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Abstrakt
Vi har valt att titta på hur E-sportmarknaden använder sig av sociala medier för att sprida sig ut bland 

medierna och nå befintliga och framtida användare. E-sport är ett begrepp som innefattar all typ av 

elektronisk sport. Dota2 och Starcraft 2 är två exempel på spel där E-sport är ett vinnande koncept. Vi har 

valt att skapa föreningen, Gruesome Gaming som ligger till grund för uppgiften för att kunna ta reda på hur 

de sociala medierna fungerar i marknadsföringssyfte. Människors beteende på Internet samt hur människor 

hanterar marknadsföring på Internet kommer upplysas närmare i arbetets resultatkapitel. De sociala medier 

vi valt att gå in djupare på är Youtube, Facebook, Twitter och Twitch.tv. Vi kommer också titta närmare på 

kopplingarna mellan dessa sociala medier.

Abstract 
We have chosen to look at how E-sports market uses social media to spread among the media to reach 

existing and new users. E-sport are a term that include all type of electronic sport. Dota2 and Starcraft 2 are 

two example where E-sport is a winning concept. We have decided to create an association, Gruesome 

Gaming underpinning for the task to find out how social media works in a marketing purpose. How humans 

behave and handle Internet based marketing will be taken up in the paper's results chapter. The social media 

we decided to analyse were YouTube, Facebook, Twitter and Twitch.tv. We also decided to look closer at the 

connection between them. 

Nyckelord: Sociala medier, Marknadsföring, E-sport, Twitter, Facebook, Youtube

Keywords: Social media, Marketing, E-sport, Twitter, Facebook, Youtube
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Inledning
E-sport är ett växande fenomen som spridit sig runt om i världen sedan slutet av 80-talet då det startade. Idag 

anordnas turneringar där människor i alla åldrar har möjligheten att tävla mot varandra i olika typer av TV- 

och datorspel. Idag finns det även flera professionella föreningar som livnär sig på att tävla inom E-sport, 

föreningar som använder sig av hemsidor och sociala medier för att marknadsföra sig. 

Marknadsföring har under decennier vuxit från simpla tidningsannonser till moderna multimedia kampanjer 

med budgetar på flera miljoner kronor. Att marknadsföra sig genom sociala medier är fortfarande relativt 

nytt, det finns inga rätt eller fel och det diskuteras ifall det är lönsamt att marknadsföra sig med dessa nya 

metoder. Forskare anser att de sociala medierna ska användas till att hörsamma kundernas åsikter istället för 

att användas som ännu en portal för marknadsföring. 

Det vi väljer att titta närmre på är hur man marknadsför E-sport genom de olika sociala medierna. Frågor 

som vi försöker svara på under vägen är om det finns något socialt media som är bättre lämpat än de andra, 

och om det kan vara för tidskrävande av en nystartad förening för att bygga upp en framgångsrik strategi.
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Problemområde

Bakgrund
E-sport har funnits sedan slutet av 80-talet och går ut på att man spelar spel mot varandra genom datorer 

eller olika spelkonsoler. Tävlingarna som arrangeras kan spelas antingen via Internet, via ett lokalt nätverk 

eller att man sitter vid samma spelmaskin. De vanligaste E-sportspelen är av typerna First Person Shooter, 

sport, fighting och M.O.B.A(multiplayer online battle arena). Det finns flera professionella E-

sportföreningar som livnär sig på att tävla inom E-sport. Frågan vi ställer oss är hur de går från att vara en 

liten förening som spelar på små lokala tävlingar, till att bli en professionell förening som spelar för pengar? 

Vi kan se flertalet föreningar använda sig av sociala medier som Facebook, Youtube, Twitch.tv och Twitter 

för att nå ut till användare. 

Don E. Schultz (2012) anser att sociala medier är precis vad det är, socialt. Facebook var ett försök att 

ansluta studenter på Harvard och inte ett försök att sälja produkter. Schultz anser att företag främst ska 

använda sociala medier för att lära sig vad kunder tycker om produkten, för- och nackdelar. Föreningar säljer 

produkter i form av sig själva, men använder sociala medier för att nå åskådare med samma intresse och få 

dem att hitta till de olika medierna de använder; Facebook, Twitter, Youtube med mera.

Precis som med annan sport som fotboll, hockey eller hästhoppning har även E-sportföreningar sponsorer 

som de marknadsför sig genom. E-sportföreningarna använder mest sociala medier som en plattform för att 

visa sig tillgängliga.

Frågeställning
Hur kan man använda sociala medier för att marknadsföra E-sport?

Syfte
Syftet med denna analys är att ta reda på vilka möjligheter det finns när det kommer till marknadsföring av 

E-sport via sociala medier. Dessutom kommer vi undersöka fördelar och nackdelar med de olika sociala 

medierna för att sedan fastställa vilket eller vilka som lämpar sig bäst när det gäller marknadsföring.
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Tidigare forskning
Vi har tagit upp flera sociala medier och argumenterat för- och nackdelar med dessa, och gått igenom 
varför just de valda sociala medierna lämpat sig bäst för vårt arbete. 

Facebook
När Facebook startades i februari 2004 var grundidén att skapa ett nätverk där endast Harvard-studenter 

kunde kommunicera med varandra. Idag kan hela världen använda sig av Facebook. I september 2012 hade 

Facebook över en miljard aktiva användare och mer än hälften använder Facebook via mobilen[1].

Idag kan vi se fler och fler företag och föreningar som sträcker sig ut för att synas på Facebook. Med 

argumentet att det finns över en miljard aktiva användare anser vi att Facebook är det bästa sociala mediet 

att börja marknadsföra på.

Ska man verkligen använda sig av Facebook för marknadsföring? Sociala medier som Facebook, ska vara en 

frizon där användaren kan diskutera och kommentera företag och deras produkter och inte bli påtvingade 

företagens marknadsföring. Sedan kan företagen själva välja om de skall ta del av informationen som 

kunderna lämnat på de sociala medierna. Här kan företagen välja om de skall lyssna på kunderna och ta till 

sig kritiken eller vidareutveckla de faktorer som kunderna var nöjda med.

Ovanstående stämmer mer in på ett företag än på föreningar. Dessa föreningar vill inte sälja någonting till 

sina kunder, eller fans, utan vill mer göra sig synbara och visa vad det är de gör. De vill marknadsföra sig 

själva som en produkt, precis som alla användare gör på Facebook. De vill visa bilder och 

statusuppdateringar på vad som hänt den senaste veckan, detta gör Facebook till en utmärkt plats för en 

förening att börja sin marknadsföring genom.

Nackdelar med att marknadsföra sig genom Facebook är att man är inte ensam. Det finns flera E-

sportföreningar som tänker precis likadant och använder sig av Facebook för att synas. Om man är en 

nystartad E-sportförening gäller det att ha tålamod och engagemang. Det gäller att veta vilken målgrupp man 

vill nå, och hur man når dem. Enligt Palmer, Koenig-Lewis (2009) kan närvaro på en Online Social 

Networking(OSN)-sida skapa både positiva och negativa rykten. För företagen gäller det att försöka 

kontrollera att närvaron blir mer positiv än negativ bland användarna. OSN-sidor har en relativt kort 

livscykel vilket kan uppfattas som en nackdel. Sidorna har en snabb uppgång och mognad, sedan stagnerar 

de något på grund av att företag börjar utnyttja sidan i kommersiellt syfte (Palmer, Koenig-Lewis, 2009). 

Palmer och Koenig-Lewis menar att marknadsföring på en OSN-sida kan leda till att individerna i 

målgruppen blir förvirrade då privat publicerat material blandas med material och information i 

kommersiellt syfte.
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En fördel med marknadsföring genom sociala medier kan vara att företag, på ett enkelt och billigt sätt, kan 

nå sin målgrupp genom till exempel en Facebook-sida. Sen när företaget eller föreningen har gjort sig ett 

namn på Facebook, och har fått många användare att följa deras sida, sköter spridningen av sig själv. 

Användarna delar med sig av vad som läggs upp på Facebook-sidor de följer, allt från nyheter till videoklipp 

och livesända streams. På ett sätt börjar de sköta en stor del av marknadsföringen åt ägaren. Det finns två 

valmöjligheter när man börjar marknadsföringen på Facebook, antingen skapa en sida eller en grupp. Att 

skapa en sida lämpar sig bäst för en E-sportförening då det är ett bättre sätt att marknadsföra sig själv, då en 

grupp mest används av medlemmar som ett sorts forum. Det som en grupp saknar är att de inte har någon 

statistik över sina medlemmar och har inte möjligheten att göra evenemang eller att göra annonser som en 

sida kan. En sida kan precis som en privat användare skriva statusuppdateringar som användare kan gilla 

eller kommentera[2].

Det är på grund av ovanstående argument, som att användare hjälper till i marknadsföringen och att det är 

lätt att dela med sig av olika material till dem, som vi anser att Facebook är det bästa sociala mediet att starta 

marknadsföringen på.

Youtube
Youtube är en webbsida där människor har möjligheten att kunna titta eller dela med sig av sina egna 

videoklipp på nätet. Man kan när som helst lägga upp videoklipp och sprida dem vidare genom andra sociala 

medier som bloggar, hemsidor, e-post eller Facebook. Youtube grundades i februari 2005 av tre 

arbetskamrater på Internetföretaget PayPal: Chad Hurley, Steven Chen och Jawed Karim. Ett år senare, i 

november 2006, blev Youtube uppköpta av Google Inc. för 1,65 miljarder dollar. Idag har de lyckats få 

partnerskap med ett antal stora företag som CBS, BBC, Disney och Warner Music Group[3]

På bara några år har Youtube gått från en sajt som mest innehöll amatörvideos, till att bli världens största 

audiovisuella mediearkiv; man kan hitta allt från sagda amatörvideos gjorda med webbkamera till budskap 

från världens ledande politiker. Sommaren 2006 var Youtube den snabbast växande webbsidan på nätet och 

fortsätter att växa. I maj 2010 hade sajten 2 miljarder visningar om dagen.

Google's avdelningschef, Bruce Daisley, säger att även fast Youtube har många tittare idag har de flesta 

företag ingen brådska att lämna marknadsföring genom TV för att lägga alla ”ägg i en korg”. Youtube kan nå 

människor som arbetar sent eller reser, men televisionen är fortfarande den mest effektiva metoden för att nå 

en stor publik på kort tid (Marketing, 2009).
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Internet blir mer och mer centralt i vardagen tack vare alla bärbara enheter, till exempel mobiler, surfplattor 

och laptops. Konsumenter av reklam flyttas då från television till dessa enheter istället. När 

nätleverantörerna inser kraften i att folk vill kunna streama från sina mobiler eller surfplattor gör de telenätet 

starkare med 4G som kommer göra det enklare att titta på filmklipp och lyssna på musik när du själv sitter 

på bussen eller tåget.

På Youtube kan användaren tjäna pengar genom sina videoklipp. Daniel Scocco (DailyBlogTips, 2012) har 

skrivit hur man ska gå tillväga för att lyckas. För att kunna bli partner hos Youtube behöver man uppnå en 

del kriterier; stor publik, dagligen lägga upp nya klipp, marknadsföra sig själv som person med personliga 

introduktioner innan varje klipp och undvika att använda andras märken och produkter. Dessa ”amatörer” 

har fått sådan makt på Youtube att de kan vara med och påverka i beslut som fattas (Reason.com, 2013). I 

texten på Wikipedia kan man läsa att Youtube sedan 2007 släppts i 22 länder [4], vilket ökar chanserna om 

man vill kunna nå stor publik internationellt. Som E-sportförening finns det goda chanser till att få en 

internationell publik då kommunikationen sker genom ett internationellt språk som engelska.

När ett videoklipp har uppnått minst 50 000 träffar har den chansen att hamna på listan ”Most Viewed”, där 

de 20 mest populära videoklippen för dagen ligger uppe. För att ta sig dit krävs det mycket arbete. Flera 

företag anställer specialister som hjälper dem med att få upp deras videoklipp på ”Most Viewed”, utgifter 

som en nystartad E-sportförening oftast inte har råd med. Dan Ackerman Greenberg (TechCrunch, 2007) 

arbetar med att skapa virala marknadsföringskampanjer åt flera olika företag. För att få de första 50 000 

träffarna använder sig Greenberg av bloggar, forum, Facebook, MySpace, e-post och vänner. För att få 

besökarna att besöka just deras videos krävs det slagfärdiga titlar och uppseendeväckande 

thumbnails(ikoner), som regelbundet byts ut för att hålla videon ”färsk”. Nästa steg är att starta flera konton 

på Youtube och starta konversationer mellan de olika kontona. Syftet är att starta en diskussion huruvida 

videon är fejk eller äkta. Genom detta ska besökarna bli intresserade och själva kommentera videon. ”Efter 

detta steg räcker det oftast med att luta sig tillbaka och låta besökarna ta hand om marknadsföringen” säger 

Greenberg.

Det finns två typer av marknadsföring; bra marknadsföring och dålig marknadsföring.

Bra marknadsföring är när man når ut till den tänkta målgruppen, får fram sitt budskap och företaget går 

med vinst. Dålig marknadsföring är det motsatta, att man inte når målgruppen, får inte fram budskapet och 

företaget går med förlust. Men dålig marknadsföring kan även innebära att ens märke eller produkt blir 

förknippat med fel budskap. Mentos-Coke experimentet är ett exempel[5]. Klippet visar ett experiment där 

två människor testar att släppa ner godispastillen Mentos i en serie av Coke-flaskor och skapar flertalet 
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fontäner. Klippet kan ses som både bra och dålig marknadsföring. Bra, då fler blir nyfikna på att testa själva 

och försäljningen ökar. Dåligt, då människor blir rädda att kanske samma effekt sker i kroppen när de 

dricker Coke tillsammans med att äta Mentos.

Samarbete mellan sociala medier

Man kan ofta höra människor säga att ”ensam är stark”, men grupper har en tendens att lättare sprida 

information. Chanserna för en E-sportare att göra sig sedd ökar betydligt när man låter de sociala medierna 

samarbeta med varandra.

2008 startade Youtube ”Youtube You Choose 08” [6] där amerikanska presidentkandidater hade möjligheten 

att starta en egen sida där de bland annat lade upp kampanjvideos, tal och bakom-kulisserna-bilder. På sidan 

kunde potentiella röstare delta i dialoger med kandidaterna genom att antingen kommentera, betygsätta eller 

lägga upp ett videoinlägg. Användare lade även upp kandidaternas videos på Facebook, och här skapas ett 

omedvetet samarbete mellan de två sociala medierna. Med Facebook kunde kandidaterna skapa profiler där 

de kunde lägga upp mer ingående information och bilder från kampanjer (Gulati, Williams, 2009). Med 

samarbetet som nu skedde mellan de två sociala medierna ser vi nu ett tydligt argument för att Facebook och 

Youtube är två av de största sociala medierna och varför vi valt att använda dem i undersökningen.

För att förtydliga vårt argument tittar vi närmre på Facebook. Facebook är ett väldigt centralt socialt media 

eftersom det är såpass sammanfogat med andra medier som till exempel Youtube. Det har blivit mer och mer 

användare som lägger upp Youtube-klipp på sina profilsidor, och här ser vi ett samarbete som sker mellan de 

två sociala medierna. Detta samarbete tyder på att Facebook fungerar som ett spridningsmedia till Youtube.

Twitter, en mikroblogg där man kan posta korta meddelanden och bilder, kan kopplas ihop med Facebook 

[7]. Precis som med Youtube fungerar Facebook som ett spridningsmedia även för Twitter och användare 

kan nå ut till fler människor som inte har Twitter-konto.

Twitch.tv är en streaming-tjänst, där användare kan sända videoklipp som kan ses i realtid och är den 

ledande videoplattformen och community för spelare med över 34 miljoner besökare varje månad [8]. Vår 

åsikt är att Twitch.tv är ett utmärkt val om människor vill marknadsföra sig själva som E-sportare. Som med 

alla sociala medier är det viktigt att sticka ut ur mängden, speciellt om man som E-sportare vill göra ett 

namn för sig själv, och dagligen uppdatera sidan eller kanalen med det senaste. Möjligheten med att koppla 

ihop alla sociala medier med varandra ökar chanserna för en E-sportare att synas, att kunna posta Twitter

inlägg, Youtube-klipp eller uppmärksamma en kommande Twitch.tv-video på ens Facebook-sida.
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Figur 1, demonstration av samarbetet mellan de sociala medierna

Figur 1 visar tydligare det samarbete som vi anser sker mellan de sociala medierna. Samtliga medier blir 

starkare och det individuella budskapet som användaren vill få ut får en bredare utsträckning med detta 

samarbete. När det kommer till marknadsföring genom sociala medier är detta någonting människor bör 

tänka på, att de olika sociala medierna kan samarbeta med varandra. Detta innebär en stor fördel när det 

kommer till marknadsföring av E-sport, att istället för dubbelarbete finns möjligheten att koppla ihop de 

olika medierna med varandra och öka chanserna att bli hörd och sedd.

Nätverket mellan de sociala medierna öppnar chanserna för både företag och organisationer att få en 

samlingspunkt för all kommunikation. Självklart måste alla sociala medier hållas uppdaterade individuellt 

med videoklipp eller korta textinlägg, men möjligheten finns att samla allt på en mediaplattform. En nackdel 

som vi dock ser med detta är att det möjligtvis kan bli för mycket socialt media på en plats, att målgruppen 

anser att det blir för mycket av det ”goda”. Men vi anser att fördelarna med detta samarbete väger tyngre än 

nackdelarna.
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Tillvägagångssätt
I detta kapitel berättar vi hur arbetsprocessen sett ut, vilka avgränsningar som blev gjorda och hur  
marknadsföringen blev upplagd.

Avgränsningar
I förundersökningen lade vi ut en enkät (se Bilaga 1) på Facebook där studenter fick svara på vilket spel vi 

skulle använda i den turnering vår förening skulle anordna. Vi valde att endast skicka enkäten till ett visst 

antal högskolor och universitet då tanken var att hålla turneringen mellan skolorna. I enkäten fanns flera 

olika spel man kunde välja mellan, bland annat Dota 2, Counter Strike och League of Legends, med flera. 

För att få ett tydligt resultat ville vi få ihop minst 100 svar på enkäten, och efter några veckor var Dota 2 en 

vinnare med 39% röster (se Bilaga 1).

I ett senare skede insåg vi att det skulle vara allt för tidskrävande att anordna en sådan stor turnering som det 

kanske skulle bli, och vi valde då att samarbeta med två andra studenter på Blekinge Tekniska Högskola. 

Dessa två studenter hade året innan hållit i en E-sportturnering på BTH, vilket gjorde att vi valde bort 

enkäten och att istället rikta marknadsföringen mot Blekinge-området. Vi kände att detta val passade mer in 

på vad vi vill få ut av vårt kandidatarbete, att marknadsföra E-sport och upplysa människor via sociala 

medier om den kommande turneringen.

Val av sociala medier
När vi valde ut vilket socialt media vi skulle använda som huvudplattform under marknadsföringen utgick vi 

från vilket eller vilka som nådde ut till den bredaste målgruppen. Vi valde att använda oss av Facebook där 

större delen av vår målgrupp befann sig och för att det fanns olika typer av statistik-system som lämpade sig 

bra för att få en tydlig översikt över målgruppen.

Vi ville bredda vår marknadsföring för att kunna nå människor som inte har Facebook, och skapade då ett 

Twitter-konto. Tanken var att publicera korta inlägg som sedan kunde hänvisa användare till vår hemsida för 

information om turneringen och den kommande öppningen för anmälningar. Efter en tids fundering valde vi 

att lägga ner Twitter-kontot eftersom att målgruppen vi ville nå befann sig på Facebook. Dessutom kände vi 

att vår förening var för liten för att ha möjlighet att inkludera in två sociala medier i marknadsföringen. 

Dock hade vi bestämt tidigt i projektprocessen att vi skulle använda oss av Youtube och Twitch.tv för att 

lägga upp materialet från turneringen. Vi gjorde detta för att ge människor som inte var på plats möjligheten 

att kunna följa turneringen.
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Marknadsföring
Vi startade marknadsföringen med att publicera inlägg där vi kort berättade vilka vi var, och för att 

människor skulle kunna ta del av mer information bjöd vi in dem att gilla vår Facebook-sida. På sidan 

upplyste vi om att vi var aktiva på Twitch.tv, och att det fanns möjlighet att följa oss där. Vi valde att 

använda Twitch.tv tidigare än först planerat för att förhoppningsvis hinna bygga upp en publik lagom till 

turneringen. 

När vi började marknadsföringen av turneringen publicerade vi flera inlägg om att evenemanget var under 

planering och att det snart skulle vara möjligt att kunna anmäla sig. Vi marknadsförde att det fanns 

eventuella sponsorer som skulle bidra med priser till turneringen, men tyvärr på grund av dålig 

kommunikation från sponsorerna blev det aldrig några priser sponsrade. Vi började bygga på ett formulär 

där användarna hade möjlighet att anmäla sig och även få ett personligt användarnamn i turneringen. För att 

trycka på lite extra skapade vi ett evenemang på Facebook, på evenemanget skrev vi mer ingående vad 

turneringen handlade om och vilka regler som gällde.   

Under marknadsföringens gång lade vi märke till att vissa inlägg vi publicerade hade större räckvidd än 

andra. Med räckvidd menas att inläggen nådde ut till fler användare utanför vår tänkta målgrupp. De två 

inlägg som hade störst räckvidd var:

”Turnerings upplägget är nu klart och vi har gått in i ett samarbete med två studenter på Blekinge Tekniska  

Högskola och ska hjälpas åt att arrangera den fetaste Super Smash bros turneringen ni någonsin varit med  

om! Så vad du behöver göra är att hänga här så kommer vi inom kort komma ut med anmälningarna! Dela  

detta med dina vänner så dom också får chansen att vara med och inte missar att anmäla sig och all  

information som vi kommer släppa här! -GG ”

”|super smash bros anmälningarna öppnar| Idag öppnar anmälningarna! In och registrera dig på  

www.simonbergqvist.se/turnering så kommer vi fortlöpande komma ut med mer information! Glöm inte  

DELA och säga till era vänner att vara med och deltaga. Eventet kommer hållas under Kärlek Ettor och  

Nollor på Blekinge Tekniska Högskola, Karlshamn. Alla är välkomna! -GG”

Ovanstående inlägg innehåller information som väckte förväntan och intresse. Inläggen uppmanade 

användarna att hålla sig uppdaterade då mer information kunde publiceras, vilket gjorde att ett intresse 

skapades och användaren ville hålla sig uppdaterad. Fast som vi nämner i föregående kapitel finns det två 

typer av marknadsföring; bra och dålig. Alla inlägg hade inte lika stor räckvidd och ibland hade vi svårt att 

attrahera målgruppens intresse. 
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Figur 2, överblick över räckvidden av inläggen 

Som vi kan se på figur 2 får vi en överblick av räckvidden de olika inläggen hade. Som vi kan se hade vi 

störst räckvidd i början av marknadsföringen då vi upplyste målgruppen om den kommande turneringen. 

Efter vi lagt ut anmälningarna sjönk räckvidden och därmed intresset, och vi anser att det beror på dålig 

marknadsföring. Efter att anmälningen lagts upp fanns det inte längre någonting som skapade ett intresse hos 

målgruppen vilket gjorde att marknadsföringen stagnerade. 
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Figur 3, överblick över antalet män respektive kvinnor marknadsföringen nått ut till

Under marknadsföringens gång har vi aldrig reflekterat över om vi nått ut till fler män, eller fler kvinnor. Vi 

strävade hela tiden efter att nå ut till en bred målgrupp, och att få alla att vilja delta i vår turnering.

Större delen av målgruppen var bosatta i Blekinge-området, som vi ser på figur 3, och att 61% av dem var 

män medan 38% var kvinnor. Att vi endast nådde ut till 38% kvinnor funderade vi över om det kunde bero 

på att det saknades intresse eller om det är enklare att nå ut till män när det kommer till E-sport. Hade vi lagt 

märke till detta tidigare under marknadsföringen kanske vi hade tänkt om i strategin och marknadsfört 

annorlunda för att inkludera fler kvinnor.

Windows Azure och Wordpress
Som en del i marknadsföringen behövde vi skapa en webbplats där vår målgrupp kunde ta del av vår 

information och även ha möjlighet att anmäla sig till den kommande turneringen. Innan vi kunde komma 

igång med vårt arbete behövde vi ett webbhotell, där man kan publicera webbsidan. Första tanken var att 

använda one.com som vi tidigare använt, nackdelen var dock att vi behövde lägga ut egna pengar för att 

hålla webbsidan uppe. I diskussion om detta med vår handledare föreslog han Windows Azure, som vi fick 

en kodnyckel till som gjorde det möjligt att använda tjänsten gratis i fem månader. 
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Efter att ha fått upp vårt webbhotell behövde vi ett CMS, Content Management System, ett program som 

man kan använda för att bygga hemsidor och bloggar. Vi valde att använda oss av Wordpress, då det var 

bekant sedan tidigare och även för att få en ökad förståelse för hur Wordpress fungerar. Det som även gjorde 

Wordpress till ett självklart val var möjligheten att installera färdiga plugins, verktyg som är färdiga att 

installera. Exempel på plugins som installerades på hemsidan var möjligheten att läsa in Twitter- och 

Facebookinlägg. Detta lämpade sig bra då vi hade idéer om att koppla ihop de sociala medierna med 

hemsidan.

Figur 4, Gruesome Gaming-logotyp

Vi valde att använda oss av ett färdigt tema som vi byggde vidare på för att spara tid eftersom vi ville få upp 

hemsidan snarast möjligt. Därför valde vi att använda oss av en gammal logotyp (figur 4) som vi byggt upp i 

en annan kurs. Vi ansåg att den förknippades med E-sport och att den förhoppningsvis skulle vara lätt att 

känna igen i olika sammanhang. Figur 4, likaså resterande bilder som användes till marknadsföringen 

redigerades i bildredigerings-programmet Photoshop CS5.
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Resultat och diskussion

Resultat 
Målet med projektet var att använda och undersöka de valda sociala medierna när det gäller marknadsföring. 

Vi skulle som nystartad förening nå ut till en tilltänkt målgrupp på Blekinge Tekniska Högskola och locka 

dem till vårt evenemang som skulle hållas i slutet av projektet. Avsikten med projektet var att testa alla de 

valda sociala medierna och kunna få ett resultat om hur man ska gå tillväga när man marknadsför sig.

När det kommer till marknadsföring via sociala medier finns det inga begränsningar, det som är viktigt är att 

behålla målgruppens intresse genom att hålla det sociala mediet uppdaterat med de senaste nyheterna. När 

man vet vad och hur man vill marknadsföra sig själv är nästa steg att välja det sociala mediet som lämpar sig 

bäst att starta på. För vår del lämpade sig Facebook bäst att starta  marknadsföringen på och vi förstod tidigt 

att det var onödigt att använda sig av alla de valda sociala medierna samtidigt i början av marknadsföringen. 

När man är en nystartad förening eller ett företag och ska starta marknadsföring via sociala medier är rådet 

att börja litet, och att välja noga vilket sociala medier man ska starta på. Efter att man byggt upp en stabil 

grund kan man inkludera fler sociala medier i marknadsföringen.

Med sociala medier finns det möjlighet att nå ut till människor man kanske inte kunnat nå genom traditionell 

marknadsföring. Man kan få målgruppen att bli mer delaktig i vad som pågår inom företaget eller föreningen 

och snabbt få svar på vad målgruppen har för åsikter angående varumärket. Facebook lämpar sig bäst som 

en ”startpunkt” om man ska marknadsföra en nystartad E-sportförening, då Facebook innehar verktyg för att 

visa statistik som gör det möjligt för en att få en överblick över målgruppen. Facebook lämpar sig även som 

en samlingspunkt för andra sociala medier som till exempel Youtube.

Det man ska tänka på när man marknadsför genom sociala medier är att om man är en nystartad förening 

eller ett företag kan det ta tid innan man byggt upp en målgrupp, i jämförelse mot andra föreningar och 

företag som redan har en målgrupp när de börjar använda sig av sociala medier. Vad vi fick erfara, på grund 

av att vi begränsade oss själva med att endast marknadsföra på Blekinge Tekniska Högskola, var att vi nådde 

ut till en liten målgrupp. Vilket gjorde att det var svårt att få tydliga resultat på förfrågningar och olika 

undersökningar. 
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Diskussion
Efter vår genomförda studie av de olika sociala medierna, och då främst Facebook, ser vi att flertalet företag 

och föreningar inkluderar sociala medier i marknadsföringen. Vad vi fick erfara under vårt projekt var att det 

är svårt för en nystartad förening att slå igenom med marknadsföring via sociala medier och även fast vi 

gjorde avgränsningar under projektets gång tar vi med oss dessa kunskaper.

“The biggest lure that brings companies into social media is the thought that this will be a quick, easy, and  

cheap solution to all their marketing problems. Although it seems a no-brainer to set up a Facebook page or  

a Twitter account and take it live in just a few minutes, that's the only easy, cheap, and quick part. A lot of  

hard work goes into creating and implementing a successful social media strategy using these platforms.  

Don't be fooled by all the hype-there's really nothing fast, simple, or cheap about a successful social media  

strategy.” (Evans, 2010)

Vid starten av marknadsföringen insåg vi att det tar tid att bygga upp en målgrupp, och det blev svårare då vi 

inte hade någon genomtänkt strategi om hur vi skulle gå tillväga. Vi kan hålla med om vad Evans säger, att 

ett företag eller en förening ska tänka sig för innan de börjar marknadsföra sig själva genom sociala medier, 

att det krävs tid och noga planering. Men när ett företag eller en förening har lyckats ta sig över den tröskeln 

anser vi att det ger otroligt mycket tillbaka. De företag och föreningar som idag finns ute på sociala medier 

har förstått vilka fördelar det ger, exempelvis möjligheten att nå ut till sina kunder på ytterligare ett plan och 

att få kunderna att vara delaktiga och även kunna ta till sig av vad kunden har för åsikter och tankar.

“Do consumers really want to communicate with brands? Why? In the social media space, it's not about  

convincing, it's about listening and engaging. That's a radical shift in how brands and consumers relate to  

each other. Before social media, what were consumers' options? They couldn't talk back to the TV. Visits to  

corporate headquarters were out of the question. And toll-free numbers usually resulted in disinterest  

operators. Now, however, for the first time, consumers have a method for talking to the brands they use,  

sharing their ideas, their complaints, their compliments, and their observations in a way that gives them a  

voice and ensures they are being heard. “(Agresta, 2010)

När man marknadsför sig genom sociala medier kommer man tätt inpå målgruppen man försöker nå ut till. 

När vi marknadsförde oss stötte vi på problem som att vi inte fick respons från vår målgrupp, och då kan vi 

ställa frågan om målgruppen ville kommunicera med oss. När man startar upp en marknadsföringskampanj 

som nystartad förening, vilket vi gjorde, kanske det handlade om att målgruppen inte kände oss och inte 

visste vilka vi var. Om vi hade gjort oss ett namn innan vi började använda sociala medier hade vi kanske 

fått bättre respons på förfrågningar och målgruppen hade kanske velat kommunicera med oss. Hade vi utgått 
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från ursprungsidén, att inkludera alla sociala medierna, hade det nog inte gjort någon skillnad i vårt resultat. 

Med tanke på att vi var en sådan liten förening hade flera sociala medier förvirrat målgruppen och kanske 

även stulit fokus från varandra.

“Although social media is easier to execute through individuals and smaller organizations, it has most  

definitely entered the enterprise. Dell and Starbucks were among the first large players in the space. The  

advantage that these organizations have over startups is budget and audience. Dell built Idea Storm that  

crowd-sourced development ideas and new product initiatives (ideastorm.com), one of the first of its kind. If  

happened only as a result of a significant investment and a preexisting audience that quickly gravitated  

toward the concept after its launch. Similarly, Starbucks created a branded community, called  

mystarbucks.com, which encouraged costumers to give feedback. Often, smaller companies or individuals  

may launch social media initiatives, but because their brand isn't as recognized, they don't get the traction  

that many of the larger companies do.” (Agresta, 2010)

Att ha en uppbyggd målgrupp, budget och ett välkänt märke är en fördel som flera företag har när de börjar 

marknadsföra sig genom sociala medier. Som Agresta säger, även fast sociala medier är enklare att upprätta 

för individer och mindre organisationer kvarstår det att större företag har övertaget. Det är som Evans 

nämnde att det tar tid att bygga upp en effektiv och framgångsrik kampanj genom sociala medier, och tid 

kostar pengar. Pengar som en nystartad organisation saknar. Men detta anser vi inte ska hindra från att 

använda  sociala medier när det kommer till marknadsföring. Har man en tydlig vision och en logotyp som 

är genomtänkt finns det alltid en chans att man kan få en bra start.

Dock ska man inte se sociala medier som en plattform för att sälja produkter. Som Don E. Schultz nämnde, 

sociala media ska inte användas för att sälja produkter utan för att nå ut till kunden och kunna ta till sig 

åsikter och tankar från dem. Att marknadsföra sig genom sociala medier handlar mer om att som företag 

eller förening visa att man finns och är villig att ta till sig av vad målgruppen tänker om ens märke eller 

produkter. Det handlar inte bara om att finnas ute på sociala medier, vi anser att om man ska bygga upp en 

bra relation med målgruppen ska man hålla företagets eller föreningens Facebook-sida uppdaterad och få 

målgruppen att känna sig delaktig i vad som händer. För redan etablerade organisationer handlar det om att 

behålla och förbättra relationen till kunden, för nystartade handlar det om att nå ut till en kund som inte 

existerar än. 
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Sammanfattning 
Hur kan man använda sociala medier för att marknadsföra E-sport?

Sammanfattningsvis kan vi säga att först och främst när det kommer till sociala medier är att det tar tid att 

bygga upp en målgrupp speciellt om man är en nystartad förening. Då vi inte hade tiden på vår sida under 

projektet hann vi aldrig bygga upp en trogen målgrupp, vilket gjorde att undersökningar och andra 

förfrågningar fick dålig respons. Hade vi haft mer tid för att kunna bygga upp en målgrupp hade vi kanske 

fått ett tydligare resultat på slutprodukten vilket var att hålla i en turnering inom E-sport.  

Att sociala medier lämpar sig bäst för redan etablerade företag och föreningar är ingenting man kan förneka. 

Att ha en etablerad målgrupp, budget och ett känt märke är en fördel inom flera områden och inte bara när 

det kommer till sociala medier. Att det även är kostsamt att bygga upp en effektiv kampanj genom sociala 

medier är inte fördelaktigt för nystartade företag eller föreningar. Även fast man som nystartad kanske 

endast ser nackdelar med att använda sig av sociala medier anser vi inte att man bara ska se hinder. Har man 

en tydlig vision och en genomtänkt logotyp finns det möjligheter att lyckas, dessutom är inte sociala medier 

till för att sälja produkter utan att nå ut till kunden. Få dem att känna sig delaktiga och kunna ta åt sig av 

åsikter och kommentarer, för kunden vill ha möjligheten att kunna kommunicera med företagen och de olika 

föreningarna, de vill ha en möjlighet att påverka.

Sociala medier kan användas på flera sätt för marknadsföring, genom Twitter publicera korta inlägg som kan 

hänvisa kunden till en större plattform för mer information. Lägga upp en reklamfilm på Youtube som 

genom experthjälp kan dra in pengar. Facebook kan fungera som en samlingsplats för de nyss nämnda 

sociala medierna. Där man även kan få en överblick om hur många användare varje inlägg nått ut till, 

diagram över hur många män respektive kvinnor som gillar Facebook-sidan och möjligheten att se hur stor 

räckvidd man har. Då vi inte testade alla sociala medierna är det svårt att säga om något av de nämnda är 

bättre lämpat för marknadsföringssyfte än de andra. För vår del lämpade sig Facebook bäst, då det

fanns verktyg som statistik, möjligheten att köpa annonser samt att större delen av vår tänkta målgrupp var 

aktiva där.  
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Ordlista
Dreamhack: datorspelsfestival som bland annat anordnar E-sportturneringar 

CMS - Content Managment System, ett program som förenklar arbetet med att bygga upp en hemsida. 

Exempel; Wordpress, Drupal, Joolma. 

Plugins - verktyg som är färdiga att installeras på bland annat Wordpress. 

Exempel; möjligheten att koppla ihop Facebook med hemsidan.

Streaming - sända videoklipp som ses i realtid.

Webbhotell - en tjänst som möjliggör för den som inte vill upprätthålla en egen offentlig webbserver att 

publicera sig på World Wide Web.
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