
Farman & Frick  Spelstreamingens påverkan på tv- och 
dataspelsmarknadens konsumenter  

1 
 

     
    Institutionen för Industriell ekonomi 

Blekinge Tekniska Högskola 

 

 

 

 

 

 

 

Spelstreamingens påverkan på tv- och 
dataspelsmarknadens konsumenter 

Sociala medier på tv- och dataspelsmarknaden 
 

Alexander Farman 

Emil Frick 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kandidatarbete i Företagsekonomi, 15 högskolepoäng
HT 2014 



Farman & Frick  Spelstreamingens påverkan på tv- och 
dataspelsmarknadens konsumenter  

2 
 

Titel: Spelstreamingens påverkan på tv- och dataspelsmarknadens konsumenter. 

Författare: Alexander Farman & Emil Frick. 

Handledare: Ossi Pesämaa. 

Institution: Ekonomi, Management och Samhällsvetenskap, Blekinge Tekniska högskola. 

Kurs: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15 högskolepoäng. 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att med hjälp av en tolkande ansats förstå hur spelstreaming 
påverkar konsumentbeteende på tv- och dataspelsmarknaden. 

Metod: I den här uppsatsen har vi använt oss av litteraturstudier och intervjuer. 

Slutsats: Spelstreamingplattformen kan likt deltagande marknadsföring ses som ett system 
där konsumenter samproducerar attityder gentemot produkter och varumärken. I detta system 
konsumeras och produceras produkterfarenheterna samtidigt. Förväntningar som kan ställas 
på systemet är att attityder i stor utsträckning påverkas av konsumenterna själva vilket sker 
genom eWOM-meddelanden. Hur eWOM-meddelanden mottags, påverkas kraftigt av 
WOMU-faktorn expertis, vilket spelstreamare kan producera. Spelstreamare kan även 
producera ett underhållningsvärde som har nästan lika stark påverkan på konsumenten som 
expertis, vilket gör att även underhållningsvärde bör ses som en WOMU-faktor på tv- och 
dataspelsmarknaden. 

Title: How game-streaming influences consumers of the video- and computer game market. 

Authors: Alexander Farman & Emil Frick. 

Supervisor: Ossi Pesämaa. 

Department: School of Management, Blekinge Institute of Technology. 

Course: Bachelor’s thesis in Business Administration, 15 credits. 

Purpose: The purpose is to show how game-streaming influence consumer behaviour in the 
business of video and computer games. 

Method: We work with literature studies and interview gamers with knowledge about game-
streaming. 

Results: The game-streaming platform can be seen as a system like the participative 
marketing where consumers co-create attitudes towards products and brands. In this system 
product experiences is produced and consumed at the same time. One can expect in this 
system that consumers in a great extent affects other consumers’ attitudes through conveying 
eWOM-messages. A gamestreamer can also produce a WOMU-element, connoisseurship, 
which will strongly influence how a customer will interpret an eWOM-message. Something 
that can also be said about the gamestreamers entertainment value. 
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Ordlista 
Beta version – En test version innan den riktiga produkten lanseras till allmänheten.  

E-sport – Tävlingsinriktat utövande av tv och dataspel och liknas vid idrottsutövande. 

E-sportare – Utövaren av e-sport. 

eWOM – Electronic Word of Mouth. 

Give-aways – Gåvor som en streamare ger till sina tittare. 

Input – Kan vara synonymt med konstruktiv kritik relaterat till en handling, situation eller 
beteende. Kan även bara vara ens persons tankar om något, med eller utan kritik. 

IRL – Förkortning som står för In Real Life. Betyder att det händer i verkligheten och inte i 
spelet. 

MGC – Marketer Generated Content. 

PSI – Para social interaktion. 

Screen shot – Skärmdump, en bild som speglar innehållet på skärmbilden vid ett givet 
ögonblick 

Spelstreamare – Personen som spelar i en stream. 

Spelstreaming – Video som laddas ner i realtid där en person eller företag visar upp ett 
pågående spelande. 

Spoila- Betyder att någon förstör ett överraskningsmoment i spel eller film. Information 
tillkommer som mottagaren helst sluppit. 

Storybaserade (spel) – Ett spel där fokus ligger väldigt mycket på handlingen. Handlar ofta 
om att följa olika berättelser i spel där man får lära känna karaktärer mer ingående.  

Subscribs- Hur många personer som använder en applikation som tillåter tittare (subscribers) 
att aktivt följa en streamare. När nytt material läggs ut av streamaren meddelas subscribers 
automatiskt. 

Sugarcoat – Betyder att något har glorifierats eller förfinats utan att vara en direkt lögn.  

Theory Crafting - Undersökande teorier som tillåter spelare att genom uträkningar förstå 
funktioner i spel som vanligtvis endast används av spelutvecklarna. 

UGC – User Generated Content. 

Web 2.0 – Plattform för internetapplikationer som möjliggör interaktion och delning av 
information mellan användare. 

WOM – Word of Mouth. 

WOMU – Word of Mouth Usage.  
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1. Inledning 
Första kapitlet innehåller en bakgrund till problemet, åtföljt av en problemdiskussion med 
problemformulering, tidigare forskning, syfte och avslutas med uppsatsens avgränsning. 

1.1 Bakgrund 
Eklund (2012) berättar att spel och lek är etablerade aktiviteter i samhället som funnits länge 
och påverkar människans kulturella utveckling. Världsomfattande event i sport har utvecklats 
och under 1900-talet började tv- och dataspelsbranschen sin tillväxt. Eklund (2012) menar att 
Sverige är ett bra exempel på ett land där tv- och datorspel, även i tävlingssammanhang, blivit 
viktiga för många människor. Det märks bland annat genom att spelen inhandlas i samma 
omfattning som musik och film. Eklund (2012) berättar även att hundratusentals människor 
idag har tv- och datorspel som fritidsintresse i Sverige. Hon berättar även att aktiviteter som 
kan kopplas till spelandet, såsom tävlingar, har vuxit kraftigt i antal. Något som resulterat i en 
tillväxt hos organisationerna bakom tävlingarna och spelen. 
 
Försäljningen av spel har ökat under åren 1998 – 2009 i Sverige (Dataspelsbranschen, 2010). 
Vilket tyder på att det är en aktuell och växande produkt- och aktivitetsmarknad i Sverige. 
Thiborg (2011, s. 11) uppskattar att det finns ungefär två miljoner spelare i Sverige och 350 
miljoner i världen. Vidare menar Thiborg (2011) att det idag är fullt möjligt att livnära sig på 
tävlingar i tv- och dataspel som professionell spelare. I Aftonbladet (2013) så intervjuas 
spelaren Ocelote, som enligt sig själv tjänar runt 5.2 miljoner kronor om året tack vare 
sponsorer, tävlingar och sin spelstreaming. 
 
Olsson (2009) menar att det länge funnits ett starkt behov av att distribuera media, vilket 
bland annat medfört social media. Utvecklingen har också möjliggjort streaming, strömmande 
media. I praktiken innebär streaming att användaren inte behöver ladda ner material för att 
kunna titta på det. Dunger (2014) påpekar att streaming länge associerats med någon som 
streamar underhållning, exempelvis sport, men att både begreppet och marknaden för 
streaming har växt. Dunger (2014) berättar också att streamingen av det datorspel man själv 
spelar numera är det mest använda sättet att streama på, exempelvis så har internetsidan 
Twitch.com som fokuserar på streaming har över 44 miljoner besökare per månad. 
 
Larsson (2014) förklarar att sociala medier är ett begrepp som bland annat definieras av 
nationalencyklopedin. Laselle & Solum (2014) citerar nationalencyklopedins definition: 
 

”ett samlingsnamn på kommunikationskanaler som tillåter användare att kommunicera 
direkt med varandra genom exempelvis text, bild eller ljud. Sociala medier kan skiljas 
från massmedier genom att de bygger på ett innehåll som produceras av dem som 
använder dem.” (Laselle & Solum, 2011, s. 13) 

 
Laselle & Solum (2014) tar också upp att social media definieras som en internetbaserad 
applikation som bygger på de ideologiska samt teknologiska grunderna för Web 2.0. Vidare 
påpekar författarna att sociala medier möjliggör för användarna att integrera och utbyta 
information med varandra, vilket möjliggör en snabbare spridning av information och åsikter 
på internet. 
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Constantinides & Fountain (2008) förklarar att Web 2.0 och sociala medier brukar användas 
synonymt, men att det finns en skillnad mellan dessa då Web 2.0 syftar på samtliga 
internetapplikationer, medan sociala medier är den sociala aspekten av applikationerna. 
Applikationerna som helhet möjliggör för internetanvändare att interagera med varandra. 
Författarna berättar även att Web 2.0 bidrog till en ny form av konsumenter som integrerade 
internet i sin vardag. Vilket påverkade och fortfarande påverkar hur konsumenter 
kommunicerar, beslutar, socialiserar och informerar andra användare. Författarna menar 
också att användandet och integreringen av Web 2.0 har fått konsumentbeteendet att 
förändras. Konsumenternas ställning gentemot företag har stärkts då de har möjligheten att bli 
informerade på ett sätt som inte tidigare varit möjligt och kan enkelt jämföra produkter och 
priser från olika leverantörer. Dessutom influeras internetanvändarnas urvalsprocess vid 
köpbeslut av andra internetanvändares produkterfarenheter som förmedlas genom sociala 
medier som bloggar eller videoklipp på YouTube. Det har alltså blivit vanligare för 
konsumenter att basera köpbeslut utifrån rekommendationer från andra internetanvändare 
vilket teorier om eWOM (electronic word-of-mouth) beskriver. 
  
Larsson (2014) säger att innehållet i sociala medier oftast är skapat av privata användare och 
är en tvåvägskommunikation. Vilket betyder att mottagaren till informationen på något sätt 
kan interagera med avsändaren. Det här kan jämföras med traditionella massmedier som 
fokuserar på envägskommunikation, vilket betyder att mottagaren varken kan eller ska påpeka 
innehållet i informationen. Exempel på sociala medier enligt Larsson (2014) är bland andra 
Youtube, bloggar och Facebook. Constantinides & Fountain (2008) förklarar att UGC (user-
generated content) produceras av användaren som även utgör den vitala delen i samtliga Web 
2.0 applikationer, inte bara som konsument utan också som innehållsproducent. Bronner & De 
Hoog (2010) poängterar i sin studie att ett UGC-meddelande påverkar andra konsumenter mer 
än ett meddelande skapat av en marknadsförare. 
 
Med hjälp av definitionerna vill vi författare till uppsatsen påvisa att spelstreaming är: En 
teknik som möjliggör att spelare kan visa upp sitt egna spelande (Dunger, 2014). Utbytet är en 
aktivitet som faller under social media. Då informationen delas genom plattformar och sociala 
nätverk (Larsson, 2014). Användare kommunicerar direkt med varandra genom text, bild eller 
ljud (Laselle & Solum, 2014). 

1.2 Problemdiskussion 
Det finns indikationer på att spelföretag börjar intressera sig mer för hur spelstreamingen 
påverkar konsumenternas beteende. Det visar exempelvis tekniken i konsolen Playstation 4 
som lanserades i slutet av 2013. Konsolen har en inbyggd knapp som möjliggör streaming på 
ett enkelt sätt (Sony Computer Entertainment Europe, 2013), en indikation på att Sony 
uppmuntrar sina kunder att streama mer. En annan observation är Final Fantasy XIII-3: 
Lightning returns, som försöker engagera sina spelare att dela med sig ”screen shots” på 
Twitter och Facebook, vilket inte är streaming men tillhör kategorin sociala medier och 
electronic word-of-mouth (eWOM) (Square Enix, 2013). Observationerna kan även indikera 
att en del företag försöker hitta nya verktyg som underlättar spridningen av eWOM och 
konsument till konsument information. Samtidigt framgår det i intervjun med en ledande 
person för spelföretaget Namco Bandai Games Nordic, att företaget inte undersökt hur 
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streamare påverkar sina kundgrupper. De har inte heller något samarbete med spelstreamare 
(Eidelmann, Telefonintervju, 28 Mars, 2014). Marknadsföringsansvarig på spelföretaget 
Starbreeze (samtal, 5 juni, 2014) kontaktades och han berättar att Starbreeze i princip bara 
använder sig av ny media, exempelvis streaming, för att uppmuntra spridning av bland annat 
eWOM. Företaget fokuserar inte på traditionell media som annonser i tidningar, radio eller 
TV. Han säger också att han aldrig hittat någon forskning kring hur streaming kan påverka 
konsumentbeteendet fast att det är något som används i deras verksamhet. För tillfället finns 
det ingen forskning kring hur spelstreaming fungerar i marknadsföringssyfte, eller hur 
spelstreaming påverkar konsumenternas beteende. Det betyder att företag som vill använda 
spelstreaming i sin marknadsföring, men behöver information kring hur spelstreaming kan 
påverka konsumenterna, får vända sig till undersökningar kring konsumentbeteenden 
baserade på andra sociala medier. 
 
Trots en omfattande bakgrundsundersökning så har inga studier i hur spelstreamingen 
påverkar konsumenter eller deras köpbeteende upptäckts. Det finns alltså inga bevis om att 
spelstreaming fungerar som andra sociala medier eller om andra, kanske starkare effekter eller 
avvikelser existerar. Därför används mer generellt material kring konsumentbeteende, Web 
2.0 användning och teorier om WOM, eWOM, PSI och prosumer vilket kommer fungera som 
stöd för att undersöka uppsatsens problem. För att undvika förvirring bör det nämnas att det 
kommer upp många träffar om man söker efter streaming eller strömmande media. 
Uppsatserna och teorierna verkar däremot enbart beröra den tekniska sidan av streaming, 
alltså server, uppladdningskapaciteter och nya tekniska lösningar för att streaming inte ska ta 
lika stor lagringsplats eller liknande. Litteraturen och uppsatserna har därför inget att göra 
med det som undersöks i den här studien. 
 
Spelstreaming och bloggar ingår båda i gruppen sociala medier vilket gör Colliander & 
Dahléns (2011) studie om hur bloggar påverkar konsumentbeteendet intressant även för den 
här studien. Colliander & Dahlén (2011) berättar att när en användare av social media 
etablerar en relation till läsaren, så kan läsaren börja uppfatta användaren som en vän, vilket 
leder till en förväntad effekt av para-social interaktion (PSI). PSI kan leda till starkare 
varumärkesuppfattning och ökad köpintention hos konsumenterna jämfört med effekter av 
traditionell media. I uppsatsen undersöks liknande tendenser då PSI och WOM kan förmedlas 
via streaming och påverka spelmarknadens konsumenter. 
 
Chu et al. (2011, s. 48) beskriver eWOM i en studie med följande citat: ”any positive or 
negative statement made by potential, actual, or former customers about a product or 
company, which is made available to a multitude of people and institutions via the Internet”. 
Författarna menar att sociala medier möjliggör spridningen av eWOM, vilka kan bli effektiva 
verktyg åt företag som vill påverka konsumenternas beteende. Samtidigt menar 
Constantinides & Fountain (2008) att internetanvändarna nu är producenter av information 
och själva bestämmer vilket innehåll som de vill ta del av. Jara, Parrra & Skarmeta (2013) 
använder begreppet prosumer som är produkten av en kombination mellan producent och 
konsument. Prosumers är proaktiva och intresseras av att vara anslutna, informerade och 
deltagande i exempelvis produktion av åsikter, känslor och information kring produkter som 
de har använt. I samband med prosumers hittar vi citatet från Thomas W. Malone, en direktör 
från MIT Collective intelligence: 
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”you can understand the potential of these social skills to build great things like 
Wikipedia, or all the videos and tutorials out there today on platforms like YouTube and 
see as it can be used to gain competitive advantage of these capabilities.”(Jara, Parrra & 
Skarmeta, 2013, s. 1002). 

 
Citatet går att koppla till Miller & Ammas (2010) som förklarar att uppkomsten av Web 2.0 
har medfört nya och mer effektiva sätt att marknadsföra produkter, exempelvis med hjälp av 
viral marknadsföring som bygger på att konsumenterna informerar varandra om produkter. 
För att ge bilden av Web 2.0 ytterligare tyngd så förklarar Wirtz, Schilke & Ullrich (2010) att 
företag som inte anpassar sig till ett förändrat konsumentbeteende riskerar att förlora 
konkurrenskraft. Teorierna visar att Web 2.0 bidrar till förändringar i marknadsföring och 
konsumentbeteende. Företag kan gynnas av att förstå hur generella marknadsföringsteorier 
stämmer överens eller avviker från tidigare undersökningar när spelstreamingens påverkan på 
konsumenternas beteende granskas. En ökad förståelse kan resultera i konkurrensfördelar för 
företag som vill använda internetmarknadsföring till att nå möjliga konsumenter. Studien 
skulle också bidra med en ökad förståelse för hur marknadsföringsbegrepp som exempelvis 
eWOM, PSI eller deltagande marknadsföring kan fungera genom kanalen streaming, jämfört 
med den hopbuntade massa av kanaler som utgör sociala medier idag. 
 
Tidigare forskning visar att eWOM-meddelanden från andra internetanvändare och effekter 
av PSI kan påverka konsumenternas köpbeslut. För att företag inte ska förlora konkurrenskraft 
så måste de lära sig att anpassa sig till den nya miljön som Web 2.0 medfört. En förståelse för 
hur etablerade begrepp som eWOM och prosumer påverkar konsumenter genom 
spelstreaming kan vara ett steg på vägen. 
 
Vi anser att det finns obesvarade frågor kring hur etablerade teorier inom marknadsföring 
påverkar beteendet hos tv- och dataspelsmarknadens konsumenter via spelstreaming. 
Idag är streaming hopbuntad med övrig social media, vilket betyder att generella teorier kring 
exempelvis eWOM eller prosumer kanske inte alls bör tillämpas på spelstreaming. Vi vill 
därför separera streamingen från övrig sociala media för att få en mer nyanserad bild kring 
hur just streaming påverkar konsumenternas beteende. Avgränsningen gäller också 
spelstreamarnas påverkan när det kommer till produkter kring tv- och dataspelande och 
spelköp. I uppsatsen utforskas således följande problemformulering: Kan företag använda 
spelstreaming som ett användbart verktyg för att nå ut till konsumenter på spelmarknaden. Då 
studien görs utifrån ett konsumentperspektiv med intervjuer som empirisk data blir följande 
frågeställning relevant för uppsatsen: Hur påverkar spelstreaming konsumenternas beteende? 

1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att med hjälp av en tolkande ansats förstå hur spelstreaming påverkar 
konsumentbeteende på tv- och dataspelsmarknaden. 

1.4 Avgränsning 
I uppsatsen görs en avgränsning till tv– och dataspelsbranschens konsumenter. Fokus ligger 
framförallt på vad streaming som social media har för inverkan på konsumenter. 
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2. Metod 
I följande kapitel presenteras den forskningsmetod som använts vid genomförandet av 
studien. Därefter beskrivs metoden för litteratursökning och datainsamling. Vidare redogörs 
operationaliseringen av analysmetoden. Avslutningsvis förs en diskussion kring validitet och 
reliabilitet vid insamling av primärdata. 

2.1 Forskningsmetoden 
I uppsatsen används en metodologi grundat i hermeneutiken, som till skillnad från 
positivismen, förespråkar att det inte finns lagbundenheter i sociala system, varje situation är 
unik och vi kan bara förstå hur situationen uppstått. Hermeneutiken ställer sig alltså kritisk till 
generalisering och betonar vikten att förstå verkligheten som unika situationer (Jacobsen, 
2002). Teorin passar in på arbetet då streaming kommer undersökas som en separat del, 
kontra den tidigare forskningen som har generaliserat in streaming med övriga sociala medier. 
Det viktiga i den här studien är inte att generalisera utan att undersöka hur streaming som 
media påverkar tv- och dataspelsmarknadens konsumentbeteende. 
 
I den här undersökningen används en utforskande metod, något som är lämpligt då det finns 
väldigt lite skrivet om streaming i den kontext som undersöks. Saunders, Lewis & Thornhill 
(2009) menar att en utforskande studie är ett sätt att finna ny förståelse, eller för att belysa 
fenomen ur nya perspektiv. Tillvägagångssättet är framförallt lämpligt om syftet med studien 
är att öka förståelsen för ett problem. Något som kan jämföras med beskrivande studier vars 
mål är att porträttera en korrekt bild av personer, händelser eller situationer, alternativt 
förklarande studier som undersöker orsakssamband mellan olika variabler. Beskrivande eller 
förklarande studier behöver alltså en forskningsgrund, något som ännu inte finns kring 
spelstreaming, vilket gör alternativen olämpliga för den här studiens valda problem. I den här 
uppsatsen används en kombination av en deduktiv och induktiv metod, något som 
rekommenderas av Saunders et al. (2009). Metoderna kombineras på följande sätt: En 
deduktiv ansats baserad på teorier kring sociala medier används för att se vilka tendenser som 
kan förväntas av spelmarknadens konsumenter. Primärdata samlas sedan in med hjälp av 
djupgående intervjuer, en induktiv ansats. 
 
I den här studien lämpar det sig att problemet beskrivs med egenskaper och ord, varav 
kvalitativ data är att föredra. Ett stort antal deltagare hade lett till ett behov att kvantifiera och 
generalisera, vilket inte passar studiens syfte eller insamlingsmetod, när den här studien 
använder djupintervjuer. Jacobsen (2002) anser att begreppen kvalitativ och kvantitativ metod 
är ansatser till hur man redovisar resultat. Ska data redovisas i form av siffror, tabeller och 
formler så förespråkar författaren en kvantitativ metod, där man vanligtvis använder 
frågeformulär med svarsalternativ. Vill man däremot beskriva egenskaper hos det som 
studeras används en kvalitativ metod med lämpliga tillvägagångssätt som intervjuer och 
observationer. Rienecker & Jørgensen (2008) beskriver kvalitativt och kvantitativt som två 
olika former av möjlig data att hämta från empiri. Författarna menar att kvalitativt beskriver 
egenskaper hos det man studerar medan kvantitativt istället beskriver situationen med siffror. 
Under kategorin kvalitativt så menar de att man trots få observationer åtminstone kan uttala 
sig om det som undersökts. En stor mängd kvantifierbar data ger däremot möjlighet till 
generaliseringar.  
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2.2 Insamlingsmetoden 
Arbetet bygger på det empiriska underlag som samlats in vid djupintervjuer med respondenter 
från en avgränsad urvalsgrupp. 

2.2.1 Urvalsgruppen 

Urvalsgruppen består av sju aktiva spelare mellan åldrarna 17 - 23 och könsfördelningen är 
tre tjejer och fyra killar. Respektive intervju tog ungefär en timme i anspråk. Det visade sig 
under intervjuerna att speltiden varierade för respondenterna, men alla ansåg att de var aktiva 
spelare. Skillnaderna mellan respondenterna kan vara bra för studien och bidrar förmodligen 
till den heterogenitet i urvalsgruppen som Trost (2010) förespråkar. Viktigt var även att 
respondenterna inte påverkade varandra, därför intervjuades respondenterna ensamma med 
intervjuaren på en plats som respondenten själv fick bestämma, vilket Trost (2010) 
rekommenderar. 

2.2.2 Intervjun 

Två lämpliga metoder för framtagandet av primärdata var möjliga att använda i studien, då det 
som eftersöktes var information kring hur konsumenter påverkas av spelstreaming. Den ena 
metoden var intervjuer och den andra var enkäter. Fördelarna med enkäter hade varit fler 
deltagare, vilket skulle möjliggöra mer precisa generaliseringar. Svårigheten skulle vara att få 
en djupare förståelse för hur respondenterna faktiskt tänker. Information om vilka känslor som 
uppstår när de ser på e-sport och annan spelstream, vilket är subjektiva känslor, skulle bli 
svåra att precisera och använda som material. En annan nackdel med enkäter hade varit att 
utomstående skulle kunnat påverka respondenterna när de svarat på frågorna (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul, 2011). Fördelen med intervjuer var att med säkerhet veta att 
respondenterna själva svarar på frågorna, samt möjligheten att studera deltagarna närmare och 
därmed förstå deltagarnas tankegångar bättre (Trost, 2010). Vid intervjuerna ställdes frågorna 
i samma ordningsföljd, enligt en i förhand konstruerad intervjuguide. Något som ökar 
standardiseringen och därmed påverkar reliabiliteten i studien positivt. Under intervjuerna 
ställdes följdfrågor för att precisera vad respondenterna menar med sina svar, vilket Trost 
(2010) menar är en av de stora fördelarna med kvalitativa intervjuer. En annan fördel med 
intervjuer var möjligheten att instruera respondenterna så att de med säkerhet förstod frågorna 
och därmed svarade på det studien ville undersöka, vilket är en viktig fördel med intervjuer 
enligt Bryman & Bell (2011). 

2.2.3 Litteraturstudie 

Stödjande data samlades in från kurslitteratur, vetenskapliga artiklar och ämnesrelaterade 
sidor. Sökandet efter vetenskapliga artiklar skedde via databaser som scholar.google.com och 
Blekinge tekniska högskolans online bibliotek. Sökorden som användes var; Social media, 
strömmande media, streaming, YouTube, blogg, word of mouth, WOM, eWOM, consumer 
behavior. 

2.3 Operationalisering 
I det här avsnittet diskuteras och motiveras valen av de intervjufrågor som finns i 
intervjuguiden, samt visar i vilken ordning frågorna ställdes. 
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2.3.1 Intervjufrågorna 

De första frågorna används för att se vilka preferenser respondenterna har vid 
informationssökning. Syftet är att förstå om utförlig information är viktigt för en spelare innan 
spelköp, varför det är viktigt och på vilka sätt spelarna söker information kring produkter. 
Frågorna om informationssökning ställs innan frågorna kring streamingtendenser för att inte 
påverka respondenterna. I den här ordningen blir frågorna mindre ledande, vilket är något som 
ska undvikas (Bryman & Bell, 2011). 

- Brukar du söka information om ett spel innan du köper det? 
- Varför söker du information om ett spel innan du köper det? 
- Är det viktigt för dig att ha utförlig information om en produkt vid ett köpval? 
- På vilka sätt söker du information om spel som du är intresserade av att köpa? 

 
Nästa omgång frågor används för att samla data kring hur spelarna använder streaming och 
om det på något sätt används som referens vid köpbeslut. Det ställs även frågor om 
respondenterna har använt streaming som referens efter att de varit omedvetna om en produkt 
genom att bläddra genom streamingsidor som YouTube, twitch etc. 

- Ser du på streaming? Följdfrågor: Varför? Vilken typ? Hur? När? Hur ofta? 
- Påverkas du av streamingen om en produkt? Följdfråga: Hur i sådana fall? 
- Har det uppstått tillfällen då du bläddrat genom olika streams och upptäckt ett spel 

som du vill köpa/spela? 
- Har du upplevt att dina tankar och känslor kring företag/spel har förändrats när du 

kollat på stream? Hur i sådana fall? 
- Har du upptäckt fynd genom streaming? 

 
Följande frågor används för att få information kring hur spelarens relation med en streamare 
formas och vilka attribut som är viktiga hos en spelstreamare. Tanken är att undersöka om 
parasocial interaktion går att finna bland spelstreamare och spelare, något som ska ha en 
positiv inverkan på köpbeteendet och attityd gentemot ett varumärkes produkter. 

- Prenumererar du på någon streamare? Varför? Hur? När? 
- Vad tycker du är viktigast hos en streamare? 
- Spelar det någon roll hur många subskribenter streamaren har? 

 
Ett genomgående problem har varit att tidigare forskning inte har undersökt streaming, som 
då buntats ihop streaming med all annan social media. För att kunna särskilja streaming från 
annan mediegrupper används frågor kring hur spelare ser på streaming i jämförelse med andra 
mediekanaler på internet. Det görs för att få ytterligare förståelse kring spelarnas media- 
preferenser, vilket är en del av konsumentbeteende enligt Chaffey et al. (2009) definition. 

- Tycker du att streaming är annorlunda från de andra mediekanalerna (bloggar, 
forum, sociala nätverk)? 

- Känner du att respektive sätt påverkar ditt köpbeslut och varför tror du att det gör 
det? 

 
En viktig del av hur WOM-meddelande uppfattas av en lyssnare beror bland annat på 
trovärdigheten hos förmedlaren av WOM-meddelandet. Följande frågor ställs för att få data 
kring spelares benägenhet att validera information från streamare. 

- Spelar det någon roll om mediadelaren är sponsrad av ett visst företag? 
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- Om vi säger att du hittat ett intressant spel, vill söka upp ny information innan du 
bestämmer dig. Du ser på streaming från en privatperson, en sponsrad streamare, 
företagets egna streaming, hur hade du rangordnat trovärdigheten mellan dessa 
alternativ? Varför? 

 
En av flera observationer innan studien var bland annat att e-sporten utgör en stor del av 
spelstreamingen. Informationssökandet kring e-sporten inleds med frågor som ger data på om 
observation stämmer överens med respondenternas upplevelser. Sedan ställs frågan hur e-
sporten påverkar produkterfarenheten vilket är en del av deltagande marknadsföring. Tanken 
är att undersöka om produkterfarenheten har en positiv inverkan på kundlojaliteten. 

- Kollar/följer du på någon e-sport? Varför? Hur? När? 
- Vilka känslor uppstår när du kollar på e-sport genom streaming? 
- Har du någon förebild inom e-sport? Hur påverkar denne/dessa din 

syn/engagemang i spelet? 
 
En viktig del av viral marknadsföring handlar om att få allmänheten att dela med sig av den 
information som konsumeras, så undersöks spelarnas benägenhet till att dela med sig av 
information de konsumerar via spelstreaming. 

- Har du rekommenderat eller blivit rekommenderad någon stream? 
- Brukar du själv dela med dig erfarenheter om spel? Hur gör du det? När gör du 

det? Varför gör du det? 

2.4 Analysmetod 
Studien utnyttjar en metod som rekommenderas av Trost (2010). Den går ut på att ställa upp 
samtliga respondenters svar runt respektive fråga på ett överskådligt vis. Sedan går 
analysarbetet ut på att hitta gemensamma tendenser och avvikelser. Därefter ställs dessa 
avvikelser och tendenser mot befintlig teori och sedan formas slutsatser med analysen som 
underlag. 

2.5 Metodkritik och källkritik 
Enligt Trost (2010) är klassiska definitioner på begreppen reliabilitet (tillförlitligheten hos en 
mätning, vilket kräver ett standardiserat värde) och validitet (om man mäter det man vill mäta, 
giltigheten hos mätningen) inte passande att använda när man arbetar med kvalitativa 
intervjuer då de är anpassade för kvantitativ datainsamling. Vidare menar han att data-
insamlingen ska vara trovärdig och just trovärdigheten är ett stort problem vid kvalitativa 
intervjuer, hur mycket har intervjuarens värderingar styrt samtalen, hur visar man för läsaren 
att insamlad data är trovärdig? Ett annat problem är att en respondents preferenser och 
beteenden inte är statiska, de kan alltså ändras inom en relevant tidsrymd. För att tänka 
kritiskt kring arbetet så bör möjligheten, att egna värderingar kan ha styrt samtalen med 
respondenterna för mycket, övervägas. Sättet att intervjua kan ha blivit ledande. För att ge 
läsaren en bättre chans att bedöma trovärdigheten hos intervjuerna hade det gått att skriva ner 
svaren mer utförligt, lagt till det i en bilaga och därefter gjort en sammanfattning. Men det kan 
inte frångås att en sammanfattning av svaren är nödvändigt, för att undvika sidospår som inte 
kan härledas till ämnet. Man kan också fundera på om tolkandet av respondenternas 
reaktioner blivit rätt under intervjuerna. Vid muntliga intervjuer finns det alltid en viss risk för 
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tolkningsfel. I den här uppsatsen var bedömningssituationer, som när en respondent tvekar, 
tydliga. När respondenterna var osäkra framkom det i nästan varje situation då de själva sa att 
de var osäkra eller inte riktigt visste. Vidare så uppstod det längre betänketider som bedöms 
som osäkerhet. Bedömningen grundar sig i att frågorna inte är värdeladdade, till skillnad från 
exempelvis frågor kring jämställdhet, sex och relation. Därför kan inte respondenten uppfatta 
frågan som pinsam, vilket kanske hade lett till att personen funderat ut en lögn eller liknande. 
Att studiens frågor inte rör känsliga ämnen och inte kan ses som värdeladdade är därför 
positivt för empirins reliabilitet. Samtliga intervjuer genomfördes inte av samma person vilket 
Bryman & Bell (2011) menar kan ha medfört en variation i materialet som kan uppstå när 
flera intervjuare samlar data, något som kan resultera i en lite lägre grad av reliabilitet. 
Samtalen spelades aldrig in, vilket kan leda till missade detaljer som kan ha påverkat studien. 
Resonemanget som fördes var att intervjuerna skulle bli långa och att det inte vore rimligt 
eller nödvändigt att transkribera ett sådant omfattande material i efterhand. För att reducera 
spillet fördes anteckningar på bärbara datorer, vilket går snabbare att anteckna med än att 
använda penna och papper. 
 
Då en förhållandevis liten grupp har intervjuats, bör det reflekteras kring om gruppen är 
tillräckligt representativ för att få en förståelse för konsumentbeteendet på spelmarknaden. 
Tankegången kan man föra ett steg längre och fråga sig om en kvantitativ studie hade gett ett 
mer representativt resultat kring om spelstreaming påverkar konsumentbeteendet på 
spelmarknaden. Möjligheten att generalisera beteendet på spelmarknaden med studien kan 
alltså vara låg. 
 
I metodavsnittet redovisas undersökningens tillvägagångssätt så att en replikaktion av 
undersökningen ska vara möjlig, vilket Bryman & Bell (2011) anser är en viktig faktor när 
man bedömer en undersöknings trovärdighet. När det gäller den stödjande data så har 
kurslitteratur och publicerade vetenskapliga artiklar används. Tanken är att underlaget redan 
har granskats, vilket borde medföra en viss reliabilitet och validitet. Källorna från webbsidor 
har funnits trovärdiga då de har beskrivit hur och var de har samlat information. Vidare har 
studiens egna författare mycket erfarenhet och en del kunskap om tv- och dataspelsmarknaden 
något som används vid beslut om uppgifter kan anses trovärdiga. 
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3. Teori 
I följande kapitel presenteras den teori som är relevant för att kunna besvara uppsatsens 
frågeställning. 

3.1 Köp- och konsumentbeteende 
Hawkins & Mothersbaugh (2009) beskriver konsumentbeteende som läran om hur 
konsumenter söker, använder och upplever produkter. Chaffey et al. (2009) ger följande 
definition av konsumentbeteende: Kunskapen om konsumentens motivation, konsumtions-
preferenser inom media, samt hur urvalsprocessen ser ut hos konsumenter när de använder 
digitala kanaler tillsammans med traditionella kanaler för att köpa produkter online eller 
användandet av onlinetjänster. Man skiljer konsumentbeteende och konsumentinsikt då det 
senare beskriver kunskapen om konsumentens behov, karaktärsdrag och preferenser. 
Konsumentinsikten kan användas för att kategorisera kunder med liknande karaktärsdrag som 
sedan kan användas vid segmentering. 

3.1.1 Köp- och beslutsprocess 

Kulturella faktorer har bred och stark influens på konsumentbeteende. Det är den största 
orsaken till en konsuments önskemål och beteende. Under vår uppväxt lär vi oss hantera 
värderingar, uppfattningar, behov, önskningar och beteenden, något som påverkar oss livet ut. 
Företag försöker alltid tyda kulturella skiften för att kunna förstå vad som efterfrågas av 
konsumenter. Exempelvis blir konsumenter mer och mer hälsomedvetna, vilket gjort att 
träning och hälsa skapat en enorm industri som cirkulerar kring bland annat utrustning, 
träningskläder, nyttigare och mer naturlig mat (Kotler et al., 2008). 
 
Sociala faktorer handlar mycket om hur grupper påverkar en persons konsumentbeteende. 
Grupper som har en direkt influerande effekt kallas för medlemskapsgrupper. En del är 
primära och består av regelbundna men informella samspel, exempelvis familjen, vänner, 
grannar och arbetskompisar. Speciellt barn är benägna att falla för den sociala press som 
grupper ger upphov till. Att vilja ha leksaker som är populära, vilket de snappat upp från 
andra barn i skolan, är ett exempel. De sekundära grupperna är mer formella och har samtidigt 
mindre regelbundna samspel. Exempel är religiösa grupper, professionella associationer och 
fackföreningar (Kotler et al., 2008, s. 244). 
 
När en konsument står inför ett köpbeslut och inte vet så mycket om produkten, kommer 
konsumenten genomgå en inlärningsprocess. Först övertygar sig konsumenten att produkten 
är på ett visst sätt. Därefter får konsumenten en inställning till produkten, vilket så 
småningom resulterar i ett val angående köpet. Den här typen av process är viktig för 
företagare att känna till då konsumenterna genomgår komplexa processer inför ett viktigt 
köpbeslut. Det är viktigt att företagare hjälper kunden att förstå vad företagets varumärke 
erbjuder och vilken kvalité det besitter (Kotler et al., 2008). 
 
Kotler et al. (2008) berättar att vid köp av en produkt där det finns olika varumärken, 
utvärderar, formar och rangordnar konsumenten syftet med köpet. Valet baseras på tanken att 
köpa det varumärke som är att föredra. Men valet och även köpbeslutet kan påverkas av två 
olika faktorer. Det ena är andra personers attityd. Om en vän starkt tycker att konsumenten 
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ska lägga en extra peng på exempelvis en tv som har speciella finesser, så minskar 
konsumentens lust att köpa en budgetversion av produkten. Vad som kommer att påverka 
valet är alltså hur mycket vännen marknadsför eller motsätter sig produkter, samt 
konsumentens motivation att ta till sig vännens åsikter. Den andra stora faktorn är oväntade 
situationsbaserade faktorer. Syftet med köpet kan vara beroende av olika förväntningar, 
exempelvis förväntad inkomst i familjen, förväntat pris och förväntade fördelar hos 
produkten. Syftet bakom produktvalet är tillräckligt komplext för att kunna ändras precis vid 
köptillfället när oväntade situationer uppstår. 

3.1.2 Varumärkeskännedom, varumärkeserfarenhet och produktkännedom 

Varumärkeskännedom och produktkännedomen bygger på konsumenternas personliga 
erfarenheter kring produkter som uppstår vid användning, kundtjänst eller andra forum där 
konsumenterna kan interagera. Ett varumärkes rykte influeras alltså när konsumenterna 
sprider sina erfarenheter. Konsumenter kan via sociala nätverk dela erfarenheterna genom text 
eller annan media, exempelvis en video på YouTube. Erfarenheterna behöver inte var direkt 
anknutna till produkten utan förståelse kan skapas genom event och händelser kring 
produkten ifråga (Jara, Parrra & Skarmeta, 2013). 
 
Varumärkeserfarenhet bör ses som känslor, kundnöjdhet och åsikter från konsumenter efter 
att de har använt produkten eller tjänsten från ett visst varumärke. Erfarenheterna är inte 
exklusiva till rent produktanvändande utan påverkas också av faktorer runt produkt och 
varumärke. Vidare beskrivs varumärkeserfarenheten som företagens förmåga att förmå 
konsumenter att använda produkter och sedan interagera med andra konsumenter om 
produkterna, bland annat via sociala medier. Viktigt är även att verifiera att produkten 
tillfredsställer konsumentens behov eller efterfrågan. Det är betydande för företag att känna 
till hur spridandet av konsumenternas erfarenheter leder till samproduktion av varumärkens 
integritet (Jara, Parrra & Skarmeta, 2013). 

3.1.3 Information/erfarenhetssökande beteendemodeller 

Chaffey et al. (2009) berättar att marknadsföringsstimuli och omvärldens betydelse för 
konsumenternas informationsökningsbeteende påverkas av karaktärsdrag hos konsumenterna. 
Karaktärsdragen är influerade av kultur, social behörighet och kognition. Det går att 
identifiera och kategorisera några uppenbara beteendedrag på internet. Följande varianter av 
webbanvändare går att hitta: 

1. Vägledda informationssökare. Användarna söker efter produkt-, marknad eller 
fritidsinformation och är inte benägna av att köpa produkten över internet. 

2. Ej vägledda informationssökare. Webbanvändarna är personer som gillar att ”surfa”, 
bläddrar och byter sidor genom att följa hyperlänkar. 

3. Vägledda köpare. Dessa webbanvändare är online för att köpa särskilda produkter på 
webben. De brukar hålla sig till sidor som Prisjakt och Pricerunner för att kunna 
jämföra priser och produkter. 

4. Fyndare. Söker efter kampanjer online t.ex. på Groupon. De tenderar att klicka på 
banners och andra push-annonser. 

5. Underhållningssökande användare. Dessa använder internet för att underhålla sig 
själva genom att delta i tävlingar, frågesport eller interaktiva multiplayerspel. 
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3.1.4 Köproccesmodell 

Chaffey et al. (2009) har brutit ner konsumenternas köpprocess i sex olika steg. Modellen 
visar vilka steg konsumenter går igenom men också vilket sätt internetmarknadsföring kan 
användas för att underlätta köpprocessen: 

1. Omedveten. Här är kunden omedveten om produkten. Internetmarknadsföring är vid 
det här steget relativt ineffektivt. Däremot kan annonsering i form av banners fungera 
som ett substitut för att skapa uppmärksamhet vid sidan av traditionell 
marknadsföring. En satsning på viral marknadsföring kan öka rekommendationer till 
kunden från vänner, kollegor och familj, vilket är ett annat bra substitut för att öka 
intresset för företagets produkter. 

2. Medveten om produktbehov men behöver mer information. Här är konsumenten 
medveten om produkten och sitt behov av den men vill lära sig mer om produkten. 
Konsumenten tenderar att använda sökmotorer vid det här steget.  
Affiliatemarknadsföring (anslutning till prisjämförande sidor) samt SEO 
(sökmotoroptimering) är viktiga inslag att satsa på för företagen vid det här steget. 

3. Leverantörssökning. Konsumenten söker efter en leverantör att handla produkten av. 
Konsumenten befinner sig oftast på det här steget och på steg två samtidigt. 
Marknadsföraren bör identifiera vilka kanaler fokuserade kundgrupper använder och 
se till att företaget finns på dessa kanaler. 

4. Utvärdering och urval. Här sker en urvalsprocess där konsumenten jämför produkter 
och leverantörer. Det här steget överlappar oftast med de tidigare stegen två och tre. 
Nya köpare tenderar att välja leverantörer med gott rykte. Viktigt för företag vid det 
här steget är att underlätta för konsumenterna. Det kan göras genom att ha en 
användarvänlig webbsida med relevant information. Det blir således svårt för företag 
att hävda sig om de är okända och om de har en långsam, dåligt designad webbsida. 

5. Köpet. Här är konsumenten beredd att köpa produkten och ska utföra transaktionen. 
Viktigt är att företaget har en användarvänlig köpfunktion på webbsidan samt kan 
bidra med kundtjänst i form av telefon och mailkontakt, som kan assistera 
konsumenter som är skeptiska mot e-handel. 

6. Efter köpet, utvärdering och feedback. När konsumenten har handlat så finns 
möjligheten att konsumenten köper igen. Kundtjänst som gratistjänst är ett sätt att 
skapa mervärde och ökar chanserna för att konsumenten köper från företaget igen. Om 
konsumenten kan lämna feedback på produkten på företagets webbsida, skapas 
intrycket att företaget försöker utvecklas. Vilket kan leda till fler köp av nya 
potentiella kunder. 

3.1.5 Prosumer 

Jara, Parrra & Skarmeta (2013) beskriver begreppet prosumer som den kombinerade 
produkten av konsument och producent. Prosumers är proaktiva och har ett större intresse av 
att vara ansluten, informerad och att delta i t.ex. produktion av åsikter, känslor och 
information kring produkter som de har använt. Den här formen av frivilligt deltagande 
motiveras genom att få vara en del av en värdeskapande samproduktion. I samband med 
prosumers finns citatet från Thomas W. Malone, en director från MIT Collective intelligence: 
 

”you can understand the potential of these social skills to build great things like 
Wikipedia, or all the videos and tutorials out there today on platforms like YouTube and 
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see as it can be used to gain competitive advantage of these capabilities.” (Jara, Parrra & 
Skarmeta, 2013, s. 1002). 

 
I anslutning till citatet beskrivs internet som en värld karaktäriserad av deltagande och 
osjälviskhet. Det finns således en stor mängd media på internet som skapas och delas av 
användare som inte tjänar pengar på det. Ett exempel är Wikipedia, en encyklopedi baserad på 
samproduktion samt frivilliga och osjälviska handlingar där personer delar kunskap utan att få 
ekonomisk ersättning för det. Ett annat exempel är filmen Sagan om ringen som baseras på 
JRR Tolkien, där konsumenterna samproducerade genom att skicka in förslag på hur filmen 
skulle utvecklas. På det här viset skapas ett värde hos fansen, ett socialt erkännande vilket 
påminner om dimensionen varumärkeserfarenheten inom deltagande marknadsföring (Jara, 
Parrra & Skarmeta, 2013). 

3.1.6 Social kommunikationsmodell 

Vikten av rekommendationer har ökat betydligt vid uppkomsten av digital media. Nu deltar 
konsumenter både i konsumtion och produktion av information genom olika applikationer. 
Det ligger i människans natur att vilja socialisera och dela med sig av sina erfarenheter vilket 
också är den främsta anledningen till att Web 2.0 sidor blev populära, liksom sociala nätverk. 
I modellen beskrivs det att deltagarna i sociala nätverk som har flest kontakter är de deltagare 
som har mest influens på nätverket. Deltagarna är dessutom personer som har mycket tillit 
från andra deltagare i det sociala nätverket och tenderar att vara den som rådfrågas (Chaffey et 
al., 2009). 

3.1.7 WOM (word-of-mouth) 

Goyette et al. (2010) beskriver att WOM har en överväldigande influens på 
konsumentbeteendet. Det finns flera olika definitioner av WOM men de flesta förklarar ett 
informellt, interpersonellt samtal som även fungerar som en referens vilket uppfattas sakna 
bias. Vidare menar Goyette et al. (2010) att det finns två olika källor av WOM-
rekommendationer som antingen är personliga eller opersonliga. Personliga WOM- 
rekommendationer kommer från källor som vänner, familj och bekanta. Medan WOM från 
opersonliga källor kommer från journalister, redaktörer och experter som skriver för olika 
tidningar, forum, online diskussioner och dylikt. Författarna menar att marknadsförings-
insatser kan påverka vad konsumenter pratar om, Vilket är den informella delen av WOM-
rekommendationer som också är den centrala och anses viktigast. 
 
Martin & Lueg (2011) beskriver WOM som en interpersonell kommunikation. Den influerar 
konsumentbeteendet mer än konventionell marknadsföring då kommunikationsformen 
sträcker sig utöver den kommersiella informationen. Den elektroniska WOM som sker online 
(eWOM), kan nå fler potentiella konsumenter, då den är mer tillgänglig för allmänheten i 
jämförelse med traditionell WOM. Goyette et al. (2010) beskriver eWOM som viral 
marknadsföring, en form av WOM som sker över internet vars syfte beskrivs med följande 
citat: “A big idea that runs amok in the target audience, a fashionable idea that propagates 
through a segment of the population, teaching and changing and influencing everyone it 
touches.” En viral åsikt eller ett viralt meddelande liknas här med ett virus som sprids likt en 
epidemi. Ett tillvägagångssätt för att uppnå det är att hjälpa konsumenter att förmedla 
information till varandra. Viktigt är att andra konsumenter upplevs som självständiga och inte 
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har ett självtjänande intresse när de delar information. Det är en bas för att WOM-
rekommendationer ska uppstå. Ho & Dempsey (2010) berättar om en annan del av viral 
marknadsföring. Exempelvis när en marknadsförare skapar ett videoklipp eller annat innehåll 
på internet som är avsett att skickas vidare av konsumenterna som tagit del av innehållet. 
Lyckas marknadsföraren att få dem som tar del av innehållet att dela informationen med sin 
umgängeskrets, finns möjligheten att nå nya konsumenter i en exceptionell takt. Stonedahl, 
Rand & Wilensky (2010) diskuterar hur viktigt det är att initiera virala 
marknadsföringsinsatser till rätt personer för att få bra spridning och menar att det är särskilt 
viktigt att budgeten för marknadsföringsinsatsen är begränsad. Viral marknadsföring i det här 
fallet handlar om att dela ut rabatterade eller gratis produkter till en viss urvalsgrupp som 
sedan är tänkt ska sprida WOM-meddelanden eller eWOM-meddelanden om produkterna till 
sina bekanta. Här skiljer Ho & Dempsey (2010) mellan viral marknadsföring och eWOM. Det 
senare beskriver snarare beteendet hos konsumenterna och sättet de kommunicerar på, medan 
viral marknadsföring är marknadsförares ansatser till att starta beteendet. Doh & Kwang 
(2009) beskriver effekterna hos mottagaren när de tar emot ett positivt eWOM-meddelande 
som bland annat att attityden mot produkten blir mer positiv och att köpintentionen ökar. 
 
Chaffey et al. (2009) menar att WOM bygger på att ge konsumenter en anledning till att prata 
om företagens produkter och tjänster. Men även att göra det enkelt för konsumenterna att 
prata om företagens produkter och tjänster. Rekommendationer från vänner, familj eller andra 
konsumenter online är en stor faktor vid konsumenternas urvalsprocess av produkter och 
leverantör. Syftet är att konstruera aktiva och ömsesidigt fördelaktiga C2C (consumer-to-
consumer) och C2M (consumer-to-marketer) kommunikationer. Tekniken bygger på ett 
koncept om kundnöjdhet där grunderna i WOM baserad marknadsföring är: 

 Att utbilda konsumenter om företagets tjänster och produkter. 
 Att identifiera människor som med högst sannolikhet kommer att dela med sig av sina 

åsikter. 
 Att arrangera verktyg åt konsumenter så att de enkelt kan dela med sig av information. 
 Att studera på vilket sätt, var och när åsikter delas. 
 Att lyssna och svara på olika åsikter från konsumenter. 

 
Kotler (2008) menar att inom bloggsfären har konsumenten två olika roller. De konsumerar 
produktinformation men producerar även produktinformation vilket påverkar köpbeteendet 
genom effekterna av eWOM. Bloggarna kan således hjälpa företag att skapa och influera 
meningsfulla relationer med konsumenterna. Däremot kan företag aldrig kontrollera 
relationerna i den här miljön. Här tenderar rykten om undermåliga produkter och företag att 
spridas fortare än positiva kommentarer. 

3.1.8 WOMU (Word-of-mouth-usage) 

Martin & Lueg (2011) har ett mjukt mått, WOMU, som visar hur olika faktorer influerar 
konsumenternas användning av WOM-meddelanden. Måttet som även kan ses som en modell, 
beskriver hur dessa faktorer påverkar mottagares köpbeslut och attityd kring produkter som 
WOM-meddelanden riktar sig till. WOMU består av trovärdighet, erfarenhet och bevis. 
Värdet av WOM påverkas av hur en mottagare uppfattar sin egen expertis men även 
avsändarens. Mottagarens engagemang i köpprocessen påverkar också. Martin & Lueg (2011) 
menar att om ett WOM- meddelande är positivt så kommer mottagarens attityd till produkten 
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att påverkas positivt.  Hung & Li (2007) betonar i samband med WOMU att konsumenter ser 
trovärdighet som en viktig del i eWOM-meddelanden. 

 Källtrovärdighet - Beskriver hur genuina och trovärdiga påståendena från avsändaren 
uppfattas av konsumenten. Här menar Martin & Lueg (2011) att om avsändaren av 
någon anledning har självtjänande syften med sina påståenden, så kommer mottagaren 
att validera informationen därefter. Vilket sänker mottagarens benägenhet att ta till sig 
informationen som presenteras och WOMU sjunker. 

 Källerfarenhet - Förklarar hur avsändarens erfarenhet kring produkten påverkar 
WOM-meddelandet. Om avsändaren har gedigen erfarenhet så kommer WOMU-
värdet att påverkas positivt. 

 Bevis - När avsändaren kan demonstrera eller stärka sanningshalten i information 
kring en produkt, ökar värdet på informationen för en mottagare, WOMU påverkas 
positivt. 

 
Martin & Lueg (2011) undersöker hur WOMU-faktorerna påverkas av mottagarens 
inköpsengagemang, mottagarens självupplevda kunskap kring produkten som WOM-
meddelandet rör och om formatet på WOM-meddelandet sker fysiskt eller online: 

 Inköpsengagemang - Konsumenter tenderar att använda sig av vänners 
rekommendationer när inköpsengagemanget är högt. Om inköpsengagemanget är högt 
så förstärks inte WOMU faktorernas effekt på konsumenten. Kopplingen mellan hög 
WOMU och produktattityden blir också tydlig. 

 Självupplevda kunskapen - Den självupplevda kunskapen handlar om hur väl lyssna-
ren upplever sig ha erfarenhet och kunskap kring produkten som WOM-meddelandet 
rör. I studien finner de att den självupplevda kunskapen påverkar WOMU-faktorerna 
negativt vilket betyder att ju större den självupplevda kunskapen är desto mindre for-
mas lyssnarens attityd gentemot produkten som WOM-meddelandet rör. Här menar 
författarna att lyssnaren tenderar att forma sin attityd och åsikt utifrån den egna 
kunskapen och erfarenheten framför ett WOM-meddelande. 

 WOM-formatet - Om WOM sker muntligt eller online påverkar inte WOMU-
faktorerna. 

3.1.9 PSI (Para-social interaktion) 

Colliander & Dahlén (2011) undersöker vilken inverkar sociala medier har på 
varumärkeskännedom och köpintention. I studien var bloggen den kanal som undersöktes. 
Resultaten som undersökningen gav var att bloggar genererar mer varumärkeskännedom och 
köpintentioner hos konsumenter än vad traditionell media gör. Fenomenet uppkommer genom 
PSI. Vid PSI är bloggskribentens trovärdighet och konsumentens förhållande till varumärket 
viktiga faktorer. Författarna menar att deras resultat och observationer från studien är 
applicerbara på andra former av sociala medier. 
 
PSI beskriver en illusion av ett ”öga-mot-öga” (face-to-face) förhållande med en media-
utövare. Exempel är när en läsare exponeras för bloggskribentens privatliv samt 
bloggskribentens interaktion med läsare genom kommentarsfunktionen som bloggar har.  
Nämnda handlingar från bloggskribenten genererar PSI. Ju mer kontakt läsaren har med 
bloggaren, desto mer PSI genereras (Colliander & Dahlén, 2011). 
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PSI är lika kraftfullt som WOM men mottagaren är mer känslig för media-utövarens 
trovärdighet samt frihet från bias, det vill säga, om exempelvis en läsare upplever en 
bloggskribent fri från bias och att bloggskribenten skriver ärligt om sina intryck, kommer 
meddelandet från bloggskribenten att ha hög PSI med samma slagkraft och effekt som WOM, 
vilket till en mycket hög grad influerar köpbeslut hos mottagaren (Colliander & Dahlén, 
2011). 
 
Colliander & Dahlén skiljer mellan olika relationer som mottagare och avsändare kan ha. 
Om avsändaren etablerar en relation med mottagaren där denne uppfattar avsändaren som en 
vän, förväntas effekten av PSI bli ännu starkare. Vilket leder till förstärkt varumärkes-
uppfattning och ökad köpintention hos mottagaren. Vid traditionell marknadsföring har 
konsumenten lärt sig att meddelanden som företag förmedlar har bakomliggande motiv, bland 
annat om att skapa försäljning och vinster. Om mottagaren (läsaren) uppfattar att avsändaren 
(bloggskribenten) inte har liknande motiv utan ärligt redovisar sina åsikter kring en produkt, 
kan informationen tolkas som ett WOM-meddelande (Colliander & Dahlén, 2011). 
 
Hur läsaren uppfattar och litar på bloggskribenten är centralt för hur mycket tyngd 
bloggskribentens WOM- rekommendationer har. Trovärdighet är en av de viktigaste källorna 
för att mottagaren ska övertygas om en produkts värde. Ju mer trovärdighet bloggskribenten 
har, desto mer kan konsumenten ta till sig av bloggskribentens rekommendationer. Skulle 
trovärdigheten sjunka på grund av att bloggskribenten exempelvis ljuger för sina läsare så 
förväntas värdet av framtida WOM-rekommendationer från samma bloggskribent sjunka 
(Colliander & Dahlén, 2011). 

3.2 Web 2.0 användning 
Det finns ingen vedertaget accepterad definition av Web 2.0 och det saknas systematisk 
forskning som visar hur viktig den är och vilka effekter den har för organisationers 
marknadsföring. Möjliga effekter på konsumenters köpbeteende är däremot mer utforskat. 
Följande citat är en möjlig definition av Web 2.0: 
 

”Web 2.0 is a collection of open-source, interactive and user-controlled online 
applications expanding the experiences, knowledge and market power of the users as 
participants in business and social processes. Web 2.0 applications supports the creation 
of informal users’ networks facilitating the flow of ideas and knowledge by allowing the 
efficient generation, dissemination, sharing and editing/refining of informational 
content.” (Constantinides & Fountain, 2008, s. 232 f.) 

 
I praktiken är det skillnad på sociala medier och Web 2.0. Web 2.0 syftar på 
internetapplikationer medan sociala medier endast syftar på den sociala aspekten av Web 2.0. 
Applikationerna gör det möjligt för konsumenten att delta i en öppen och transparent miljö, 
konversera, socialisera och vara ansluten. Användaren utgör den vitala faktorn i samtliga 
kategorier av Web 2.0 applikationer, inte bara som konsument utan också som 
innehållsproducent vilket begreppet UGC (user-generated content) beskriver (Constantinides 
& Fountain, 2008). Bronner & de Hoog (2010) berättar att konsumentgenererat meddelande 
har mer inverkan på andra konsumenter än ett meddelande skapat av en marknadsförare. 
Författarna betonar inflytandet eWOM meddelanden har på köpbeslut. 
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Chaffey et al. (2009) beskriver att Web 2.0 konceptet går ut på interaktion mellan 
webbanvändare på webbsidor: 
 

“[…]consumers can interact with the medium, firms can provide content to the medium 
and, in the most radical departure from traditional marketing environments, consumers 
can provide commercially-oriented content to the media.” Chaffey et al. (2009, s. 526) 

 
Med citatet menas att konsumenter nu är aktiva bidragsgivare vid användning av internet, 
vilket är det centrala i Web 2.0 konceptet. Konceptet går ut på att interaktion sker mellan 
webbanvändare på webbsidor. Författarna menar också att internet är ett medium som 
konsumenter kan använda som en mötesplats där de kan diskutera kring en stor variation av 
produkter och ämnen. Kotler et al. (2008) redovisar en studie av Universal McCann, som 
visar att den andra mest populära webbaktiviteten, är för konsumenter att ge synpunkter och 
feedback på produkter. Gao (2005) menar att konsumentens anonymitet leder att negativa 
tankar ventileras mer fritt än när konsumenten behöver vara offentlig med sin kritik. 
 
Kotler et al. (2008) menar att många marknadsförare försöker utnyttja bloggar och sociala 
nätverk, exempelvis YouTube, för att nå ut till företagets fokuserade kundgrupper. Bloggen 
som ett marknadsföringsredskap erbjuder ett personligt sätt att nå ut till fragmenterade 
målgrupper. Dessutom finns möjligheten för konsumenterna att dela med sig av innehållet 
som de exponeras för. Däremot är bloggsfären en svårhanterlig miljö där det finns risker i att 
försöka manipulera ett medium som konsumenterna styr, eftersom det är de som delar med sig 
tankar och idéer. Här menar Kotler et al (2008) att negativa kommentarer sprids betydligt 
snabbare om ett företag och dess produkter än positiva kommentarer. 

3.2.1 Effekterna av Web 2.0 

Det uppstår ett par nätverkseffekter av den nya plattformen beskriver Constantinides & 
Fountain (2008). Bland annat att rekommendationer från andra användare har en stor inverkan 
på kundlojalitet Den snabba expansionen av bloggsfären har medfört att konsumenten numera 
värderar andra jämlika webbanvändares rekommendationer högt, vilket beror på att 
konsumenten nu delar och får tillgång till personliga åsikter, videor och bilder genom 
nätverksapplikationer. I Web 2.0 eran ökar alltså betydelsen av inputs från bloggar, 
konsumentrecensioner, sociala nätverk, online-forum och gör en större skillnad på 
konsumenternas preferenser och beslutsfattande. De här kanalerna är användarproducerande 
och består av ett innehåll som sägs ligga utanför marknadsförarens kontroll. 
Constantinides & Fountain (2008) finner också att Web 2.0 har skapat en förändrad 
maktposition åt konsumenten i förhållande till företagen, vilket har en betydande inverkan på 
konsumentbeteendet. Konsumentens beslut- och köpprocess på webben förändras som en 
effekt av konsumentens förstärka maktposition. Web 2.0 skapar en situation där 
konsumenterna har möjlighet att enkelt byta leverantör, då det har blivit lättare att jämföra 
olika företag och produkter. En annan effekt av konsumentens stärkta position är att 
konsumentens attityder förändras, vilket har gett upphov till nya konsumentbehov. 

3.2.2 Pull och push mekanismer 

En skillnad mellan marknadsföring som använder sig av traditionell media (traditionell TV, 
annonser, radio och direktreklam) och ny media (webb, e-post, databaser, mobiltelefon) är 
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bland annat graden av interaktivitet. Traditionell media använder sig i stor utsträckning av 
push-media, vilket betyder att meddelandet som företaget vill förmedla till sina kunder sker 
genom att företaget initierar förmedlandet. Pullmekanismer däremot, som exempelvis 
återfinns på internet, fungerar så att konsumenten själv kan initiera kontakten med företagets 
produkter, exempelvis genom Googlesökningar. Inom den digitala marknadsföringen finns 
det ingen dominerande mekanism som inom den traditionella marknadsföring, utan digital 
marknadsföring erbjuder både push- och pullmekanismer (Chaffey et al., 2009). 
 
Chaffey et al. (2009) förklarar att konsumenter som söker information om produkter kan med 
hjälp av internet initiera sökningar kring de önskade produkterna, vilket kan leda 
konsumenterna till olika streamingsidor som exempelvis YouTube. På YouTube kan en 
privatperson spela in en video och ladda upp den så att allmänheten kan ta del av innehållet. I 
klippet kan privatpersonen presentera information, intryck och synpunkter på produkter. 
Eftersom konsumenterna själva styr sökningen, blir det svårare för företagen att pusha 
meddelanden till konsumenter. Inom digital marknadsföring ställs således större krav på 
företagen att hitta olika sätt att göra det enkelt för kunderna att söka efter deras företag. 
Viktigt är också att deras produkter slår högt på olika sökmotorer. Det är också viktigt att 
företaget använder sig effektivt av banners som utgörs av push-meddelanden. För att push-
meddelanden ska vara effektiva inom digital marknadsföring måste ett företag veta vilka sidor 
som besöks av de kunder som företaget vill nå fram till. Chaffey et al. (2009) anser att det har 
skett ett paradigmskifte inom marknadsföringskommunikationen, där interaktionen inte sker 
mellan mottagaren (konsumenten) och avsändaren (företaget) längre, utan interaktionen sker 
numera mellan mottagaren och internet. 

3.2.3 Deltagande marknadsföring 

Jara, Parrra & Skarmeta (2013) förklarar att internet ger nya möjligheter att identifiera och 
hitta produkter. Men också att enklare få kunskap och information kring produkterna, vilket 
gör att konsumenterna blivit mer välinformerade än förut. Innan internet användes av 
allmänheten fanns inte samma möjligheter att få fram utförlig informationen om produkter. 
Internet erbjuder dessutom nya sätt för konsumenter att interagera med andra användare och 
blir det medium som används av konsumenter för att informera om erfarenhet kring produkter 
som de har använt. Bland dessa möjligheter uppstår evolutionen kring social marknadsföring, 
där konsumenterna blir aktiva deltagare som både konsumerar och producerar information om 
produkter. Den här sociala och teknologiska evolutionen som internet medfört har förändrat 
marknadsföringen på det viset att man inte längre fokuserar på produktvärdet.  
Marknadsföring har istället övergått till att förbättra produktkännedom och varumärkets rykte. 
Vidare berättar författarna att deltagande marknadsföring handlar om att förse konsumenter 
med verktyg som möjliggör ett informationsutbyte kring erfarenheter om företagets produkter. 
Den senaste marknadsföringstrenden lägger fokus på sociala medier där möjligheterna från 
internet och dess sociala nätverk används för att stötta marknadsföringsstrategier. Det 
utmärkande för sociala medier är att konsumenter frivilligt interagerar med andra 
konsumenter. Till detta följer möjligheten att samproducera varumärkets identitet genom 
konsumenternas egna personliga erfarenheter, kundnöjdhet men också sociala erkännande. 
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3.3 Tillämpning av teoretisk ram 
Då ingen tidigare forskning finns kring förhållandet mellan spelstreaming och konsument-
beteende så försvårar det ett direkt jämförande mellan teoretisk ram och resultat. Den 
teoretiska ramen kan däremot appliceras som ett stödjande material till ett undersökande syfte. 
Den teoretiska ramen består därför av kända definitioner kring konsumentbeteende som 
WOM, eWOM och PSI som tidigare forskning satt i samband med köpbeteende och UGC 
inom sociala medier. Spelstreaming verkar till stor del bestå av UGC och därför blir 
begreppen intressanta för studien. Web 2.0 och sociala medier behöver också kartläggas då de 
förklarar miljön där nämnda begrepp samspelar och påverkar tv- och dataspelsmarknadens 
konsumenter. 
 
Den teoretiska ramen har tillsammans med uppsatsens syfte, dikterat vilken insamlingsmetod 
och typ av data som är relevant för studien. Metodvalet har fallit på intervjuer med spelare 
vilket tillför så kallad kvalitativ data. Anledningen är att området behöver utforskas och för att 
uppfylla syftet behövs en förståelse för hur respondenterna tänker och resonerar. Hade utförlig 
forskning redan existerat så vore det istället möjligt att fördjupa sig i redan kartlagda 
tendenser med en kvantitativ ansats, exempelvis frågeformulär till ett stort antal spelare. 
Förhoppningen är att den kvalitativa ansats som används i studien ska kunna ligga till grund 
för senare kvantitativa undersökningar. 
 
För att kunna analysera och redovisa hur spelstreaming påverkar konsumentbeteendet på tv- 
och dataspelsmarknaden, behöver den teoretiska ramen stödja ett utforskande syfte. Ramen är 
därmed uppbyggd med fokus på olika definitioner inom konsumentbeteende i social media 
och ger även en förklaring till miljön som konsumenterna på marknaden befinner sig i. Här 
används köpprocessmodellen för att visa hur spelstreamingens påverkan kan se ut i olika steg 
i konsumenternas köpprocess. Det här används sedan i analysen då empirin studeras och 
analyseras i ett delvis utforskande och delvis tolkande syfte. Den befintliga forskningen kring 
sociala medier stödjer analysarbetet eftersom det visar vilka tendenser hos konsumenterna 
som tidigare varit intressanta. Den tidigare forskningen bidrar också till att göra studiens 
resultat förståeligt och därför görs aktivt kopplingar till de begrepp och den miljö som utgör 
studiens teoretiska ram. 
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4. Empiri 
I detta kapitel presenteras en kort information om respondenterna samt en sammanställning 
av empirin. 

4.1 Respondenterna 
Cosma Shanti Mark Murray, 17 år. (CM) 
Charles Johansson, 19 år. (C) 
Emma Friberg, 24 år. (E) 
Fabian Sandström, 21 år. (F) 
Magnus Dahlbom, 23 år. (MD) 
Malin Karlsson, 18 år. (M) 
Rickard Bergman, 19 år. (R) 
 
Nedan följer en kort beskrivning av varje respondent.   
 
CM – Bloggare, skriver om japanskt mode och har erfarenhet om att skriva om spel. 
C – Väldigt lång erfarenhet av spel, ser på streaming. 
E – Dedikerad CS-spelare som också streamar sitt spelande. 
F – Tillhör den svenska eliten i spelet Tekken, ser även på streaming. 
MD – Skriver för speltidningen Game Reactor, spelar mycket och ser på streaming. 
M – Aktiv spelare som även ser på streaming. 
R- Högre rankad cs-spelare, många års erfarenhet av spel, följer cs-turneringar och streamare. 

4.2 Informationsökningstendenser 
F: ”Jag vill inte spela spel som är dåliga, det kostar för mycket”. 

R: ”Om jag har flera kompisar som spelar spelet så är det oftast de som skapar ett sug 
efter spelet. För mig är spel en möjlighet att finna en samhörighet med människor man 
tycker väldigt bra om, alltså är gemenskapen och att spela med kompisar viktigt.” 

MD: ”Jag kan kasta bort pengar om mina vänner rekommenderar spelet.” 

C: ”Det är för att ta reda på om spelet är något för mig, sedan är det viktigt att det är 
ett bra företag bakom spelet med en schysst policy så att spelet håller sig fräscht, gjorde 
misstaget att inte kolla upp WarZ, och folk hade varnat för dåliga uppdatering osv, 
kände inte till företaget som gjorde spelet.” 

E:”När jag fått upp ögonen för ett spel så kollar jag en stream från exempelvis 
Totalbiscuit. Eller någon annan streamare som sitter och testar nya spel. Finns flera 
streamare som provar igenom olika spel och lägger upp det på YouTube. Sedan hör jag 
såklart med mina vänner, eller försöker få tillgång till Beta-versionen av spelet.” 

M: ”Ibland går jag in på hemsidan om jag behöver veta mer men oftast brukar de bara 
skryta om spelet och det gör det svårare att ta till sig den informationen.” 

Samtliga respondenter söker information vid köpbeslut. Nästan alla respondenter anser att det 
är viktigt med utförlig information om produkter innan ett köp. F summerar situationen för 
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flera respondenter. Men det finns undantag från informationssökandet där de köper spel utan 
information. MD förklarar varför han inte alltid söker information i ovanstående citat, C 
minns tydligt när han inte sökte information kring ett specifikt spel. Hur respondenterna söker 
information om spel skiljer sig men flera använder sig av YouTube. Mindre förekommande 
varianter av söksätt bland våra respondenter är sökmotorer och bloggar. Två av 
respondenterna lade till att de helst inte är på företagets hemsida för att söka information om 
spel där vi väljer ut citat från M som förklarar varför. 

4.3 Streamingtendenser 
R: ”Jag ser väldigt mycket på streaming, eftersom många CS-lag har flyttat dit och 
många matcher live-sänds. En viktig del för mig är att man kan betta och spela om 
föremål i CS, vilket jag tycker är riktigt roligt. Föremålen fungerar som valuta i spelet, 
och när jag vadslår vill jag ju också se matchen streamad.”. 

F: ” Jag kollar på streaming för att bli bättre på Tekken och andra spel. Jag kollar 
dagligen på koreaner som spelar för de är bäst och jag tycker att det är kul att se 
spelare som är bättre än mig själv. Däremot när det gäller andra spel så vill jag spela 
spelen själv. Jag tycker att det är tråkigt att se andra spelare spela spelet om jag inte 
lär mig något som gör att jag själv blir bättre på spelet” 

Samtliga respondenter förutom en tittar mycket på streaming och många ser streamingen som 
en del av själva spelupplevelsen. Vilket framgår tydligt av det R beskriver. Ett annat exempel 
är F som kollar på streaming för självutvecklingssyfte för att själv bli bättre på spelet vilket 
framgår i ovanstående citat. 
 

E: ”För mig är streaming som att kolla på TV, istället för att se på TV så ser jag på 
någon som spelar ett skräckspel, ingen skillnad egentligen. Jag tittar ju mest på twitch 
och ibland på YouTube. Kollar ofta på streaming när jag tar det lugnt och inte orkar 
spela själv, lite som utfyllnad i vardagen, ser ju också på tävlingar.” 

M1: ” Ser mycket på spelstream när jag är uttråkad, ser mest på CS och ibland lite LoL 
stream. Brukar nästan alltid ha någon stream uppe när jag sitter vid datorn, som jag 
småtittar/lyssnar på.”. 

CM1: ”det händer att jag kollar på top-10-listor för att få inspiration till eventuella nya 
spel.” 

M2: ”Jag ser spelstream på YouTube om jag kanske är intresserad av att köpa ett nytt 
spel ”. 

CM2: ” jag vill spela spelen själv och undvika spoilers. Däremot gillar jag att jämföra 
andras kommentarer och åsikter med mina egna när jag har spelat klart spelet.” 

Ett par respondenter använder spelstreaming som ett alternativt tidsfördriv när de inte själva 
vill vara aktiva spelare, E och M1 beskriver detta i ovanstående citat. I det här sammanhanget 
beskriver tre av respondenterna hur streaming används för att söka information men även 
väcka medvetenhet om nya spel, vilket CM1 och M2 berättar. Ett par respondenter håller sig 
helst borta från streams när de kan innehålla spoilers vilket respondenterna vill undvika då de 
vill spela spelen själva vilket bland annat CM2 beskriver. 
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MD: ”Streams påverkar definitivt hur jag uppfattar ett spel. I spelet WarZ var det så att 
till och med streamarna fuskade. Påverkade produkten väldigt negativt där jag och 
mina vänner bestämde oss för att inte spela det här spelet. […]Inspelade streams har 
alltså påverkat hur jag uppfattar spelet däremot så kollar jag inte på streamen i fråga 
om jag inte blivit tillbedd av en kompis att kolla in spelet. Det är alltså i första hand 
mina vänner som påverkar mig och sedan kan streamen hjälpa till lite grann kring hur 
jag uppfattar spelet.” 

CM: ”Jag tror inte att det påverkar mig. Jag brukar lyssna mer på mina vänner när jag 
väljer vilka spel jag ska köpa. Och om det är ett nytt spel så köper jag den så fort som 
möjligt för att undvika att mina vänner ska spoila. Det beror mycket på att jag tycker 
om storybaserade spel.” 

E: ”Till skillnad från exempelvis en game-trailer där man har snyggat till saker och 
egentligen inte visar hur spelet ser ut så går spelstreamare in och verkligen visar hur 
det ser ut och vad som händer.” 

Samtliga respondenter förutom en känner att deras syn på ett spel har påverkats av streamare. 
Streaming genererar inte bara positiva känslor kring spelet utan kan även påverka synen 
negativt vilket MD beskriver. MD särskiljer också rekommendationer från spelstreams och 
vänners rekommendationer. Den respondent som inte tyckte att streaming påverkar 
uppfattningen av spelet och köpbeslutet är CM. Respondenterna talar även om hur de 
uppfattar företagens game-trailers vilket E nämner i ovanstående citat. 
 

F: ”Oftast så har jag redan bestämt mig att köpa spelet när jag kollar på streams.”. 

M: ”Antingen vet jag redan vad för information jag vill hitta och letar streamare efter 
det, annars så ser jag bara på streamare som visar spel jag redan har eller vet vad dem 
är.” 

R: ”Ja, kommer ihåg att jag blev intresserad av ett skräckspel efter att jag tittade runt 
på lite olika streamare, har lite ont om pengar för tillfället, men såg bra ut när andra 
streamade det och därför ska jag nog köpa det i framtiden.” 

C: ”Ja, kollade på en streamare som satt och letade spel på sin stream, så letade han 
igenom gratisspel och efter att han testat blacklight retribution så tankade jag ner det 
också. Såg kripperions Hearthstone spelande, vilket gjorde att jag tankande ner betan 
och testade, var riktigt skoj.” 

Bland respondenterna fanns det blandande tendenser till att de upptäcker spel genom att 
bläddra igenom olika streams, F beskriver i ovanstående citat att han oftast redan har bestämt 
sig att köpa ett spel innan han söker information från streams. En liknande kommentar hittar 
vi från M. Det går att hitta motsatta kommentarer vilket återges av R och från C. CM och F 
brukar bläddra bland 10 i topp listor för att få kännedom om nya spel. 

MD: ”Nej, jag utgår alltid från mina egna erfarenheter innan jag slutligen bestämmer 
mig för vad jag tycker om ett spel. Jag kan bli mer peppad kring att spela ett spel om 
jag tycker att spelet ser intressant ut på streamen. Däremot om spelet framstår som 
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ointressant så blir jag påverkad negativt och då blir jag inte alls lika sugen på att spela 
spelet.” 

E: ”Exempelvis när streamaren Totalbiscuit gör en wtf is this, vilket betyder att han då 
spelar och gör en recension på ett spel. Det har hänt att jag nästan ratat ett spel och 
sedan sett hans recension när han spelar igenom det, vilket ger mig en helt annan 
synvinkel på spelet. Det blir en helt annan sak när man ser någon spela spelet i 
jämförelse med en recension i en speltidning, game-trailer eller liknande. Så ibland kan 
jag känna att spelet var bättre än jag trodde efter att ha sett en stream.” 

Respondenterna reagerar olika på streams och de beskriver olika aspekter om hur streaming 
påverkar deras syn på produkter. Att streaming påverkar synen på ett spel var genomgående 
fastän det i vissa fall inte alltid var så tydligt hittar vi hos exempelvis MD och E när de 
beskriver i ovanstående citat. En avvikelse från det genomgående att streaming påverkar 
synen på produkter hittar vi hos CM som menar att det inte påverkar henne alls. 
 

C: ”Kan gå åt båda hållen, både positivt och negativt, lyssnar man på en duktig 
streamare som har koll på läget som klankar ner/berömmer på företaget med fakta som 
man senare kan hitta på andra ställen litar man på det. Jag brukar kolla upp mer 
information innan jag bestämmer mig angående företaget, en ensam streamare räcker 
inte.” 

Det framgår att respondenterna blir påverkade både negativt och positivt av streaming. Flera 
av respondenterna nämner hur de påverkas både positivt och negativt i samband med att de 
ser på streams vilket C nämner i ovanstående citat. MD berättar att han gärna vill säkerställa 
att intrycken från stream är rättvisa genom att själv spela spelen och jämföra med egna 
erfarenheter. 

4.4 Mediadelningstendenser 
C: ”Delar sällan med mig av sådan information via sociala medier, vilket beror på att 
det inte känns viktigt att göra. Har aldrig riktigt tänkt på att lägga ut saker på det sättet, 
känner inte att jag kan få ett bra utbyte av det.” 

CM: ” Jag delar mina erfarenheter för att folk verkar tycka om mina åsikter och det får 
mig att vilja dela med mig om mina erfarenheter.” 

Det är genomgående att respondenterna delar erfarenheter kring spel med vänner men C gör 
inte det via sociala medier vilket han förklarar i ovanstående citat. Annars finner vi bland 
respondenterna att de livestreamar, streamar och delar produkterfarenheter på Facebook. CM 
berättar i ovanstående citat varför hon delar med sig av sina erfarenheter. 

4.5 Streamer- konsument relationer 
M: ”Prenumererar på flera streamare, någon större och flera vänner.” 

C: Yes, av anledningen att jag gillade personligheten som streamade via YouTube och 
vet att det hjälper att trycka på prenumerationsknappen, skadar inte att hålla sig 
uppdaterad efter roliga streams heller. Har prenumererat på 3-4 stycken streamare jag 
tyckte lade upp bra shit ” 
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MD: ”Ja. Jag prenumererar så fort jag lär mig någonting av spelet genom theory 
crafting men prenumererar också om streamen är underhållande.” 

Samtliga respondenter som ser på streaming har på något vis följt och prenumererat på olika 
streamare vilket M och C berättar om. MDs förklaring passar med de tendenser som 
respondenterna uppvisar. De verkar gärna prenumerera om de finner att innehållet är 
underhållande och användbart. 
 

F: ”Jag prenumererar på vissa Tekkenspelare. Det är entusiasmerande att se hur 
hängivna spelarna är.” 

C: ” har varit intresserad av dataspel länge och när jag kollar på streaming så tittar 
jag på intressanta streamare där man kan följa spelarens liv, lära sig kul grejer om 
personen men också om spelet.”. 

En annan mindre förekommande aspekt är hur respondenterna följer streamare på grund av 
hur de ser streamaren som en individ till skillnad från enbart bild, ljud och innehåll. F 
beskriver detta med ovanstående citat. Ett annat passande exempel till iakttagelsen kommer 
från C. 
 

R: ”Men något som också är viktigt i CS streaming är att spelaren är bra, eftersom jag 
gärna lär mig något så jag kan bli bättre.” 

F: ”Att de är bättre än mig så att jag kan lära mig att bli bättre.” 

E: ”Cs-streamare, så tycker jag bland det viktigaste är deras give-aways, inget att 
hymla om. Men det är också jätteviktigt att streamaren är rolig. Viktigt att personen 
bjuder på något och gör en bra show. […] Nej, det spelar ingen roll, vill jag se en 
duktig spelare kollar jag på någon från topplagen.” 

CM: ”Att de ger relevanta kommentarer på spelet och att streamaren inte spoilar.” 

Flera av respondenterna tycker att det är viktigt att spelaren som streamar är bra på det spelet 
som spelas i streamen. Orsakerna till detta är bland annat att de vill lära sig bli bättre på 
spelet. R och F beskriver denna tendens i ovanstående citat. Däremot så finns det andra motiv 
som är viktigt för en streamare. Som framgår när E berättar att källexpertisen inte är en 
nödvändighet. En annan företeelse som är viktig men inte lika förekommande är den att 
streamaren inte ska avslöja ett visst spelinnehåll. Vilket är viktigt i storybaserade spel, något 
CM uttrycker. 
 

C: ”Det jag tycker är viktigast är att de är personliga, roliga, duktiga inom det de 
sysslar med. Att de inte marknadsför sig själva för mycket genom att be om subscribs. 
Ska inte överösa dig med reklam. Berättar roliga saker ur sitt liv, man ska märka att 
dem brinner för det dem sysslar med, man märker om de är oengagerade. Roliga är de 
när dem skämtar mycket, tar upp samhällsproblem på ett komiskt sätt, gör något 
humoristiskt i spelet.” 

MD: ”Något som får mig att kunna fasta för en stream är ifall streamaren gör roliga 
saker i sin stream, vilket gör saker och ting mer underhållande än om streamen enbart 



Farman & Frick  Spelstreamingens påverkan på tv- och 
dataspelsmarknadens konsumenter  

30 
 

är informativt. Om streamen är underhållande kan det få mig att vilja följa den här 
streamaren.” 

Underhållningsvärdet verkar vara en viktig del av spelstreamingen vilket framgår av det C 
och MD berättar i ovanstående citat. 
 

C: ”Nej, totalt oväsentligt. Det är inte vad andra tycker som spelar roll. Det är dock 
mycket lättare att hitta streamare med många subcribers då de syns bättre, vilket kan 
vara synd då många roliga/duktiga streamare skyms av de större som tar plats.” 

Samtliga av respondenterna tycker att det är irrelevant hur många som prenumeranter och 
följare en streamare har. Citatet ovan beskriver hur de ser på hur vida det spelar någon roll hur 
många följare en streamar, vilket verkar vara något som ses som problematiskt snarare än 
positivt. 
 

CM: ”Streamingen ger en snabb sammanfattning. Bloggen ger mycket mer nyanserade 
beskrivningar av spelet i jämförelse med streamingen. För mig så spelar inte den 
visuella aspekten en väldigt liten roll men jag känner kompisar som tycker att det är 
viktigt med den visuella aspekten och kan förstå att denna är viktig.” 

E: ”streaming är mycket mer personligt, speciellt om du sitter i cam och visar dig 
samtidigt. Jag tittar ju mycket hellre på stream och hör någon prata än att jag läser 
någons blogginlägg som någon slängt ihop. Eftersom jag sitter vid en dator så blir det 
här personliga det närmaste jag kan komma mänsklig kontakt vid tillfället, man kan ofta 
chatta eller prata med live-streamaren samtidigt. Vilket gör att jag kan få en relation 
med streamaren som blir starkare än till de andra, bloggaren eller personen på forumet 
eller så.” 

M: ”Jag tycker streaming skiljer sig. När folk streamar ser man ju dem. De står ju för 
det de säger när de sitter där. På Facebook eller bloggar kan man ju vara väldigt 
anonym, använda fejkade bilder etc. Man kan inte säga vad som helst när man sitter 
med en webcam och streamar, då man måste stå för det senare.” 

R: ”streaming är mycket mer personligt, speciellt om du sitter i cam och visar dig 
samtidigt. Jag tittar ju mycket hellre på stream och hör någon prata än att jag läser 
någons blogginlägg som någon slängt ihop. Eftersom jag sitter vid en dator så blir det 
här personliga det närmaste jag kan komma mänsklig kontakt vid tillfället. ;an kan ofta 
chatta eller prata med live-streamaren samtidigt, vilket gör att jag kan få en relation 
med streamaren som blir starkare än till de andra, bloggaren eller personen på forumet 
eller så.” 

MD: ”Bloggarna använder jag sällan för jag finner att underhållningsvärdet bakom 
bloggar är väldigt begränsad.”. 

Respondenterna beskriver skillnaden mellan streaming och andra sociala medier med bland 
annat att streamen är snabbare, då information presenteras mer sammanfattande i jämförelse 
med bloggar, forum och sociala nätverk. CM som var ensam bland våra respondenter om att 
aktivt använda bloggar som referens vid köp av produkter beskriver en skillnad mellan 
streamingen och andra webbaserade kanaler i ovanstående citat. En annan återkommande 
skillnad är det faktum att streamaren lägger upp information genom bild och ljud, vilket E 
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förklarar i ovanstående citat. M tar upp en annan aspekt på samma företeelse i ovanstående 
citat. R nämner underhållningsvärdet och MD menar att bloggar inte har samma 
underhållningsvärde som spelstreaming. 
 

CM: ”Jag påverkas mer av bloggen då den ger tydligare produktbeskrivning i 
jämförelse med spelstreaming. Brukar sällan kolla på forum då dessa är kanaler som 
har mycket ”brus”, mycket meningslösa kommentarer. Jag tycker dessutom att 
bloggarna ger en mer nyanserad bild då de oftare fördjupar sig i spelet på ett helt 
annat sätt än vad de brukar göra i streams.” 

C: ”Absolut, påverkar till 1000. Dels för att det ger mig en bredare syn på produkten 
jag vill handla, ger även ett bättre perspektiv än det jag kan läsa på förpackningen. Hur 
de reagerar på produkten är viktigt, då jag vill veta hur de reagerat innan jag handlar. 
I skriftlig form kan det kännas mer seriöst, medan det i bild känns mer personligt, 
föredrar streamingen om jag skulle behöva välja.” 

E: ”Om jag exempelvis ska köpa ett nytt tangentbord och har två produkter att välja 
mellan och en kompis säger till att en streamare sitter och använder och pratar om en 
av produkterna jag är intresserad av, så kollar jag ju på det. Och om streamaren 
använder en av produkterna känns det lite bättre än den andra, eftersom streamaren 
också använder det.” 

R: ”Man kan ha en relation till streamaren och om han tycker det är roligt, så finns det 
en högre chans att jag gör det också ” 

F: ”Jag känner att samtliga kanaler påverkar mig eftersom de bekräftar hur vida spelet 
är bra eller inte.”. 

Svaren på huruvida vilken social media som påverkar köpbeslutet mest varierar lite. CM 
berättar varför hon föredrar bloggarna, vilket är den stora avvikelsen. De flesta av 
respondenterna föredrar streamingen och C förklarar varför i ovanstående citat. E och R 
nämner just relationen med streamaren som en viktig faktor. Det verkar som att streaming 
påverkar konsumenterna men att preferenserna ser olika ut och att samtliga kanaler kan 
påverka vilket F förklarar. 

4.6 Trovärdighetstendenser 
CM: ”Ja det spelar en stor roll om källreferensen är sponsrad eller inte, eftersom 
mediadelaren uppenbarligen inte kan säga vad som helst om produkten. Jag själv är 
sponsrad, de gånger jag är missnöjd med en viss produkt så väljer jag att vara tyst 
istället för att säga sanningen eller ljuga om den delen som jag är missnöjd med och det 
gör så att det blir vinklat.” 

E1: ”Man blir lite mer påverkad när någon som är erkänt duktig på spelet visar upp 
det, än en person som har många tittare men inte är lika bra. Jag tror att de flesta 
sponsrade spelare är väldigt duktiga. De blir lite mer trovärdiga eftersom de uppnått en 
viss status.” 

C: ”Har i baktanke att det är deras spel och att de sugarcotar det så mkt som möjligt, 
de säger inte negativa och kritiska saker om sina egna produkter.” 
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E2: ”Jag anser att informationen från en större streamare är mest värdefull. Eftersom 
han antagligen har bra koll på området.” 

MD: ”Tycker att de är jämlika. Tror minst på den sponsrade privatpersonen. Han vill 
förmodligen få jobb hos företaget igen. Däremot följer jag den icke sponsrade 
privatpersonens rekommendation.”. 

Flera av respondenterna blir kritiska till streamaren om personen är sponsrad av ett företag. 
CM som ibland får uppdrag av företag att blogga om deras produkter beskriver en intressant 
situation i ovanstående citat. E1 beskriver hur källexpertisen påverkar trovärdigheten genom 
ovanstående citat. Flera av respondenterna litar minst på företaget då flera resonerar att 
företaget har ett vinstintresse och därför blir informationen från företaget minst tillförlitlig, 
vilket verkar vara genomgående bland respondenterna. Vidare placerar de flesta 
respondenterna den streamande privatpersonen som trovärdigast. Däremot skiljer flera 
respondenter mellan större och mindre spelstreamare då större spelstreamare är mer insatta 
och kan förmedla information på ett sätt utan att det försämrar kvalitén, något E2 beskriver i 
citatet ovan. Den sponsrade streamaren var näst mest trovärdig av de tre 
informationsförmedlarna. Men en avvikelse går att finna i MDs svar som menar att den 
sponsrade streamaren är minst trovärdig. 

4.7 E-Sport 
CM: ”Jag följer den ofrivilligt eftersom jag har en kompis som kollar mycket på 
Starcraft.” 

C: ”För mig är e-sporten lika viktig som för andra när Sverige-Barca kör i fotboll.” 

E: ”Hejar ju på vissa lag och spelare och deras matcher blir ju viktiga och roliga att se 
på.” 

Samtliga respondenter följer e-sport på något sätt. CM nämner hennes indirekta kontakt med 
e-sport. De som följer e-sporten tenderar att bli entusiastiska av streamingen och får en känsla 
av att vilja använda produkter ännu mera. Ett par respondenterna liknar e-sporten och tittandet 
som att följa fotbollen på TV vilket C beskriver. E förstärker bilden med inslaget av att heja 
på favoritlag och att deras matcher blir viktiga. De flesta av respondenterna nämner 
Twitch.com när de beskriver hur de konsumerar e-sport via spelstreaming. 

R: ”Det är allt ifrån rysningar till vrål och glädje. Sedan mycket frustration om ens lag 
förlorar och man förlorar sin vadslagning, blir man lite ledsen av.” 

E: ”Jag lever in mig ordentligt, jag hurrar, applåderar och skriker och har mig. Mycket 
glädje och mycket hat! Som många människor gör med fotboll” 

De som aktivt följer e-sport bland respondenterna har positiva känslor kring e-sporten då 
känslor som uppstår är pepp, motivation, engagemang, glädje och hat. En kommentar kring 
detta kommer från R i ovanstående citat. E visar i citatet ovan på hur interaktivt e-sporten är 
och påverkar de som tittar på ett känslomässigt plan. 
 

C1: ”För mig är förebild och idol så extremt starka ord att ingen sportutövare kan 
stämma in på det, om man ser till sportprestationerna. Men jag har spelare jag 
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verkligen gillar/uppskattar och ser upp till exempelvis Heaton och Scarra som ett 
ansikte utåt för e-sporten” 

F: ”Det är motiverande att se hur e-sportarens engagemang ser ut särskilt när man 
träffar dem IRL på tävlingar som man själv åker på.” 

C2: ” Jag som känner mig insatt kring streaming tycker att streamingen är en 
förlängning och del av spelet, speciellt när det finns streamare som specialiserar sig i 
ett spel. Kompetenta streamare som visar saker inom spelet tillhör spelet för mig.” 

F2: ”Jag har ett par koreaner som jag kollar på och det är alltid kul att kolla på dem 
för jag lär mig alltid något av kolla på spelare som är bättre än mig, vilket jag tycker är 
kul.” 

M: ”Men jag har ju spelare jag gärna följer på deras streams, men ingen jag följer för 
att dem är extra bra och jag måste lära mig av dem. Sitter inte och spelar för att bli 
världsmästare, så följer ingen av den anledningen, även fast streamingen blir bättre om 
man lär sig något.” 

Samtliga av respondenter följer olika e-sportare och streamare men däremot så skiljer 
respondenterna på hur gärna de vill kalla de streamare som de följer för förebilder. C1 
beskriver i ovanstående citat varför förebild är ett olämpligt ord för streamare som han följer. 
Respondenterna använder ord som ”uppskattar en streamare” och visar uppskattningen genom 
att gärna följa och ta del av streamarens inlägg och deras inputs kring ett spel vilket kan 
motivera till framtida spelande så som R beskriver det. Det verkar som att spelarna som 
privatpersoner påverkar respondenterna där F1 beskriver hur han motiveras av andra spelare 
när han träffar dem på spelkonvent. Flera av respondenterna uttrycker att streamingen och 
streamare verkar lägga till en ytterligare dimension som ökar motivation och entusiasm för 
spelet de spelar, vilket framgår tydligt av citatet från C2. En annan aspekt är inlärningen, där 
respondenterna gärna följer de streamare som de lär sig något av, en iakttagelse som stärks av 
citatet från F2. Däremot fanns det en respondent som var tydlig med att säga att hon inte 
brydde sig om att bli bättre genom att följa streamare så som M beskriver det i citatet ovan. 
Skillnaden mellan dessa två är i det här fallet att F försöker bli bäst på det han spelar medan 
M inte har samma ambition. 
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5. Analys 
I analysen bearbetas empirin med valda teorier för att kunna underbygga slutsatser mot 
uppsatsens syfte. 

5.1 Definitionen av konsumentbeteende mot uppsatsens syfte 
Hawkins & Mothersbaugh (2009) menar att konsumentbeteende handlar om förståelse kring 
hur konsumenter söker, använder och upplever produkter. Chaffey et al. (2009) anser att man 
kan förstå konsumentbeteende genom att undersöka konsumentens motivation, samt vilka 
kanaler konsumenten använder för att upptäcka och köpa produkter. Definitionerna är snarlika 
men Chaffey et al. (2009) betonar mer om hur kanaler används av konsumenter. Genom att 
förstå hur konsumentbeteende definieras så blir det lättare att se vilka beteenden som bör 
undersökas i uppsatsen. Det blir därför aktuellt att undersöka hur spelares 
informationsökningstendenser ser ut, men även hur spelare uppfattar spelstreaming som en 
kanal för informationssökning. Vidare undersöks hur spelstreaming kan forma köpbeslut, 
samt hur spelstreaming som sidoaktivitet till spel påverkar spelares attityder kring spel och 
produkter på tv- och dataspelsmarknaden. Tanken är att kartlägga hur spelstreaming påverkar 
spelare på tv- och dataspelsmarknaden.    
 
Mot definitionerna av konsumentbeteende används bland annat köpprocessmodellen för att 
undersöka de olika stadierna som respondenterna befinner sig när de går igenom en 
köpprocess. I analysen används också teorier om förekommande 
informationsökningstendenser på internet för att analysera hur konsumenter söker information 
kring produkter. Teorier om word of mouth (WOM) och eWOM-meddelanden visar sig 
relevanta då mediekanalen som undersökts bygger mycket på konsument till konsument 
kommunikationer. Vidare fördjupar sig studien i hur ett WOM-meddelande påverkar 
konsumenter, något som beskrivs av en modell. Modellen förklarar hur olika faktorer 
påverkar konsumentens benägenhet att använda ett WOM-meddelande som referens vid 
köpbeslut, vilket även kan forma en inställning för eller emot produkter och varumärken. 

5.2 Mediaplattformen 
Samtliga respondenter ser på spelstreaming och i undersökningen framkommer det att mycket 
av innehållet respondenterna konsumerar är User Generated Content (UGC), vilket är ett 
viktigt inslag av Web 2.0 konceptet enligt Chaffey et al. (2009) och Constantinides & 
Fountain (2008).  Enligt författarna är information från likvärdiga användare det som 
konsumenter helst grundar sina köpbeslut på. Respondenterna konsumerar innehåll som är 
producerat av andra spelare, alltså likvärdiga användare, vilket visar att spelstreaming är en 
plattform som bygger mycket på konsument till konsument kommunikation. I undersökningen 
framgår det att UGC är den form av innehåll som respondenterna föredrar. Skälet verkar vara 
att spelstreamare antagligen inte vinner något på att ljuga angående produkter. Vinstintresset 
uppfattas alltså som lägre i UGC än i Marketer Generated Content (MGC) av respondenterna. 
Vidare verkar UGC vara den form av innehåll som på olika sätt påverkar konsumenter mest 
av möjlig produktinformation, något som är förenligt med det som redan är känt angående 
köpbeteende i sociala medier och Web 2.0. 
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I studien framgår det att sex av sju respondenter har använt och använder spelstreaming som 
beslutsunderlag vid köp, något som överensstämmer med Constantinides & Fountain (2008) 
teorier om att Web 2.0 möjliggjort en lättare spridning av rekommendationer från jämlika 
webbanvändare. Referenser från spelstreamare hade dessutom en väldigt stark påverkan på 
respondenternas köpbeteende, något som kan härledas till effekterna av eWOM och 
parasocial interaktion (PSI) vilket förklaras mer i detalj senare i analysen. Det framkommer 
också att respondenterna litar mer på självständiga streamare som producerar UGC än 
exempelvis företags egen marknadsföring som producerar MGC, vilket överensstämmer med 
teorierna från Bronner & de Hoog (2010) som menar att UGC har mer inflytande på 
köpbeslutet än MGC. Denna företeelse kopplas till de starka effekterna av electronic Word Of 
Mouth (eWOM) som spelstreaming producerar. Respondenterna menar att företag oftast har 
ett vinklat och starkt vinstintresse med information som de presenterar. Därför går det att lita 
mer på spelstreamares information eftersom det inte finns samma vinstintresse, en uppfattning 
som överensstämmer med det Colliander & Dahlén (2011) beskriver i sin studie och även vad 
Martin & Lueg (2011) poängterar i sin presentation av Word of Mouth Usage (WOMU). Det 
som verkar påverka konsumenterna är vem som förmedlar informationen och även vilken 
kanal som används inom sociala medier. Företagen har intresse att sälja produkter medan 
privatpersoner inte har samma vinstintresse, något som verkar påverka vilka meddelanden 
som konsumenter på tv- och dataspelsmarknaden vill ta del av. 
 
En tydlig tendens som upptäcks i studien är den att det är respondenterna som interagerar och 
initierar kontakten med spelstreaming, vilket ligger i linje med vad Chaffey et al. (2009) 
beskriver om pullmekanism. Det framgår att pullmekanismen aktiveras först då 
respondenterna blir medvetna om en viss produkt för att den produkten ska sökas efter. Detta 
innebär att konsumenter på något sätt har kommit i kontakt med produkter innan dem påbörjar 
informationssökningen genom spelstreaming. Det här skiljer sig från marknadsföringskanaler 
som tv-reklam där meddelanden pushas på konsumenten, vilket betyder att konsumenten inte 
behöver vara medveten om en produkt för att få utförlig information. Pushmekanismen har en 
underordnad betydelse hos konsumenter jämfört med pullmekanismen. Teorin 
överensstämmer med respondenternas svar som visar på att det är dem som konsumenter på 
tv- och dataspelsmarknaden som bestämmer vilket innehåll de vill ta del av. 
 
Det framgår tydligt att konsumenter genom spelstreaming både producerar och konsumerar 
produktinformation vilket passar definitionen av det Jara, Parrra & Skarmeta (2013) kallar för 
prosumer. En prosumer är en konsument som konsumerar och producerar 
produkterfarenheter. Tanken är att andra konsumenter kan ta del av en prosumers produktion 
av produkterfarenheter. Resultatet blir att en prosumer är med och samproducerar 
varumärkens identitet och konsumenternas inställning till företagens produkter. I empirin 
framgår att det som Jara, Parrra & Skarmeta (2013) menar med en produkt inte bara utgörs av 
självaste spelet. Det framkommer att respondenterna även förknippar produkten med 
aktiviteter runt spelen som tävlingar, konvent och liknande. Dessa sidoaktiviteter påverkar hur 
respondenterna upplever spelen och varumärket bakom spelen. Informationen har betydelse 
om spelstreaming placeras som en sidoaktivitet runt ett spel där spelstreamare är prosumers. 
Effekten blir då att dessa spelstreamare är med och formar konsumenters inställningar och 
även utgör en del av produkterfarenheterna via spelstreaming som medium. 
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5.3 Informationsökningstendenser och köpprocessmodellen 
Respondenterna betonar betydelsen av produktinformation innan köp då de inte vill slösa tid 
eller pengar på ett spel som är undermåligt. Jara, Parrra & Skarmeta (2013) menar att internet 
har medfört att konsumenter är mer välinformerade än tidigare, då nya möjligheter att 
identifiera och bedöma produkter uppkommit. Det har även blivit enkelt jämföra produkterna 
mellan olika leverantörer. När konsumenterna söker efter information så förväntas de söka 
efter konsumentproducerad information som kommer från likvärdiga konsumenter, vilket 
överensstämmer med uppsatsens studie som visar att respondenterna söker UGC och oftast 
anser att information som de finner är användbar. En avvikelse upptäcktes i respondenternas 
informationsbehov. Respondenterna önskade inte utförlig information när det rörde sig om 
storybaserade spel. Enligt respondenterna är förklaringen att informationen kan förstöra delar 
av spelupplevelsen. När spelen däremot är avslutade uppskattar respondenterna att jämföra 
erfarenheter och intryck med andra användare. En tendens som visar betydelsen av Web 2.0 
som ger respondenterna verktyg att kunna ta emot, men även dela med sig av sin information 
till andra, genom exempelvis spelstreaming. 
 
Respondenterna passar in i Chaffey et al. (2009) informations- och erfarenhetssökande 
beteendemodeller, då de är vägledda informationssökare och köpare. Respondenterna är oftast 
medvetna om produkten de är intresserade av innan de påbörjar någon informationssökning. 
Att bläddra bland webbsidor liknande för att hitta nya produkter är inte ett vanligt 
förekommande beteende, även om det nämndes av en respondent. Informationen stärker den 
tidigare diskuterade bilden av att pullmekanismen har stor betydelse för respondenternas 
köpprocess. Respondenterna är också underhållningssökande användare. De tycker att 
underhållningsvärdet bakom streams är väldigt viktigt och de följer gärna event som sker 
parallellt med streams, som utlottningar och vadslagning, för att underhållas. Streamingen 
möjliggör att respondenterna medvetet, omedvetet eller i samband med underhållssökning 
hittar information kring produkter och på så sätt får produkterfarenheter. Det gör att 
respondenterna och i en förlängning, konsumenter på tv- och dataspelsmarknaden, hamnar i 
det Chaffey et al. (2009) kallar köpprocessmodellen. 
 
Respondenterna visar sig vara aktiva i sökandet efter information innan och vid köpbeslut. 
Constantinides & Fountain (2008) menar att det idag är enkelt för konsumenter att i samband 
med Web 2.0 söka och hitta information som underlag till köpbeslut. Det hjälper 
respondenterna att avancera genom Chaffey et al. (2009) köpprocessmodell. Däremot har 
spelstreamingen en speciell roll när köpprocessmodellen appliceras. Konsumenten måste 
nämligen vara medveten om en produkt för att informationssökning kring ett specifikt spel 
ska ske och ta sig vidare i köpprocessmodellen. Spelstreamingen verkar inte påverka särskilt 
mycket vid första steget av köpprocessmodellen när konsumenten är omedveten om 
produkten. Det beror på att konsumenten med stor sannolikhet inte kommer hitta ett spel via 
spelstreaming om konsumenten inte aktivt söker specifik information. Respondenterna menar 
att det finns väldigt många spelstreamare och att de stora syns mest, vilket tillsammans med 
spelmarknadens storlek och fortsatta expansion gör det svårt att upptäcka nya produkter på tv- 
och dataspelsmarknaden, utan att ha ett mål vid aktivt letande. Spelstreamingen utgör därmed 
en svag influens på respondenternas köpbeteende när de är omedvetna om produkten. Det 
visar att spelstreaming som informationskanal är ineffektivt om inte respondenterna stödjs av 
pullmekanismen. Ett flertal respondenter har däremot blivit medvetna om okända spel genom 
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spelstreaming, tack vare att vänner rekommenderat stream. Spelstreamingen kan alltså 
indirekt via WOM påverka konsumenter att bli medvetna om produkter. Situationen är 
förenlig med den teori Chaffey et al. (2009) beskriver i köpprocessmodellens första steg. Ett 
par av respondenterna berättar att de ibland bläddrar igenom streams eller olika betygslistor 
som kan ge inspiration till nya spel, något som tar dem igenom det första steget i 
köpprocessmodellen.    
 
När konsumenten har blivit medveten om en produkt och passerat steg ett i Chaffey et al. 
(2009) köpprocessmodell så inleds steg två, då en fördjupad informationssökning kring 
produkten sker. Till skillnad från steg ett där spelstreamingen sällan har en direkt påverkan så 
används den flitigt som informationsökningsverktyg av respondenterna i steg två. Steg tre 
behandlar jämförelser av leverantörer och spel. Här förväntas det att konsumenten jämför spel 
och leverantörer. Men ingen av respondenterna nämnde någonting om jämförelser mellan 
olika varumärken eller spel vid ett köpbeslut. En möjlig förklaring är att spel som produkter 
kan särskilja sig från produkter på andra marknaden som exempelvis tv-apparater eller bilar. 
Det kan vara möjligt att det är lättare att differentiera spel genom exempelvis genre och 
utformning än produkter på marknader som undersökts till Chaffey et al. (2009) 
köpprocessmodell. Respondenterna gav heller ingen information angående steg fyra i 
köpprocessmodellen då den berör transaktionen av pengar. Hur själva köpet går till rent 
praktiskt verkar ointressant för konsumenterna. Steg fem handlar om vad en konsument gör 
efter köpet och där framkommer information som kopplas tillsammans med prosumers och 
aktiva bidragsgivare senare i analysen.    

5.4 Media och streamingpreferenser 
Respondenterna tenderar att följa streamare vars innehåll uppfattas som underhållande eller 
självutvecklande. Ett flertal respondenter uppskattade möjligheten att öka sin kunskapsnivå 
och få en bättre förståelse för spel. I undersökningen framkommer det att spelstreaming anses 
vara mer sammanfattande och ha högre underhållningsvärde än övriga sociala medier, 
exempelvis bloggar och forum. Det framgår också att många sökningar styrs av 
underhållningsvärdet och självutvecklande värden. En respondent berättar att spelstreamingen 
är en förlängning av spelet och lägger till en ytterligare dimension av upplevelsen. Detta 
ligger i linje med när Jara, Parrra & Skarmeta (2013) beskriver att en produkt även utgörs av 
produkterfarenheter i form av aktiviteter som kan tyckas ligga utanför produkten. Det betyder 
i det här fallet att även om spelstreaming inte tillhör produkten direkt vid köp, så finns det en 
möjlighet för att spelstreaming kommer bidra till produktupplevelsen för konsumenter. Vilket 
i förlängning kan påverka inställningar till spel och företag på tv- och dataspelsmarknaden. 
 
Det var endast en respondent som använder bloggar som referens vid köpbeslut och det är för 
att respondenten anser att bloggar är mer detaljerade i sin beskrivning av spel. Resterande 
respondenter använder spelstreaming som referens vid köpbeslut, vilket stämmer överens med 
Doh & Kwangs (2009) teori om att positiva meddelanden stimulerar mottagarens benägenhet 
att köpa en produkt. Constantinides & Fountain (2008) menar att Web 2.0 medför att 
konsumenterna börjar basera köpbeslut utifrån jämlika internetanvändares rekommendationer 
vilket också beskrivs som eWOM meddelanden. Web 2.0 är däremot ett samlingsnamn för 
alla sociala medier och internetapplikationer. Det framgår i respondenternas svar att 
spelstreaming har en överordnad betydelse i jämförelse med andra sociala medier när det 
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kommer till köpbeslut. Vilket indikerar att konsumenters köpbeteende på tv- och 
dataspelsmarknaden stimuleras starkast av spelstreaming som kanal bland sociala medier. 
 
Martin & Lueg (2011) beskriver att en viktig del i när rekommendationer används som 
referenser vid köpbeslut, är trovärdigheten i meddelandet som avsändaren förmedlar. Företag 
upplevs ha minst trovärdighet då respondenterna, som nämnt, upplever ett vinstintresse. Det 
ligger i linje med den tidigare diskussionen om UGC och MGC. Privatpersonen som streamar 
genererar mest trovärdighet, däremot upplevs en sponsrad streamare ha större expertis om 
spelet som streamas. Expertisen uppskattas också bland respondenterna och det finns 
indikationer i uppsatsens undersökning som visar att en sponsrad spelstreamares meddelande 
kan upplevas som mer trovärdigt än en privatpersons meddelande, om expertisen är 
tillräckligt hög. Ett förfarande som överensstämmer med Martin & Lueg (2011) beskrivning 
av WOMU. Författarna förklarar att talarens expertis kan öka styrkan i olika WOMU effekter. 
Enligt respondenterna kan expertis kompensera för ett eventuellt vinstintresse hos en sponsrad 
spelstreamare. Respondenterna är däremot vaksamma mot den sponsrade streamaren då de 
uppfattar det som att streamaren inte kan säga vad den vill om företagets produkter, vilket 
sänker trovärdigheten i informationen som framförs. Informationen visar på att spelstreaming 
som förmedlas av en likvärdig användare som streamar generellt har mer inverkan på 
konsumenten än information från en sponsrad streamare. Däremot kan skicklighet och 
upplevd expertis hos en sponsrad streamare kompensera för misstänksamheten hos 
konsumenten på tv- och dataspelsmarknaden, vilket även överensstämmer med nämnda 
teorier om WOMU.   

5.5 WOM och PSI 
Likt teorin om UGC beskriver Chaffey et al. (2009) hur Web 2.0 konceptet bygger på att 
konsumenterna kan dela meddelanden med kommersiella värden till andra konsumenter åt 
företag. I undersökningen framkommer det att spelstreamare gör det här, då de entusiasmerar 
andra spelare genom att demonstrera och beskriva positiva och negativa aspekter av spelen. 
Det framkommer att respondenterna kan börja spela, eller öka sitt intresse för ett redan känt 
spel eller dela med sig information och rekommendera ett spel till omgivningen, efter att ha 
påverkats av spelstream. Respondenterna kunde även upptäcka nya svagheter och styrkor i ett 
spel som de redan spelat. Det centrala för studiens syfte här är hur meddelanden påverkar 
attityder gentemot produkter och hur dessa meddelanden används som referens vid köpbeslut. 
Respondenten E bekräftar att en streamares meddelande påverkar konsumenterna genom att 
beskriva följande erfarenhet: 
 
”Exempelvis när streamaren Totalbiscuit gör en wtf is this, vilket betyder att han då spelar 
och gör en recension på ett spel. Det har hänt att jag nästan ratat ett spel och sedan sett hans 
recension när han spelar igenom det, vilket ger mig en helt annan synvinkel på spelet. Det blir 
en helt annan sak när man ser någon spela spelet i jämförelse med en recension i en 
speltidning eller game-trailer eller liknande. Så ibland kan jag känna att spelet var bättre än 
jag trodde efter att ha sett en stream.” (E, 2014) 
 
Goyette et al. (2010) definierar WOM som ett informellt socialt samtal som uppfattas sakna 
bias. Tanken anses även vara central när det handlar om huruvida meddelandet kommer att 
influera en konsuments köpbeslut. Det sammanfaller med den information respondenterna 
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lämnat som visar på att UGC föredras framför MGC på grund av en upplevd avsaknad av 
bias. Martin & Lueg (2011) definierar WOM som ett socialt samtal där informationen i ett 
WOM-meddelande sträcker sig utöver den kommersiella informationen. Ett WOM-
meddelande förmedlar inte bara ren information om en produkt utan kan också väcka känslor 
hos mottagaren. Studien visar att spelstreamare har förmågan att entusiasmera konsumenter 
på tv- och dataspels-marknaden. Trots att det från streamarens sida kanske bara handlar om att 
ventilera åsikter kring spelerfarenheter så kommer meddelandet fortfarande att forma en 
attityd hos konsumenter, vilket påverkar synen på en produkt positivt eller negativt beroende 
på vad som framgår i meddelandet. En koppling kan göras till Doh & Kwangs (2009) yttrande 
om att positiva eWOM-meddelanden ökar benägenheten att handla hos mottagaren. EWOM 
effekten beskrivs som att samtliga meddelanden påverkar konsumentens köpbeteende positivt 
så länge meddelandet är positivt. Martin & Lueg (2011) menar däremot att rekommendationer 
har olika kvalitet, som i sin tur bestämmer hur mycket mottagaren blir påverkad av 
meddelandet. Det här stämmer överens med respondenternas erfarenheter som visar att bias, 
trovärdighet och expertis påverkar i vilken omfattning en rekommendation används som ett 
beslutsunderlag inför köp. Allt det här sammanfaller med WOMU då expertis ökar tro-
värdigheten hos spelstreamaren och kvalitén på WOM-meddelandet, vilket därmed ökar 
konsumentens benägenhet att ta till sig information. 
 
Flera av respondenterna tycker att det är viktigt att spelaren bakom en stream är skicklig i sitt 
utövande. Men tanken är inte helt genomgående då ett par respondenter anser att 
underhållningsvärdet är viktigare. Här finns en koppling till Martin & Lueg (2011) modell om 
WOMU där man ser spelstreamaren som en WOM-talare och den som ser på streamen som en 
WOM-lyssnare. I den här situationen är talarens källexpertis enligt modellen viktig. 
Expertisen påverkar hur gärna lyssnaren vill använda sig av talarens kommentarer när det 
kommer till att forma en attityd gentemot meddelandets ämne. Men i intervjuerna framgår det 
att om underhållningsvärdet hos spelstreamaren är högt, minskar betydelsen av källexpertisen. 
Respondenterna som spelar på elitnivå höll sig däremot till modellen och var inte intresserade 
eller påverkades av mindre skickliga spelare. Utifrån Martin & Lueg (2011) modell om 
WOMU så är den självupplevda kunskapen något som kan underminera faktorn källexpertis, 
vilket stämmer överens med situationen bland respondenterna. Konsumenter på tv- och 
dataspelsmarknaden påverkas således mindre om de är själva väldigt skickliga inom ett visst 
område och benägenheten att ta till sig eWOM-meddelanden från en stream minskar. 
Benägenheten att använda ett WOM-meddelande som beslutsunderlag ökar däremot om 
streamaren har expertis, alternativt bidrar med ett högt underhållningsvärde som tilltalar 
vanliga spelare. WOMU modellen från Martin & Lueg (2011) stämmer därmed väl överens 
med respondenternas svar i studien. Däremot har rekommendationer från vänner en starkare 
påverkan på respondenternas köpbeslut och attityd gentemot en produkt än spelstreaming. 
Något som stämmer överens med Goyette et al. (2010) som kategoriserar WOM-förmedlare i 
personliga källor, mottagarens vänner, familj och bekanta, samt opersonliga källor 
exempelvis, journalister, redaktörer och experter som skriver för olika tidningar, forum eller 
liknande. Konsumenter inom tv- och dataspelsbranschen verkar värdera vänners 
rekommendationer högst och därefter information från prosumers som spelstreamare, vilket 
även överensstämmer med ovannämnd teori. 
 
En mindre förekommande tendens hos ett par respondenter är att ta del och förstå streamarens 
liv, vilket kan liknas med den imaginära relationen som PSI kan producera (Colliander & 
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Dahlén, 2011). Relationen mellan respondent och streamare verkar medföra en entusiasm hos 
respondenter över att se andra spelare vara passionerade kring spel, vilket tillför ytterligare 
produkterfarenheter. Respondenter rycks med och inspireras till ett fortsatt spelande av redan 
ägd produkt och ett mervärde skapas. På det viset blir spelstreamaren en del av 
värdeskapandet och är med och samproducerar företagens varumärke och produkter. Något 
som är en central del av deltagande marknadsföring (Jara, Parrra & Skarmeta, 2013). Det 
finns inget i respondenternas svar som visar på att PSI skulle öka trovärdigheten hos en 
spelstreamare utan värdet är snarare underhållningsbaserat. Det betyder att spelstreamare som 
etablerat PSI med andra konsumenter får konsumenterna att uppskatta redan ägda produkter 
mer och får positivare känslor gentemot varumärken och företag bakom produkter. Men det 
påverkar inte konsumenters köpbeslut nämnvärt. 
 
Antalet följare som en streamare har verkar irrelevant för hur gärna respondenterna vill följa 
vald streamare. Samtliga av respondenterna tyckte att det inte spelar någon roll hur många 
som följer en streamare och det påverkar inte hur gärna de själva vill följa en streamare. Det 
framgår däremot att streamare som har många följare exponeras mer, vilket gör det svårare att 
upptäcka mindre streamare. Den sociala kommunikationsmodell som Chaffey et al. (2009) 
beskriver stämmer alltså inte in på respondenternas vilja att följa en streamare. Det som 
däremot talar för att ha många följare är att streamaren syns mer, vilket leder till att 
konsumenter lättare upptäcker streamaren som därmed kan komma att influera deras åsikter 
angående produkter. 

5.6 Mediadelning 
Det var genomgående att respondenterna delade med sig spelerfarenheter, något som visar på 
att respondenterna går igenom steg sex i Chaffey et al. (2009) köpprocessmodell. Det 
sammanfaller också med Jara, Parrra & Skarmeta (2013) definition av prosumer, då 
konsumenterna på tv- och dataspelsmarknaden producerar information kring spelerfarenheter, 
vilket leder till att varumärke och image kring företagens produkter samproduceras. Många 
prosumers på marknaden visar att det är enkelt för konsumenter att ta kontakt med andra 
likvärdiga konsumenter som producerar information och är även ett bevis på att eWOM och 
dess effekter är något som är väletablerat på tv- och dataspelsmarknaden. 
 
Det var inte många bland respondenterna som själva streamade utan deras roll som prosumer 
gestaltade sig genom att dela spelstream till vänner eller att lägga kommentarer kring en 
spelerfarenhet på sociala medier, exempelvis Facebook. Som nämnt verkar det finns en 
benägenhet hos konsumenterna på tv- och dataspelsmarknaden att ventilera sina erfarenheter 
så att det kommer andra till godo. Erfarenheten behöver inte formuleras med egna ord, utan 
spelarna kan länka till spelstreams som beskriver spelerfarenheterna åt dem. Det här beskriver 
en annan av Web 2.0 effekterna. Constantinides & Fountain (2008) berättar att tack vare Web 
2.0 är det idag enkelt att komma i kontakt med likvärdiga användares rekommendationer. 
 
Det visar sig vara vanligt att konsumenter gärna delar spelerfarenheter, något som utgör steg 
sex i köpprocessmodellen, vilket blir en viktig teori som kan appliceras på tv- och 
dataspelsmarknaden. Att respondenterna enkelt hittar och själva är väldigt benägna att dela 
information verkar vara en stor del av konsumentbeteendet på marknaden, vilket i förlängning 
påverkar köpbeteendet hos konsumenterna. Spelstreaming som delas av och till vänner är 
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något som respondenterna berättar om. Det verkar som att en stream som länkas från en vän 
tolkas som en direkt WOM-källa även om det inte är vännen i fråga som förmedlar 
meddelandet i streamen. Det här har betydelse för marknaden då spelstreamarnas budskap 
även kan uppfattas som ett WOM-meddelande från en vän, något som Chaffey et al. (2009) 
tydligt betonar har ett väldigt starkt inflytande på köpbeteendet.    

5.7 Deltagande marknadsföring och Viralmarknadsföring 
Constantinides & Fountain (2008) diskuterar att företag mer och mer använder sig av Web 2.0 
i sin marknadsföring, framförallt genom sociala medier. Kotler et al. (2008) menar att sociala 
medier är farliga att försöka styra eftersom det är en atmosfär som styrs av internet-
användarna. Om användarna uppfattar en företagsinsats som alltför manipulativ och 
förskönande så kan det utgöra ett hot för marknadsföringskampanjen, eftersom mycket 
negativa kommentarer kan genereras. Undersökningen visar att MGC inte influerar köp- 
besluten hos respondenterna särskilt mycket då det finns problem med trovärdigheten i 
meddelandena. Det som kan härledas från det här är att försök till att styra och pusha 
meddelanden till konsumenter på tv- och dataspelsmarknaden genom sociala medier har sina 
komplikationer. Tanken stärks ytterligare av respondenternas tydliga preferenser att 
konsumera information som är UGC. 
 
Samtliga respondenter följer e-sport på något sätt. De som följer e-sporten tenderar att bli 
entusiastiska av streaming och får en känsla av att vilja spela spelet ännu mera. E-sporten och 
dess effekter kan kopplas till Goyette et al. (2010) citat: ”A big idea that runs amok in the 
target audience, a fashionable idea that propagates through a segment of the population, 
teaching and changing and influencing everyone it touches.”. Respondenterna kan påverkas 
känslomässigt och av den anledningen dela streams på sociala medier till bekanta, vilka då får 
möjligheten att utveckla en produktkännedom. Det är det här beteendet som den virala 
marknadsföringen strävar efter (Ho & Dempsey, 2010). Däremot så kan det finnas en fara 
med respondenternas reaktion då Kotler et al. (2008) menar att negativa kommentarer sprids 
fortare än positiva kommentarer. Vilket är förenligt med tankarna från Gao (2005) när han 
menar att det är lättare att ventilera negativa kommentarer på internet tack vare den 
anonymiteten som ges. Ett tydligt exempel ges av respondenten MD som valde att inte köpa 
ett spel efter att kritik framkommit i en stream. 
 
Det framkommer att e-sport på tv- och dataspelsmarknaden utgör en viktig del av 
spelstreamingen för respondenterna. På så sätt ökar e-sporten och spelstreamingen värdet 
konsumenter får från spel och blir även en produkterfarenhet som kan delas vidare. Det är likt 
diskussionen som förts om att sidoaktiviteter skapar ett upplevt värde utöver det egna 
spelandet. E-sportare som hjälper till att skapa produkterfarenheter genom spelstreamingen 
blir aktiva bidragsgivare och får därmed en roll som prosumer, vilket är det centrala i 
deltagande marknadsföring (Jara, Parrra & Skarmeta, 2013). Deltagande marknadsföring kan 
här ses som ett system där konsumenter samproducerar attityder gentemot produkter och 
varumärken. I detta system konsumeras och produceras produkterfarenheterna samtidigt. 
Förväntningar som kan ställas av systemet är att attityder i stor utsträckning påverkas av 
konsumenterna själva vilket sker genom eWOM-meddelanden. Chaffey et al. (2009) föreslår 
att företagens marknadsföring inom sociala medier ska ge konsumenterna en anledning till att 
prata om produkterna och ge dem verktyg för att kunna göra det. I studien framgår det att e-
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sport verkar passa uppgiften. E-sporten bidrar till spelens popularitet, vilket framkommer av 
att respondenterna aktivt söker efter matcher och spelare för att lära sig mer. Det framgår 
också av att flera respondenter likställer e-sport med vanlig sport som fotboll. 
 
Respondenterna verkar inte uppfatta e-sportare eller streamare som förebilder. 
Respondenterna använder hellre ord som ”uppskattar en streamare” och visar uppskattning 
genom att följa och ta del av streamarens inlägg. Deras inputs kring ett spel kan motivera till 
ett ökat framtida spelande för konsumenter. E-sportarna eller streamare kan som 
privatpersoner påverka respondenterna som beskriver hur de motiveras av andra spelare när 
de träffas på spelkonvent men också hur spelarna implementerar spelandet i sina vardagliga 
liv. Det beskrivs som inspirerande att se spelare vara så passionerade kring spelandet, vilket 
blir som ett motiv för fortsatt spelande. Det här överensstämmer med förväntande effekter av 
PSI (Colliander & Dahlén, 2011). 
 
Vid utformning av en viral marknadsföringsplan så menar Stonedahl, Rand & Wilensky 
(2010) att man bör påverka eWOM-beteendet på rätt ställen för att få maximal spridning med 
så lite resurser som möjligt. Det som framgår av respondenterna i studien är att 
underhållningsvärde och expertis är viktiga egenskaper, något som e-sportare och streamare 
med många följare verkar besitta. Konsumenternas köpbeteende på tv- och 
dataspelsmarknaden verkar därmed kunna bli påverkat av virala satsningar presenterade av e-
sportare och streamare. 
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6. Slutsatser 
Här redovisas de slutsatser som uppsatsens författare har kunnat härledas från analysen. 
 
Meningen med studien är att skapa förståelse för hur spelstreaming påverkar 
konsumentbeteendet på tv- och dataspelsmarknaden. För att uppnå syftet studeras olika 
faktorer och begrepp, vilka varit centrala i tidigare forskning kring konsumenters beteende i 
samband med sociala medier. Faktorer och begrepp undersöktes genom att intervjua 
konsumenter på tv- och dataspelsmarknaden och därefter analysera materialet. Materialet gav 
underlag till att förstå hur kända teorier inom marknadsföring kan appliceras på tv- och 
dataspelsmarknaden när spelstreaming används som informationskanal. Det visar sig att 
effekterna av de olika teorierna påverkar konsumenters attityd gentemot produkter, vilket 
även kan ha en inverkan på konsumenters köpbeslut. Det framkommer också att 
spelstreaming som en sidoaktivitet till spel, indirekt kan påverka konsumenternas inställning 
till produkter. Teorier kring Word Of Mouth (WOM) och eWOM-meddelanden visar sig 
relevanta då mediekanalen som undersökts bygger mycket på konsument till konsument 
kommunikationer och User Generated Content (UGC). 
 
I analysen kommer vi fram till att det finns många tv- och datorspelare som konsumerar 
spelstreaming. Många spelare verkar också vara benägna att dela information kring produkter 
och fungerar därmed som prosumers. En prosumer är med och samproducerar varumärkens 
identitet och även inställningar gentemot företagens produkter, något som respondenternas 
konsumentbeteende tydligt påverkas av. Om det är gynnsamt för företagen eller inte beror på 
om den information som en prosumer delar är positiv eller negativ. En slutats som vi drar är 
att spelstreaming som plattform kan likt deltagande marknadsföring ses som ett system där 
konsumenter samproducerar attityder gentemot produkter och varumärken. I detta system 
konsumeras och produceras produkterfarenheter samtidigt. Förväntningar som kan ställas på 
systemet är att attityder gentemot produkter och företag i stor utsträckning påverkas av 
konsumenterna själva, vilket sker genom eWOM-meddelanden.  
 
Ett tänkbart scenario är att om incitament finns så blir sannolikheten hög att konsumenter 
kommer dela vidare uppskattad spelstreaming. På så sätt produceras nya produkterfarenheter 
då informationen når ut till nya potentiella konsumenter.  Att konsumenter gärna producerar 
produktinformation stämmer väl överens med rådande teorier kring sociala medier och tillför 
därför ingenting nytt. Men tack vare vår studie så har området undersökts och därför kan man 
med större säkerhet än förut förvänta sig att streaming fungerar som annan social media på 
området. Det som kan tyckas vara ny kunskap är snarare hur omfattande spelstreaming är på 
tv- och dataspelsmarknaden och hur mycket information som produceras. Något som bör 
uppmuntra marknadsförare att försöka förstå och lägga mer resurser på plattformen 
spelstreaming för att påverka konsumenter.   
 
Det framgår att produkter på tv- och dataspelsmarknaden inte bara anses bestå av det fysiska 
spelet, utan även tillkommande aktiviteter inkluderas. Tävlingar, konvent, spelstreaming, 
spelstreamare och e-sport är några som blivit nämnda. Spel består alltså också av 
sidoaktiviteter som påverkar konsumenternas inställningar till produkter. Vi ser det som att 
nämnda sidoaktiviteter tillför ett ytterligare värde till spelen som även påverkar 
konsumenternas produkterfarenhet. Slutsatsen dras av tidigare etablerad teori om deltagande 
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marknadsföring i samband med informationen från respondenterna. Ett exempel på mervärde 
är den relation som kan uppstå mellan konsument och streamare/e-sportare. Relationen 
bygger mycket på parasocial interaktion (PSI) och respondenterna beskriver situationer där de 
blivit inspirerade att fortsätta eller öka sin användning av en redan ägd produkt. Det här visar 
hur en plattform som spelstreaming blir en förlängning av spel och lägger till en ytterligare 
dimension till produkter. Om marknadsförare lyckas påverka konsumenter att delta i dessa 
aktiviteter kan mervärdet öka för konsumenter i samband med samproduktion. Något som 
också skapar ett värde för företag då det uppstår positiva känslor kring deras produkter, vilket 
kan leda till positiv informationsspridning. Den här situationen stämmer överens med det som 
redan framkommit i andra studier om marknadsföring och sociala medier. Det intressanta i det 
här fallet kan vara själva omfattningen av deltagandet från konsumenter på tv- och 
dataspelsmarknaden. Man kan förvänta sig att vid ett produktköp så kommer konsumenten att 
involvera sig i ett postköpbeteende, alternativt konsumera andra konsumenters 
produkterfarenheter i samband med postköpbeteenden. Vidare verkar det vara så att spelare 
entusiasmerar andra spelare om e-sport genom spelstreaming. Det man kan fundera på är om 
liknande företeelser sker via andra sociala medier, exempelvis bloggar.  Om så inte är fallet 
finns det en möjlighet att just sport och sociala medier kombineras på ett nytt sätt genom 
spelstreaming och därmed blir en ny företeelse. Det här kan bli intressant som 
forskningsområde om man vill undersöka hur en kombination av sport och social media kan 
påverka konsumenter. Det är då möjligt att det finns nya beteenden hos konsumenter att 
studera, alternativt att nuvarande generella teorier behöver kompletteras. I samband med det 
kanske man behöver fundera på vilka marknadsföringsteorier och åtgärder som är lämpliga att 
applicera på området. 
 
För att fördjupa förståelsen om hur spelstreaming påverkar konsumenterna så undersöks även 
hur och varför konsumenterna söker information kring produkter. Vi fann att det var väldigt 
viktigt med produktinformation för respondenterna. En orsak var att de inte ville slösa tid eller 
pengar på ett undermåligt spel. En avvikelse som upptäcktes i informationsbehovet hos 
respondenterna handlade om spel med starkt fokus på handlingen, upplysande information 
kan då förstöra delar av spelupplevelsen. När spelen däremot var avslutade uppskattade 
respondenterna att kunna jämföra erfarenheter och intryck med andra användare, vilket kunde 
påverka produktupplevelsen i efterhand. Respondenternas beteende stämmer därmed överens 
med befintlig litteratur om Web 2.0 och konsumentbeteende. Avvikelsen visar däremot att det 
finns tillfällen då spelstreaming som informationskanal inte uppskattas innan köp.  
Avvikelsen indikerar att olika genre på spel har betydelse för hur, eller om, konsumenter 
söker information. Det här visar att det kan vara viktigt för företag att kartlägga hur olika 
spelgenrer påverkar informationssökningsbeteenden hos konsumenterna. Med den 
informationen kan företagen sedan anpassa sina marknadsföringsinsatser för och segmentera 
sina kundgrupper. Något som antagligen ökar möjligheterna till en lyckad insats. Studien kan 
bidra till processen då det framkommit information om hur spelares 
informationssökningsbeteende förhåller sig till spel som är väldigt handlingsinriktade, när de 
letar efter information med hjälp av spelstreaming. Det här kan även vara en antydan på att 
konsumenters beteende på tv- och dataspelsmarknaden kan förändras kraftigt beroende på 
vilken typ av spel eller produkt som är intressant. Om så är fallet, kan det finnas risker för 
företag och forskningen att anta att konsumenterna följer generella teorier kring 
konsumentbeteende. Kanske behöver marknaden studeras utifrån vilken typ av produkt som 
konsumeras, eller efterfrågas, för att undvika felaktiga generaliseringar.  
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Pullmekanismen visar sig ha stor betydelse för konsumenternas 
informationssökningsbeteende och spelstreaming som informationsplattform. Det betyder att 
konsumenter måste vara medvetna om produkter för att en aktiv informationssökningsprocess 
ska inledas. Respondenterna sökte nämligen sällan aktivt information efter en produkt som de 
inte redan varit i kontakt med. Det här visar att konsumenterna själva bestämmer vad de vill 
söka efter och ta del av. En viktig upptäckt, som med hjälp av köpprocessmodellen, visar att 
spelstreaming inte är ett effektivt verktyg för att få konsumenter medvetna om okända 
produkter. Spelstreamingen får därför en speciell roll i köpprocessmodellen då konsumenterna 
måste vara medvetna om en produkt för att informationssökning ska inledas. Det finns en 
intressant iakttagelse här som sammanfaller med teorier kring WOM. Konsumenter som är 
omedvetna om en produkt påverkas sällan av spelstreaming gällande den produkten. 
Streaming startar i den här situationen inga informationssökningstendenser eller ett 
köpbeteende hos konsumenten. Men när spelstreaming delas till en konsument av en vän så 
tolkas det som ett WOM-meddelande, vilket gör konsumenten medveten om produkten. 
Spelstreaming kan alltså indirekt med hjälp av WOM starta köpbeteenden eller 
informationssökning hos konsumenter. Det här betyder att konsumenter påverkas indirekt av 
streaming genom vänner fast de inte är medvetna om produkten. Vilket är väldigt intressant 
då pullmekanismen, som är dominerande på den här kanalen, inte behöver användas av 
företag för att nå ut till konsumenterna. Om vänner har en benägenhet att dela information 
med varandra så kan antalet konsumenter som påverkas öka i en exceptionell takt.  
 
En reflektion vi gjorde i samband med köpprocessmodellen är att spel inte fungerar som andra 
produkter, exempelvis bilar eller tv-apparater. Respondenterna nämner inget om att jämföra 
spel med spel eller leverantör med leverantör när det kom till urval och köpbeslut. Det verkar 
snarare som om produkterna bedöms enskilt. Det har betydelse när vi diskuterar 
köpprocessmodellen där konsumenten förväntas jämföra leverantörer och produkter i steg tre 
och fyra. En rimlig tanke är att spelstreaming därmed inte skulle vara ett effektivt verktyg för 
företag när det kommer till att påverka konsumenterna under vissa delar av steg tre och fyra i 
köpprocessmodellen. I samband med detta så kan köpprocessmodellen kritiseras då delar av 
den inte går att applicera på marknader som tv- och dataspelsmarknaden. En ny kunskap som 
visar att köpprocessmodellen bör uppfattas som en generell teori och inte appliceras rakt av på 
outforskade marknader. Enligt oss betyder det här att marknadsförare inte behöver lägga 
resurser på att försöka differentiera sig från andra leverantörer på den här marknaden, utan 
fokus bör ligga på att skapa en bra produkt. Det här skiljer sig från etablerade teorier som 
förespråkar att leverantörer ska försöka differentiera sig. 
 
I studien visar det sig vanligt att respondenterna delar spelerfarenheter med andra 
konsumenter. Situationen beskrivs av steg sex i köpprocessmodellen och utgör även en stor 
del av konsumentbeteendet på tv- och dataspelsmarknaden. Konsumenter verkar nämligen 
gärna prata om produkter med vänner men sprider även information via internet. Den här 
deltagande marknadsföringen får andra konsumenter att exponeras för produktinformation 
vilket gör att de i sin tur formar åsikter som sprids. Respondenterna berättar att en spelstream 
som en vän rekommenderat uppfattas som mer trovärdig än om respondenten hittat streamen 
på annat sätt. Det här kopplar vi samman med att vänners länkning av spelstream genererar 
WOM-meddelanden, något som starkare påverkar konsumenternas inställning till produkter 
och som oftare genererar köpprocesser än vanliga meddelanden, exempelvis från reklam. Den 
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här upptäckten är intressant eftersom det visar hur konsumenter efter köp kan influera 
omedvetna konsumenter inom bekantskapskretsar till nya köp, tack vare spelstreaming som 
genererar WOM effekter. En annan slutsats är att eWOM-meddelanden kan tolkas som 
WOM-meddelanden när en konsument mottar en länk till spelstreaming från en vän. 
Slutsatsen bidrar till ny kunskap om hur ett eWOM- meddelande kan uppfattas som ett 
WOM- meddelande om informationen passerat genom en vän. Det här har ett värde för 
företag då det i studien framgår att WOM-meddelanden påverkar konsumenter mer än 
eWOM-meddelanden. Om företag kan hitta sätt att uppmuntra konsumenter att dela eWOM 
till sina vänner, utsätts den nya potentiella kundgruppen för den starkare av de två 
meddelandena, vilket kan leda till ökad spridning av produktinformationen och även ökad 
möjlighet till försäljning. 
 
Vi fann att spelstreaming och aktiviteterna runtomkring bygger mycket på konsument till 
konsument kommunikation. Konsumenterna föredrar att ta del av UGC eftersom det inte lika 
tydligt föreligger något vinstintresse i jämförelse med Marketer Generated Content (MGC). 
Detta verifierar att teorier om WOM och konsumentbeteende kring Web 2.0 användning 
också kan tillämpas på tv- och dataspelsmarknaden. UGC kan uppfattas som eWOM-
meddelanden då det rör sig om likvärdiga användares rekommendationer. UGC har alltså en 
överordnad betydelse i förhållande till MGC när det kommer till att kunna påverka 
konsumenter. Konsumenterna påverkas lättare av budskapet i UGC och använder hellre det 
som beslutsunderlag för köp eller för att förändra sina uppfattningar angående produkter.  
WOM-meddelanden kännetecknas av sin frihet från bias vilket också är det centrala i både 
tidigare forskning och informationen från respondenterna. Företag upplevs ha lägst 
trovärdighet då respondenterna som nämnt, upplever ett vinstintresse. Privatpersonen som 
streamar genererar mest trovärdighet, däremot upplever respondenterna att en sponsrad 
streamare har större expertis inom området. Expertisen, som det förklaras i Word Of Mouth 
Usage (WOMU), påverkar hur gärna mottagaren vill använda sig av avsändarens åsikter och 
kommentarer. De respondenter som spelar på elitnivå höll sig till modellen och var inte 
intresserade av att ta till sig information från mindre skickliga spelare. Vi drar slutsatsen att 
spelare som anser sig ha väldigt mycket kunskap kring spelet som streamas, påverkas mindre 
av WOMU-effekten då egen expertis kan underminera svag källexpertis, vilket verka stämma 
överens med spelarna på elitnivå. Expertis uppskattas bland respondenterna och det finns 
indikationer i uppsatsens undersökning om att en sponsrad spelstreamares meddelande kan 
upplevas som mer trovärdigt än en privatpersons meddelande om expertisnivån är tillräckligt 
hög. Det kan alltså vara så att en hög expertis hos en sponsrad spelstreamare kan kompensera 
för ett eventuellt vinstintresse. Vi tror därför att marknadsföringssatsningar riktade mot att 
sponsra duktiga spelare med stor sannolikhet kan påverka tv- och dataspelsmarknadens 
konsumenter. Sponsrade duktiga spelare kommer även kunna influera de mer svårpåverkade 
konsumenter som spelar på elitnivå, eftersom en hög källexpertis verkar vara en viktig 
WOMU-faktor. Resonemanget stämmer överens med WOMU-modellen och tillför inte någon 
ny kunskap på den fronten, däremot så verifierar vår undersökning att WOMU-faktor kan 
påverka konsumenter även på tv- och dataspelsmarknaden. Det finns däremot indikationer på 
att olika faktorer, exempelvis underhållning eller källexpertis, har olika betydelse beroende på 
konsumenten. För att påverka rätt konsumenter med rätt insatser behöver företagen 
segmentera marknaden och attrahera konsumenterna med rätt WOMU-faktorer. 
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Underhållningsvärdet är en viktig faktor för respondenterna när det kommer till 
spelstreaming.  Vi fann att underhållningsvärdet ökade konsumenternas benägenhet att 
använda en rekommendation från streamare som beslutsunderlag inför köp. I analysen 
framgår det att om underhållningsvärdet hos spelstreamaren är högt, minskar betydelsen av 
källexpertis för spelarna som inte befinner sig på elitnivå. Benägenheten att konsumera och 
dela ett WOM-meddelande från och till bekanta, ökar om streamaren besitter både expertis 
och är underhållande. Den här upptäckten är intressant eftersom det adderar en ytterligare 
faktor till modellen om WOMU, betydelsen om underhållningsvärdet. Man bör dock tänka på 
att underhållningsfaktorn inte hade fungerat lika bra i exempelvis läkemedelsbranschen när 
det kommer till att påverka konsumenter. Därför kan vi nog begränsa upptäckten till tv- och 
dataspelsmarknaden och liknande marknader. Men det i sin tur indikerar ju att WOMU kan se 
olika ut för olika konsumenter på olika marknader. En del WOMU-faktorer behöver alltså 
anpassas till olika marknader och kan inte appliceras generellt. 
 
Den imaginära relationen mellan konsument och spelstreamare som förklaras av PSI var en 
mindre förekommande tendens. Det framgår att e-sportare eller streamare kan som 
privatpersoner påverka konsumenter. Respondenter i studien beskrev nämligen hur de kunde 
motiveras av andra spelare när de träffades på spelkonvent. Hur spelarna implementerar 
spelandet i sina vardagliga liv uppfattades också som intressant och kunde skapa entusiasm 
inför produkter. Vi tolkar det som att PSI kan medföra en entusiasm hos konsumenter när de 
engagerar sig i andra spelare som i sin tur är passionerade kring spel. På det viset blir 
spelstreamare en del av värdeskapandet och är med och samproducerar företagens varumärke 
och produkter, vilket är likt diskussionen om aktiviteterna kring deltagande marknadsföring. 
Det här överensstämmer väl med förväntande effekter av PSI. Till skillnad från tidigare 
forskning fann vi däremot ingenting i undersökningen som visar på att PSI skulle öka 
trovärdigheten i meddelanden som framförs i en spelstream. En upptäckt som visar på att PSI-
effekter kan påverka konsumenter olika på olika marknader, något som behöver företag 
behöver ta i beaktande om de vill applicera teorin på tv- och dataspelsmarknaden. Det är 
snarare WOMU-faktorer som påverkar konsumenters benägenhet att ta till sig eWOM-
meddelandet och inte PSI effekter skapade av streamaren. PSI har alltså en underordnad 
betydelse när det framförs med hjälp av spelstreaming. Det finns en möjlighet att PSI har en 
starkare effekt genom andra sociala medier, exempelvis bloggar. Företag som sponsrar 
spelstreamare bör alltså fokusera mer på WOMU-faktorer än PSI om målet är att influera 
konsumenters åsikter angående produkter. 
 
Modellen kring sociala kommunikationsbeteenden dikterar att ju mer ansedd en person i ett 
socialt nätverk är, desto tyngre vikt läggs vid personens åsikter. Spelstreamingen som social 
mediekanal skiljer sig här från tidigare forskning då respondenterna inte påverkas av antalet 
tittare som följer en streamare. Däremot fann vi i att sannolikheten däremot blir större för 
konsumenter att komma i kontakt med spelstreamare som har många följare, då de får mer 
utrymme och delas mer över internet. Det finns därför, enligt oss, fortfarande anledning för 
företag och streamare att eftersträva ett högre antal följare då det ger möjligheten att komma i 
kontakt med ännu fler konsumenter. Här ser vi eventuellt ny kunskap då det från ett 
konsumentperspektiv inte verkar ha någon betydelse hur många följare en streamare har. Men 
som nämnt finns det fortfarande positiva aspekter med många följare, eftersom det ökar 
antalet konsumenter som kan bli exponerade för produktinformation. Därför tycker vi att den 
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nuvarande teorin kring kommunikationsbeteendemodellen fortfarande är aktuell, men behöver 
omarbetas för att passa tv- och dataspelsmarknaden. 
 
Rådande litteratur kring hur man utformar en marknadsföringsplan inom sociala medier är att 
ge konsumenterna en anledning till att prata om produkter samt bidra med verktyg för att 
möjliggöra det. Här tror vi att e-sporten spelar en väldigt stor roll. Utifrån analysen tolkar vi 
det som att e-sport bidrar till produkters popularitet, vilket respondenterna verifierar när de 
aktivt söker efter matcher och spelare för att lära sig mer. Vi tror därmed att företag kan 
påverka konsumenter genom att synas vid olika e-sportsevent och sponsra spelare, eftersom 
det var väldigt populärt bland respondenterna. 
 
När vi som författare till studien studerat analysen och lagt samman alla slutsatser blir 
resultatet att ett flertal element i konsumentbeteendet på tv- och dataspelsmarknaden skiljer 
sig från aktuell forskning kring sociala medier. Likväl finns det många likheter. Flera 
nyckelbegrepp och modeller kan och bör användas när man studerar tv- och 
dataspelsmarknaden. Det vi anser vara särskilt värt att betona är vilken överordnad betydelse 
spelstreaming har på konsumentbeteendet i tv- och dataspelsmarknaden i jämförelse med 
traditionell marknadsföring, men även andra sociala medier. Antagligen beror det på att 
spelstreaming som kanal kan förmedla eWOM, WOM och WOMU- meddelanden, på ett 
underhållande sätt. 
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7. Fortsatt forskning och avslutande diskussion 
Förslag på fortsatt forskning, samt en avslutade diskussion med självkritik och möjligheterna 
till fördjupning. 

 
Hur bidrar vårt arbete till ny kunskap? Svaret beror antagligen på vad man ser som ny 
kunskap. Vi som författare till den här studien anser att arbetet belyser en del nya fenomen, 
men även avvikelser från generella teorier, vilket kan betraktas som brister, speciellt om 
teorierna ska appliceras på tv- och dataspelsmarknaden. Vi har även kunnat verifiera att ett 
flertal teorier, eller delar av teorier, kring marknadsföring, konsumentbeteende och sociala 
medier uppför sig som förväntat på tv- och dataspelsmarknaden. Men är inte den här 
informationen också ny kunskap? När vi i studien visar hur och att teorierna fungerar i 
verkligheten på tv-och dataspelsmarknaden, tillkommer ny information. Företag och nutida 
forskning kan ta del av studien och kan därför med större säkerhet anta att behandlade teorier 
är korrekta eller stämmer någorlunda väl överens med verkligheten. Eftersom ämnet inte 
undersökts förut så bidrar upptäckter, avvikelser men också överensstämmelser till att man 
bättre kan förstå vilka brister och styrkor de generella teorierna har. 
 
Det vore väldigt intressant att försöka mäta hur mottagliga spelmarknadens konsumenter är 
för PSI och WOM jämfört med en annan marknad, såsom bilhandel eller liknande. I den 
jämförelsen skulle man även kunna se om ”prosumer-fenomenet” skiljer sig mellan 
marknader. Rekommenderade utökningar av studien hade vi inte riktigt resurser till, för 
uppgiften blir av en helt annan magnitud. Det vi däremot hade kunnat försöka lägga in är det 
Kotler et al. (2008) skriver om hur konsumenters personlighet påverkar köpbeteendet. Vi hade 
kunnat ställa frågor till de intervjuade för att se hur väl deras svar stämmer överens med den 
teorin. Det är inte helt nödvändigt för att uppfylla uppsatsens syfte, men det hade kunnat 
resultera i ytterligare djup och intressant material för marknadsförare. 
 
När spelstreaming verkar vara väldigt viktig för konsumentbeteendet på tv- och 
dataspelsmarknaden så kan man exempelvis undersöka mer ingående vilken typ av streamare 
spelarna föredrar, vilka som får starkast WOM och PSI-effekter. Informationen kan hjälpa 
företag på spelmarknaden att utveckla sin marknadsföring, men även ge grund till att bättre 
förstå och utveckla forskning, exempelvis kring teorier som WOM och prosumer. 
 
Om man ska fortsätta inom samma område som studien, föreslår vi en liknande arbetsmetod 
som vi använt, med djupgående intervjuer. Den väsentliga skillnaden bör ligga i skalan, för ju 
större man kan göra arbetet utan att förlora djup, ju ärligare representerar respondenterna hela 
marknaden. 
 
Det finns flera andra inriktar som skulle vara intressanta att studera nu när det finns en grund 
att utgå från i ämnet, exempelvis skillnader baserade på ålder eller kön. Prioriterar och 
påverkas en 18-åring av samma faktorer som en 30-åring? Finns det könsrelaterade 
skillnader? Påverkas kvinnor av helt andra marknadsföringsinsatser än män? Stämmer 
generella teorier inom marknadsföring in på tv- och dataspelsmarknaden om man undersöker 
de här frågorna? Än så länge vet vi inte, men vi kan hoppas att någon blir inspirerad av vårt 
arbete och börjar utforska! 
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Bilaga 1 Intervjuguide 
- Brukar du söka information om ett spel innan du köper det? Varför söker du information om 

ett spel innan du köper det? 
- Är det viktigt för dig att ha utförlig information om en produkt vid ett köpval? 
- På vilka sätt söker du information om spel som du är intresserade av att köpa? 
- Ser du på streaming? Följdfrågor: Varför? Vilken typ? Hur? När? Hur ofta? 
- Påverkar streamingen av en produkt dig? Följdfrågor Hur i sådana fall? 
- Har det uppstått tillfällen då du bläddrat genom olika streams och upptäckt ett spel som du 

vill köpa/spela? 
- Har/Hur du upplevt att dina tankar och känslor kring företag/spel har förändrats när du kollar 

på streamare? Hur i sådana fall? 
- Har du upptäckt fynd genom streaming? 
- Prenumererar du på någon streamare? Varför? Hur? När? 
- Vad tycker du är viktigast hos en streamare? 
- Spelar det någon roll hur många subskribenter streamaren har? 
- Tycker du att streaming är annorlunda från de andra mediekanalerna (blogg, forum, sociala 

nätverk)? 
- Känner du att respektive sätt påverkar ditt köpbeslut och varför tror du att det gör det? 
- Spelar det någon roll om mediedelaren är sponsrad av ett visst företag? 
- Om vi säger att du hittat ett intressant spel, vill söka upp ny information innan du bestämmer 

dig. Du ser på streaming från en privatperson, en sponsrad streamare, företagets egna 
streaming, hur hade du rangordnat trovärdigheten mellan dessa alternativ? Varför? 

- Kollar/följer du på någon e-sport? Varför? Hur? När? 
- Vilka känslor uppstår när du kollar på e-sport genom streaming? 
- Har du någon förebild inom e-sport? Hur påverkar denne/dessa din syn/engagemang i 

spelet? 
- Har du rekommenderat eller blivit rekommenderad någon stream? 
- Brukar du själv dela med dig erfarenheter om spel? Hur gör du det? När gör du det? Varför 

gör du det? 
 


