och erfarenhet av mobila spel som 
innehöll reklam. På så sätt kunde personer med olika mängd erfarenhet av mobila spel 
inkluderas, allt ifrån personer som spelat ett fåtal gånger till personer som spelar flera gånger i 
veckan. 
 
Utifrån de här kraven så identifierades potentiella intervjudeltagare. Dessa fick sedan en 
presentation av arbetet och dess syfte, och blev tillfrågade ifall de kunde tänka sig att delta. De 
personer som visade intresse för arbetet och kunde tänka sig att ställa upp blev sedan 
kontaktade för att boka in en tid för intervjun. Då det är bättre att avsluta intervjun tidigt och ge 
intervjudeltagaren mer fritid, än att tvingas dra över på den tid som det var sagt att intervjun 
skulle tas (Oates 2006) så bads deltagarna att vara tillgängliga i 75 minuter för intervjun, när 
den beräknade tiden för utförande var 45-60 minuter. 

5.3.2 Efter intervju och Dataanalys 

Att förlita sig på enbart minnet när intervjuer utförs är riskfyllt, då det är opålitligt och det finns 
en risk att minnas fel. Därför är det viktigt att dokumentera intervjun (Oates 2006). Tack vare 
att intervjuerna genomfördes via Discord så kunde programvara för inspelning av ljud användas 
för att spela in hela intervjuerna. Utöver detta så togs även anteckningar under intervjuns gång, 
med hjälp av dator. För intervjun som genomfördes ansikte-mot-ansikte användes istället en 
mikrofon kopplad till en mobiltelefon för att spela in intervjun, medan dator användes för att 
visa upp bilder och ta anteckningar. Discord sparar även textmeddelanden automatiskt vilket 
gjorde att intervjun som genomfördes enbart via textmeddelanden inte behövde dokumenteras 
ytterligare, utan kunde istället sammanställas och analyseras direkt.  
 
Efter intervjun togs vissa åtgärder för att garantera kvalitén och säkerheten på den inspelade 
intervjun, som är oersättlig om den förstörs eller försvinner (Oates 2006). Intervjuerna 
exporterades till ljudfiler som sedan testades för att garantera att de fungerade och att det gick 
att höra vad som sas. Efter kvalitetskontrollen så sparades originalkopian lokalt, medan en 
andra kopia laddades upp i molnet, närmare bestämt Google Drive, för lagring och användning 
vid transkribering. 
 
Efter varje intervju så var den tvungen att transkriberas. Transkribering gör det enklare att söka 
i informationen men är också en väldigt resurskrävande process, och det uppskattas att varje 
timma inspelad intervju tar fem timmar att transkribera (Oates 2006). På grund av detta gjordes 
valet att istället sammanfatta varje intervju utefter de teman som intervjun ämnade undersöka, 
samt annan diskussion som fördes under intervjuns gång. Utöver sammanfattningarna så 
dokumenterades även citat och beskrivningar som ansågs vara av intresse. 
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6. Resultat och analys 

6.1 Resultat från intervjuer 

Resultatet från intervjuerna kommer att att presenteras utifrån liknande struktur som användes 
i avsnittet för kartläggningen av reklam i mobila spel. Utöver detta kommer även annan 
intressant information som uppkom under intervjuerna att presenteras.  

6.1.1 Spelarprofil 

Deltagarna i intervjuerna uppgav att de hade varierande spelvanor, några spelade flera gånger i 
veckan medan andra spelade någon gång i månaden. Det primära syftet med att spela spel var 
för att fördriva tid och spelandet tog oftast vid hemma eller under raster på arbete eller studier.  
 
Alla deltagare hade en någorlunda neutral inställning till reklam i allmänhet, men uppgav att de 
många gånger upplevde reklam som störande eller irriterande. Bägge personerna i intervju 1 
och 6 tyckte att reklam ibland  kunde förstöra spelupplevelsen och inlevelsen i spelet, särskilt 
om den innehöll störande moment som för mycket ljud eller filmer.  

6.1.2 Affärsmodellen 

Alla spel som har ingått i arbetet använde sig av den affärsmodellen F2P som tidigare har 
beskrivits. Från intervjuerna framkom det att de flesta såg användandet av den här modellen 
som, om inte positivt, så iallafall ett rimligt sätt för företag att publicera sina spel på. 
 
I intervju 5 tyckte deltagaren att F2P modellen öppnade upp för en större målgrupp, och att alla 
personer inte är i en position där de kan betala för att spela spel. Detta gör det också enklare för 
spelare att testa många olika spel och hitta ett som faller dom i smaken, då de obegränsad kan 
installera och spela spel utan att behöva oroa sig för eventuella kostnader. Personen i intervju 1 
var däremot av åsikten att denne hellre betalar för ett spel och slipper reklamen eftersom 
reklam kan störa inlevelsen i spelet.  
 
Några av deltagarna hade en mer neutral syn på affärsmodellen. Intervjudeltagare 4 tyckte att 
det var en rimlig affärsmodell, så länge det sköttes på ett snyggt sett. Med detta menades att det 
ska vara enkelt för spelaren att kunna stänga ned reklamen och att reklam i spelen tydligt ska 
kunna identifieras som reklam. Deltagaren i intervju 6 uppgav att affärsmodellen var “okej” men 
att spelaren inte ska bli tvungen att betala allt för ofta för att kunna göra framsteg i spelet, eller 
bli tvungen att betala för att kunna fortsätta spela spelet. 

6.1.3 Reklamtyper 

De faktorer som menas med reklamtyper här är videor i fullskärm, banners i fullskärm och små 
banners. Anledningen till att de de presenteras under samma avsnitt är för att dessa ofta 
diskuterades i relation med varandra under intervjuerna, och intervjudeltagarna jämförde 
dessa olika typer. 
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Från intervjuerna framkom det är den typ av reklam som föredras är till stort baserat på olika 
preferenser och alla deltagare hade sin egen favorit.  
 
I Intervju 1 så uppgav deltagaren att denne inte gillade videoreklam, utan tyckte att de stör 
spelupplevelsen eftersom de visas så länge för användaren och täcker upp hela ytan. Den 
föredragna reklamtypen var istället små banners som visades under spelets gång, med 
motivationen att de inte avbryter själva spelandet och att spelaren inte lägger märke till dom 
ändå. Även deltagaren i intervju 6 föredrog små banners, främst för att de inte täcker upp hela 
skärmen som andra typer av reklam kan göra. Personen tyckte att det var viktigt att de inte drog 
allt för mycket uppmärksamhet ifrån spelet, till exempel med hjälp av ljudeffekter och 
animationer.  
 
Personerna i intervju 3 och 4 tyckte däremot inte om små banners, utan menade att de stör 
spelupplevelsen och eftersom innehållet ofta är vitt skilt från själva spelet så kan det skapa en 
stark kontrast.  
 
Deltagaren i intervju 2 hade en ännu mer negativ inställning till små banners och uppgav att det 
fanns stor risk att sluta spela ifall spelet innehöll denna typ av reklam. Detta på grund av att det 
störde användarupplevelsen när reklam, helt orelaterad till spelet, visas. Sådan reklam ansågs 
även vara i vägen och att det fanns en större risk att spelaren råkar klicka på reklam, särskilt i 
spel som är väldigt klick intensiva. Istället föredrogs reklam som täcker hela skärmen och 
personen sa att ska man ha reklam i sitt spel så ska man göra det ordentligt så att användaren 
ser reklamen, och skilja reklamen från spelet. Även personen i intervju 4 tyckte bättre om 
heltäckande banners och videor gentemot små banners. 
 
Personen i intervju 5 tyckte i sin tur inte att heltäckande banners var något positivt utan 
menade att kryssen för att stänga ned dessa är för små, vilket gör det lätt att råka klicka på 
reklamen av misstag. Istället föredrogs heltäckande videor som reklam.  

6.1.4 Frivilliga uppdrag 

Frivilliga uppdrag sågs av flera intervjudeltagare som något positivt och ett bra sätt att göra 
reklam samtidigt som spelaren fick ut någonting av det. Några var dock tveksamma till 
alternativet och ifrågasatte integriteten och tillgängligheten. 
 
Personen i intervju 3 ansåg att frivillig reklam var “helt okej”, då valet ligger hos spelaren och 
spelaren får någonting i gengäld för att utföra uppdraget. Människor tycker inte om att känna 
sig tvungna till saker och ett sådant här sätt att göra reklam på ger spelaren kontrollen. 
 
I intervju 2 så ansåg personen att frivilliga uppdrag gav en känsla av falskhet, att spelaren gillar 
exempelvis en facebook sida inte därför att innehållet är intressant utan för att få en belöning i 
spelet. Även uppdragen där spelaren kunde installera andra spel i utbyte mot belöning 
ifrågasattes. En diskussion kom upp om hur de här spelen väljs ut och ifall vem som helst kan 
skapa ett spel och sedan marknadsföra det på det här sättet. Detta skulle kunna leda till att 
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spelaren ovetandes laddar ned och installerar spel som till exempel förstår mobilen eller samlar 
in information om spelaren, utan tillåtelse.  
 
Ett annat argument som kom upp emot frivilliga uppdrag var i intervju 5. Personen tyckte 
förvisso att tillvägagångssättet var okej men föredrog andra reklam implementationer, med 
motiveringen att alla inte har möjlighet att utföra de uppdrag som finns. Till exempel om en 
person inte har ett facebook eller youtube konto så kan denne inte ta del av de belöningar som 
ges, utan att först skapa ett sådant här konto. 
 
En annan deltagare, i intervju 6, påpekade att vad uppdraget gick ut på kan påverka huruvida 
det känns som ett okej sätt att göra reklam på. Personen i fråga tyckte inte om alternativet med 
att gilla en facebook sida, eftersom facebook är så publikt och dina vänner (och eventuellt andra 
personer) kan ta del av den aktivitet du gör på facebook. Istället föredrogs youtube, som inte är 
socialt på samma sätt som facebook och det är enklare att vara anonym där.  

6.1.5 Frivillig reklam 

Som det tidigare framkom i kartläggning så finns det olika sätt att använda sig av frivillig reklam 
i spelet, där dessa sätt är mer eller mindre kopplade till spelets funktioner. Alla 
intervjudeltagare tyckte om idén med frivillig reklam, med hade invändningar mot vissa 
implementationer av denna.  
 
Frivillig reklam beskrevs som en “win-win situation” av personen i intervju 2, och tyckte att det 
var positivt att spelaren kunde titta på reklam för att få en belöning. Dock poängterades att det 
ska användas på ett bra sätt som inte hindrar spelaren från att fortsätta spela spelet. Exempelvis 
tyckte personen att en bra implementation var att spelaren kunde ges möjligheten att dubbla 
sina poäng efter en avklarad nivå genom att titta på reklam. 
 
Att användaren ska få välja själv ansåg personen i intervju 3 vara en av de viktigaste aspekterna 
av användarupplevelsen. Om exemplet där spelaren kunde vänta två timmar eller titta på fyra 
reklamfilmer för att slippa väntetiden så tyckte personen att detta begränsade spelaren, och 
gjorde det så att spelaren indirekt blev tvungen att titta på reklamen. Hade personen varit 
tvungen att titta på reklamfilmer varje gång denne ville göra framsteg i spelet hade de drivits till 
vansinne. Även personen i intervju 6 höll med om att frivillig reklam ibland kan kännas som ett 
måste, och spelaren då inte har kontroll över vad som händer och hur man väljer att spendera 
sin tid i spelet. Om det inte var ett måste sågs dock den frivilliga reklamen som något positivt, då 
spelaren själv kunde välja att titta på den för att få en bonus, eller inte titta på den.  
 
En som uppskattad både frivillig reklam och när den frivilliga reklamen var starkt knuten till 
spelets grundfunktioner var i intervju 5. Frivillig reklam sågs som något positivt då det 
uppmuntrar spelaren som får en belöning, samtidigt som spelaren själv får välja om denne vill 
se reklam eller inte. Vad gällde frivillig reklam som är starkt kopplad till spelets funktioner så 
gavs ett exempel. I spelet candy crush, ett populärt pusselspel, så är det prestigefyllt att nå en 
hög nivå. Här begränsas spelaren till ett antal försök varje dag, och måste fylla på dessa efter att 
de är slut eller vänta tills nästa dag. Personen menade att om inte antalet försök hade 
begränsats så hade det istället blivit en tävling om vem som kunde spela under längst 
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tidsperiod, och inte vem som var bäst på spelet. I vissa spel blir alltså den här begränsningen ett 
sätt att mäta individens skicklighet i spelet och hur mycket spelaren kan få ut inom den 
begränsning som ges. 
 
I intervju 1 framkom att det var viktigt att spel tydligt visar för spelaren att det finns en 
möjlighet att titta på frivillig reklam. Personen berättade om sina kollegor som på rasterna 
brukade spela ett racingspel, där man kunde se på reklam för att få virtuella mynt att använda i 
spelets butik. Detta hade dock en av kollegorna inte upptäckt och hade istället spelat på utan att 
veta om att alternativet fanns.  

6.1.6 Ikoner, knappar och otydlig reklam 

Ikoner och knappar presenteras under samma avsnitt som otydlig reklam, då dessa till stor del 
uppfattades som otydlig reklam av deltagarna i intervjuerna.  
 
Utifrån intervjuerna framkom det tydlig att reklam i spel skulle vara enkel att identifiera som 
reklam, och inte kunna förväxlas som någonting annat. Däremot fanns det skilda meningar av 
vad som utgör otydlig reklam och vad som är tydligt nog.  
 
Att reklam ska vara tydlig ansåg deltagaren i intervju 6 som mycket viktigt, och att det inte ska 
finnas några tvivel om vad som är reklam. Som spelare ska man inte känna sig lurad av spelet, 
vilket kan hända om man råkar trycka på otydlig reklam i tron om att det är någonting annat. Då 
kan det skapa en negativ inställning till spelet och leda till känslan att utvecklarna inte bryr sig 
så mycket om spelarna som man först trott.  
 
Även deltagaren i intervju 2 tyckte att otydlig reklam gav en känsla av att man blivit lurad, och 
ansåg att det var ett oetiskt sätt att implementera reklam i spelet. Spelaren ska vara bekväm vid 
användandet av ett spel, och denna bekvämlighet känsla kan enkelt försvinna då det som 
beskrevs som “click-bait” reklam användes. Click-bait kan på svenska översättas till klickbete 
vilket beskrivs som “vilseledande eller överdriven text eller bild som ska locka folk att klicka på 
en på länk en webbsida (app)” (IT-Ord 2017). Användaren klickar på en sak med en förväntan, 
och så sker någonting annat istället. Denna person tyckte att företagen “hellre tvinga en 
användare att se på reklam än att använda sig av click-bait”. Användandet av sådan reklam 
ansågs inte bara påverka inställningen till utvecklarna negativt, utan ledde också till en 
misstänksamhet mot spelet och tankar om ifall spelet innehåller annan oetisk funktionalitet. 
 
Personen i intervju 1 tyckte inte att användandet av ikoner som reklam var otydligt och menade 
istället att hen enkelt kunde identifiera att detta var reklam, utifrån de bilder som visades. Hen 
utvecklade på det här svaret och menade att dennes långa erfarenhet av spel hade gett 
färdigheten att enkelt kunna identifiera vad som är reklam och vad som inte är det. Däremot så 
var det troligt att personer med mindre erfarenhet nog skulle uppfatta de som en del av spelet 
och inte som reklam. 
 
Resterande deltagare tyckte att användning av ikoner som reklam var mer eller mindre dåligt. 
Intervjuperson 4 beskrev användning av ikoner som reklam som ett lömskt sätt att göra reklam 
på, då det kan leda till att om man som spelare inte är uppmärksam nog så kan man klicka på de 
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av misstag i tron att det är en del av spelet. Användaren ska få veta vad det är denne klicka på 
och att klicka på reklam ska vara ett medvetet val som användaren gör, och inte någonting som 
denne blir lurad till att göra. Åsikten att det är viktigt att kunna se vad som är reklam höll även 
intervjuperson 5, som också uppgav att om man klickar på någonting i tron om att det tillhör 
spelet och det sedan visar sig vara reklam så blir man förbannad och det skapas en negativ 
känsla gentemot spelet. Den här känslan kunde i sin tur sedan leda till att man lägger ifrån sig 
mobilen och slutar spela.  
 
Även ikonernas utformning och det innehåll som de visade kunde ha påverkan på hur de 
upplevdes av intervjupersonerna. I intervju 3 framkom det att innehållet i ikonerna till stor del 
påverkade hur tydligt det var att de var reklam. Ett exempel gavs att i ett spel som handlar om 
att bygga broar, så borde inte ikonerna innehålla bilder på broar eller andra saker kopplat till 
spelet, då användaren skulle kunna tro att dessa leder till upplåsning av nya broar eller andra 
funktioner. Denna åsikt hade även personen i intervju 6, som tyckte att det kunde vara 
förvirrande ifall innehållet var allt för likt spelet. Denne tyckte däremot att det hade varit bra 
med ännu tydligare markering att ikonerna faktiskt var reklam, till exempel genom att de fick en 
annan bakgrund än spelet eller att text lades till för att visa att det var reklam. 
 
Vidare var personen i intervju 3 också av åsikten att spelare definitivt kommer välja att klicka 
på ikonerna, på grund av människans nyfikenhet och vilja att få reda på vad saker och ting är för 
något.  
 
De otydliga banners som har beskrivits tidigare och som också visades för personerna i 
intervjuerna upplevdes även dessa som dålig användning av reklam. Intervjuperson 2 ansåg att 
det var uppenbart att spel använder sig av det här tillvägagångssättet för att få spelaren att råka 
klicka på reklamen. När man som spelare startar ett spel så vill man snabbt komma igång och är 
inte så uppmärksam.  Spelaren ser istället “play” knappen och trycker på den utan att uppfatta 
att det är reklam, innan det är för sent. Detta skapade då ett frustrationsmoment som i sin tur 
leder till att kvalitén på applikationen sänks. Intervjuperson 3 i sin tur uppgav att sådana här 
“osynliga” banners var irriterande för spelaren, och inte ett okej sätt att använda reklam på.  
 
Vad gällde den otydliga reklamen som hade utformats för att se ut som knappar i menyer så 
sågs det som ett negativt sätt att göra reklam på. Om exemplet som visades upp så sa deltagaren 
i intervju 2 att knappen vid första blick gav intrycket av att låsa upp någon ny nivå för spelet där 
knappen fanns.  
 
Flera deltagare uppgav däremot att de förstod varför otydlig reklam användas av spelföretagen, 
då de säkerligen genererade många klicka, antingen av misstag eller nyfikenhet. I intervju 2 så 
sade deltagaren att denne själv var en spelutvecklare så skulle hen säkerligen använda sig av 
flera av de implementationer som var otydliga och som denne ansåg oetiska.  

6.1.7 Reklamens frekvens 

På frågan om hur ofta användaren ska behöva se reklam, som inte är frivillig, så inkom vitt 
skitljda svar ifrån intervjudeltagarna, vissa hade inga åsikter alls om frekvensen medan andra 
hade tydliga idéer om vad de tyckte var det bästa sättet att visa reklam på.  
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Intervjuperson 2 ansåg att reklamen skulle visas med en frekvens av en reklam var 20:e minut. I 
samband med detta ansåg denne också att reklam kan vara ett bra sätt att skapa naturliga 
pauser i spelandet för användaren. Detta då denne själv ibland lägger ifrån sig mobilen när det 
visas reklam, för att göra någonting annat, som att sträcka på sig eller dricka ett glas med vatten.  
 
Personen i intervju 6 hade inget riktigt svar på hur mycket reklam som var för mycket, men var 
av åsikten att detta nog även berodde på vilken typ av reklam som visades. Till exempel så 
ansågs videoreklam fortare bli irriterande än bannerreklam, på grund av innehållet och den 
period som spelaren var tvungen att titta på videoreklamen.  
 
I intervju 5 så ansåg personen att reklam ska visas en gång per spelsession, och det i samband 
med att spelet startas. Exempelvis så skulle en videoreklam kunna spelas för användaren innan 
denne fick fortsätta till spelet, och kunde efter detta spela hur mycket som helst. Ett annat 
alternativ var att vid långa spelsessioner så skulle en reklam kunna visas varje timme, för att 
sedan låta användaren fortsätta spela.  

6.1.8 Betala för att ta bort reklam 

Möjligheten att, i utbyte mot en summa pengar, inaktivera den reklam som visades i spelen sågs 
som något positivt och kvalitetshöjande av alla deltagare, men vissa var tveksamma till ifall de 
skulle välja utnyttja den här möjligheten. 
 
Personen i intervju 4 sade att denna hade uppfattningen att personer i allmänhet inte är så 
positiva att betala för appar och dess innehåll, men att det kändes rimligt att erbjuda 
möjligheten. I kombination med att spelet är gratis så blir det enkelt att testa nya spel och sedan 
välja att betala i efterhand om man vill höja användarupplevelsen ännu mer, något som även 
personen i intervju 2 tyckte.  
 
Vidare så ansåg personen i intervju 4 att exemplet  där spelaren kunde inaktivera reklam genom 
att köpa en valfri produkt i spelets virtuella butiken var ännu mer positivt, då spelaren fick ut 
något mer ifrån köpet och det ledde till vad som beskrevs som en “feel good” känsla. Även de 
andra intervjudeltagarna var positiva till det här tillvägagångssättet, men i intervju 6 så 
påpekade personen kostnaden i den virtuella butiken inte borde vara för låg, då det kan leda till 
misstänksamhet hos spelaren. Som ett exempel tyckte personen att man kan börja fundera över 
ifall reklamen verkligen kommer att tas bort, eller ifall företaget använder någon taktik där de 
bara tar bort reklamen i en dag istället för att permanent inaktivera den.  
 
Intervjudeltagare 6 tyckte också att det var positivt att få möjligheten att betala för att ta bort 
reklamen i spelet, men att det var viktigt att kostnaden för detta motsvarade kvalitén på spelet. 
Som exempel gavs att ifall spelet enbart går ut på att klicka på samma sak hela tiden så borde 
kostnaden för att inaktivera reklam vara lägre, än om spelet var fyllt med funktionalitet. 
 
Det pris som hittades i kartläggningen av applikationerna, 20-55 kronor, ansåg alla 
intervjudeltagare vara en rimlig kostnad för att slippa reklamen, men intentionen att betala för 
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att ta bort reklam påverkades till stor del av kvalitén på spelet och hur investerad spelaren var i 
spelet.  

6.1.9 När reklamen visas 

Den bästa tidpunkten att visa reklam på för spelaren var alla intervjudeltagare överens om, i 
början när spelet först startas upp. Intervjudeltagare 2 menade att detta beror på att när själva 
spelandet har kommit igång så är spelaren för insatt i det och ägnar ingen uppmärksamhet mot 
eventuell reklam som då visas. Sådan reklam som visas så att den avbryter i spelet sågs också 
som negativ då utgör ett distraktionsmoment och spelaren tappar bort sig. Även personen i 
intervju 3 hade liknande åsikter och menade också att reklam som visas i slutet av spelet, precis 
då spelaren ska stänga av inte var något bra. Detta på grund av att spelaren då är klar med 
nuvarande aktivitet, spelet, och vill iväg till nästa planerade aktivitet. Risken finns då att sådan 
reklam i slutet skulle skapa frustration eller att spelaren helt enkelt skulle lägga bort sin enhet 
eller öppna det andra program som denne planerat använda, och på så vis kringgå reklamen. 
Detta tyckte även intervjuperson 4 som beskrev det som att spelaren “har något vettigt man vill 
göra istället”. 
 
Det skulle inte behöva vara så att reklamen visas vid redan förutbestämda tidpunkter i spelet, 
utan man kan tänka sig andra lösningar. I intervju 4 uppgav deltagaren en önskan om att själv 
kunna välja när under spelet som reklamen visades. Detta då olika spelare har olika 
toleransnivåer och preferenser för reklam, och på så sätt skulle kunna skräddarsy reklamen för 
att passa sina egna önskemål. Vad gäller det sättet som reklam visas på idag så tyckte personen 
att det var viktigt att reklamen inte visades under själv spelandet, då det ledde till minskad 
inlevelse och en större chans att spelaren råkar klicka på reklamen på skärmen. Då ansågs det 
istället vara bättre att visa reklam mellan olika nivåer, om spelet hade sådana.  
 
Samma person tyckte också att reklam inte ska visas första gången spelaren startar ett spel utan 
tyckte att det hade varit bättre om spelaren fick utveckla sitt första intryck av spelet utan 
reklamavbrott, och att reklam isåfall istället visas från och med andra gången som spelet startar. 
Första intryck var även någonting som personen i intervju 2 tog upp som viktigt för 
användarupplevelsen överlag. Ett dåligt första intryck av ett spel kan få spelaren att inte bara 
sluta använda själva spelet, men också bli mer försiktig att i framtiden pröva spel från samma 
utvecklare. 

6.1.10 Innehåll i reklam 

På frågan om innehållet i reklamen fanns det primärt två stycken läger. En del menade att 
innehållet inte spelade någon roll då de inte brydde sig om reklam i vilket fall som helst, medan 
andra tyckte att det hade varit bättre ifall innehållet hade varit mer varierat, kanske till den grad 
att spelaren själv fick välja vad för typ av reklam denne ville se.  
 
En av deltagarna i intervjuerna, intervju 5, ansåg att innehållet i reklamen inte spelade så stor 
roll, då denne ändå inte var så uppmärksam på den reklam som visades och dess innehåll. 
Istället var spelaren mer fokuserad på spelet eller riktade sin uppmärksamhet åt ett annat håll 
då reklam visades i spelet.  
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Båda personen i intervju 3 och intervju 4 tyckte att innehållet i reklam borde ha en större 
variation. De menade på att samma reklam ofta visas om och om igen, vilket leder till att 
spelaren tröttnar på reklamen och det skapas en negativ inställning till reklamen och produkten 
som det görs reklam för. Båda två hade önskat att användaren kunde kontrollera mer vad det 
gjordes reklam för, och personen i intervju 3 gav som exempel att denne gärna skulle vilja få 
reklam för saker som var av intresse, till exempel nya skor.  
 
Personen i intervju 6 var av åsikten att det var bra att innehållet i reklamen handlade om spel, 
och menade att man är mer öppen för sådan reklam när man spelar ett spel. Personen 
diskuterade även om hur annan typ av reklam kan påverka spelarens känslor. Det exempel som 
gavs var att om det visas reklam som handlar om hälsa och hälsoprodukter så kan spelaren 
börja tänka på andra saker som sin egen hälsa och bli distraherad från spelet och tappa lusten 
att fortsätta spela. Reklamen som visas ska inte vara alltför personlig och hen menade på att 
reklam för spel ofta är ganska neutral vad gäller den aspekten. Även personen i intervju 2 ansåg 
att man som spelare är mer mottaglig för reklam om spel när man spelar, och det finns då en 
större chans att man laddar och och provar spelet.  
 
Vidare så tyckte personen i intervju 6 att innehållet i reklamen borde matchas med den 
tematiska miljö som spelet utspelar sig i och gav som exempel att ifall ett spel är lugnt och 
harmoniskt så borde även reklam ha dessa egenskaper, för att inte spelaren ska komma in i fel 
stämning.  

6.2.11 Brand perception och intentioner att fortsätta spela 

På frågan hur deltagarna gick tillväga när de letade efter nya spel så svarade få att de aktivt lade 
märke till utvecklaren bakom spel och undvek utvecklare de tidigare haft dåliga upplevelser 
med. Många tyckte inte heller att inställningen till utvecklare eller det som det gjordes reklam 
för påverkades negativt, inte långsiktigt iallafall. Utan de uppgav att det mer kunde vara en 
frustration de känner mot reklamen där och då.  
 
Vad gäller intentioner till att fortsätta spel så hade enbart en person slutat spela ett spel på 
grund av reklamen i det spelet, däremot uppgav alla att de troligtvis skulle göra det om 
reklamen hade en alltför negativ inverkan på användarupplevelsen.  

6.2.12 Interaktiv reklam 

På ämnet interaktiv reklam så var det blandade åsikter från intervjudeltagarna. I intervju 4 så 
tyckte deltagaren att även om interaktiv reklam kunde vara bra för de som gör reklamen, ur ett 
marknadsföringsperspektiv, så trodde personen att det skulle ta bort allt för mycket fokus från 
spelet som spelas för tillfället.  
 
Andra argument mot interaktiv reklam var att spelaren var där för att spela och inte titta på 
reklam. Det menades istället att användarupplevelsen inte skulle bli bättre, eftersom spelaren så 
fort som möjligt vill komma bort ifrån reklamen och återvända till spelet.  
 
En person ansåg att interaktiv reklam hade potential, men att det helt och hållet beror på 
innehållet i reklamen. 

39 



 

6.2.13 Intentioner att fortsätta spela 

En del av intervjuerna kom in på ämnet om intentioner att fortsätta spela, och hur dessa kan 
påverkas av reklam i spelen. Deltagaren i intervju 1 var av åsikten att intentionerna att spela i 
stor grad beror på kvalitén på själva spelet, och inte påverkas så mycket av reklamen. Är det ett 
bra spel som man tycker om så är man villig att ta eventuella störningsmoment som reklam. Är 
spelet däremot inte bra så är risken större att man letar upp ett annat spel istället. Även 
personen i intervju 3 höll tyckte inte att intentionerna till att fortsätta spela påverkas av 
reklamen, men tyckte inte att toleransen för reklamen ökade ju mer spelaren tycker om spelet. 
Detta höll personen i intervju 2 med om och sa att även om spelet är bra men reklamen är usel 
så är chansen för fortsatt spelande låg. Då skulle personen hellre leta upp ett annat spel att 
spela. 

6.2 Analys av resultatet 

I detta avsnitt kommer resultaten från intervjuerna som utförts att analyseras. Reklamens 
faktorer och deras påverkan på användarupplevelsen kommer att diskuteras i förhållande till de 
åtta element och deras kriterier som presenterades i avsnittet om GameFlow, samt hur 
frustration och dess påverkan på flow.  

Frustration 

Frustration var ett återkommande tema i intervjuerna, och många deltagare uppgav att reklam 
ofta kunde bidra till frustration hos spelaren. Det som tydligast skapade frustration hos spelarna 
var när spelet spelet (reklamen) hindrade spelarna från att göra det dom ville eller uppnå sina 
mål. Som tidigare nämnts så kan frustration leda till att spelaren slutar uppleva flow. 
(IJsselsteijn et al 2007) 

Koncentration 

Från intervjuerna så framkom det att flera olika faktorer påverkar elementet koncentration, och 
vissa av de kriterier som finns för elementet. 
 

- Spel ska snabbt fånga användarens uppmärksamhet och hålla kvar deras fokus genom 
hela spelet 

 
Även om spelen lyckades med att fånga användarens uppmärksamhet så kunde spelarens fokus 
förstöras eller rubbas av flera faktorer hos reklamen. En av dessa var reklam som visades under 
spelets gång, då flera intervjudeltagare kände att den drog uppmärksamhet ifrån spelet och det 
fanns risk att klicka på den av misstag. En annan faktor var innehållet i reklamen, som kunde 
störa fokuset genom att skapa stora kontrast mellan stämningen i själva spelet och stämningen i 
reklamen. 
 
 

- Spelare ska inte belastas med uppgifter som inte känns viktiga 
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Alla utom en av de som deltog i intervjun ansåg att frivillig reklam som var starkt kopplad till 
spelets funktioner på ett sätt blev som ett måste, då alternativet att inte se på reklamen var 
alldeles för dåligt.  
 

- Spelare ska inte distraheras från den uppgift som de vill eller måste koncentrera sig på 
 
Det fanns även indikationer på att vissa typer av reklam kunde vara distraherande, som de små 
banners som visades under själva spelets gång. Det här höll dock inte alla med om, utan menade 
istället att spelaren är så fokuserad på spelet att de inte uppmärksammar reklamen.  

Utmaning 

Från intervjuerna så verkar det inte som att reklamens faktorer påverkar utmaningen i spelet. 
Detta kan ses som positivt då utmaning är en av de viktigaste delarna av GameFlow (Sweetser & 
Wyeth 2005) och det istället verkar som att utmaningen beror på hur själva spelet har 
designats, och inte påverkas av reklamen i spelet.  

Spelarutveckling 

Även om ingen av de faktorer som har undersökts verkar påverka spelarutveckling negativt så 
skulle möjligtvis några kunna påverka den positivt. En av de kriterier för spelarutveckling som 
finns är: 
 

- Spelare ska belönas för sina ansträngningar och framsteg 
 
Både frivillig reklam och frivilliga uppdrag är av den typen att spelaren bli belönad för att kolla 
på reklam, och belöningen kan ofta hjälpa spelaren att göra framsteg i spelet. Intervjudeltagarna 
såg också det här som positivt då det fanns ett incitament för spelaren att titta på reklam och att 
denne fick ut något av det, även om frivillig reklam var mer positivt är frivilliga uppdrag.  

Kontroll 

Att kontroll var viktigt för spelarna framstod tydligt, och många ekade just hur viktigt det är att 
spelaren själv får bestämma och aktivt göra de val som påverkar spelet.  
 

- Spelare ska ha en känsla av kontroll över spelets gränssnitt och inmatningssystem 
 
Den främsta faktorn som påverkade kontrollen för spelarna var den otydliga reklamen. När 
spelaren inte kunde identifiera vad som var reklam eller vad som tillhörde själva spelet så 
klickade spelaren på den, antingen av misstag eller av ren nyfikenhet, och förlorade sedan 
kontroll över spelet när de istället skickades till en virtuell butik med det de precis klickat på. 
Denna förlust av kontroll förklarades av några som att spelet inte beter sig som förväntat, då 
spelaren har en tanke om vad som ska hända, men sedan så händer istället någonting helt annat 
som spelaren inte hade några som helst intentioner för. 
 
Även vissa typer av reklam kunde ha en påverkan på spelarens kontroll. Vid användning av små 
banners tyckte vissa att det fanns en större risk att spelaren råkade klicka på reklamen av 

41 



 

misstag.  Utformningen här visade sig också påverka den kontroll spelaren har över 
gränssnittet. De kryss som användes för att stänga ned reklamen var ofta för små vilket ledde till 
att spelaren av misstag klickar på reklamen, eller så kunde inte spelaren alls ta bort reklamen, 
som i fallen med videoreklam. Sådan här design som gör att spelaren av misstag klickar på 
reklamen gör att spelaren inte har kontroll över sina handlingar, och inte korrekt kan översätta 
sina intentioner till spelet. 
 
Också frivillig reklam kunde leda till en minskad känsla av kontroll i spelet. I de fall då den 
frivilliga reklamen blir mer som ett måste, där spelaren är tvungen att titta på reklamen för att 
kunna fortsätta spela eller kringgå en lång väntetid, så upplevdes det att spelaren tappade 
kontrollen över vad som hände i spelet och hur spelaren valde att spendera sin tid.  

Tydliga mål 

Reklamen som kartlades hade ingen påverkan på spelets mål och inte heller ifrån intervju 
resultatet går det att hitta någonting som stödjer att faktorerna skulle ha en påverkan på det här 
elementet.  

Återkoppling 

Koncentration blir möjligt eftersom spelet ger omedelbar återkoppling till användaren när 
denne utför en uppgift (Sweetser & Wyeth 2005). Reklamen i spelen gav förvisso återkoppling 
till spelaren, men inte all reklam var tydlig att det var reklam. Detta gjorde att den otydliga 
reklamen ibland gav återkoppling som inte förväntades av spelaren då denne klickar på 
reklamen.  

Inlevelse 

Inlevelsen är en viktigt del av användarupplevelsen och från intervjuerna så framkommer det 
att flera olika faktorer hos reklamen kan påverka spelarens inlevelse. Den faktorn som 
upplevdes påverka inlevelsen mest var när i spelet som reklamen visades. Visades reklamen 
mitt under själva spelets gång så förstördes inlevelsen och spelaren blev distraherad.  
 
Även reklamens innehåll kunde ha en påverkan på inlevelsen enligt vissa personer då vissa 
uppgav att om reklamens tema är vitt skilt från spelets tema så kan det bli ett allt för stort 
kontrast och minska inlevelsen. En av aspekterna med inlevelse är att spelaren ska få en 
minskad oro över sig själv och sin vardag (Sweetser & Wyeth 2005), vilket innehållet i reklamen 
kunde påverkas, till exempel genom att göra reklam som var allt för personlig för spelaren eller 
gjorde reklam för någonting som fick spelaren på helt andra tankar än själva spelet.  

Social interaktion 

Ingen av den reklam som kartlades stödde social interaktion mellan spelare. Detta element 
återfinns snarare i själva spelet. 
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7. Slutsats 
Syftet med detta arbete har varit att få en en djupare förståelse för vilka faktorer som finns hos 
reklam i 

7.1 Påverkan på användarupplevelse 

Deltagarna i studien tyckte att reklam påverkar användarupplevelse i mer eller mindre 
utsträckning. Ofta på ett negativt sätt som bidrog till frustration, irritation och minskad inlevelse 
i spelet. Vissa faktorer kunde enligt intervju deltagarna själva bidra positivt till 
användarupplevelsen, till exempel den frivilliga reklamen och de frivilliga uppdrag, där spelaren 
själv fick valet att titta på reklam och sedan också blev belönad för att göra detta.  
 
En annan aspekt som kom upp hos flera intervjudeltagare var att användaren ska få ha 
valmöjligheter, och inte känna sig tvingad till att göra något denne inte vill, som att behöva titta 
på reklam för att fortsätta spela.  
 
Det visade sig också vara viktigt för intervjudeltagarna att reklamen, och spelet, betedde sig som 
förväntat och inte “lurade” spelaren. Då kunde en misstro skapas gentemot spelet och 
spelutvecklaren.  
 
Flera av intervjudeltagarna hade också svårt att se att de skulle sluta spela ett spel på grund av 
reklamen i spelet, utan att det i så fall mer berodde på kvalitén på spelet och inställningen till 
detta. De faktorer som upplevdes ha störst påverkan på användarupplevelsen var de som ledde 
till att användarens inlevelse i spelet stördes, eller skapade frustrationsmoment, som otydlig 
reklam eller för hög frekvens av reklam.  

7.2 Förslag till riktlinjer 

Grundat i den information som framkom i intervjuerna, samt av den teori och tidigare forskning 
som beskrivits så har tre stycken riktlinjer för design och användning av reklam i mobila spel 
tagits fram. På många frågor var åsikterna delade vilket har gjort att störst vikt har lagts på de 
åsikter där intervjudeltagarna var av någorlunda samma åsikter, och som stämmer överens med 
den modell för spelarnöje som har använts.  
 
Riktlinje 1: 
Visa tydligt för användaren vad som är reklam och vad som händer då användaren klickar på 
reklamen. 
 
Motivation till riktlinje: 
Alla användare uppgav det som viktigt att tydligt kunna identifiera reklam i spel. Reklam som 
spelaren inte insåg var reklam ledde till att de kände sig lurade och en misstro gentemot spelet 
uppstod. När spelare klickar på reklam denne inte förstår är reklam uppstår en känsla av 
förlorad kontroll, en viktig aspekt av det nöje spelaren upplever (Sweetser & Wyeth 2005). När 
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spelare klickar på reklam utan att veta om detta så uppstår även en känsla av frustration, som 
kan leda till att det flow spelaren upplever försvinner(IJsselsteijn et al 2007). 
 
Riktlinje 2 
Placera och visa reklamen på ett sådant sätt så att det inte stör användarens inlevelse i spelet.  
 
Motivation till riktlinje: 
Flera användare uppgav att de tycker att spel som placeras så att den visas under själva spelets 
gång, eller så att den avbryter själva spelandet skapar frustration och minskar inlevelsen för 
spelaren. Vidare leder det också till minskad koncentration då uppmärksamheten dras ifrån 
spelet till reklamen. Inlevelse och Koncentration  är två av de element som är viktiga för att 
spelaren ska känna nöje av spelet (Sweetser & Wyeth 2005) 
 
Riktlinje 3 
Implementera inte frivillig reklam på ett sådant sätt att det hindrar användaren från att spela, 
eller göra framsteg i, spelet 
 
Motivation till riktlinje:  
Frivillig reklam i utbyte mot belöningar i spelet har visat sig vara ett av de bästa sätt att använda 
reklam i spel (Unity 2015). Deltagare i intervjun uppgav dock att de blev frustrerade när frivillig 
reklam blev så gott som ett måste för att de skulle kunna fortsätta spela eller göra framsteg i 
spelet. (IJsselsteijn et al 2007). När den frivilliga reklamen blir som ett måste i stället för ett 
frivilligt alternativ, så förlorar också spelaren kontrollen över vad som händer i spelet och hur 
denne väljer att spendera sin tid i spelet, en viktig del av GameFlow (Sweetser & Wyeth 2005). 
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8. Diskussion 

8.1 Svar på forskningsfrågorna 

Genom arbetet har en större förståelse för reklamens faktorer och dess påverkan på 
användarupplevelsen inhämtats. Bland deltagarna i intervjuerna så var det mest de faktorer 
som skapade frustrationsmoment och sänkte inlevelsen i spelet som påverkade upplevelsen 
mest negativt, så som otydlig reklam och reklam som avbryter själva spelandet. En del av de 
reklam faktorer som undersöktes verkar dock mer vara upp till spelarens egna preferenser, 
exempelvis innehållet i reklamen, vilken typ av reklam som används och hur ofta reklam ska 
visas för användaren. För att få en djupare förståelse kring dessa faktorer så hade en större 
studie med mer väldefinierade målgrupper behövts.  
 
Utifrån intervjuerna och teorin så identifierades flera stycken åtgärder som utvecklare kan ta 
för att minimera den negativa påverkan som reklam har på användarupplevelsen. Detta 
resulterade i 3 stycken riktlinjer och motivationer till dessa.  Följs dessa riktlinjer då utvecklare 
implementerar reklam i sina mobila spel så är uppfattningen, utifrån resultatet av den här 
studien, att de leder till en mer positiv användarupplevelse och skapare större nöje för spelaren.  

8.2 Begränsningar och Reflektioner 

Mycket av den reklam som identifierades och undersöktes i studien kom primärt från två olika 
annonsnätverk, Ads by Google och Unity Ads. Detta kan vara anledningen till att reklamen inte 
skiljde sig åt allt för mycket. Ett annat möjligt tillvägagångssätt hade varit att söka upp olika 
annonsnätverk på förhand och undersöka vilka reklam alternativ de erbjuder sina medlemmar, 
för att på så sätt förhoppningsvis hitta flera olika typer av reklam och kunna identifiera fler 
faktorer.  
 
Att enbart välja spel med god position på topplistan kan också ha bidragit till att reklamen som 
identifierades inte hade allt för drastiska skillnader. Hade istället ett slumpmässigt urval av spel 
använts, eller spel med väldigt låga användarbetyg inkluderats i studien så är det fullt möjligt att 
en större mängd faktorer om reklam hade kunnat identifierats. Vidare så undersöktes en 
relativt låg mängd spel, sett till det antal spel som finns tillgängliga för användare att välja 
mellan.  
 
Under intervjuerna upplevdes det som svårt att få detaljerade svar på vissa av frågorna som 
ställdes, till exempel reklamens frekvens. En möjlig anledning till detta kan ha varit det material 
som visades upp för deltagarna. Ett alternativ till att använda bilder hade varit att istället låta 
deltagarna spela de spel som undersöktes, för att kunna uppleva de olika typerna av reklam och 
dess faktorer där och då. Deltagarna hade då varit mer involverade och det är möjligt att detta 
skulle framkallat fler känslor och åsikter, vilket i sin tur förhoppningsvis hade lett till mer 
detaljerade svar. Detta hade dock krävt längre tid för genomförande och alla reklam faktorer 
som identifierats hade kanske inte kunnat diskuteras.  
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Det är också tänkbart att en annan typ av metod hade kunnat användas för att få ut mer 
information eller annan information än intervjuerna. Exempelvis så är fokusgrupper bra för att 
få igång diskussion kring ett ämne och samtidigt låta folk med olika åsikter diskutera sina 
ståndpunkter med varandra. Detta skulle dock återigen ha inneburit att alla faktorer inte skulle 
kunna ha ägnats den tid de gjorde i intervjuerna, och vissa hade fått ha högre prioritet än andra. 
Även urvalet till metoden var begränsad, då ett bekvämlighetsurval gjordes och deltagarna 
utgjordes av en relativt homogen målgrupp. Ett bredare urval skulle kunna ha möjliggjort att 
undersöka skillnader mellan till exempel ålder, kön och olika erfarenheter av mobila spel. 
 
I och med ovan nämnda begränsningar av metoden och urvalet så har det även resulterat i att 
de riktlinjer som har tagits fram hamnat på en generell och övergripande nivå. Det är möjligt att 
man med en annan forskningsstrategi och annat urval skulle kunna ta fram riktlinjer som är 
mer specifika för de olika faktorerna hos reklamen. 

8.3 Fortsatt forskning 

Den här studien var begränsad till hur reklam i dagsläget används vid mobila spel. Det finns 
dock andra typer av reklam som skulle kunna användas i mobila spel och möjligtvis öka 
användarvänligheten. Ett exempel som har beskrivits tidigare är interaktiv reklam. Det finns 
bevis som pekar på att interaktiv reklam kan öka effektiviteten av marknadsföring i mobiler 
samt användares inställning emot denna (Gau, Rau, & Salvendy 2009). Exempel på hur sådan 
interaktiv reklam skulle kunna utformas för att användas i spel och andra applikationer finns 
tillgängliga (mNectar & Branch Metrics 2015), men större studier över hur andra 
implementationer skulle kunna utformas eller hur bra de presterar, sett till 
användarupplevelsen, jämfört med den typ av reklam som används idag krävs för att fastställa 
ifall interaktiv reklam hade varit den rätta vägen att gå. 
 
Utöver detta skulle en kvantitativ studie där mer mätvärden på användarupplevelsen används 
och ett större antal deltagare ingår skulle kunna utföras för att försöka säkerställa vilka faktorer 
hos reklam som har störst påverkan på användarupplevelsen och hur påverkan skiljer sig åt, för 
att på så sätt kunna ta fram riktlinjer som är mer specifika och går in på detaljnivå för olika 
typer av reklam. 
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10. Bilagor 

Bilaga A. Intervjuprotokoll 

Syfte med intervjun: 

 
- Undersöka hur användarens helhetsupplevelse påverkas av reklamen 
- Undersöka hur användarens inställning till spelet påverkas 
- Undersöka användarens intentioner att fortsätta spela 
- Undersöka användarens uppfattning av märke (skaparen av spelet) 

 
I början av intervjun: 
 
Börja med presentation av arbetet som utförs och syftet med intervjun, tillstånd att spela in och 
använda, försäkran om anonymitet. 
 

Grundläggande frågor: 
 
Hur gammal är du? 
 
Hur ofta spelar du spel i mobilen? 
 
När brukar du spela spel? I vilken miljö? 
 
Brukar du spela gratisspel eller köper du spel? Varför? 
 

Teman som ska utforskas: 

 
Reklam i allmänhet: 
 
Hur ser din inställning till reklam i allmänhet ut? 
 
Vad tycker du om den affärsmodell som många företag idag har, där spelen är gratis men 
innehåller reklam för att genererar intäkter.  
 
Vad karaktäriserar bra reklam enligt dig? 
 
Vad karaktäriserar dålig reklam enligt dig? 
 
Reklam i mobila spel: 
 
Hur länge tycker du det är okej att reklam visas? (Frivillig reklam, ofrivillig reklam)  
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Ett spel innehåller ofta många olika stadier, när vill du helst se reklam i spelet / när vill du helst 
inte se reklam i spelet? 
 
Videor för att låsa upp funktioner: 
 
Vad tycker du om att spelaren för något i gengäld för att titta på reklam? 
 
I vissa spel kan man välja att titta på reklam för att låsa upp funktioner eller slippa vänta en viss 
tid. Vad tycker du om det? Beskriv reklamen som visas och visa bilder (C.A.T.S) 
 
I andra spel så är reklamen starkare knuten till grundfunktioner i spelet. Här är ett spel där du 
får ett visst antal försök per dag, när du sedan har förbrukat dina försök så måste du titta på en 
video (eller betala) för att kunna fortsätta spela. Vad tycker du om det? Visa bilder (Rolling Sky) 
 
Utföra uppgifter för att låsa upp funktioner: 
 
Andra spel låter användare utföra uppgifter för att låsa upp funktioner eller tjäna poäng. Till 
exempel så kan man gilla en facebooksida eller prenumerera på en youtubekanal. Hur känner 
du för det? Visa bilder (Subway surfer) 
 
Reklam när man startar/stänger spelet: 
 
En del spel visar en reklambanner direkt när du startar spelet. För att komma till spelet måste 
du stänga ned denna. Vad tycker du om det här sättet att implementera reklam? Visa bilder 
(Rolling sky) 
 
Ett annat sätt att implementera reklam är att visa den när spelet stängs ned, alltså att 
användaren trycker på avsluta och sedan visas en reklam innan spelet avslutas. Vad tycker du 
om det? Jämför med när man startar spelet? Visa bilder 
 
Placering av reklam: 
Vilken av dessa utformning på reklam föredrar du? Varför? Visa olika små banners 
 
Interaktiv reklam: 
 
Det finns försök med att göra reklamen mer interaktiv för användaren. Hade detta bidragit till 
en bättre användarupplevelse? Beskriv mNectars projekt som exempel 
 
Betala för att slippa reklam: 
 
Vissa spel ger dig möjligheten att betala för att slippa reklam. Tankar? Visa bilder (Dancing line) 
 
Intentioner att fortsätta spela: 
Har du någonsin slutat spela ett spel på grund av reklamen i spelet? 
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Vart går din gräns, då du skulle sluta spela? 
 
Inställning till spelet: 
 
Kan du beskriva hur din inställning till spel påverkas av reklam? 
 
Hur skulle du vilja se att spel använde sig av reklam? 
 
Reklamens tydlighet: 
 
Vad tycker du om de här sätten att presentera reklam för användaren? Visa bilder (Ballz, Laser 
spinner). Varför är det bra/dåligt?  
 
Hur ofta ska reklam visas? 
 
reklam som ser ut som ikoner 
 
Brand perception 
 
När du letar efter nya spel, hur gör du? Be dom beskriva Brukar du titta på topplistor? Titta hos 
utvecklare som har gjort spel du gillar?  
 
Hur påverkar tidigare erfarenheter med reklam ditt val av spel?  
 
 
Potentiella uppföljningsfrågor till alla frågor: 
 

● Kan du ge ett exempel? 
● Kan du utveckla lite mer på det spåret? 
● Kan du förklara lite mer hur du tänker kring det? 
● Jag förstår inte vad du menar riktigt 
● Är det något mer? 
● Hur påverkar detta din användarupplevelse? 
● Vill du fortsätta spela det här spelet? 

 

Efter intervjun 

 
● Identifiera teman och åsikter 
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Bilaga B. Spel i kartläggning 

 

Spel Plats i topplistan Typer av reklam 

C.A.T.S 1 Videor fullskärm 

Ballz 3 Videor fullskärm, små 
banners, banners helskärm 

Subway surfers 5 Videor fullskärm, uppdrag 

Rolling Sky 6 Videor fullskärm 

Dancing line 7 Videor fullskärm, banner 
helskärm 

Laser fidget hand spinner 8 Små banners, banner 
helskärm, ikoner 

Build a bridge 9 Videor fullskärm, ikoner 

Slither.io 11 Banner helskärm 

Monster hero city battle 12 Videor fullskärm, banner 
helskärm, små banners 

Seconds  14 Videor fullskärm, banner 
helskärm, små banners 

Block! Hexa Puzzle 17 Banner helskärm, små 
banners 

Sling Kong 18 Ingen reklam påträffades, 
dock köp för att ta bort 
reklam. 
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