


Logotypanalys i Rörlig Bild med hjälp av en Eye-Tracker

Sammanfattning
Många undersökningar har gjorts inom marknadsföringsområdet med hjälp av eye-tracker. 
Gemensamt för majoriteten av dessa undersökningar är att de har gjorts på statisk reklam såsom 
reklam i tidningar och reklambanderoller på hemsidor. Relativt få undersökningar har gjorts där 
reklamen är integrerad i den rörliga bilden.

I denna rapport undersöks logotyper i rörlig bild med hjälp av en eye-tracker där syftet var att 
undersöka relationen mellan fixering av blick på, tidigare kännedom om och hågkomst av 
logotyper. En studie genomfördes på 12 testpersoner som fick titta på ett filmklipp medan en eye-
tracker registrerade deras ögonrörelser. De fick därefter svara på en enkät som handlade om 
logotyperna som presenterats i klippet. 

Resultatet visar att personer kommer ihåg logotyper som de har fixerat blicken på och samtidigt har 
tidigare kännedom om i större utsträckning än logotyper som de inte har någon tidigare kännedom 
om. En säker relation mellan tidigare kännedom och benägenhet att fixera blick har inte kunnat 
hittas. Fler studier bör därför göras med fler filmklipp, logotyper och testpersoner för att uppnå ett 
säkrare resultat. 

Vid studier av objekt i rörlig bild med eye-tracker, där intresse av att undersöka om objektet 
uppfattats eller ej finns, bör en studie av den minsta fixeringstid som krävs för att uppfatta objektet 
först göras. Det bör även göras fler studier på hur graden av hågkomst, tidigare kännedom och 
egenskaper hos fixeringar påverkar resultatet. 



Analysis of Logotypes in Moving Picture with an      
Eye-Tracker

Abstract
Many studies have been done in the field of marketing with the help of an eye-tracker. The common
element in the majority of these studies is that they are done on static advertising such as 
advertisements in magazines and web banners. Relatively few studies have been done when the 
advertisements are integrated in the moving picture.

In this report logotypes that are integrated in the moving picture are investigated. The purpose of 
this report is to investigate the relationship between fixation of gaze, prior knowledge and the 
ability to recall. A study was done on 12 test subjects. The given task was to watch a film clip while
their eye movements were registered with an eye-tracker. After the test they filled out a 
questionnairie about the presented logotypes in the clip.

The result tells us that people are better at remembering logotypes that they have fixated on and 
simultaneously had prior knowledge of than logotypes that they fixated on but had no prior 
knowledge of. No certain relation was found between prior knowledge and the tendancy of fixating 
ones gaze was found. More studies have to be done with more clips, logotypes and test subjects in 
order to obtain a certain result.

When investigating objects in moving picture with the help of an eye-tracker, when you are 
interested in investigating whether the object are resigistred or not, a study about the shortest 
required fixation duration for registration of the object should be done in advance. More studies 
need to be done on how properties of fixations, the degree of recollection and prior knowledge 
affects the result. 
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1. Inledning

1.1 Bakgrund
Metoder för att registrera var människor tittar, så kallad eye-tracking, har funnits i 
varierande former i över 100 år (Poole & Ball 2006). Idag är det vanligt att en eye-
tracker, en apparat som mäter ögonrörelser med hjälp av infrarött ljus, används i så 
skilda områden som medicin, marknadsföringsundersökningar och datorspel (Tobii 
2015).

På marknadsföringsområdet har det gjorts ett stort antal studier med eye-tracker. 
Gemensamt för flertalet av dessa studier är att objekten som har undersökts har varit 
statiska såsom reklambanderoller på hemsidor och web-tv (Lamaa 2011) eller tryckt 
reklam (Wedel & Pieters 2000). Dock har mycket få undersökningar med eye-tracker 
gjorts där reklamen är integrerad i rörlig bild (Wedel & Pieters 2008).

Vi vill i uppsatsen undersöka rörlig bild med hjälp av en eye-tracker. Det här området är
mycket brett och vi har därför begränsat oss till att undersöka relationen mellan fixering
av blick, kännedom och hågkomst.

Fixering av blick är viktigt när det gäller att uppmärksamma en logotyp (Wedel & 
Pieters 2000). Detta är också något som lämpar sig att undersöka med en eye-tracker 
(JooWon Lee & Jae-Hyeon Ahn 2012).

Kännedom har stor betydelse när det gäller fixering av blick. Det är sedan tidigare känt 
att det finns ett samband mellan tidigare kännedom och fixering av blick som säger att 
man är mer benägen att fixera blicken på kända objekt än okända objekt (Kim S & 
Rehder B 2011). Det kan därför vara av intresse att se om detta även stämmer för 
logotyper som visas i rörlig bild.

Hågkomst är också ett viktigt kriterium när det gäller att bedöma hur framgångsrik en 
reklamfilm eller en sponsring är. Hågkomst av sponsorernas varumärken brukar 
användas som ett kriterium för att bedöma hur lyckat ett sponsorskap är (Tripodi et al. 
2003). Hågkomst är också ett viktigt kriterium för att undersöka om en logotyp är 
väldesignad. (Lundell et al. 2005).
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1.2 Liknande undersökningar
I en studie av Michel Wedel och Rik Pieters (2008) på forskning inom marknadsföring 
med eye-tracker påpekar de att mycket forskning har gjorts på tryckt reklam med hjälp 
av eye-tracker medan nästan ingen forskning har gjorts på reklam i rörlig bild med hjälp
av eye-tracker, som till exempel TV-reklamer och produktplacering i filmer. Den här 
typen av scener kallar de för “dubbelt dynamiska” då inte bara ögonen förflyttar sig, 
vilket är fallet med undersökningar av till exempel tryckt reklam, utan även bilderna 
som ögonen tittar på rör på sig. Den här ökade komplexiteten är troligen också 
anledningen till att så få liknande undersökningar har gjorts och till att det har varit svårt
för oss att hitta dessa.

Vi har dock hittat en undersökning gjord av d’Ydewalle och Tamsin (1993) som 
påminner om vårt arbete. De undersökte igenkänning och hågkomst av reklam från 
reklampaneler i en fotbollsmatch. I undersökningen fick testpersonerna titta på en 
fotbollsmatch medan ett system för ögonregistering filmade deras ögonrörelser. Efter 
matchen presenterades de oförberedda testpersonerna med bilder på både reklam som 
hade funnits med i matchen (på reklampanelerna) och reklam som inte hade funnits med
varefter de fick svara på vilken reklam de trodde hade funnits med i klippet. Resultatet 
från undersökningen visade på att reklampanelerna inte drog till sig ögonens 
uppmärksamhet nämnvärt och att den reklam som testpersonerna angav att de trodde 
fanns med i klippet till stor del var ett resultat av rena gissningar. Till skillnad från den 
undersökningen lägger vi i vår studie ett större fokus på hur tidigare kännedom inverkar
på benägenheten att fixera blick och att komma ihåg reklam i rörlig bild.

1.3 Syfte
Syftet med den här studien är att med hjälp av eye-tracker undersöka relationen mellan 
kännedom, hågkomst och fixering av blick på logotyper som är integrerade i rörlig bild.
Vi tänker oss att det här arbetet kan vara av intresse för yrkesverksamma inom 
marknadsföring som antingen själva vill göra undersökningar med eye-tracker eller 
inför beslut om marknadsföring av sitt varumärke i medier med rörlig bild.

1.4 Problemformulering
På grund av komplexiteten hos relationen mellan kännedom, hågkomst och fixering av 
blick på logotyper i rörlig bild har vi begränsat oss till att försöka besvara dessa frågor 
med hjälp av eye-tracker:

• Vilken relation finns mellan kännedom och benägenhet att fixera blick på 
logotyper som visas i rörlig bild?

• Vilken relation finns mellan kännedom och hågkomst av logotyper som visas i 
rörlig bild och som personer har fixerat blicken på?
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1.5 Avgränsningar
Vi gör inte skillnad på olika typer av fixeringar utan undersöker endast om fixering har 
skett eller inte (enligt den valda definitionen av fixering som beskrivs under 3.8). Vi 
undersöker till exempel inte hur långa fixeringarna är, hur tätt fixeringarna sker, var på 
logotypen fixeringen sker eller andra faktorer som möjligtvis kan påverka hur 
fixeringen kan tolkas.

Vi undersöker inte om hågkomst kan delas in i flera grader av hågkomst, till exempel 
hur säkra personer är på att de kommer ihåg en logotyp eller hur väl de kommer ihåg en 
logotyp. Vi undersöker heller inte graden av tidigare kännedom av logotyperna. Vi tar 
endast hänsyn till om personerna anger att de sett logotypen eller ej samt om de har 
någon tidigare kännedom om logotypen eller ej.

Det är möjligt att uppfatta objekt i periferiseendet (Dennis et al. 2002). Det skulle kunna
vara så att en person sett en logotyp i periferin och lyckats uppmärksamma den fastän 
blicken aldrig fixerats där enligt eye-trackern. Detta är inte något vi kommer ta hänsyn 
till.

Vi begränsar oss till att endast analysera de logotyper som vi anser är tydliga. Vi 
definierar logotyper som vi med enkelhet kan identifiera i filmklippet som tydliga 
logotyper. Vi tar ej hänsyn till graden av tydlighet hos logotyperna utan bara till hurvida
dessa är tydliga eller ej. Vi tar heller ingen hänsyn till hur logotyperna presenteras, till 
exempel vilken storlek logotyperna har eller hur lång tid dessa visas på skärmen.

1.6 Hypoteser
Vi tror att tidigare kännedom av en logotyp kommer att öka benägenheten att fixera 
blicken på den eftersom tidigare studier har indikerat på att personer har större 
benägenhet att fixera blicken på något personerna känner till sedan tidigare (Kim S & 
Rehder B 2011). Vi tror att personer som har fixerat blicken på en logotyp kommer att 
ha större benägenhet att komma ihåg logotypen om personerna har tidigare kännedom 
om logotypen.
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2. Teori
I det här kapitlet förklarar vi först viktiga begrepp som används i det här arbetet varefter
en förklaring ges av vad en eye-tracker är.

2.1 Begrepp
Rörlig bild - Med rörlig bild menar vi fenomenet när ett antal stillbilder visas i snabb 
takt efter varandra för att skapa en illusion av att bilden rör på sig.

Fixering - När vi använder begreppet fixering menar vi ögonfixeringar som överstiger 
vårt val av minsta fixeringstid som i del 3.8 sätts till 60ms.

Kännedom - När vi använder begreppet kännedom av en logotyp menar vi personens 
angivelse om denne känner till en logotyp innan studien genomfördes. Med graden av 
kännedom menar vi hur väl en person känner till en logotyp. 

Känd och okänd logotyp - Samma logotyp kan vara både känd och okänd beroende på 
betraktarens perspektiv. Om personen anger att denne har tidigare kännedom om 
logotypen räknas logotypen som en känd logotyp i detta fall. Om en annan person anger
att denne inte har tidigare kännedom om samma logotyp räknas samma logotyp som 
okänd i detta fall.

Hågkomst - Detta begrepp syftar i vårt arbete på personers angivelse att de kommer 
ihåg att de har sett en logotyp i vårt filmklipp.

E-sport - E-sport är en förkortning av elektronisk sport och är ett samlingsnamn för alla
tävlingar som är utförda med hjälp av datorer eller spelkonsoler (Svenska 
Esportsföreningen). När vi nämner E-sport i vår uppsats syftar vi på tävlingsinriktat 
datorspelande.

Presentation av logotyper - När vi använder begreppet presentation av logotyper 
menar vi hur logotyper presenteras i den rörliga bilden. Till exempel storlek på 
logotypen, placering av logotypen, hur ofta och hur länge logotypen visas i bild och från
vilken kameravinkel den visas.
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2.2 Eye-tracking

2.2.1 Vad är en eye-tracker och hur fungerar den?
En eye-tracker är en apparat som används för att registrera var en person tittar. Eye-
trackern består av en infraröd lampa och en kamera som kan filma i det infraröda 
spektrumet. Eye-trackern skickar ut infrarött ljus vilket sedan reflekteras från ögonen 
tillbaka till eye-trackerns kamera. Eye-trackern använder denna information för att först 
identifiera ögonens position och sedan förhållandet mellan pupillernas position och 
kameran. För att eye-trackern ska kunna omvandla denna data till information om var 
på skärmen personen riktar sin blick så behöver eye-trackern kalibreras för varje enskild
person som använder eye-trackern. Vid kalibreringen tittar personen på ett antal 
referenspunkter som placerats på bestämda positioner på skärmen. Eye-trackern kan 
med informationen om förhållandet mellan pupillernas position och kameran då 
användaren riktat sin blick mot referenspunkterna tolka var på skärmen personen riktar 
blicken (Crane & Steele 1984), (Poole & Ball 2006).

2.2.2 Vad är en ögonfixering?

En ögonfixering är en period av relativ stabilitet mellan två ögonrörelser. Under en 
sekund förflyttar sig ögonen vanligtvis mellan 2-5 gånger för att samla in information 
om omgivningen (Salthouse & Ellis 1980). Detta innebär att ögonen normalt sett fixerar
på en punkt någonstans mellan 200-500 ms. Detta säger dock ingenting om den minsta 
tiden som krävs för att ett öga ska uppfatta ett visst objekt. I en text där Tobii beskriver 
sin fixeringsalgoritm till sin mjukvara för eye-trackers har de satt 60 ms som gräns för 
vad de definierar som en kort fixering (Tobii 2011). Detta är något lägre än vad 
Salthouse och Ellis kom fram till i ett experiment där de undersökte tiden det krävdes 
för att uppfatta en vokal i en slumpvis textsekvens på fem bokstäver. I den 
undersökningen kom de nämligen fram till att om en säkerhet på 90-95 % accepterades 
krävdes det en fixering på mellan 80-100 ms för att uppfatta vokalen (Salthouse & Ellis 
1980). En viktig faktor att tänka på är att den minsta tiden ögonen behöver fixera på ett 
objekt för att tillgodogöra sig informationen beror på objektets typ och hur svår 
extraktionen av informationen är (Wedel & Pieters 2000). Det finns således ingen 
allmän definition för den minsta tiden som krävs för att det ska räknas som en fixering.
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3. Metod

3.1 Sammanfattning av metod
Vi genomförde en studie på 12 testpersoner som var mellan 18-27 år gamla. 
Testpersonerna fick titta på ett cirka 7 minuter långt filmklipp från en sändning av ett E-
sportevenemang medan en eye-tracker spelade in var testpersonerna tittade under 
klippet. De fick därefter svara på en enkät där vi bland annat samlade in information om
tidigare kännedom och hågkomst av logotyperna i klippet. Informationen vi samlat in 
med hjälp av eye-trackern och enkäterna användes sedan för att besvara vår 
problemformulering.

3.2 Ändrad problemformulering
Under arbetets gång har vi ändrat på vår problemformulering och snävat av vår 
inriktning vilket har lett till att vi i enkäten undersöker mer än vi behöver. Vi slår ihop 
några av svarsalternativen på enkätfrågorna och väljer att inte använda oss av all 
information vi fick i enkäten. Vi diskuterar hur den ändrade problemformuleringen 
påverkade oss under metodkritik. För en komplett lista på de ändringar som gjorts se 
avsnitt 9.1 under bilagor.

3.3 Val av eye-tracker
I vår undersökning använde vi oss av en eye-tracker som kopplats till en dator. Vi hade 
tillgång till tre olika eye-trackers som vi kunde använda i vår undersökning: Tobii X2, 
Tobii X1 Light och Steelseries Sentry (utvecklad av Tobii). Tobii X1 Light var den 
äldsta av dessa eye-trackers och var cirka två år gammal. Fördelen med Tobii X1 Light 
var att den kunde användas med det öppna-källkodsprogrammet Ogama (vilket var det 
enda analysprogram för eye-trackers vi hade tillgång till) som analyserar och skapar 
statistik över var tittaren riktar sin blick. Vi testade samtliga eye-trackers för att själva 
bedöma deras precision. Med precision menar vi hur väl vi upplevde att eye-trackern 
registrerade våra ögonrörelser. Vi ansåg att Tobii X1 Light hade för dålig precision för 
den undersökning vi ville göra eftersom den inte klarade av att behålla sin precision 
tillräckligt bra med den ökade ögonaktiviteten som sker vid tittande på rörlig bild. Vi 
upplevde att Tobii X2 hade mycket bättre precision än Tobii X1 men den kunde inte 
användas med Ogama. Steelseries Sentry ansåg vi hade bäst precision, men den kunde 
precis som Tobii X2 inte heller användas tillsammans med Ogama.

Då hög precision var mycket viktigt i vår undersökning föll valet på Steelseries Sentry. 
Följden av detta blev att vi fick god precision men att vi inte kunde använda något 
program för statistisk analys av blicken och data behövdes därför analyseras manuellt. 
Vi ansåg att fördelen med den ökade precisionen övervägde att ha tillgång till 
analysprogrammet Ogama eftersom vi var tvungna att ha god precision för att kunna 
avgöra om en person fixerar blicken på en logotyp (som ofta visas i litet format) eller 
inte. Datan vi skulle ha samlat in om vi trots allt skulle ha använt oss av Ogama 
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tillsammans med Tobii X1 Light anser vi inte skulle blivit trovärdig eftersom vi 
bedömde att den inte hade tillräckligt bra precision för att bedöma fixeringar på 
logotyper som visas i litet format.

3.4 Val av filmklipp
För att vi skulle kunna besvara vår problemformulering behövde vi ett filmklipp som 
innehöll rörliga logotypelement. Valet föll på ett filmklipp från datorspelsevenemanget 
Dreamhack Winter 2014 som ägde rum i Elmias mässhallar i Jönköping (Dreamhack 
2014). När vi i fortsättningen använder benämningen “klippet” så refererar vi till detta 
filmklipp. I klippet visas några av personerna som är med och tävlar, vilka har på sig 
klädsel med logotyper på. Vi ser också logotyper på utrustningen som de tävlande 
använder som till exempel på datorskärmar. I klippet visas även små statiska 
reklambanderoller överlagda ovanpå sändningen samt en sekvens som visar en match 
mellan de två lagen Ninjas in Pyjamas och LDLC i spelet Counter-Strike (Twitch 
2014).

Bild från vårt valda klipp som visar spelarnas klädsel med logotyper, en logotyp på datorskärmen
samt en statisk reklambanderoll i det nedre högra hörnet. Alla logotyper utom de logotyper som visas

på den statiska reklambanderollen är med i den rörliga bilden.

När vi valde klipplängden fick vi göra flera avvägningar. Den främsta anledningen till 
att vi ville ha ett långt filmklipp var att vi ville vara säkra på att vi hade samlat in 
tillräckligt med data att analysera då vi inte visste hur mycket testpersonerna skulle titta 
på logotyperna. Det som talade för ett kortare klipp var att vi inte ville att testpersonerna
skulle bli uttråkade vilket vi tänkte skulle kunna öka risken att testpersonerna skulle 
börja röra på sig eller titta på skärmen utan att ta in någon information. Det var viktigt 
att testpersonerna inte rör huvudet alltför mycket eftersom detta påverkar förhållandet 
mellan pupillernas position och kameran. Valet föll därmed på att klippet skulle vara 7 
minuter långt.
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3.5 Urval
Alla testpersoner som deltog i vår studie var studenter från programmet Medieteknik på 
KTH och läste kursen Programintegrerande kurs i medieteknik. Deltagarna var mellan 
19 och 27 år gamla.

3.6 Genomförande av studie
En kallelse per e-post skickades till de 15 studenter som skulle delta i undersökningen 
av vilka 12 i slutändan deltog. Vi valde att inte förklara för studenterna vad syftet var 
med studien utan förklarade endast att de skulle titta på ett klipp från ett E-
sportsevenemang där spelet Counter-Strike spelades medan en eye-tracker skulle 
dokumentera deras ögonrörelser. Detta gjorde vi för att det fanns en risk för att vetskap 
om att reklam var centralt i undersökningen skulle få studenterna att aktivt leta efter 
reklam, vilket skulle ha bidragit till ett onaturligt tittande jämfört med hur personer 
generellt sett tittar (Kim S & Rehder B 2011). Vi uppmanade även studenterna att inte 
tala om vad undersökningen handlade om med andra personer innan alla hade 
genomfört studien.

Bilden visar hur uppställningen av utrustningen såg ut vid genomförandet av studien. Eye-trackern
markeras med den röda rektangeln.
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Så här såg genomförandet av studierna ut vid träff med varje enskild testperson:
1. Mötena skedde i ett rum som var fritt från störande ljud och störande moment. 

Vi sa till testpersonen att denne skulle titta på ett videoklipp från en sändning 
från ett evenemang inom E-sport. Vi förklarade att testpersonens ögonrörelser 
skulle dokumenteras av en eye-tracker.

2. En förklaring av hur eye-trackern används och hur eye-trackern kalibrerades 
gavs. När en kalibrering utförts så kontrollerade vi kalibreringens kvalité och 
valde eventuellt att kalibrera om ifall vi inte var nöjda. När kalibreringen 
godkänts bad vi testpersonen att försöka sitta stilla på ungefär samma position 
som när kalibreringen utfördes eftersom precisionen påverkas om man rör på sig
för mycket.

3. Hela klippet spelades upp för testpersonen och samtidigt som testpersonen 
tittade på klippet spelades klippet in tillsammans med informationen om var 
testpersonen tittade.

4. Testpersonen fick svara på vår enkät.
5. Syftet med studien förklarades och vi visade testpersonerna hur deras resultat 

blev. Därefter fick testpersonerna lämna kommentarer eller kritik om 
undersökningen om de önskade.

Bilden visar nio gula referenspunkter som används för att kontrollera hur exakt kalibreringen har
blivit. Cirkeln som omsluter referenspunkterna kallar vi för marginalcirkeln. Här riktas blicken mot
den mittersta punkten vilket illustreras genom en grupp av små gula prickar (kalibreringspunkter). I

det här fallet verkar kalibreringen av mittpunkten ha blivit bra men om man skulle vara missnöjd
med kalibreringen på någon av punkterna kan man göra om kalibreringen genom att trycka på

“Recalibrate”. 

Vid utförande av kalibreringen så kalibrerades eye-trackern flera gånger per testperson 
för att hitta vilken potential varje testperson hade för att få en så exakt kalibrering som 
möjligt. Exaktheten bedömdes i första hand genom att alla kalibreringspunkter skulle 
vara inom marginalcirkeln då vi bad testpersonen att titta på referenspunkterna. En 
kalibrering då alla referenspunkter inte var inom marginalcirkeln godkändes inte. I 
andra hand gjorde vi en samlad bedömning att alla kalibreringspunkter skulle vara så 
nära referenspunkten som möjligt.
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3.7 Enkät
Efter att testpersonerna hade tittat på klippet fick de besvara en enkät (se bilagor).

I början av enkäten gavs en lista på de logotyper som vi ansåg vara tydliga i klippet. Vi 
frågade först om användaren trodde sig ha sett logotypen i klippet. Den andra frågan 
handlade om ifall deltagarna kände till logotypen sedan tidigare. Svarsalternativet “Vet 
ej” fanns med för att testpersonerna inte skulle känna sig tvingade att svara jakande eller
nekande på frågorna.

Förutom de logotyper som fanns med i klippet hade vi även med två logotyper som inte 
alls var med i klippet, nämligen logotyperna för Steelseries och Kingston. Tanken här 
var att se ifall testpersonerna angav att de sett en logotyp som inte fanns med för att 
kunna säga något om kvalitén av resultatet. Vi ville också ha med några logotyper som 
inte fanns med för att skapa osäkerhet bland testpersonerna så att de inte skulle veta att 
varje logotyp som fanns med i enkäten också fanns med i klippet.

Vi lämnade slutligen ett öppet kommentarsfält där vi uppmuntrade till kritik av 
undersökningen, upplysning om oklarheter och till att lämna övriga kommentarer.

3.8 Analys av klippet

Ring/Spotlight av Steelseries Sentry. Eye-trackern tolkar att blicken är riktad mot en punkt
någonstans inom den här ringen. I det här fallet riktas blicken på logotypen Crucial.
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När klippet spelades upp för testpersonerna använde vi oss av programmet Open 
Broadcaster Software för att spela in var de tittade på bilden. Programmet lade ihop 
klippet med informationen från eye-trackern om var testpersonerna tittade och spelade 
in detta i hastigheten 25 bilder per sekund. Resultatet blev som i bilden nedan där 
informationen om var testpersonerna tittade visualiserades i form av en ring med vars 
hjälp vi hela tiden under klippet kunde se var testpersonerna riktade blicken. De 
resulterande klippen analyserades sedan manuellt med hjälp av 
videoredigeringsprogrammet Adobe Premier Pro där vi kunde se under hur många 
bildrutor blicken riktades mot en punkt och därmed även hur lång tid ögonen fixerade 
på ett visst ställe på bilden.

Att samplingsfrekevensen hos bildinspelningen var 25 bilder per sekund innebar att det 
var 40 ms mellan varje bildsampling. Eye-trackern som vi använde hade en 
samplingsfrekvens på 50 bilder per sekund (Steelseries 2015), vilket innebar att den 
samplade eye-trackingdata en gång var 20:e ms. Eftersom vi ville missa så få potentiella
fixeringar som möjligt använde vi det lägsta tidskravet vi kunde hitta för en kort 
fixering vilket var på 60 ms (Tobii 2011). Vi ville vara säkra på att de potentiella 
fixeringarna var över 60 ms vilket gav oss kravet på att blicken måste ha riktats mot en 
fix position under minst 3 bilder i följd för att det ska ha räknats som en fixering. En 
fixering under 3 bildrutor kunde som minst vara 80 ms lång vilket illustreras av bilden 
nedan. 

Minsta möjliga fixeringstid för en fixering som ur bilden tolkas som 120 ms är 80 ms. Detta eftersom
det minsta antalet samplingar från eye-trackern som behövs för att en fixering på en logotyp ska visas

under 3 bilder är 4, vilket gör att en fixering under 80 ms inte registreras. Vi ser här att den minsta
fixeringstiden på 80 ms är oberoende av när eye-trackerns samplingar görs i förhållande till

bildsamplingen. I fall 1 ligger samplingen från eye-trackern före bildsamplingen. I fall 2 ligger
samplingen från eye-tracken efter bildsamplingen.
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Ringen som mjukvaran till eye-trackern skapade hade en radie på 1 cm. Vi kunde vara 
säkra på att testpersonernas blick riktades någonstans inom ringen eftersom Tobiis eye-
trackers har en precision på mindre än en centimeter (Tobii 2010). Vi kunde dock inte 
vara säkra på exakt var inom ringen blicken riktades vilket betydde att det skulle kunna 
vara så att blicken var i utkanten av ringen. Vi visste också att direktseendet, som är den
del av synfältet där människor kan uppfatta mest detaljrikedom, inte bara innefattar en 
liten punkt utan ett område som är begränsat upp till 30° av synfältet (Skillen 2007). Vi 
beslutade oss därför för att definiera en potentiell fixering som att bara någon del av 
ringen ska innesluta en del av en logotyp under minst 3 sammanhängande bildrutor.

Bilden visar en serie på 8 närbilder från vårt valda klipp som illustrerar hur ringen förflyttar sig över
en logotyp. Varje bild är en bildruta från vår inspelning. Det betyder att de 8 bilderna återspeglar

320ms av vårt klipp. Vi ser att en del av ringen innesluter en del av logotypen under 6
sammanhängande bildrutor. Detta tolkas därför som en fixering på logotypen Maxnomic.

3.9 Jämförelse av fixeringsdata och enkät
När vi hade samlat in all data från vår undersökning gjorde vi en analys av 
informationen vi fått från klippen tillsammans med svaren från enkäterna för att se om 
det fanns några slutsatser vi kunde dra med hänsyn till vår frågeställning. Vi kom fram 
till att det bästa sättet att dela in resultatet var att under en del beskriva relationen mellan
fixering av blick och kännedom och i en annan del beskriva relationen mellan 
kännedom och hågkomst då dessa två frågor skiljer sig från varandra. 
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4. Resultat

4.1 Sammanfattning
Under avsnitt 4.2 undersöker vi relationen mellan kännedom och benägenhet att fixera 
blick. Vi börjar med att presentera tre diagram som innehåller grundläggande statistik 
om:

• Antal testpersoner som någon gång fixerat blicken på varje enskild logotyp.
• Tidigare kännedom om logotyperna bland testpersonerna.
• Totala antalet fixeringar som testpersoner har gjort på varje enskild logotyp.

Därefter beskrivs relationen. Detta görs i två delar:
• Relationen mellan kännedom och minst en fixering av blick.
• Relationen mellan kännedom och det totala antalet fixeringar.

Minst en fixering av blick betyder att vi undersöker om testpersonen överhuvudtaget 
fixerat blicken på en logotyp. Ingen hänsyn tas till hur många gånger blicken fixerats på
en logotyp. När vi undersöker det totala antalet fixeringar tar vi hänsyn till hur många 
fixeringar varje logotyp fått på sig. Små men inga tydliga relationer hittas.

I avsnitt 4.3 beskrivs relationen mellan kännedom och hågkomst. Vi ser att kännedom 
av en logotyp bidrar till hågkomst om en person har fixerat blicken på logotypen.

4.2 Kännedom och benägenhet att fixera blick
I den här delen presenteras ett diagram som visar hur många testpersoner som har 
fixerat blicken minst en gång på varje logotyp under klippet och ett diagram som visar 
hur kända logotyperna var bland deltagarna i studien. En jämförelse görs mellan 
diagrammen för att se om det finns några samband som vi direkt kan se genom att bara 
titta på diagrammen. Därefter görs även en djupare jämförelse där vi tittar mer noggrant 
på enkätsvaren.
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Diagram 1

Diagram 1 visar antalet personer som under klippet någon gång fixerat blicken på varje 
enskild logotyp. Genom att studera diagrammet ser vi att samtliga testpersoner har tittat 
på tre av logotyperna. Bara två testpersoner tittade dock på AOC-logotypen. Det var 
alltså stor skillnad på hur många personer som fixerade blicken på varje enskild 
logotyp.

Diagram 2

    14



Diagram 2 visar hur väl testpersonerna känner till logotyperna innan de hade sett 
klippet. Samtliga testpersoner kände till Asus logotyp sedan innan och det var också 
många som kände till Komplett och Dreamhack.

Vid en första jämförelse av diagram 1 och diagram 2 ser vi att av de tre logotyper som 
testpersonerna kände till bäst sedan innan (Dreamhack, Komplett och Asus) var det 
många som fixerade blicken på Dreamhack medan relativt få fixerade blicken på 
Komplett och Asus. Vi kan också se att av tre av de fem logotyper som flest 
testpersoner hade fixerat blicken på (Maxnomic, Xtrfy och Ballistix) var det få som 
kände till dem sedan innan. Det finns många motsägelsefulla fall vid jämförelser mellan
de båda diagrammen vid sökandet efter samband mellan kännedom av logotyper och 
hur många som fixerar blicken på dem.

Diagram 3

Diagram 3 beskriver det totala antalet fixeringar av blick på de enskilda logotyper som 
gjordes av testpersonerna under studien. Vi kan här se att det är mycket stor skillnad 
mellan de logotyper som det skedde flest fixeringar på och de som det skedde minst på. 
Vi får också ett större djup som inte fås i diagram 1. T.ex. kan vi i diagram 1 se att alla 
testpersoner någon gång fixerat på logotyperna LDLC och MAXNOMIC medan vi i 
diagram 3 ser att det i själva verket finns en ganska stor skillnad mellan dem där 
MAXNOMIC har fått dubbelt så många fixeringar som LDLC.

4.2.1 Relationen mellan kännedom och minst en fixering av blick
I den här analysen har vi med hänsyn till varje specifik logotyp undersökt varje 
individuell testpersons kännedom om logotypen sedan innan och undersökt ifall 
testpersonen fixerat blicken någon gång på logotypen under klippet. Från enkätsvaren 
har vi skapat två grupper; en med svaren från testpersoner som kände till logotypen 
sedan innan och en med svaren från testpersoner som inte kände till logotypen sedan 
innan. Därefter har vi jämfört dessa grupper för att se om det fanns någon skillnad 
mellan dessa grupper.
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Antal svar där testpersoner anger att de känner till logotypen och:
• Fixerat blicken på denna: 51
• Inte fixerat blicken denna: 25

Antal svar där testpersoner anger att de inte känner till logotypen och:
• Fixerat blicken på denna: 64
• Inte fixerat blicken på denna: 37

Med hjälp av dessa resultat undersöker vi om det går att hitta något samband mellan 
testpersonernas benägenhet att fixera blicken på de olika logotyperna och kännedom om
logotyperna sedan tidigare.

Andel logotyper som testpersonerna fixerat blicken på av de logotyper de känner 
till sedan innan:

51
51+25

≈ 0.67 => 67%

Andel logotyper som testpersonerna fixerat blicken på av de logotyper de inte 
känner till sedan innan:

64
64+37

≈ 0.63 => 63%

Jämför vi dessa två procentvärden ser vi ingen tydlig skillnad på att kännedom skulle ha
någon större inverkan på benägenhet att fixera blicken på en logotyp minst en gång.

4.2.2 Relationen mellan kännedom och det totala antalet fixeringar

Här beskrivs istället relationen mellan det totala antalet fixeringar som testpersonerna 
gjort på kända respektive okända logotyper och tidigare kännedom. I del 4.2.1 
undersöktes endast om en testperson fixerat blicken på en logotyp eller ej. Ingen hänsyn
togs till hur många gånger testpersonerna fixerade blicken på en logotyp, vilket görs i 
denna del. Vi börjar med att presentera de enkätdata som behövs för att studera 
relationen.

Antal svar där testpersoner uppger att de:
• Känner till logotypen: 74
• Inte känner till logotypen: 99

Antalet fixeringar på:
• Tidigare kända logotyper: 83
• Tidigare okända logotyper: 125
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Nu vill vi ta reda på om det finns skillnader i antal fixeringar per logotyp mellan okända
och kända logotyper. Detta gör vi genom att att studera förhållandena mellan antalet 
fixeringar på kända respektive okända logotyper.

Antalet fixeringar per logotyp för tidigare kända logotyper:
83
74

≈ 1,12 fixeringar per logotyp

Antalet fixeringar per logotyp för tidigare okända logotyper:
125
99

≈ 1,26 fixeringar per logotyp

Vi ser här att antalet fixeringar per logotyp inte skiljer sig alltför mycket beroende på 
om testpersonen känner till logotypen sen tidigare eller inte. Intressant är dock att vi har
något fler fixeringar per logotyp för de okända logotyperna. Samtidigt är det en något 
mindre andel av de okända logotyperna som testpersonerna fixerar blicken på 
överhuvudtaget (se 4.2.1).

4.3 Relationen mellan kännedom och hågkomst
Här tittar vi närmare på om det finns ett samband mellan tidigare kännedom av 
logotyper och hågkomst av dessa. Vi ställer kravet att det måste ha skett minst en 
fixering på varje logotyp som testpersonen påstår sig komma ihåg för att den ihågkomna
logotypen ska räknas med i statisktiken.

Först presenteras resultat från svaren på våra enkäter. Därefter utförs beräkningar för att
se om det finns något samband.

Antal logotyper testpersonerna trodde sig ha sett (där fixering på logotyp hade 
skett):

1. Av de logotyper de känner till sedan innan: 29
2. Av de logotyper de inte känner till sedan innan: 17

Antal logotyper testpersonerna inte trodde sig ha sett (där fixering på logotyp hade
skett):

1. Av de logotyper de känner till sedan innan: 19
2. Av de logotyper de inte känner till sedan innan: 38
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Andel logotyper testpersonerna kom ihåg från klippet (där fixering på logotyp 
hade skett):

1. Av de logotyper de kände till sedan innan:
29

29+19
≈ 0.60 => 60%

2. Av de logotyper de inte kände till sedan innan:
17

38+17
≈ 0.31 => 31%

I uträkning 1 beräknas andelen logotyper som blev ihågkomna av de som redan var 
kända (förutsatt att det hade skett minst en fixering på dem). I uträkning 2 beräknas 
andelen logotyper som blev ihågkomna av de som inte var kända sedan innan.

Genom att jämföra dessa två procentvärden ser vi en tendens av att testpersoner som 
fixerat blicken på en logotyp och känt till den var mer benägna att komma ihåg att de 
sett logotypen i efterhand än de som fixerat blicken på en logotyp men inte känt till 
logotypen sedan innan.

4.4 Resultat från kontroll-logotyper
Totalt 9 av 12 personer trodde sig ha sett Steelseries logotypen i klippet. När vi frågade 
varför testpersonerna uppgav att de sett Steelseries logotyp svarade många att de 
associerade Steelseries logotyp med evenemang i tävlingsinriktat datorspelande och de 
antog därför att logotypen fanns med. En testperson kunde inte svara på varför denne 
hade angivit att denne sett Steelseries, detta var samma person som inte kände till 
Steelseries.

5 personer trodde sig ha sett Kingstons logotyp i klippet. Ingen av testpersonerna kunde 
svara på varför de angett att de sett Kingstons logotyp.
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5. Metodkritik
Det kan diskuteras om vårt val av minsta fixeringstid på 60 ms var det bästa valet. Med 
ett för lågt tidskrav finns det en risk att påstå att testpersonerna uppfattat information 
från logotyper de egentligen inte har uppfattat. Med ett för högt tidskrav finns det 
istället en risk att missa fixeringar som är tillräckligt långa för att testpersonerna ska 
hinna uppfatta information om logotypen som fixeras på. Samtidigt ger ett högre 
tidskrav på fixering en större säkerhet på att testpersonen verkligen har tagit in 
informationen från logotypen denne har fixerat på.

Klart är iallafall att kravet för minsta tid för fixering påverkar det slutliga resultatet. Det 
kan också diskuteras om vårt krav att ringen som visar var blicken riktas bara behöver 
innesluta någon del av en logotyp var ett bra val. Vi hade till exempel kunnat ställt 
kravet att ringens mittpunkt skulle vidröra en logotyp i minst tre bildrutor istället. Hade 
vi ställt detta krav skulle vi få betydligt färre fixeringar att analysera.

I studien undersökte vi bara ett klipp vilket gör att resultatet påverkas av hur kända 
respektive okända logotyper presenterades i klippet. Den som vill skapa ett säkrare 
resultat bör därför undersöka fler klipp som skiljer sig mycket från varandra för att få en
större variation i hur bra kända respektive okända logotyper presenteras.

Vi var mycket hemlighetsfulla med vad studien gick ut på för testpersonerna där vi 
uttryckligen sa att vi inte ville att de skulle prata med varandra om studien. Det här kan 
till viss del haft motsatt effekt då de kan ha försökt lista ut vad studien handlade om. En 
person uttryckte specifikt att det hade gjort honom misstänksam och fått honom att 
fundera på om studien kunde ha med reklam att göra. Vi ser inte hur vi skulle ha kunnat 
gjort det på ett bättre sätt då det var viktigt att testpersonerna inte skulle få reda på syftet
med studien.

Vi använder oss inte av statistisk analys för att bedöma resultatets säkerhet. Vid den här 
typen av undersökningar brukar till exempel signifikansnivå mätas för att bedöma hur 
säker en observerad skillnad mellan olika grupper är. Anledningen till att vi inte utför 
någon statistisk analys är att vi enligt läroplanen inte haft någon sådan kurs. 
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6. Diskussion

6.1 Kännedom och benägenhet att fixera blick
Vi kunde i resultatet från undersökningen av relationen mellan tidigare kännedom och 
benägenhet att fixera blick se att det hade skett något fler fixeringar på okända logotyper
jämfört med kända logotyper (1,26 mot 1,12 fixeringar per logotyp). Vi kunde även se 
att det var en mindre andel av de okända logotyperna än de kända logotyperna som 
testpersonerna fixerat blicken på någon gång (63 % mot 67 %).

Vi anser att det kan vara svårt att dra några slutsatser utifrån det här resultatet eftersom 
vi har märkt att enstaka logotyper påverkade resultatet mycket. Om vi till exempel inte 
hade räknat med Maxnomics logotyp (som samtliga testpersoner fixerat blicken på och 
som totalt fick 36 fixeringar) blir resultatet mycket annorlunda. Om vi valt att inte räkna
med denna logotyp sker istället färre fixeringar per logotyp på okända logotyper jämfört
med kända (1.04 mot 1,17). Procentandelen av testpersonerna som fixerat blicken på 
logotyperna blev nu 60% för kända logotyper (tidigare 63%) och 66% för okända 
logotyper (tidigare 67%).

Att enskilda logotyper har stor inverkan på resultatet är problematiskt eftersom 
resultatet då är starkt beroende av val av filmklipp, vilka logotyper som är med och hur 
dessa presenteras. Vi anser att vi skulle behövt undersöka fler logotyper för att minska 
enskilda logotypers inverkan.

6.2 Kännedom och hågkomst
Resultatet i denna del tyder på ett starkt samband mellan kännedom och hågkomst där 
logotyper som av testpersonerna var kända sedan tidigare i större utsträckning blev 
ihågkomna än okända om testpersonerna fixerat blicken på logotyperna (60% mot 
31%). Enligt Wiedel och Pieters (2000) så kommer personer ihåg reklam bättre om 
personerna har utsatts för reklamen förut. Det skulle kunna vara så att personer kommer 
ihåg enskilda logotyper som visas i rörlig bild bättre efteråt om personerna känner till 
logotypen sedan tidigare.

Till skillnad från relationen mellan kännedom och benägenhet att fixera blick påverkas 
inte vår slutsats i samma utsträckning om vi väljer att inte räkna med ett antal enskilda 
logotyper. Sambandet mellan kännedom och hågkomst var så pass starkt att vi anser att 
vi kan säga att kännedom om en logotyp leder till ökad hågkomst i de fallen där fixering
av blick har skett på logotyp.
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6.3 Potentiella problem

6.3.1 Presentation av logotyper i rörlig bild
I rörlig bild ändras logotypernas presentation kontinuerligt över tiden och logotyper kan
komma omväxlande in och ut ur bild i varierande storlekar och positioner i bilden. 
Eftersom presentationen av logotyperna hela tiden förändras är det svårare att mäta 
logotyper i rörlig bild än logotyper i statiska element som under hela tiden befinner sig 
på samma ställe i samma storlek. Enligt Newell och Hendersson (1998) kan reklamens 
presentation påverka hur väl personer kommer ihåg den. Det är också så att olika 
logotypers utseende kan påverka tiden det tar att uppfatta dem, det vill säga 
fixeringstiden som krävs för att uppfatta logotypens information (Wedel & Pieters 
2000). Logotypdesign kan även ha betydelse för uppmärksamhet och grad av 
igenkänning (Lundell et al. 2005).

Vi har i vår studie sett en mycket stor skillnad i både hur många personer som någon 
gång fixerat blicken på de olika logotyperna och det totala antalet fixeringar på de olika 
logotyperna. Vi tror att detta till stor del beror på hur logotyper presenterades i klippet. 
Till exempel fixerade samtliga testpersoner blicken på logotypen Maxnomic. Totalt fick
Maxnomic 36 fixeringar på sig. Maxnomic var en logotyp som vi anser presenterades 
tydligt och frekvent. Logotypen Asus visades i klippet endast ett par gånger. Endast 4 
testpersoner fixerade blicken på Asus och det totala antalet fixeringar på Asus var 5.

Om logotypernas presentation påverkar benägenhet att fixera blicken på logotypen så 
kommer detta att påverka vårt resultat eftersom vi mäter relationen mellan fixering av 
blick, kännedom och hågkomst. Vi tror dock att det finns lösning för att begränsa 
presentationen av logotypernas inverkan på resultatet. Genom att låta fler grupper av 
testpersoner undersöka fler logotyper som visas i olika klipp tror vi att det är möjligt att 
jämna ut skillnader i okända och kända logotypers presentation. Kraven för att denna 
lösning ska fungera är att ett antagande görs om att olika testpersoner känner till olika 
logotyper, att olika logotyper presenteras olika i skilda klipp och att det till exempel inte
finns någon tendens att logotyper som personer har tidigare kännedom om presenteras 
på ett sätt som gör att folk fixerar blicken mer på dem.

6.3.2 Diskussion om resultat från kontroll-logotyper 

Vi ser att testpersoner ibland anger att de har sett logotyper i klippet som de omöjligen
kan ha sett genom att studera resultatet från kontroll-logotyperna som inte fanns med i
klippet. Detta kan vara problematiskt då det kan skapa en viss osäkerhet av resultatet
från studien av tidigare kännedom och hågkomst av logotyper från klippet. 
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Vår tanke var att detta problem skulle begränsas genom att vi endast skulle undersöka
de fall där fixering av blick hade skett på en logotyp. Men vi antar då att en person som
anger att den tror sig ha sett en logotyp och samtidigt fixerat blicken på den har fått idén
om att denne sett logotypen utifrån informationen personen fick vid fixering på 
logotypen. Vi kan inte garantera att detta är fallet då vi i vår studie kommit fram till att
en person kan ha fixerat blicken på en logotyp utan att ha kommit ihåg den från klippet.
En person skulle alltså kunna ange att denne tror sig ha sett en logotyp i klippet och
fixerat blicken på logotypen men egentligen inte fått idén om att denne tror sig ha sett
logotypen från själva klippet. Skulle personer ha olika benägenhet att ange att de sett
kända eller okända logotyper, fast de egentligen inte har uppmärksammat dem i klippet,
så skulle detta påverka vårt resultat.

Den som vill göra en närmare undersökning av detta potentiella problem bör undersöka 
hur stor tendensen är av att personer anger att de tror sig ha sett en känd respektive 
okänd logotyp de inte har fixerat blicken på för att kunna kompensera för detta. En 
studie som liknar Salthouse och Ellis studie (1980) bör också göras för att komma fram 
till hur lång fixeringstid som krävs och med hur stor säkerhet personer kan uppfatta 
information från det undersökta objektet för att kunna sätta en säker gräns för detta. 

6.3.3 Fler potentiella problem
D’Ydewalle och Tamsin (1993) nämnde i sin studie att de hade problem med att avgöra 
om tittaren såg på fotbollsspelaren eller på reklamen bakom spelaren. De hade också 
problem med att tittaren riktade blicken mot ett specifikt ställe i förväntan att bollen 
skulle komma fram i bild där och så råkade det vara en reklamskylt där som tittaren 
egentligen inte uppmärksammat. Vi var medvetna om att detta problem skulle kunna 
uppstå även i vår studie. Dock så visade det sig senare att detta inte var ett problem för 
oss. Vi tror att val av filmklipp påverkar om detta problemet uppstår eller ej. Det är 
därför viktigt att noggrant tänka igenom val av klipp att utföra sin studie på. 

Om logotyper sitter tätt i bilden skulle det kunna vara svårt att avgöra vilken logotyp 
tittaren fixerar på om eye-trackerns ring innesluter delar av flera logotyper. Tack vare 
eye-trackerns goda precision upplevde vi inte detta som ett problem.

Det kan vara svårt att avgöra hur mycket en person behöver se av en logotyp för att 
uppmärksamma den. Ett antagande är att en person inte behöver se hela logotypen för 
att uppmärksamma den, detta skulle kunna vara mer påtagligt om personen känner till 
logotypen mycket väl. Det skulle till exempel kunna vara så att en logotyp visades i en 
vinkel så att endast halva logotypen visades i bild. Eftersom vi endast valde att 
analysera tydliga logotyper upplevde vi inte detta som ett problem.

Logotyper kan ibland röra sig in mot där testpersonen för tillfället vilade sin blick. Detta
betyder att det inte var testpersonen som aktivt valt att titta på logotypen utan logotypen 
råkade bara röra sig in i testpersonens blick varpå testpersonen flyttade blicken. 

I klippet ljudspår nämns namnet på några av de organisationer vi undersöker. Det är 
sedan tidigare känt att personer lär sig saker snabbare om visuell information 
kombineras med ljud (Seitz et al. 2006). Det är därför möjligt att testpersonerna kan ha 
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en större benägenhet att komma ihåg logotyper vars organisationsnamn nämns. 
Logotyperna vars organisationsnamn nämns i klippet är Ninjas In Pyjamas, LDLC och 
Dreamhack. För att undvika detta problem anser vi att den som gör en liknande 
undersökning bör välja ett klipp där organisationsnamnen på de logotyper som 
undersöks inte nämns, alternativt att exkludera dessa logotyper från studien. En 
potentiell lösning vore också att inte ha med något ljud alls då testpersonerna ser på den 
rörliga bilden. Vi tror dock att rörlig bild i television och strömmad media i merparten 
av fallen konsumeras med tillhörande ljud på. Den som överväger att exkludera ljudet 
från sin undersökning bör därför fundera över om de aspekter som går förlorade med 
ljudet kommer uppväga de potentiella negativa effekterna av att ha ljudet på. 

7. Slutsats
Vi har i denna studie sett att logotyper som testpersonerna kände till sedan tidigare blev 
ihågkomna i större utsträckning än logotyper som de inte kände till sedan tidigare i de 
fall där testpersonerna fixerat blicken på logotyperna.

Vi kunde inte hitta några skillnader i benägenheten att fixera blicken på logotyperna då 
vi jämförde de kända och de okända logotyperna. Vi har dock sett att enskilda logotyper
påverkade resultatet i stor utsträckning och kan därför inte dra några slutsatser utifrån 
detta resultat. För att få ett säkrare resultat anser vi att analyser på fler logotyper bör 
göras för att minska inverkan från enskilda logotyper på resultatet.

Inför framtida studier bör en närmare studie göras för hur lång fixeringstid som krävs 
för att en människa ska kunna ta in informationen från logotyper som visas i rörlig bild. 
För att på ett grundligare sätt undersöka relationen mellan fixering av blick, kännedom 
och hågkomst bör grad av kännedom och hågkomst undersökas. Det behövs i framtida 
studier även undersökas hur olika egenskaper hos fixeringar såsom positionen hos en 
fixering, längden på en fixering och fixeringstätheten spelar in på relationen. 
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9. Bilagor

9.1 Ändrad problemformulering
I detta avsnitt redovisas de ändringar som har gjorts på problemformulering och enkät.

9.1.1 Tidigare problemformulering
Vår tidigare problemformulering (visas i kursiv text):
För att lättare kunna undersöka vad tittarna tittar på, vad de kommer ihåg och vilka 
faktorer som påverkar detta när det gäller tittande på ett E-sportsevenemang har vi 
delat upp problemet i en huvudfråga och flera delfrågor (där de logotyper vi 
undersöker måste vara tydligt urskiljbara i klippet).
Huvudfråga
Hur ser relationen mellan fixering av blick och ihågkomst av logotyp ut, samt hur 
påverkar tidigare kännedom av logotypen detta resultat?

Delfrågor
• Hur många av tittarna fixerar blicken på varje enskild logotyp som visas i 

klippet?
• Hur många kommer ihåg att de har sett logotyperna?
• Vilken tidigare kännedom har tittarna om logotyperna?
• Finns några skillnader mellan erfarna och oerfarna tittare när det gäller 

ovanstående frågor?

Vi baserade utformningen av enkäten utifrån denna problemformulering. Vi hade i 
denna problemformulering ett stort fokus på E-sport, vi undersökte också om det fanns 
skillnader mellan erfarna och oerfarna E-sportkonsumenter. Vi var med den tidigare 
problemformuleringen också intresserade av att säga någonting om grad av kännedom 
och hågkomst.

9.1.2 Tolkning av enkätdata
Vi väljer att inte använda data om reklamintensitet i vårt arbete. Vi använder heller inte 
data som handlar om tidigare erfarenhet av Counter-Strike eller hur ofta testpersonerna 
tittat på E-sport evenemang och strömning av spel. Anledningen till att vi inte använder 
datan är att den inte hjälper oss att svara på vår nya problemformulering.

På frågan “Har du sett logotypen i klippet” väljer vi att slå ihop svarsalternativen “Ja” 
och “Jag tror det” och ange att om testpersonen svarat något av dessa alternativ betyder 
det att denna tror sig ha sett logotypen. Vi väljer även att på samma fråga slå ihop 
svarsalternativen “Jag tror inte det” och “Nej” och ange att om testpersonen svarat något
av dessa alternativ betyder det att denna inte tror sig ha sett logotypen.

På frågan “Känner du till logotypen sen tidigare” slår vi ihop svarsalternativen “Mycket 
väl” och “Känner bara igen den” och anger att om testpersonen svarat något av dessa 
alternativ betyder det att testpersonen känner till logotypen.
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9.2 Enkät
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