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Abstract 
 
In today’s gaming industry it’s increasingly common to use business models that include 

microtransactions, in short in-game purchases. The recent rise of microtransactions has 

created many different opinions. This thesis was conducted to provide an insight of how the 

players perceive and relate to the phenomenon and further deepen the understanding of what 

game development companies do to get their players to make in-game purchases. To highlight 

the problem, the research question was formed as follows: How do players relate to 

microtransactions and how do game developers affect players to make purchases through 

microtransactions? The study was conducted with a questionnaire consisting of questions 

based on a mixed method. The nature of the questions was shaped with elements of both 

quantitative and qualitative approaches. 117 players responded on the questionnaire, which 

was analyzed and the result shows both positive and negative opinions about 

microtransactions and there were several different approaches that the game development 

companies use to convince their players to perform in-game purchases. Based on previous 

research, this study shows that the view on micro-transactions has changed to the positive. In 

particular, game development companies have recently focused on listening to their players 

leading to developed microtransactions based on player's needs but it need to be considered 

that a more positive view of microtransactions may potentially affect different degrees of 

addiction. The results in this study may affect the reader’s view of the phenomenon. The 

study highlights a new view of how players relate to the phenomenon that both contradicts 

and strengthens previous research, which may benefit game development companies as well 

as further research on the subject. 
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II 

Sammanfattning 
 
I dagens spelindustri är det allt vanligare att spel innehåller affärsmodeller som innefattar 

mikrotransaktioner, det vill säga köp inom spelet. Framfarten av mikrotransaktioner har 

skapat många skilda åsikter. Denna studie är gjord för att skapa en inblick till hur spelare 

uppfattar och förhåller sig till fenomenet och dessutom fördjupa förståelsen av vad 

spelutvecklingsföretagen gör för att få sina spelare att genomföra köp inom sina spel. För att 

belysa problemet formades forskningsfrågan som följande: Hur förhåller sig spelare till 

mikrotransaktioner och på vilka sätt påverkar spelutvecklare spelare att genomföra köp 

genom mikrotransaktioner? Studien utfördes med en enkät som bestod av frågor utifrån en 

mixad metodansats. Frågornas karaktär formades med inslag av både kvantitativa och 

kvalitativa ansatser. 117 respondenter svarade på enkäten varpå enkätsvaren sedan 

analyserades och resultatet visar på att det finns både positiva och negativa åsikter om 

mikrotransaktioner och att det finns flera olika angreppssätt som spelutvecklarna använder sig 

av för att få sina spelare att genomföra köp. Utifrån tidigare forskning påvisar denna studie att 

synsättet på mikrotransaktioner förändrats positivt. Framför allt för att 

spelutvecklingsföretagen på senare tid fokuserat på att lyssna på sina spelare och genom det 

utvecklat mikrotransaktioner utifrån spelarnas behov men man måste också ta i beaktande att 

en positivare syn på mikrotransaktioner eventuellt kan leda till olika grader av beroende. 

Resultaten i denna studie kan påverka läsarens syn på fenomenet. Studien lyfter en ny syn på 

hur spelare förhåller sig till fenomenet som både motsäger och stärker tidigare forskning, 

vilket eventuellt kan gynna spelutvecklingsföretagen samt vidare forskning inom ämnet. 
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1. Inledning 
 

Mikrotransaktioner är ingen ny företeelse, utan har existerat som affärsmodell och sträcker sig 

långt tillbaka i tiden redan före de elektroniska spelen, exempelvis i olika former av spel på 

nöjesfält. Grilipoulos (2012) hävdar att arkadspelet Periscope från 1966 är det första spelet 

som krävde betalning per tillfälle på så sätt att spelarna betalade ett mynt per spelomgång, 

vilket han beskriver är en form av mikrotransaktion. Författaren hävdar att det finns liknelser 

från dåtidens arkadspel med dagens affärsmodeller som använder mikrotransaktioner. Förr 

betalade företag stora pengar per arkadmaskin men på lång sikt betalade det sig på grund av 

det stora antalet transaktioner som utfördes av deras kunder.  Detta är inte helt olikt dagens 

affärsmodell där utvecklarna gör en större förskottsbetalning för att sedan få sina kunder att 

genomföra mikrotransaktioner och därigenom få valuta för sin tidigare investering. 

 

En affärsmodell, som är en samling av planerade aktiviteter, är designade att leverera intäkter 

på en specifik marknad. En lyckad affärsmodell anses innehålla åtta nyckelelement: 

erbjudande, intäktsmodell, affärsmöjlighet, tävlingsinriktad omgivning, konkurrensfördel, 

marknadsstrategi, organisationsutveckling, och ledningsgrupp. En affärsstrategi är en 

uppsättning planer för att uppnå långsiktig avkastning genom det kapital som investerats i ett 

företag, alltså är en affärsstrategi en plan för att långsiktigt få in en vinst i en 

konkurrenskraftig miljö Laudon & Traver (2016). 

Vi har i denna studie valt att belysa ett antal affärsstrategier vilka vi på ett eller annat sätt kan 

koppla till studiens valda fenomen mikrotransaktioner i spel. 

 

1.1 Vanliga affärsmodeller och strategier för mikrotransaktioner 

 

Det finns ett flertal olika affärsmodeller och strategier, de vanligaste inom 

spelutvecklingsindustrin är reklambaserad intäktsmodell, förskottsbetalning (eng. pay up 

front), intäktsmodell för prenumeration (eng. subscription), freemium-strategin samt en 

hybrid av minst två eller flera av strategierna. Vid valet av en reklambaserad intäktsmodell 

genereras intäkter via avgifter från annonsörerna. Här bör företagen ta ställning till hur 

spelarens inställning till reklam är. På grund av alltför omfattande reklam kan spelarna 

komma att lämna spelet innan de utvecklas till långvariga spelare (Alves, Lange, Lenz & 

Martin Riedmiller 2014; Laudon & Traver 2016 ).  

 

Förskottsbetalning är historiskt sätt den mest använda intäktsmodellen inom 

spelutvecklingsindustrin där spelaren först betalar för spelet och därefter får en fysisk kopia 

av spelet över disk eller alternativt laddar ned spelet digitalt (Davidovici-Nora (2014).  

 

Prenumeration är en intäktsmodell där spelaren utifrån en kontinuerlig betalning, i form av en 

prenumeration, får tillgång till spelets innehåll. Davidovici-Nora (2014) beskriver att 

prenumerationer kan komma i olika former. I spelet World of Warcraft förekommer det flera 

betalmodeller såsom förskottsbetalning, en månatlig prenumerationskostnad men dessutom 

kan mikrotransaktioner genomföras för att köpa olika virtuella föremål i spelet.  Enligt 

författaren (ibid.) förekommer det prenumerationsbaserade spel som inte kräver 

förskottsbetalning, ett exempel på detta är spelet EVE Online. Spelet är gratis att ladda ner 

från Steam (en plattform där spel kan köpas och sedan hämtas till valfri dator) och en 

prenumeration kan även väljas där spelarna betalar månadsvis för att därigenom få tillgång till 

material som inte är tillgängligt för de spelarna som spelar gratis (EveOnline, 2014).  
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Freemium-strategin som baserar sig på att spelet ska vara gratis att ladda ner och spela är en 

nyare form av intäktsmodell. Denna modell tillämpas ofta i kombination med andra strategier 

som reklambaserad- eller prenumerationsbaserad intäktsmodell. Detta görs genom att spelaren 

genomför mikrotransaktioner för att slippa reklamen eller betalar en prenumerationssumma 

för att få tillgång till en premiumform av spelet. Spelen i denna strategi benämns ofta som 

gratisspel (eng. free-2-play) och innehåller vanligtvis någon form av förbrukningsbar valuta 

eller energi i spelet. Dessa kan införskaffas genom köp i spelet (eng. in-game purchases). 

Fördelen med denna modell är att spelutvecklingsföretagen lockar spelare att testa många 

olika spel. Spelaren kan om de är nöjda med spelet, genomföra mikrotransaktioner för att 

skaffa sig olika virtuella föremål i spelet. Gratisspel använder ofta sociala medier och socialt 

nätverkande och genom det finns det möjligheter för spelarna att dela material, be sina vänner 

om hjälp m.m. Spelutvecklingsföretagen ser även detta som en form av marknadsföring då 

spelarna genom ryktesspridning kan få vänner att spela. Det finns ett flertal gratisspel som 

nyttjar mikrotransaktioner och använder sociala medier för detta ändamål (Davidovici-Nora, 

2014). 

 

Vidare lyfter Davidovici-Nora (2014) och Alves et al. (2014) att det finns spel som använder 

sig av flera eller till och med i vissa fall alla fyra olika modellerna och dessa benämns enligt 

författarna som en hybrid intäktsmodell.  

 

1.2 Mikrotransaktioner i spel 

 

Grilipoulos (2012) drar liknelser från dåtidens arkadspel med dagens affärsmodell av 

mikrotransaktioner. Förr betalade företag stora pengar per arkadmaskin men på lång sikt 

betalade detta sig på grund av det stora antalet transaktioner från deras kunder. Författaren 

belyser att detta är likt dagens affärsmodell där utvecklarna gör en större förskottsbetalning 

för att sedan få sina kunder att genomföra mikrotransaktioner och därigenom få valuta för sin 

tidigare investering. Författaren beskriver att det inte är mikrotransaktioner som är fenomenet 

utan fenomenet består av den moderna koppling som har gjorts till andra koncept. 

 

Spelutvecklingsföretag har tillämpat affärsmodeller som ger intäkter från mikrotransaktioner 

(ibid.). Genom det ges spelare möjligheten att kunna genomföra köp inuti spelen. Det finns 

flera olika former av mikrotransaktioner och en del spel fokuserar hela sin intäktsstrategi på 

mikrotransaktioner. 

 

Mikrotransaktioner kan delas in i tre huvudkategorier för köp: innehåll (eng. content), 

kosmetiska och betala för en fördel (eng. pay-2-win). Köp av innehåll ger tillgång till innehåll 

eller funktioner inom ett visst spel. Kosmetiska köp ger innehåll som tillåter anpassning av 

karaktärer och annat i spelen. Att betala för en fördel innebär köp som ger köparen en markant 

fördel till skillnad från de andra spelare som väljer att inte köpa. Just denna kategori skapar 

enorma intäkter och det framstår tydligt på Gamelofts intäkter under 2013, som motsvarade 

85 % av företagets totala intäkter (Lescop & Lescop, 2014). Enligt Davidovici-Nora (2014) 

köper endast 2-6% och enligt Voigt & Hinz (2016) köper 4 % av alla spelare, genom detta 

ställs det höga krav på spelutvecklarna att stimulera spelarna att genomföra 

mikrotransaktioner. Även om det finns svårigheter för spelutvecklarna att locka till sig den 

spelarbas som krävs ser det ut som att detta är framtiden inom spelutveckling (Alves et al. 

2014).  
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1.3 Psykologiska aspekter som påverkar spelare att genomföra 
mikrotransaktioner 

 

De krav spelutvecklarna står inför är att anpassa spelet i den utsträckningen så att deras 

spelare genomför mikrotransaktioner. Enlig Jin, Sun, Wang & Zhang (2017) är det framför 

allt två aspekter som påverkar om en spelare beslutar sig för att genomför en 

mikrotransaktion. En aspekt är i hur spelaren uppfattar de funktioner som spelet erbjuder och 

den andra är hur de olika sociala banden spelaren har till medspelare och vänner i spelet. Att 

spelare genomför mikrotransaktioner eller ej är starkt kopplat till sociala sammanhang och 

den upplevda spelupplevelsen.  De två aspekterna benämner Jin et al. (2017) som tekniska 

och sociala.  Den tekniska består av olika funktioner i spelet som ökar integrationen mellan 

spelet och spelaren men även mellan andra spelare. Den sociala består övergripande av 

sociala förbindelser mellan spelare och de kopplingar spelarna har till de grupper eller lag de 

tillhör. Detta har medfört möjligheter för utvecklarna att förbättra användaraspekter i sina spel 

för att öka chansen att spelarna ska genomföra mikrotransaktioner. Vidare lyfter Park & Lee 

(2011) i sin forskning att om en spelare kan identifiera sig med sina avatarer (karaktär i spel) 

finns det en större sannolikhet att spelaren genomför en mikrotransaktion. Den upplevda 

spelupplevelsen och de sociala banden spelare har till andra spelare är således en av de största 

faktorerna till köp belyser Park & Lee (2011).  

 

Även om de tekniska och sociala aspekterna är viktiga för att få spelare att genomföra 

mikrotransaktioner finns det ytterligare forskning som lyfter flera andra principer angående 

hur det påverkar hur kunden ser värdet i ett köp. Sheth, Newman & Gross (1991) har i sin 

teori om konsumtionsvärden (“Theory of consumption values”) belyst att alla köp kan 

härledas till en eller flera konsumtionsvärden. Dessa är bidragande psykologiska aspekter, 

applicerat för köp som spelutvecklingsbranschen använder sig av för att öka chansen att deras 

spelare genomför mikrotransaktioner (Hamari & Lehdonvirta, 2010). Vidare belyser 

Mäntymäki & Salo (2015) att genomförandet av mikrotransaktioner för köp av virtuella varor 

eller tjänster sågs av spelare som en inre belöning.  

 

1.4 Problemdiskussion om vanliga uppfattningar kring 
mikrotransaktioner  

 

ForTheTwo (2016) lyfter att mikrotransaktioner i värsta fall kan göra ett spel onjutbart eller 

till och med ospelbart men att det samtidigt inte nödvändigtvis innebär att det endast är av 

ondo. Författaren belyser att marknaden för smartphones såsom Google Play eller App Store 

innehöll titlar med låga priser oavsett kvalitet på spelet, för att locka kunder under lansering. 

Detta beskriver författaren träffade spelutvecklarna rätt i plånboken och att den bistra 

sanningen visade att spel som var billigare lyckades nå högre framgångar än de spel som var 

dyrare. Ambitionen i dessa fall var att nå ut till en bredare skara och låta dessa betala en 

mindre summa och på så sätt generera sina vinster.  
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Enligt ForTheTwo (2016) är de spel som genererar mest intäkter på iOS (Apples 

operativsystem) gratisspel, dessa spel genererar sina intäkter från små köp i spelen d.v.s. 

mikrotransaktioner. Enligt författaren räddades mikrotransaktionerna av de så kallade 

“valarna” som bestod av en mindre skara trogna spelare som köpte för höga summor i spelen. 

Valar möjliggjorde mikrotransaktioner som ett betalmedel istället för den mer traditionella 

affärsstrategin som var prenumerationer. Titlar såsom Harmonix Rock Band kunde öka sin 

livskraftighet genom att släppa nya låtar att spela, antingen genom singlar eller samlingar.  

 

Vidare beskriver författaren att dagens form av mikrotransaktioner i viss form kan liknas vid 

att skinna sina kunder. Med detta belyser han att kunder som betalar $60 (USD) kan få helt 

olika spelupplevelser beroende på om de dessutom genomför mikrotransaktioner i spelet. 

Detta kan delas upp i två varianter, den ena varianten erbjuder mikrotransaktioner i form av 

kosmetiska förändringar i spelet. Den andra varianten erbjuder spelaren möjlighet att köpa 

någon form av direkta fördelar som t.ex. gör att de kan klara av en viss utmaning i spelet. 

ForTheTwo (2016) nämner några exempel på sådana spel, bland annat Payday 2 och Evolve, 

den sistnämnda hade ett nypris på ca $60 och innehöll mängder av spelbara men låsta 

karaktärer och för att låsa upp de krävdes det att de betalade för dem. 

 

1.5 Problemformulering och forskningsfråga 

 

I dag är det allt vanligare att spel innehåller mikrotransaktioner, oavsett vilken form av 

intäktsmodell spelutvecklingsföretagen valt. Spelare kan betala för extra innehåll, köpa 

föremål för att smycka ut sina spelkaraktärer eller till och med köpa sig stora fördelar jämfört 

med andra spelare i spelet.  

 

Spelutvecklingsföretagen som använder sig av mikrotransaktioner bedriver flera olika former 

av strategier för att få sina spelare att utföra mikrotransaktioner och spelutvecklingsbranschen 

har under senare år exploderat i värde. Bara under 2016 genererade EA games över $650 

miljoner enbart ifrån mikrotransaktioner i form av innehåll (ForTheTwo, 2016). 

Enligt spelutvecklingsbranschen är affärsmodellen förskottsbetalning en udda betalningsform 

då spelare inte kan testa spelet först innan det köpt det. De förespråkar snarare affärsmodeller 

som använder mikrotransaktioner där spelare köper om de anser att spelet är tillräckligt bra. 

Ytterligare en fördel med affärsmodeller som använder mikrotransaktioner är att gratisspel 

med köp inuti spelet kontinuerligt kan utvecklas. För att få spelare att fortsätta köpa behöver 

spelutvecklingsföretagen ständigt utveckla sina spel i den riktning deras spelare önskar. 

Däremot finns det tendenser som beskriver att spelare är så djupt rotade i 

förskottsbetalningsmodellen att de är skeptiska till affärsmodeller som använder sig av 

mikrotransaktioner.  Dock har mikrotransaktioner accepterats mer och mer av spelare under 

senare år. Men formen att betala för en fördel är fortfarande inte lika accepterad av spelarna, 

denna form är dock rent generellt på väg att dö ut som mikrotransaktion (Alha, Koskinen, 

Paavilainen, Hamari & Kinnunen, 2014).  
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Problemet som ligger till grund för denna uppsats är att det blivit allt mer vanligt att 

spelutvecklingsföretag implementerar mikrotransaktioner i sina spel. Vilket leder oss till vår 

forskningsfråga: 

 

Hur förhåller sig spelare till mikrotransaktioner i spel och på vilka sätt påverkar 

spelutvecklarna spelare att genomföra köp genom mikrotransaktioner?  

 

Syftet med studien är att genomföra en bred undersökning för att kartlägga vad spelare anser 

om mikrotransaktioner och samt med hur spelutvecklare arbetar för att påverka spelare att 

genomföra mikrotransaktioner. 

 

1.6 Avgränsningar 

 

Begreppet “Big Data” tas upp i vår studie som ett viktigt fenomen för spelutvecklingsföretag 

för att utföra analyser av spel och spelare. Vi har valt att begränsa oss till att lyfta fram andra 

aspekter som är sociala, emotionella och funktionella, vilka används av 

spelutvecklingsföretag för att få spelare att nyttja mikrotransaktioner.   

 

Vi har även valt att begränsa vårt urval till enbart personer som spelar någon form av digitalt 

spel, oavsett om de spelar ofta eller sällan. Dessutom valdes det att ej fokusera oss på en 

specifik plattform utan alla former av digitalt spel ingår i denna studie, detta för att skapa en 

så bred bild av fenomenet mikrotransaktioner i spel som möjligt.  

 

Det har däremot inte gjorts någon skillnad på varken genus eller ålder i vår studie, då vi anser 

att alla spelare ska definieras under samma form, även om demografin tyder på att fler män 

spelar.  

1.7 Målgrupp 

 

Målgruppen för denna studie är personer som är intresserade av spel och de affärsmodeller 

som spel innehåller, framför allt de affärsmodeller som innehåller mikrotransaktioner. Studien 

riktar sig även till informatik- och spelutvecklingsstudenter som väljer att specialisera sig 

inom området. Vidare kan studien även vara av visst intresse för forskare inom informatik. 

Spelutvecklingsföretag kan även komma att dra nytta av resultatet från denna studie. 
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2. Relaterad forskning 
 

Enligt Laudon & Traver (2016) är en affärsmodell en samling planerade aktiviteter designade 

att leverera intäkter på en specifik marknad. Laudon & Traver (2016) förklarar att en lyckad 

affärsmodell innehåller åtta nyckelelement: erbjudande, intäktsmodell, affärsmöjlighet, 

tävlingsinriktad omgivning, konkurrensfördel, marknadsstrategi, organisationsutveckling, och 

ledningsgrupp. 

 

Erbjudande definierar hur ett företags tjänst eller produkt uppfyller kundens behov och för att 

utveckla och/eller analysera ett företags erbjudande så krävs det en förståelse för varför 

kunder väljer just det företaget framför andra företag samt vad det företaget erbjuder som de 

andra inte gör eller inte kan.  

 

Ett företags intäktsmodell beskriver hur ett företag ska tjäna intäkter, generera vinst samt 

producera en överlägsen avkastning på investerat kapital. En reklambaserad intäktsmodell 

innebär att företaget erbjuder innehåll, tjänster och/eller produkter och samtidigt erbjuder ett 

forum för reklam som de tar en avgift för. Den så kallade prenumerations-intäktsmodellen 

innebär att ett företag tar ut en avgift för en del eller allt sitt material. Det finns också den så 

kallade freemium-strategin som innebär att en del av materialet är gratis med tillvalet för 

prenumeration vilket i sig innebär att spelarna får tillgång till premium-produkten/-tjänsten. 

Enligt den så kallade transaktionsbaserade intäktsmodellen mottar företaget en avgift för 

möjliggörandet eller genomförandet av en transaktion.  Intäktsmodellen för försäljning 

innebär att företaget får avkastning genom försäljning av diverse material eller tjänster till 

kunder. En intäktsmodell för dotterbolag innebär att företagen styr sina affärer till dotterbolag 

och mottar en avgift eller procent av intäkterna från de försäljningar det resulterar i (Laudon 

& Traver, 2016).  

 

Affärsmöjlighet syftar på företagets tänkta marknad och de generella potentiella finansiella 

möjligheterna som existerar för företaget i den tänkta marknaden. Affärsmöjligheterna är ofta 

uppdelade i mindre marknadsnischer och den realistiska affärsmöjligheten definieras av 

intäktspotentialen inom varje marknadsnisch. Den tävlingsinriktade omgivningen syftar på 

konkurrenterna, d.v.s. de andra företag inom samma marknad som säljer liknande produkter. 

Det syftar också på närvaron av utbytesprodukter och potentiella nya konkurrenter på 

marknaden likväl som kundkraft och leverantörer. När företaget kan erbjuda en överlägsen 

produkt och/eller erbjuda produkten till ett lägre pris på marknaden än de flesta eller alla 

konkurrenter uppnås konkurrensfördel. En marknadsstrategi är en plan som sätter ihop alla 

detaljer gällande hur företaget ska ta sig in på marknaden och locka nya kunder. Planen som 

beskriver hur företaget ska organisera arbetet som krävs beskrivs som 

organisationsutveckling.  Det viktigaste elementet av affärsmodeller är ledningsgruppen och 

representerar anställda som är ansvariga att se till att modellen fungerar som tänkt. En 

ledningsgrupp bidrar med trovärdighet till utomstående investerare, marknadsspecifik 

kunskap och erfarenhet i att implementera affärsplaner (Laudon & Traver, 2016). 
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2.1 Affärsstrategier 

 

En affärsstrategi är enligt Laudon & Traver (2016), en uppsättning planer för att uppnå 

långsiktig avkastning på det kapital som investerats i ett företag alltså är en affärsstrategi en 

plan för att långsiktigt få in en vinst i en konkurrenskraftig miljö. Laudon & Traver (2016) 

beskriver att det finns fem generiska strategier: produkt/service differentiering, 

priskonkurrens, räckvidd, fokus och kund/leverantörsnärhet.  

 

Differentiering av produkter eller tjänster handlar om hur producenterna kan göra deras 

produkter eller tjänster unika och stå ut jämfört med konkurrerande producenter. En motpol 

till detta är produktifiering som innebär att produkten eller tjänsten inte särskiljer sig från 

konkurrenternas, det enda som skiljer sig är konsumenternas pris. Att få produkter att stå ut 

kan ske på olika sätt men ett företag kan t.ex. börja med en kärnprodukt och sedan skapa höga 

förväntningar angående användarupplevelsen för sin användarbas. De kan också förstärka sin 

produkt genom att lägga till funktioner som gör att de skiljer sig från sina konkurrenter. Att 

tillämpa en strategi för priskonkurrens innebär att ett företag har upptäckt en samling unika 

affärsprocesser eller resurser som konkurrenterna inte kan få tag på. Detta innebär att när ett 

företag upptäcker nya, mer effektiva affärsprocesser så kan företaget på så sätt få ett övertag i 

marknaden för att de kan locka sina kunder med lägre priser. En räckvidds-strategi innebär en 

strävan efter att finnas på alla marknader runt om i världen, inte bara lokalt eller nationellt. En 

fokusstrategi är en strategi för konkurrens inom ett smalt marknadssegment eller 

produktsegment. Målet är att bli den enda leverantören inom den smala marknaden och 

strategin för kundnärhet har fokus på att skapa starka band med kunden.  

 

Laudon & Traver (2016) hävdar att företagen använder sig av flertalet modeller och strategier 

för att få spelare att genomföra mikrotransaktioner. Av de åtta element i en affärsmodell kan 

vi se behovet av flera väl utformade och implementerade element. Genom att implementera 

delar i ett spel som är attraktiva för spelaren kan de därigenom få ett lyckat erbjudande. Delar 

som kan ses attraktiva av spelarna är anpassning av sina avatarer t.ex., olika nya kartpaket etc. 

och om företaget kan sticka ut med hjälp av det deras innehåll för att det är något 

konkurrenterna inte har så kan de potentiellt vinna en större marknadsandel (Park & Lee, 

2011; Alves et al. 2014). 

 

Valet av intäktsmodell kan drastiskt påverka företagets intäkter och vinster. Att välja en 

reklambaserad modell som drar in intäkter genom avgifter från annonsörer kan ses som en lätt 

förtjänst men här tillkommer också spelarens inställning till reklam att påverka intäkterna. 

Därför måste företagen ställa frågor till sig själva om spelaren kommer orka spela om de 

ständigt blir avbrutna av reklam eller om de kommer att utvecklas till långvariga spelare om 

de ständigt blir avbrutna av reklam under spelets gång (Laudon & Traver 2016).  

 

En annan intäktsmodell företagen kan använda sig av är den så kallade 

prenumerationsmodellen där spelarna betalar en prenumerationsavgift men tidigare forskning 

tyder på att företaget måste erbjuda innehåll som är av högt värde för spelarna eller 

erbjudanden som inte kan hittas någon annanstans eller som med lätthet kan kopieras av 

konkurrenter. Om företaget inte lyckas erbjuda sådant innehåll kan motviljan hos spelarna att 

betala för sig infinna sig (Laudon & Traver 2016; Park & Lee, 2011).  
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2.1.1 Affärsstrategin freemium-spel 

 

En nyare form av strategi som kan tillämpas är den så kallade freemium-strategin som innebär 

att företaget i princip ger bort spelet men att det erbjuds någon form av andra strategier såsom 

premiumtjänster som kan låsas upp genom att prenumerera eller genomföra andra sorters 

mikrotransaktioner. I de flesta freemium-spel finns det även en valuta i spelet som endast går 

att tjäna genom långvarigt spelande eller via mikrotransaktioner (Alves et al. 2014). 

 

Enligt Davidovici-Nora (2014) består freemium-spel av en affärsmodell, vilket är en komplex 

och interaktiv ekonomisk arkitektur. Denna arkitektur kallar de för A-R-M-D och står för, 

Anskaffning- (Acquisition), Bibehållande- (Retention), Monetarisering- (Monetization), 

Utveckling (Development). Monetarisering eller intäktsgenerering befinner sig mot slutet av 

A-RM-D kedjan vilket gör det valfritt för spelaren att betala när de nått en viss erfarenhet 

kring spelet vilket gör lönsamheten mer osäker. Att spelet är gratis fungerar som ett 

incitament i ett försök att locka många spelare. Om spelare spelar tillräckligt länge utformas 

ett slags beroende och då kommer spelare att fortsätta spela vilket i sin tur ökar chansen att de 

kommer att köpa virtuella föremål. Ekonomiska teorier som Davidovici-Nora (2014) med 

flera stödjer består i att spelares villighet att köpa virtuella föremål ökar om föremålen 

matchar deras egna preferenser. Då preferenserna är i ständig förändring ökar trycket på 

utvecklarna att erbjuda ett brett utbud av föremål för att potentiellt tillfredsställa alla 

individuella preferenser.  

 

En av de största och viktigaste inkomsterna inom freemium-spel är inkomsterna från köp inuti 

spelet, med andra ord köp genom mikrotransaktioner i spelet. Utifrån denna aspekt är det 

viktigt för spelutvecklarna att locka så många spelare som möjligt att genomföra 

mikrotransaktioner (Alves et al. 2014).  

 

Enligt Alves et al. (2014) är sannolikheten att en spelare genomför en mikrotransaktion större 

när spelaren spenderat mer tid i spelet. För att freemium-spel ska kunna bli lönsamma krävs 

det att utvecklarna klarar av att behålla spelarbasen så länge som möjligt, genom att optimera 

spelet utifrån sina kunders behov och på så sätt öka och förbättra spelets hela livscykel. Detta 

i sin tur leder till att spelutvecklarna måste försöka förutse spelares handlingar och hur de 

agerar utifrån de situationer spelaren sätts i. Att förutse spelares behov är av största vikt, och 

görs ofta genom insamling av flera olika typer av information. För att lyckas förutse om 

spelare eventuellt kommer genomföra ett köp inuti ett spel krävs det stora mängder data. 

Denna innefattar ofta data om hur varje session per spelare ser ut, det vill säga innehåll om 

vad spelaren gör i varje session. All information om olika händelser innan köp och när de 

genomfördes, för att kunna koppla och analysera varför köpet utfördes. Ytterligare data 

samlas om spelets funktioner och hur ofta det används av olika spelare, det sparas även data 

om hur spelarens progression i spelet ser ut. Med detta menas hur och vad spelare gör för att 

komma framåt och utvecklas i spelet. Hur spelare agerar i sociala interaktioner är även det 

viktiga aspekter att spara för att kunna förutse spelarens agerande och när det gäller spara 

information inom spel som ingår i att förutse händelser, går det ofta så långt som att varje 

klick för varje spelare på alla knappar i spelet eller tjänsten sparas (Alves et al. 2014).  
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Den enorma mängd av insamlad data, som även kan benämnas som en aspekt av Big Data 

används av spelutvecklarna för att analysera och optimera alla aspekter av spelet, från 

funktion till funktion för att utveckla spelet utifrån spelarens perspektiv. Detta leder 

förhoppningsvis till ett spel som är så lockande som möjligt vilket gör att spelaren vill nyttja 

spelet längre och på så sätt öka chansen för att fler mikrotransaktioner genomförs (Alves et 

al., 2014).   

 

Förutom att förutse vad spelarna mest troligt kommer att utföra använder även flera 

utvecklare sig av psykologiska aspekter för att påverka spelarna att genomföra 

mikrotransaktioner. Flera spel inom freemium-kategorin nyttjar principen av att använda 

någon form av energi. Det vill säga att i spelet finns det en eller flera funktioner som kräver 

olika mängder av energi, denna energi kan spelaren ofta få på flera olika sätt. Ett av dessa sätt 

är att vänta en specifik tid för att återfå en enhet av energi, ett annat sätt att få energi är att gå 

upp i nivå, vilket kan vara olika för olika spel. Ofta får spelarna erfarenhetspoäng (experience 

även kallat experience points, xp) i flera spel, genom att utföra och klara av olika handlingar 

eller uppdrag. Efter en förutbestämd mängd erfarenhetspoäng går spelaren upp i nivå och får 

ofta sin energi återställd. Det sista sättet att fylla på energin är genom att köpa den med riktiga 

pengar d.v.s. mikrotransaktioner. Genom detta upplägg har spelutvecklarna lagt fokus på de 

spelare som har lågt tålamod men även ett driv av att vilja klara spelet så fort som möjligt. 

Otåliga spelare köper ofta mer eller slutar spela spelet (Alves et al., 2014). 

 

Enligt Laudon & Traver (2016) innebär modellen för transaktionsbaserade intäkter att 

utvecklarna får lov att publicera sitt material på tredjeparts-marknader och vid varje 

försäljning går en del av intäkterna till ägarna av denna marknad. Denna modell är speciellt 

framträdande inom mobilspel såsom App Store och Google Play (portaler för 

mobilapplikationer för Iphone respektive Android). 

 

Den tävlingsinriktade omgivningen är ett av de åtta element som är oerhört framträdande, 

denna syftar som nämnt tidigare på konkurrenterna, d.v.s. de andra företag inom samma 

marknad som säljer liknande produkter. Det syftar också på närvaron av utbytesprodukter och 

potentiella nya konkurrenter på marknaden likväl som kundkraft och leverantörer. Om 

mobilmarknaden granskas närmare så är konkurrenskraften oerhört påtaglig inom de olika 

kategorierna av spel. Genom att söka på spelen fördelade genom genre så syns det tydligt att 

konkurrensen är stor oavsett vilken genre (Laudon & Traver 2016).  

 

Den tävlingsinriktade marknaden påverkas av flera faktorer såsom hur många aktiva 

konkurrenter det finns, hur stora de är och hur stor marknadsandel varje konkurrent innehar, 

hur lönsamma konkurrenterna är samt hur de prissätter sina produkter. Enligt den 

tävlingsinriktade miljön har företagen vanligtvis direkta och indirekta konkurrenter. De 

direkta konkurrenterna består av företag som säljer väldigt liknande produkter inom samma 

marknadssegment. De indirekta konkurrenterna består av olika företag som verka inom olika 

branscher men ändå kan ses som konkurrenter då deras produkter indirekt kan ersätta den 

andra. Existensen av ett stort antal konkurrenter inom samma marknadssegment kan tyda på 

att marknaden är mättad vilket kan innebära svårigheter att nå lönsamhet. En avsaknad av 

konkurrenter kan däremot antingen tyda på att marknaden är oupptäckt eller att marknaden 

har prövats och misslyckats för att den inte lönar sig. En analys av den tävlingsinriktade 

omgivningen ska hjälpa till att avgöra läget på marknaden (Laudon & Traver 2016). 
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Om ett företag kan producera en överlägsen produkt och få ut den på marknaden med ett lägre 

pris än de flesta eller till och med alla konkurrenter så uppnår den företaget en så kallat 

konkurrensfördel. Företag som konkurrerar på den internationella marknaden har också en 

konkurrensfördel gentemot de konkurrenterna endast verkar nationellt eller regionalt. Spel är 

tillgängliga överallt, olika länder har olika detaljhandlare som säljer spel men internet skapar 

en marknad där samma utbud kan ges till alla runt om i världen. En marknadsstrategi är en 

plan som detaljerat anger hur företagen tar sig in på en ny marknad och hur de lockar nya 

kunder. Genom socialt nätverkande finns möjligheten i spelen som t.ex. att kunna dela 

material etc. via en social plattform och detta i sin tur gör spelaren till en del av 

marknadsförings-personalen.  Flera spel som utnyttjar mikrotransaktioner i sin affärsmodell 

använder sig av just sociala medier för detta ändamål (Laudon & Traver 2016).  

 

En väl utformad affärsstrategi kan även stödja framgången för spel och genom att använda 

internet eller mobila plattformar kan man dra nytta av och stärka existerande företag för att på 

så sätt leverera produkter och tjänster som konkurrenterna inte kan. Inom spelbranschen kan 

det vara svårt att erbjuda en produkt som erbjuder något konkurrenterna inte kan, det som 

kallas differentiering men den så kallade produktifieringen, situationen där liknande produkter 

erbjuds för olika priser är vanligare inom mobilspel. Utvecklarna måste sträva mot att 

utveckla så unika produkter som möjligt för att kunna sticka ut och locka köpare. Detta kan 

göras på flera olika sätt, t.ex. kan spelet marknadsföras så pass mycket innan det släpps så att 

spelare blir lockade att förhandsboka. Om spelet är så pass väl konstruerat då kan den 

spelarbasen sprida ordet vidare.  Det kan göras genom att förstärka produkten på så sätt att 

kontinuerliga uppdateringar släpps för att få nytt innehåll som gör att produkten står ut från 

sina konkurrenter. Ju mer en spelare kan skräddarsy sitt spel att passa just deras preferenser 

desto mer tilltalande är det (Laudon & Traver 2016). 

2.1.2 Lönsamhet inom affärsstrategier 

 

Enligt Lescop & Lescop (2014) existerar det fem drivkrafter för att öka utvecklarnas 

lönsamhet. Första drivkraften består i att vara synlig och bästa sättet för att öka sin synlighet 

är att marknadsföra sig på flera plattformar för att maximera den potentiella publiken. Den 

andra drivkraften består i att gratisspel säkerställer att en stor mängd individer spelar spelet, 

Lescop & Lescop hävdar att svårigheten inte ligger i att få spelare att testa spelen utan att 

behålla spelarna. Enligt Swrve New Players Report (Lescop & Lescop, 2014) som utkom i 

april, 2014 så spelade 19 % av de nya spelarna spelet endast en gång, 45.5 % övergav spelet 

efter fem sessioner och endast 5.5 % var fortfarande aktiv i spelet efter 30 dagar. Den tredje 

drivkraften består i att vara beroende och eliminera stress hos spelaren. Författarna påpekar att 

genom främja beroende och använda metoder som skapar frustration hos spelaren för att 

sedan erbjuda betalalternativ. Detta medför minskad frustration som skapar värde. 

 

Lescop & Lescop (2014) belyser att genom införande av energi som töms under spelets gång 

minimeras risken med att spelaren tröttnar på spelet på grund av de korta pauserna. Införandet 

av moment som irriterar och som spelaren kan betala för att slippa kan antingen driva spelaren 

till att genomföra mikrotransaktioner eller att helt enkelt sluta spela. Dessa faktorer hävdar de 

är önskvärda där utvecklarna inte ser till den samlade skaran av spelare utan vill maximera 

intäkterna per aktiv spelare. Den fjärde drivkraften består av att kapitalisera, som nämnt ovan 

bör inte målet hos utvecklarna vara att ha en större mängd aktiva spelare utan att omvandla 

gratis-spelare till betalande spelare. Alltså ligger kapitaliseringen i användandet av spelarens 

stress och otålighet genom att uppmuntra spelaren att genomföra mikrotransaktioner. Den 

femte och sista drivkraften nämnd av Lescop & Lescop (2014) är att erbjuda mer genom att 
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till exempel ha reklam för utvecklarnas övriga spel. Genom att implementera detta undviker 

företagen att spelaren letar upp spel hos konkurrenter i ett försök att behålla sina betalande 

spelare.  

 

Davidovici-Nora (2014) föreslår flera steg för att uppnå lönsamhet. Hon hävdar att gratis inte 

är tillräckligt för att nå ut till spelarna, då måste bland annat investera i marknadsföring i olika 

former för att nå ut till dessa. Genom att betona känslomässigt engagemang via berättarteknik, 

anpassning, kvalitet på spelet och olika marknadsföringstekniker som belöningar och 

regelbundet nytt innehåll kan företagen konvertera gratis-spelare till betalande spelare. 

Davidovici-Nora (2014) beskriver också att spelare inte ska känna sig tvungna att betala för 

att kunna ta sig vidare utan att de ska vilja betala för att förbättra sin upplevelse.  

 

Spelmarknaden kan delas upp i mindre segment för att tilltala olika spelare, exempel på detta 

är olika spelgenres eller olika plattformar. Om företagen kan anpassa sina produkter för att 

möta kundernas specifika behov inom ett marknadssegment kan de på så sätt ta sig ett steg 

närmare deras affärsstrategi (Laudon & Traver 2016).  

 

2.1.3 Professionellas och spelares perspektiv på freemium-strategin 

 

Alha et al. (2014) har utfört en studie som belyser de professionellas perspektiv på freemium-

modellen. Forskarna har bedrivit en kvantitativ undersökning med fyra hypoteser. 

Hypoteserna de utgår ifrån är, attityden gentemot freemium-modellen utifrån verksamma 

inom spelindustrin, spelarnas attityd mot modellen, modellens design utifrån det etiska 

perspektivet samt freemium-modellens framtid. Forskarna lyfter att det främst är två 

anledningar till varför företagen använder freemium-modellen, den första anledningen är att 

den ger möjligheten för flexibla priser gentemot spelare med benägenhet för att köpa nytt 

innehåll. Den andra anledningen till att de nyttjar modellen är för att målgruppen ökar när 

spelet är gratis. För spelutvecklarna ges det en möjlighet att iterativt utveckla spelet för att 

bättre möta kundernas önskemål och på så sätt göra förändringar i spelet som passar spelarna. 

Forskarna beskriver att utvecklarna rent generellt är positiva till spel som är gratis då de anser 

att det är bra att kunna testa på ett spel innan spelarna bestämmer sig för att genomföra en 

mikrotransaktion.  

 

De intervjuade utvecklarna lyfter att förskottsbetalning av ett spel för en större summa är en 

udda affärsmodell då spelare inte kan testa spelet innan de väljer att köper det. Däremot 

belyser forskarna att många av spelen som säljs är på grund av ryktesspridning och 

recensioner. De intervjuade spelarna i studien var rent generellt negativa till 

mikrotransaktioner men de hävdar samtidigt att det har blivit en allt mer accepterad modell 

för spel. Det spelarna var mest negativa mot var möjligheten att kunna köpa fördelar i spelet 

som gav ett övertag mot andra spelare. Enligt forskarna har spelarnas uppfattning gett effekt 

och därför försöker många utvecklare och företag nu att undvika den sortens 

mikrotransaktioner. I studien lyfter forskarna att utvecklarna tyckte att den etiska aspekten var 

svårdiskuterad men en aspekt i detta som dök upp var de spelare som spenderar stora summor 

på mikrotransaktioner. Utvecklarna förklarar att de inte kan avgöra huruvida personen i fråga 

är beroende eller om de faktiskt inte har råd med dessa köp. Enligt forskarna ansåg 

spelutvecklarna att framtiden för gratis spel är ljus då den har blivit större, bättre och mer 

allsidig samtidigt som den fortfarande ger plats för de mer traditionella affärsmodellerna 

(Alha et al., 2014). 
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2.1.4 Virtuella föremål som intäktsstrategi 

 

Enligt Hamari & Lehdonvirta (2010) har försäljningen av virtuella föremål fått en stor 

inverkan på intäktsstrategierna världen över, speciellt för spelföretag och sociala medier. 

Detta gäller i synnerhet för Asien. Av alla aktuella spel i Japan under september 2005 så 

använde 32 % av dessa sig av virtuella föremål. I oktober 2006 så hade siffran ökat till 60 %. 

Utbytet av verkliga pengar mot virtuella föremål uppskattades att vara 2.1 miljarder dollar per 

år under 2006. I praktiken så innebär den virtuella försäljningen att sälja någon typ av 

virtuella föremål, till exempel en spelbar karaktär eller valuta till spelarna från en onlinetjänst. 

Det som säljs mest frekvent inom spelen är deras egen valuta. Vidare belyser Hamari & 

Lehdonvirta (2010) att byteshandeln mellan riktiga pengar och virtuella föremål först dök upp 

1999 i form av spelare till spelare (eng. Player-to-Player), byteshandel i MMO-spel som 

Ultima Online och Everquest. Där la spelarna ut sina föremål på eBay (köp och sälj 

internetsida) och lät andra spelare buda på dem. På senare år, på grund av marknadens 

expansion har operatörerna vänt sig mer mot att sälja virtuella föremål direkt till spelarna.  

 

Evers, Van de Ven & Weeda (2015) anser att det är slående hur synen på att köpa virtuella 

föremål är. De utförde en fallstudie som bestod av tre olika fall baserat på psykologiska 

teorier. Spelen Maplestory, World of Tanks och Diablo 3 är nätbaserade plattformsspel och 

spelade en central roll i deras studie. Forskarna hävdar på att spelarna inte tyckte om att 

spelarna kunde köpa virtuella föremål som hjälpte de att få ett övertag i spelen, varken mot de 

själva eller andra spelare trots detta påpekar de att spelarna eventuellt köpte virtuella föremål 

som gjorde dem bättre. Dessa spelare ansågs mindre värda än de andra spelarna och sågs ner 

på av både spelare och spel samhälle i det stora hela oavsett om spelarna nådde samma rang 

som de övriga spelarna eller gick förbi de i rang. Forskarna menade också att oavsett om 

föremålet kunde tjänas ihop med tillräckligt engagemang från spelarnas sida eller kunde 

köpas direkt såg spelarna fortfarande ner på de spelare som köpt föremålet i fråga.  

 

Evers, Van de Ven & Weeda (2015) belyser att spelarna hade förhoppningar att de spelarna 

som köpt virtuella föremål skulle misslyckas längre fram i spelet. I två av de studier som 

utfördes ville inte ens spelarna spela med övriga spelare som hade köpt virtuella föremål som 

gav de fördelar i spelet, inte ens om det skulle gynna spelaren genom att vara i samma lag. 

Forskarna kom även fram till att kosmetiska köp var mer accepterat av spelarna och dess 

gemenskap då det inte gav några möjligheter till förbättring för de som köpte. Trots detta var 

uppfattningen angående kosmetiska köp uppdelad i två läger. Forskarna påpekar att trots den 

negativa attityden blev spelarna som inte köpte förbättringar benägna till att själva genomföra 

dessa köp då de blev avundsjuka på andra spelare som hade föremål som in de hade. Den 

första studien visade att det var 60 % av spelarna som genomför en mikrotransaktion i spelet 

och dessa spenderar i snitt 1083$ på virtuella föremål. 

 

Industrin inom spelvärlden ligger i ett skifte hävdar Evers, Van de Ven & Weeda (2015) att 

den sociala normen med att köpa virtuella föremål håller på att försvinna. I mitten på 2000-

talet var det inte allmänt accepterat att köpa virtuella föremål och en större grad av spelare såg 

ner på de som gjorde detta. Evers, Van de Ven & Weeda (2015) beskriver att det köps och 

säljs allt mer virtuella föremål idag och att det genom detta har blivit mer accepterat. Trots att 

det är mer accepterat så tycker generellt inte spelare om att andra spelare köper virtuella 

föremål som ger dem större fördelar i spelet.  
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Genom att utvecklarna tolkar mätvärden kan de identifiera beteendemönster för att öka 

intäktsgenereringen. Lescop & Lescop (2014) exemplifierar sin avhandling om intäkter från 

mobilspel med en strategi tillämpad av jätten Gameloft. Av deras intäkter 2013 bestod 85 % 

av gratisspel med mikrotransaktioner varav 98 % av deras intäkter kom från deras avdelning 

för mobila applikationer. Till grund för studien har författarna granskat flertalet 

gratismobilspel från Gameloft i ett försök att belysa och förklara hur spelet omvandlar spelare 

till betalande spelare. En av de aspekter de belyser rör tålamodet hos spelaren. Till exempel 

kan spelaren välja att skynda på byggtiden i spelet för valuta som kan köpas genom 

mikrotransaktioner. De belyser alltså att spelarens otålighet driver de till att genomföra 

mikrotransaktioner för att göra framsteg i spelet snabbare än spelare som inte betalar. De 

belyser även hur Gameloft, mot bonusar låter spelaren länka sina spel till sociala plattformar 

som Facebook. Detta för att spelaren dels kan interagera med sina vänner men till största del 

för att säkerställa att spelet får spridning. Interaktionen med sina vänner skapar också en 

tävling vänner emellan vilket i sig fungerar som ett incitament för mikrotransaktioner enligt 

Lescop & Lescop. De förklarar också att spelet bör besitta en komponent för att skapa ett 

slags beroende, detta kan vara i form av energi som fylls på allteftersom tiden går eller 

belöningar för att spela spelet dag-, vecko- och månadsvis. Ytterligare ett sätt att få spelaren 

att spela frekvent är att spelkaraktären humör ändras när spelaren är frånvarande vilket 

fungerar som ytterligare ett incitament för att få spelaren att återvända. 

 

2.2 Konsumtionsvärden och vad de innebär för mikrotransaktioner 

 

Enligt Sheth, Newman & Gross (1991) kan alla köp härledas till deras teorier angående 

konsumtionsvärden, enligt denna teori finns det fem olika typer av värden för kunden, som 

påverkar hur kunden ser värdet i ett köp. Denna forskning utgår från kunden och användaren 

används som uttryck. Författarna lyfter att alla köp motiveras av en, flera eller alla fem av 

dessa värderingar, funktionellt värde (functional value), socialt värde (social value), 

emotionellt värde (emotional value), epistemologiskt värde (epistemic value och 

beroendevärde (conditional value). Mäntymäki & Salo (2015) har i sin forskning belyst Sheth, 

Newman & Gross (1991) teorier och bekräftar att det stämmer in på köp inom virtuella 

världar.  

 

Sheth, Newman & Gross (1991) belyser att funktionellt värde är den tydligaste drivkraften 

hos en köpare där funktionaliteten på varan eller tjänsten är fokuspunkten. En vara eller 

tjänsts funktionella värde kan härledas från dess egenskaper eller attribut, som till exempel 

tillförlitlighet, hållbarhet eller pris. Detta kan enligt Mäntymäki & Salo (2015) tolkas som ett 

virtuellt föremåls egenskaper och värde för spelare i den virtuella världen. När det gäller det 

sociala värdet på en vara eller tjänst hävdar Sheth, Newman & Gross (1991) att köparen ofta 

väljer varor eller tjänster utifrån utseende som höjer kundens status socialt.  

 

Varan eller tjänsten förväntas ha god funktionalitet men högre social status. Emotionellt värde 

är enligt Sheth, Newman & Gross (1991) relaterat till köparens känslor och syftar till att en 

vara eller tjänst påverkar köparens känslor positivt, negativt eller både och. Författarna lyfter 

även att känslan som skapar värdet ofta är ogripbart. Detta medför att köparen omedvetet kan 

påverkas i valet av vara eller tjänst. Varor eller tjänster som erbjuder köparen en ny 

upplevelse av någon form, utifrån en redan förvärvad vara eller tjänst kan ge upphov till 

epistemologiskt värde. Sheth, Newman & Gross (1991) lyfter att det är ofta snarlika varor 

eller tjänster köparen redan känner till men som förbättrats och i någon mån förenklar eller 

framhäver känslan av varan eller tjänsten jämfört med den äldre varan eller tjänsten. Det sista 
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värdet Sheth, Newman & Gross (1991) lyfter i sin teori om konsumtion är beroendevärde, 

detta värde är ofta relaterat till varor eller tjänster som beror på en specifik situation, dessa är 

ofta i stor utsträckning varor som är anpassade till speciella tillfällen. Detta kan vara en 

situation som endast händer en gång i livet eller generaliserade situationer som alltid 

förknippas liknande. 

 

2.2.1 Konsumtionsvärden och vad de innebär för mikrotransaktioner 

 

Utifrån teorierna Sheth, Newman & Gross (1991) presenterat har Mäntymäki & Salo (2015) 

lyft fram tre viktiga principer som belyser hur köpare påverkas vid köp och hur de väljer ett 

märke över ett annat. De tre principer är: 

 

 Köparens val av en vara eller tjänst är ett val utifrån multipla värden. 

 Konsumtionsvärde skapar olika bidrag oavsett situation av val. 

 Konsumtionsvärden är oberoende och självständiga.  

 

Mäntymäki & Salo (2015) belyser att det inom virtuella världar och vad som påverkar köp av 

virtuella föremål i största grad kan härledas utifrån Sheth, Newman & Gross (1991) teorier 

om konsumtion gällande socialt- och emotionellt värde men även i viss mån funktionellt 

värde och att de övriga värdegrupperna inte påverkar köp av virtuella föremål i samma 

utsträckning. Detta påstående stämmer även delvis in på Jin et al. (2017) teori som lyfter att 

det är de sociala faktorerna främst som påverkar spelarnas intention till köp av virtuella 

föremål. Vidare har Mäntymäki & Salo (2015) i sin forskning utrett frågan om varför 

tonåringar genomför köp av virtuella föremål för riktiga pengar, upptäckt fyra specifika 

huvudorsaker för virtuella köp. Dessa består av:  

 

 Att få fördelar som uppstår genom köp av premium-medlemskap. 

 Köp av kosmetisk karaktär. 

 Köp av virtuella föremål för att det är kul och framhäver känslan av spelet.   

 Köp som får spelaren att uppleva förhöjd status.  

 

Mäntymäki & Salo (2015) hävdar att tonåringar som genomför köp av virtuella varor eller 

tjänster, genomför dessa för att deras engagemang i den virtuella världen ska öka i värde och 

förbättrar aspekter som påverkar spelupplevelsen. Enligt Jin et al. (2017) genomförs köp av 

virtuella föremål utifrån socialt engagemang och stämmer överens med resultaten Mäntymäki 

& Salo (2015) tagit fram. Mäntymäki & Salo (2015) påpekar även att köpen av virtuella 

föremål som gjorts i deras undersökning enbart är av kosmetisk karaktär och därför spelar de 

sociala och känslomässiga aspekterna in utifrån Sheth, Newman & Gross (1991) teori om 

konsumtion och influerar spelarna i sina köp. Däremot lyfter Mäntymäki & Salo (2015) att 

möjligheten att spelaren kan utsmycka och anpassa sina karaktärer även kan tolkas ur det 

funktionella värde som skapas. De lyfter även att flera av deras respondenter uppfattade att 

det sågs som en inre belöning att inneha eller genomföra köp av virtuella varor eller tjänster. 
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2.3 Värdet av virtuella föremål 

 

Park & Lee (2011) har utfört en studie där de undersöker värdet av virtuella föremål i 

elektroniska spel genom att använda sig av Sheth, Newman & Gross (1991) modell som 

innefattar funktionellt värde, socialt värde, emotionellt värde, epistemologiskt värde och 

beroendevärde. I studien så undersöker de hur spelaren identifierar sig med sin karaktär och 

om detta är positivt relaterat med intentionen att köpa virtuella föremål. De undersökte även 

huruvida spelarna var nöjda med sitt köp av virtuella föremål. Park & Lee (2011) hade 327 

svar från studenter och med dessa svar påvisade Park & Lee (2011) att spelarnas 

spelupplevelse och tillfredställelse ökade om de kunde identifiera sig med en karaktär i spelet 

och detta leder ofta till mer virtuella köp enligt studien. De påpekar däremot att spelarna som 

saknar intentioner att köpa virtuella föremål inte heller gör detta. Park & Lee (2011) beskriver 

att många av de köp spelarna genomför är på grund av sociala sammanhang och starkt 

kopplade till spelupplevelsen. 

 

2.4 Förståelse för att skapa efterfrågan  

 

De senaste årens explosion av spel som utnyttjar fenomenet mikrotransaktioner tyder på en 

tydlig vinning och fördel för spelföretagen. Förståelsen av att skapa efterfrågan av virtuella 

föremål har konstant ökat inom spelutvecklingsbranschen de senaste åren (Hamari & 

Lehdonvirta, 2010). Mikrotransaktioner förekommer frekvent inom de spel som är 

karaktäriserade inom freemium-strategin men de förekommer även inom spel oavsett vilken 

strategi som tillämpats, fördelen med att spelföretagen använder sig av just freemium-

strategin, är att de lockar spelaren att testa många olika spel. Det är gratis att ladda ner och 

spela spelet, spelaren kan sedan nyttja sig av köp i spelet för att anskaffa sig olika former av 

virtuella föremål. Således skaffar sig företagen en stor spelarbas. Däremot finns det en tydlig 

och svår väg att locka till sig just den andel spelare som köper virtuella föremål i spelen. 

Endast 2-6% av alla spelare gör någon form av köp samtidigt som kostnaden för 

marknadsföring i genomsnitt ligger på $1.50 per spelare (Davidovici-Nora, 2014). 

 

2.5 Hitta de spelare som köper 

 

Enligt Voigt & Hinz (2016) som har gjort en studie om att finna de användarna som gör 

virtuella köp hävdar de att det endast är 4 % av de 13 miljoner användare i studien som köper 

virtuella föremål. Av dessa 4 % består 1 % av det som Voigt & Hinz (2016) kallar för valar 

(eng. whales) kallas de som spenderar en större mängd pengar på ett spel. Dessa valar står för 

85 % av intäkterna som företagen får ihop. Därför belyser de att det är väldigt viktigt att 

försöka hitta vilka användare som kommer bli de potentiella köparna av de virtuella 

föremålen eller tjänsterna. Detta görs genom nyttjandet av Big Data och fungerande modeller 

för att ge dessa användare bättre erbjudanden för att genomföra fler köp. De hävdar att om 

modellerna utvecklas så finns det en stor potential att finna fler köpare av de virtuella 

föremålen eller tjänsterna. 
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2.6 Spelares avsikter att köpa 

 

Jin et al. (2017) beskriver att en spelares avsikter att köpa virtuella föremål i ett spel grundar 

sig i två viktiga faktorer. Den första faktorn Jin et al. (2017)  lyfter är i vilken utsträckning 

spelaren är nöjd med de funktioner som finns i spelet. Deras forskning belyser på att när 

spelaren är tillfredsställd med spelets funktioner, kan spelaren förvänta sig att ett köp av 

virtuella föremål tillfredsställer deras emotionella behov, vilket i sin tur leder till ökad avsikt 

att genomföra köpet. 

 

Den andra aspekten som Jin et al. (2017) påverkar spelarens avsikt att genomföra köp är hur 

dennes engagemang det vill säga hur deras emotionella band till sina medspelare och vänner i 

spelet kan etableras. Detta hävdar Jin et al. (2017) påverkar spelarens avsikt att genomföra 

köp. De hävdar att om spelaren är tillfredsställd med de emotionella banden till sina 

medspelare och vänner i spelet ökar chansen att spelaren spenderar mer tid och pengar för att 

utföra positiva handlingar för spelaren själv och spelarens vänner. Detta stämmer in på Alves 

et al. (2014) teori om benägenheten att spelare spenderar pengar i ett spel ökar vid mer tid 

avsatt i ett spel. Det är enligt Jin et al. (2017) tydligt att både tekniska och sociala aspekter 

påverkar spelarnas intentioner att genomföra köp av virtuella föremål i spel. För att förbättra 

både de tekniska och de sociala aspekterna i ett spel lyfter Jin et al. (2017) i sin forskning, att 

förståelsen för bakgrunden av de tekniska delarna och användarengagemang är viktiga. För de 

tekniska aspekterna som representerar hur väl funktionerna fungerar hävdar de att aspekterna 

kan delas in i två delar: funktioner som interagerar med spelet och funktioner som interagerar 

med andra människor.  

 

När det gäller användarengagemanget lyfter Jin et al. (2017) att interaktivitet representerar de 

spelrelaterade funktioner och socialt interaktiva handlingar, vilket även de kan delas in i två 

delar: de övergripande sociala förbindelserna mellan spelaren och dess vänner och spelarens 

tillhörighet för det lag den tillhör. Författarna hävdar att social närvaro, innefattande både 

sociala band och sociala identiteter har starka relationer till användarengagemang. Detta ger 

insikter i teknik och användaraspekter vilket i sin tur medför möjlighet att förbättra och 

förfina användaraspekter i ett spel som i sin tur ökar chansen att spelarens intentioner att köpa 

virtuella föremål ökar. 

 

2.7 Tekniska och sociala faktorer som påverkar spelare 

 

Enligt Hamari & Lehdonvirta (2010) finns det flera anledningar till varför spelare gör sina 

köp, anledningarna kan exempelvis bestå av att öka sin status mot andra spelare, få fördelar i 

tävlingssammanhang, hålla jämnt takt med vänner och andra spelare, få tillgång till nya 

funktioner eller nedladdningsbart innehåll (eng. Down-Loadable Content, även kallat DLC) 

och olika möjligheter att sätta sin personliga prägel på föremål (Hamari & Lehdonvirta, 

2010). I de flesta virtuella spelmiljöer vill spelare inte bara njuta av de spelrelaterade 

funktionerna och de visuella effekterna för att tillfredsställa de sensoriska behov spelaren kan 

inneha. De vill även skapa stabila kontakter med vänner för att möta spelarens krav på 

emotionellt stöd. Detta medför att spelutvecklarna som är ansvariga för de virtuella miljöerna 

bör ta detta i beaktning för att öka spelarnas avsikter att utföra ett köp. Vidare beskriver Jin et 

al. (2017) att det är viktigt att spelutvecklarna skapar funktioner som är lätta att interagera 

med som ger snabba svar på handlingar ur ett tekniskt perspektiv, spelet måste svara snabbt så 

att spelarna känner sig lockade till den virtuella världen som är skapad.  
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Ytterligare belyser Jin et al. (2017) att funktioner som gör det lätt för spelarna att kunna 

kommunicera smidigt med sina vänner är en av de viktigaste aspekter som ökar spelarnas 

intention att köpa virtuella föremål, exempel på funktioner kan vara snabbmeddelandetjänster 

och chattrum m.m. för att skapa förhöjd social gemenskap, det är även viktigt att funktionerna 

är snabba och lätta att interagera med. 

 

2.7.1 Sociala medier 

 

Flera spel som nyttjar mikrotransaktioner i sin affärsmodell använder sig av sociala medier för 

att öka sin påverkansgrad och därigenom förmå sina spelare att köpa virtuella föremål. Enligt 

Nieborg (2015) har marknaden för den sociala spelmarknaden exploderat. Grunden i detta 

påstående ligger i att spelutvecklarna har utvecklat ett samspel med andra typer av plattformar 

och webbplatser, detta samspel skapar också ett band mellan spelutvecklarna och spelarna 

men även mellan spelutvecklarna och annonsörer. Nieborg (2015) kallar denna nya 

marknadsform som multifacetterad då samma spel kan spelas på flera typer av plattformar 

genom bland annat Facebook, Googles Android (operativsystem för mobiler och plattor), iOS 

(operativsystem för mobiler och plattor), Amazon med mera. Genom plattformsoberoende 

spel som dessutom kan spelas på en rad olika enheter når utvecklarna ut till fler spelare som i 

sin tur kan leda till större intäkter genom mikrotransaktioner. 

 

2.7.2 Multifacetterad marknad 

 

Vidare lyfter Nieborg (2015) att den multifacetterade marknaden har medfört att social 

påverkan inom spelmarknaden blivit större, framför allt inom freemium-strategin då 

kopplingarna mellan de olika plattformarna är så tydliga genom den multifacetterade 

modellen. Genom dessa kopplingar kan spelutvecklare enkelt koppla sina spel till sociala 

portaler och på så sätt öka sin påverkansgrad genom att tillåta spelaren att söka hjälp hos sin 

vänskapskrets. I vissa spel kan spelaren publicera sina framsteg på de sociala portaler de är 

länkade till eller be sin vänskapskrets om hjälp med ett visst moment. Med hjälp av detta 

sociala engagemang Jin et al. (2017) kan detta i sin tur påverka spelarens vänner att själv 

börja spela spelet. Nieborg (2015) hävdar att de flesta spel som nyttjar den mulitfacetterade 

modellen har kopplingar till en eller flera olika sociala portaler. Nieborg (2015) lyfter även att 

det finns flera fördelar med att ett spel är kopplat till sociala nätverk. Genom att tillåta att 

spelaren länkar sitt spel till sina sociala medier. En av dessa fördelar som lyfts är att då 

spelaren kopplar sitt spel till en specifik plattform kan de sen spela och spara sina framsteg på 

den plattformen och sedan återuppta spelet på en annan enhet d.v.s. att genom att länka sina 

spel möjliggör spelande på flera olika enheter. Dessutom ger en koppling till ett socialt 

nätverk det enklare för spelutvecklare att spara och identifiera en spelare vid de fall enheten 

byts ut, tappas bort eller går sönder. Nieborg (2015) påpekar också i sin forskning att 

freemium-strategin har utvecklats till en flera-till-flera plattform där spelare har en social 

påverkan på andra spelare genom sitt spelande och att detta ökar chansen till att spelare 

genomför mikrotransaktioner. Detta beskriver Nieborg (2015) har mynnat ut i att 

spelutvecklare som idag nyttjar denna affärsmodell har växt lavinartat sedan 2013.    
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2.8 Fördelar och nackdelar med mikrotransaktioner 

 

Mikrotransaktioner ger en klar fördel för spelutvecklarna. Eftersom intäkterna blir mer 

kontinuerliga och flytande jämfört med en större engångsintäkt som ofta sker vid lanseringen 

av ett nytt spel. När de endast använder sig av betalningsformen där spelarna betalar med 

förskottsbetalning (Davidovici-Nora, 2014). 

 

En positiv aspekt för spelare är att det finns en ny växande genre som inte kräver 

förskottsbetalning. Dessa spel har infört en viss nivå av mikrotransaktioner där spelare kan 

modifiera innehållet i spelen. Dessa modifieringar kan bestå av skapandet av banor, göra 

modeller av olika vapen eller rustningar m.m. Spelarna kan sedan sälja dessa vidare till andra 

spelare i spelet. Enligt Wallace (2014) ger det även en fördel för spelutvecklarna då de får 

kontinuerlig utveckling av innehållet i sitt spel. I flera spel inom freemium-strategin finns det 

oftast olika former av valutor, en valuta som kan tjänas genom att utföra uppgifter eller 

liknande i spelet och en valuta som bara kan införskaffa genom långvarigt spelande eller 

genom att köpa via en mikrotransaktion. Denna form skapar en tydligare och enklare prisbild 

för både spelare och spelföretagen. Nackdelen med denna form av mikrotransaktioner 

framställs ofta som att den ger för stora fördelar för ”rikare” spelare eller spelare som kan 

lägga mycket tid på sitt spelande jämfört med de som inte kan det (Hamari & Lehdonvirta, 

2010).  
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3. Metod 
 

För att kunna svara på vår forskning har vi valt att använda oss av en mixad metodansats. 

Recker (2013) lyfter att en mixad metod drar nytta av både den kvantitativa och den 

kvalitativa aspekten av forskning genom att använda sig av olika tekniker som eventuellt kan 

passa forskningen. Vidare belyser han att forskarna får en bra spridning mellan svaren 

samtidigt som undersökningen kan svara på frågan genom och skapa värde till framtida 

forskning. Robson & McCartan (2016) hävdar att de kvantitativa och kvalitativa ansatserna 

kompletterar varandra men att de som undersöker måste vara försiktig då de skiljer sig åt från 

de traditionella metoderna och inte har samma riktlinjer. En mixad metodansats passade vår 

studie och därför valde vi att applicera den på vår forskning. Den användes för att få olika 

infallsvinklar på mikrotransaktioner i spel då både den djupa och breda synen behövdes. 

 

Genom den mixade metoden finns det ett antal olika sätt att gå tillväga då de möter olika 

dimensioner av forskning, det finns olika sätt att använda sig av den mixade metodansatsen 

och detta kallas avvägning. Där beslutas det om de kvantitativa eller kvalitativa 

komponenterna ska ha störst fokus eller om de ska vara lika mycket använda. Det skall även 

finnas samspel mellan de kvantitativa och kvalitativa arbetssätten (Recker 2013). Vilket vi 

anser att de gjorde då vi använde metoderna parallellt för få en bättre struktur på arbetet. Vi 

har valt att belysa de kvalitativa aspekterna mer än de kvantitativa då vi ansåg att en djupare 

förståelse mellan respondenterna och mikrotransaktioner krävdes, vilket inte går att 

beräkna. Utformningen av enkätfrågorna säkerställde också att det fanns en samverkan mellan 

de kvalitativa och de kvantitativa faserna. Arbetet med forskningen och dess resultat har skett 

iterativt. Detta är på grund av att nya idéer och tankar har tagits fram under studiens gång. 

 

Recker (2013) beskriver att den mixade metodansatsen innehåller fem delar. Translation 

innebär att det söks samhörighet och bekräftelse mellan svaren från de olika metoderna och 

designen genom att studera fenomenet. I många av frågorna så fanns det en samhörighet 

mellan metoderna då de mer kvantitativa frågorna ledde till de kvalitativa frågorna som hade 

mer reflekterande svar. Komplementaritet betyder relationen i att söka illustrationer, 

förbättringar och förtydliganden av resultaten från ena metoden och sedan jämföra resultaten 

med den andra metoden. Detta användes i studien då frågor har ställts där båda 

metodansatserna har använts såsom alternativ och frisvarsfrågor där sedan svaren från 

respondenterna har jämförts och analyserats. Initiering avser att forskarna ska upptäcka 

motsättningar som eventuellt bedriver ändringar på forskningen eller forskningsfrågorna. 

Genom initiering har vi kunnat bearbeta forskningsfrågan och underlag för studien har 

förändrats för att förtydliga och beskriva vår inverkan på forskningen. Utveckling innebär att 

genom resultaten av ena metoden så hjälper den till att förbättra eller ändra användandet av 

den andra metoden. Omformuleringar och ändringar på enkätfrågorna har gjorts då vi 

upptäckte att frågorna inte samverkade i början av arbetet. Utvidgandet betyder att 

forskningen försöker att expandera djupet och räckvidden av forskningen genom att använda 

olika komponenter för olika delar i forskningen. Detta har applicerats på enkätfrågorna då 

några av dem använde den kvantitativa ansatsen medan andra använder den kvalitativa 

ansatsen för att få djupare och bredare svar beroende på fråga. Bryman (2012) hävdar dock att 

forskarna ska vara försiktiga när denna forskning bedrivs då det kan vara svårt att jämföra de 

olika forskningsmetoderna med varandra. Vi har tagit detta i beaktning men ändå valt att göra 

detta då de positiva delarna övervägde de negativa och gav oss olika infallsvinklar på 

fenomenet. 
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Vidare beskriver Bryman (2012) att om forskarna lyckas få en fungerande balans mellan 

metoderna kan fenomenet studeras på olika sätt för att eventuellt få en klarare bild av det. 

Recker (2013) belyser också att detta kan vara svårt att hantera då forskarna måste gå in på 

djupet på både kvalitativ och kvantitativ forskning men att det eventuellt kan ge god grund för 

forskningen om det lyckas. Han antyder även att det kan vara lättare att förstå ett fenomen om 

båda metoderna används då forskarna eventuellt missar relationer eller samband om bara en 

metod används. Robson & McCartan (2016) påvisar att alla för- och nackdelar med en mixad 

metodansats inte är fullt utvärderade än men att i dagens läge är det en bra metod för att föra 

forskningen framåt om de har tid och ork att studera två metoder. Dessa åsikter från erkända 

teoretiker har utvärderats och övervägts men vi har ändå valt att gå vidare med metodvalet då 

vi ansåg att fördelarna överväger nackdelarna. Detta eftersom vi ville belysa hur spelarna 

förhåller sig till mikrotransaktioner och vad spelutvecklarna gör för att bedriva köp. På grund 

av detta ansåg vi att denna metod passar angreppssättet för att få en bredare och djupare 

syn.     

 

Figur 1 nedan, illustrerar hur vi utifrån den relaterade forskningen skapade en modell över hur 

de olika delarna av vårt forskningsunderlag samverkar med mikrotransaktioner och då fick vi 

en bättre överblick på vilka delar som behövde belysas ytterligare. Mikrotransaktioner är det 

viktigaste begreppet som forskningen belyser genom att ge en inblick över respondenternas 

åsikter om fenomenet. Spelarna och deras beteendemönster utifrån psykologiska aspekter kan 

härledas till varför de köper virtuella föremål såsom kläder, vilket är en stor del till varför 

spelarna genomför mikrotransaktioner. Värdekedjan tar upp de olika affärsmodellerna och hur 

företagen agerar för att få spelarna att genomföra mikrotransaktioner och detta ingår i en del 

av vår forskningsfråga. Förskottsbetalning, hybrid, prenumerationer och gratisspel (eng. 

freemium) är olika typer av affärsmodeller som studien kommer att ta upp som används av 

företagen för att få spelare att genomföra mikrotransaktioner. 

 

 
 

Figur 1. Modell som belyser fenomenet mikrotransaktioner  
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Big data finns med i bilden men vi har valt att placera den utanför (se den streckade ramen i 

figur 1) och bara beskriva den kortfattat då den inte är inom valt fokusområde. Den relaterade 

forskningen ligger till grund för alla delar som ligger inom ramen för bilden i figur 1.  Våra 

antaganden och vårt kunskapsområde har stärkts av insamlad teori under arbetets gång. Den 

relaterade forskningen är den kunskap vi besitter utifrån den teori som har tagits del av för att 

genomföra modellen. 

 

3.1 Datainsamling 

 

För att kunna besvara vår frågeställning har vi bett spelare på internationella spelforum svara 

på en enkät. Enkäten är riktad specifikt till spelare oavsett plattform. Enkäten skickades ut på 

olika internationella spelforum (GamersGate och GAMINGBible) för att säkerställa en så god 

spridning som möjligt då ämnet berör de individer som var tänkta att svara. För enkäten så 

använde vi en form av målmedvetet urval med inslag av slumpmässiga attribut. Enligt 

Bryman (2012) är detta en form av icke-sannolikhets prover där målgruppen är bestämd på 

förhand för att eventuellt få ut det resultatet som forskningen strävar efter. Han fortsätter med 

att säga att den ofta används för mindre undersökningar där forskarna vill belysa ett specifikt 

fenomen. Detta passar bra in på vårt forskningsområde då vi specifikt ville använda oss av 

spelare som har anknytning till mikrotransaktioner. Recker (2013) belyser att det är att en stor 

del av forskningen som går ut på att bestämma sig för och identifiera den målgrupp som 

forskningsfenomenet undersöker och för detta är reliabiliteten, validiteten och 

generaliserbarheten nyckelkoncept.  

 

Recker (2013) beskriver att reliabiliteten handlar om hur pålitligt resultatet är. Detta gör att vi 

ansåg det tvunget att integrera reliabiliteten i vår forskningsmetod för att skapa värde till 

framtida forskning. Med reliabiliteten i åtanke bedömde vi att det var relativt hög pålitlighet i 

studien då många respondenter hade personliga åsikter om fenomenet vilket resulterar i högre 

sannolikhet av pålitliga svar.  

 

Generaliserbarhet innebär att andra forskare kan återskapa resultatet med samma/liknande 

data och få samma/liknande resultat, vilket vi anser är fallet i vår studie, då vi tror att många 

spelare har motsvarande åsikter och andra forskare kan använda sig av de forum som vi har 

distribuerat enkäten på samt de frågorna vår undersökning använde (se bilagor). Recker 

(2013) hävdar dock att det kan vara svårt att få respondenterna att svara likartat då de kan 

ändra uppfattning med tiden, även genomtänkta frågor kan ge olika typer av svar.  

 

En pilotstudie utfördes för att få den validitet som eftersöks då Recker (2013) belyser att 

validitet uppnås då forskarna har lyckats samla in den data från undersökningar eller enkäter 

som deras forskning belyser. Pilotundersökningen baserades på de frågorna som vi tänkt 

använda oss av och genomfördes på fem svenska spelare. Detta gjordes för att kontrollera att 

frågorna inte uppfattades på fel sätt och för att få relevanta svar. Pilotundersökningen gav ett 

bra resultat och vi skickade ut frågorna på de internationella forumen.  

 

Enkäten som skickades ut var en blandning av kvalitativa frisvars-frågor och kvantitativa 

flervalsfrågor, detta gjordes för att kunna bedriva en analys med olika synvinklar på 

fenomenet samt att få möjligheten att gå in djupare på vissa frågor. Det gjordes för att få en 

djupare syn på fenomenet utifrån respondenternas åsikter. Vi ansåg den kvalitativa ansatsen 
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vara lämplig då svaren behövde analyseras från sammanhang och kontext vilket vi gjorde 

genom att hitta nyckelord i respondenternas svar. Detta gjorde till att vi kunde svara på hur 

respondenterna förhöll sig till mikrotransaktioner och om respondenternas svar kunde 

motsäga eller bekräfta teorin som gjorde att vi kunde besvara forskningsfrågan. Den 

kvantitativa ansatsen valdes för att få en bredare inblick över vad respondenterna svarade och 

genom detta räkna ut samband och frekvens som sedan kategoriserades. Enligt Bryman 

(2012) påvisar han att det eventuella resultatet kan bli bättre genom att använda sig av mer än 

en metod då forskarna får ett bredare synsätt på fenomenet och av det eventuellt kunna 

bedriva bättre forskning. 

 

Första utkastet av frågor behandlades och skrevs om vilket ledde till att vi kunde skapa ett 

reviderat utkast till upplägget av frågornas utformning. Det ägnades mycket tid på hur 

utformningen av frågorna skulle presenteras och därför gjordes många iterationer innan 

frågorna blev slutförda. En pilotundersökning utfördes på fem svenska spelare för att 

säkerställa att frågorna var lättförståeliga och att forskningsgruppen fick ungefärliga svar på 

vad vi sökte. Enligt Robson & McCartan (2016) är det positivt att genomföra en 

pilotundersökning för att säkerställa att respondenter inte missuppfattar frågorna eller att det 

blir för stor spridning i svaren. Figur 2 är en modell över de frågor som tagits fram till 

enkätundersökningen. 

 

 
Figur 2. Framtagning av frågor 
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Enkäten var uppdelad på nitton frågor med en blandning av kvantitativa flersvarsfrågor med 

fasta svarsalternativ och längre kvalitativa frisvars-frågor. De djupare och självreflekterande 

svaren respondenter ger vid de kvalitativa frågorna ger en stor inblick i fenomenet. Detta leder 

till en djupare förståelse av respondentens ståndpunkt inom ämnet i fråga. Det krävs flera 

olika infallsvinklar för att få en komplett bild av ämnet. Detta är svårt att urskilja i en 

kvantitativ undersökning (Recker, 2013; Robson & McCartan, 2016). Recker (2013) beskriver 

också att den data som samlats in med hjälp av de kvantitativa frågorna hjälper forskarna att 

kategorisera och finna mönster i respondenternas svar på ett eventuellt lättare sätt och kan i 

och med detta räkna på resultat. Respondenterna fick svara utifrån deras egna handlingar, 

tycke och uppfattning på de första arton frågorna och på sista frågan en mer objektiv 

synvinkel både utifrån en spelares synpunkt och en utvecklares synpunkt. För att se 

enkätfrågorna (se bilagor). 

 

Frågorna som vi kom fram till är en blandning av kvalitativa frisvarsfrågor och kvantitativa 

alternativfrågor. De första tre frågorna (ålder, kön och utbildningsnivå) ställdes för att 

kategorisera in respondenterna i block för att lättare få en överblick på svaren och räkna på 

resultatet. Det var även samma för spelform men här kunde respondenterna välja flera 

alternativ och vi använde detta för att se om det var en specifik plattform som genomförde 

mer mikrotransaktioner. Därefter frågade vi vilka spel de vanligtvis spelade och vilken/vilka 

intäktsmodeller de använde sig av. Där gav vi några exempel på modeller såsom gratisspel. Vi 

använde oss av textsvar på frågan så att respondenterna fick fundera innan de svarade på 

frågan. På frågan om de spelade spel med reklam använde vi en ja/nej fråga och den 

sammankopplades med frågan om respondenten skulle köpa om de fick ett speciellt 

erbjudande. Detta gjordes för att se om det fanns ett samband mellan reklam och erbjudanden 

och koppla det till teorin. 

 

Respondenterna tillfrågades vilket eller vilka spel som de spelat längst, varför de började 

spela det samt varför de fortsatte spela det. Detta gjordes för att försöka koppla de olika 

psykologiska aspekterna till varför de spelade och se hur länge de hade spelat respektive spel. 

Alla dessa frågor var i frisvars form för att analysera fraser och nyckelord på ett djupare plan 

och jämföra dem med teorin. Nästa del bestod av huruvida de genomfört en mikrotransaktion 

i ja/nej-form för att se om respondenterna genomförde någon mikrotransaktion som sedan 

kunde kopplas till teorin. Därefter så undrade vi varför de genomfört köp eller inte i 

frisvarsform på grund av att vi ville koppla det till den psykologiska aspekten av teorin.   

 

Vilken form av mikrotransaktion respondenterna vanligtvis genomför, hur ofta och för vilken 

summa per månad var de kommande frågorna. Det var frisvarsform på vilka 

mikrotransaktioner respondenterna vanligtvis gör för vi ville att de skulle tänka efter och att 

det eventuellt kunde bli stor spridning på svaren. Detta jämfördes sen med vad alla svarade 

för att finna om det var någon form av köp som var mest frekvent och i så fall varför de 

genomfördes enligt insamlad teori. För frågorna hur ofta och hur mycket använde vi oss av 

fördefinierade svar för att se ett samband och eventuellt vilket svar som förekom mest 

frekvent vilket jämfördes med teorin. Frågan därefter angående huruvida respondenten 

genomförde mer mikrotransaktioner för fem år sedan, användes för att tolka om 

mikrotransaktioner blivit mer vanligt och accepterat idag som teorin lyfte.  

 

Vi frågade också varför eller varför de inte hade köpt och det var på grund av att vi ville få 

utförliga svar som kunde analyseras och relatera till forskningen och forskningsfrågan. Deras 

personliga åsikt om mikrotransaktioner lyftes för att den var starkt knuten till 
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forskningsfrågan och därför ville vi ha utförliga och genomtänkta svar som härleddes till 

teorin. Sista frågan som innebar att svara utifrån vad respondenternas objektiva synpunkter 

var angående fördelar och nackdelar från spelarnas och utvecklarnas synvinkel. Denna fråga 

ställdes för att respondenterna skulle fundera hur utvecklarna eventuellt såg på 

mikrotransaktioner och hur andra spelare såg på dem genom att ha en objektiv syn på fördelar 

och nackdelar från bådas perspektiv. Detta är starkt knutet till forskningsfrågan och den teori 

som använts. Fri-svar användes för att få en djup förståelse över hur respondenterna svarade. 

Alla frågorna ligger till grund för den teori som använts och för flera av frågorna som ställdes 

till respondenterna.  

 

3.2 Dataanalys 

 

För att analysera den data som enkäten har resulterat i har ett antal olika tekniker applicerats 

för att dels få en bredare syn på fenomenet och dels kunna urskilja relationen respondenterna 

hade till fenomenet. Forskningsgruppen har analyserat 117 svar på den enkät som spreds på 

internationella spelforum.  

 

Kodning har använts som analysteknik och det innefattar enligt Bryman (2012) att identifiera 

nyckelord i svaren från en kvalitativ enkät eller intervju genom att kategorisera ord och 

meningar som är frekvent använda. Exempel på kategorier som användes var: den sociala 

aspekten, spelupplevelsen, beroende och utmaning. Dessa kategorier har använts för att 

många respondenters svar har uttryckt att det är på grund av dessa aspekter som de fortsatte 

spela exempelvis World of Warcraft. För att placera in svaren från respondenterna i en 

kategori har specifika ord eller meningar identifierats utifrån deras svar. Ett exempel på detta i 

kategorin den sociala aspekten är att vi sökte efter orden vänner eller familj. Meningar för 

denna kategori handlade om att det var den sociala miljön som gjorde att respondenterna 

fortsatte spela. Mer specifikt har öppen kodning tillämpats för att tolka och analysera de 

kvalitativa delarna av enkäten. Öppen kodning innebär att data som ord och fraser etc. 

grupperas till olika kategorier som är fördefinierade innan analysarbetet påbörjas vilket i sig 

underlättar analysfasen genom att minska antalet koncept som kan misstolkas (Recker, 

2013).  Tekniken har använts för att förstå innebörden av texten och gruppera dem till 

kategorier som passade vår forskning och förminska koncepten som kunde misstolkas.  

 

Innehållsanalys har använts för analysen av de svar enkäten gav. Metoden består av två 

huvudkoncept, konceptuell och rationell. I den konceptuella analysen så analyseras texten 

utifrån förekomst, frekvens och centralitet från koncepten (Bryman, 2012). Exempel på svar 

som har jämförts med varandra är Counter-Strike serien kontra World of Warcraft för att se 

om det fanns ett samband mellan vilka spel de spelade och vilka spel som de hade spelat 

längst. Dessa kategorier har använts då de frekvent användes på frågan vilket spel 

respondenterna spelar och vilket spel som de spelat längst. Rationell analys innebär att 

koncepten även jämförs med andra enkätsvar för att hitta likheter och på grund av detta 

kommer den rationella analysen att användas (Recker, 2013). Den rationella analysen har 

använts för att jämföra svaren från respondenterna med varandra och knyta samman dem så 

de motsatte eller bekräftade forskningsfrågan. 

 

Enligt Robson & McCartan (2016) så finns det två former av kvantitativ dataanalys, den 

första är utforskande forskning som försöker analysera data genom att upptäcka vad data 

försöker frambringa. Den andra formen är bekräftande forskning som försöker bekräfta eller 

motbevisa den forskning som finns eller det som forskningsgruppen trodde de skulle 
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upptäcka. Vi har valt att använda oss av bekräftande forskning och visualiserat data i form av 

tabeller och grafer. Dessa tabeller och grafer hjälpte oss att upptäcka den frekvens svaren 

förekom i och de har även analyserats och jämförts med tidigare teorier och forskning. Utifrån 

de svar och analystekniker som applicerats har de olika metoderna kompletterat varandra för 

att bedriva den forskning vi har utfört. Bryman (2012) hävdar att ett komplement till frekvens 

är sammanfattande statistik som visualiseras i form av grafer. Bryman antyder att det är ett 

sätt att belysa aspekter på viktig data genom ett okomplicerat vis. Forskningen har i första 

hand tagit del av vad spelarna tycker om mikrotransaktioner och hur spelarna förhåller sig till 

mikrotransaktioner men även vad spelutvecklarna gör för att få spelarna att genomföra köp. 

 

3.3 Etiska reflektioner 

 

Enkäten var anonym för att ge respondenten trygghet samt att respondenten då kan vara mer 

benägen att svara ärligt. Robson & McCartan (2016) belyser vikten av att tänka på den 

personliga integriteten och att respondenterna svarar mer personligt om enkäten är anonym 

och det är precis vad vi är ute efter. Detta gjordes för att få mer personliga svar som belyser 

hur respondenterna förhöll sig till mikrotransaktioner. Enligt Bryman (2012) är en av de större 

aspekterna med att göra en enkät den etiska aspekten, Bryman lyfter att det är av stor vikt att 

fundera över hur enkäter läggs upp för att vara så trovärdiga som möjligt och så att deltagarna 

skall kunna svara korrekt. Enkäterna utformades i Google docs på engelska för att nå en 

bredare målgrupp då enligt Robson & McCartan (2016) kommer inte ett större antal att svara 

utförligt på enkäter om de inte har specifika synpunkter på ämnet. Vi anser att det valda 

fenomenet är mycket omdiskuterat och kritiserat vilket ökar sannolikheten för utförligare svar 

och mer pålitliga från respondenterna.  Ytterligare en etisk aspekt som måste tas i beaktande 

är att med vår studie så kan läsarens eventuella uppfattning av mikrotransaktioner komma att 

förändras och en mer accepterande syn kan förekomma på fenomenet. Detta kan i sin tur leda 

till att olika grader av beroende uppstår. 
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4. Resultat och analys 
 

Enkäten innehöll sammanlagt 19 frågor och alla frågor var obligatoriska. Frågorna utgjordes 

av en blandning av kvalitativa frisvarsfrågor och kvantitativa alternativfrågor. I 

frisvarsfrågorna har innehållet analyserats på frekvens, sammanhang, ord och fraser för att 

sedan kategorisera in dem i olika kategorier som bekräftar eller motsäger vår forskningsfråga, 

den insamlade teorin och syftet med forskningen. När svaren analyserades kunde de placeras 

in i mer än en kategori beroende på vad de svarade. 

 

4.1 Kvantitativt resultat 

 

De kvantitativa frågorna undersöktes utifrån ett antal respondenter som angett samma kategori 

där antal och procent har presenterats i text, tabellform eller figur. Detta gjordes för att kunna 

bekräfta eller motsäga forskningsfrågan och ge en grund för de kvalitativa frisvarsfrågorna 

som undersöker sammanhanget på djupet utifrån olika infallsvinklar. Detta gjordes för att 

analysera dem och koppla dem till teorin som belyser forskningsfrågan. Enkätundersökning 

har samlat in 117 respondenter varav 101 män, 14 kvinnor, 1 som ej velat ange kön och 1 

övrigt. 116 av 117 respondenter hade en ålder på 16 och över. Undersökningen är riktad till 

alla typer av spelare därför har ingen större vikt lagts ner på kön eller ålder. Men det kan 

eventuellt visa på att det är mer män än kvinnor som spelar på de forum enkäten har 

distribuerats.  

 

När vi frågade våra respondenter hur gamla de var, vi valde att dela upp åldrarna i sju 

olika kategorier. De olika kategorierna valdes för att för kunna utläsa om det fanns någon 

specifik ålderskategori som spelade mer än de andra samt så kategoriserades 

ålderskategorierna i denna form så ingen respondent skulle känna sig exkluderad. Resultatet 

av respondenternas ålder blev: 

 

 1 respondent (0,9 %) svarade att de är 15 år eller under.  

 34 respondenter (29,1 %) svarade att de var mellan 16-23 år. 

 45 respondenter (38,5 %) svarade att de var mellan 24-31 år. 

 23 respondenter (19,7 %) svarade att de var mellan 32-39 år. 

 9 respondenter (7,7 %) svarade att de var mellan 40-49 år. 

 4 respondenter (3,4 %) svarade att de var mellan 50-59 år. 

 1 respondent (0,9 %) svarade att de var 60 år eller äldre.  
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I Figur 3 nedan illustreras vilka spelplattformar respondenterna använder. Under denna fråga 

hade respondenterna möjligheten att dels ange flera svar och dels välja övrigt för att ange ett 

fri-svar eller en kombination av de båda. Svarsalternativen på enkätundersökningen bestod av 

Android, iOS, Windows, Xbox, Playstation, Nintendo och övrigt. Svaret Xbox innefattade 

alla konsoler som ingår i serien som och samma princip har använts på samtliga alternativ. 

Procentsatsen efter varje stapel representerar hur många av de 117 respondenterna som 

använder de olika spelplattformarna. 

 

Kategorin övrigt representerades av olika fri-svar från respondenterna och dessa var; PC, 

Mac, Linux samt arkadspel.  Av alla dessa svar var det endast ca 23,9 % (28 stycken) som 

endast valde ett svarsalternativ, således var det 76,1 % (89 stycken) respondenter som spelade 

spel på två eller flera plattformar.  

 

 
Figur 3. Vilka plattformar respondenter använder 

 

I enkätundersökningen frågade vi om spelarna uppfattat någon form av reklam i de spel som 

de spelade. Frågan som illustreras av figur 4 nedan är av kvantitativ utformning då spelarna 

fick svara ja eller nej på frågan. Enligt undersökningen så har 64 stycken av respondenterna 

svarat att de inte har sett reklam i spelen. 53 stycken som har svarat att de har sett reklam i 

spelen. Frågan ställdes för att få reda på om spelare uppfattar reklam i spelet och till vilken 

grad, då det bygger på en av teorierna som används i forskning där reklam i spel är en 

bidragande faktor till mikrotransaktioner. 

 

 
                                Figur 4. Representanter som sett reklam i spel 
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På fråga nummer 10 fick respondenterna svara på huruvida de någonsin genomfört en 

mikrotransaktion. Det var 100 respondenter som svarade “Ja” på denna fråga och det var 17 

stycken som menade att de inte hade genomfört en mikrotransaktion. I figur 5 presenteras 

svaren utifrån om de svarade ja eller nej angående frågan huruvida de genomfört och detta 

illustreras i procent. Frågan ställdes för att se till vilken grad respondenterna genomförde 

mikrotransaktioner för att kunna härleda detta till teorin, forskningsfrågan och syftet, men 

även för att lägga grunden för respondenten inför fråga 11 som handlar om anledningarna till 

varför eller varför inte de köpte.  

 

 
Figur 5. Svar på om genomförd mikrotransaktion 

 

På fråga 13 fick respondenterna svara på hur ofta de genomför en mikrotransaktion. Frågan 

var av kvantitativ svarsform då det fanns fem kategorier som respondenterna kunde ange som 

visas i figur 6. De fem kategorierna valdes för att täcka det spann som anses behövas för att få 

in alla respondenterna i en kategori utan exkludera någon Det var 72 respondenter som 

svarade några gånger om året eller mindre. Av de 117 respondenterna var 26 stycken som 

genomförde mikrotransaktioner varje månad. Det var 15 respondenter som angav att de inte 

genomfört någon mikrotransaktion. Enligt svaren var det 3 (2,6 %) respondenter som 

genomförde mikrotransaktioner veckovis. I undersökningen angav 1 (0,9 %) respondent att de 

genomförde mikrotransaktioner dagligen. Nedan i Figur 6 illustreras ett cirkeldiagram över 

respondenternas svar i procent. 

 

                    Figur 6. Svar på hur ofta de genomförde mikrotransaktioner 
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Fråga 14 var en följdfråga på fråga 13 och ställdes för att ta reda på hur mycket varje 

respondent spenderar varje månad i USD.  Frågan var av kvantitativ svarsform då det fanns 

åtta kategorier som respondenterna kunde ange. Spannet i frågan har gjorts för att täcka in alla 

respondenter och deras eventuella omkostnader. 

 71 respondenter (60,7 %) svarade att de betalade mellan 1-24 dollar per månaden 

 27 respondenter (23,1 %) svarade att de inte hade köpt 

 12 respondenter (10,3 %) svarade att de betalade mellan 25-49 dollar per månaden 

 3 respondenter (2,6 %) svarade att de betalade mellan 75-99 dollar per månaden 

 1 respondenter (0,9 %) svarade att de betalade mellan 50-74 dollar per månaden 

 1 respondenter (0,9 %) svarade att de betalade mellan 100-149 dollar per månaden 

 1 respondenter (0,9 %) svarade att de betalade mellan 150-199 dollar per månaden 

 1 respondenter (0,9 %) svarade att de betalade mellan 200 dollar eller mer per 

månaden 

 

På fråga 15 frågade vi om respondenterna genomförde mer mikrotransaktioner för fem år sen 

än idag. Det var 94 respondenter som svarade nej på frågan och 23 respondenter som svarade 

ja, vilket representeras i figur 5 i procent. Frågan ställdes för att se om det fanns ett samband 

mellan att respondenterna genomförde mindre mikrotransaktioner för fem år sen än idag med 

tanke på att marknaden har blivit så pass mycket större de senaste åren och att 

mikrotransaktioner appliceras i spel till större grad. 

 

 
                       

         Figur 5. Om respondenterna genomförde mikrotransaktioner för 5 år sen 
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Fråga 17 frågade respondenterna huruvida de skulle genomföra en mikrotransaktion om de 

skulle få ett erbjudande. Här var det 66 respondenter som svarade att det eventuellt skulle 

genomföra en mikrotransaktion om det fick ett bra erbjudande. Det var 28 respondenter som 

ansåg att de inte skulle genomföra en mikrotransaktion. Det var 23 respondenter som svarade 

att de skulle genomföra en mikrotransaktion om det fick ett bra erbjudande. Denna fråga 

ställdes för att se kopplingen mellan de som sett reklam och de genomförde 

mikrotransaktioner eller eventuellt skulle kunna tänka sig göra det. Sambandet mellan svaren 

och den psykologiska aspekten är det som har undersökts. Figur 6 visar fördelningen över 

svaren från respondenterna i procent. 

 

 
          Figur 6. Köp vid bra erbjudande 

 

4.2 Kvalitativt resultat 

 

I detta kapitel kommer de kvantitativa frågorna att presenteras. Där respondenterna har svarat 

på frisvarfrågor. I några frågor har svaren från respondenterna placerats in i flera kategorier då 

respondenternas åsikter har täckt flera kategorier. 

 

Nästa fråga bad vi respondenterna att kortfattat ange vilket eller vilka spel de lägger ner mest 

tid på samt vilka betalningsmetoder som existerar kring spelet. Denna fråga formulerades för 

att skapa ett kvalitativt svar. Detta för att kunna skapa en uppfattning om vilka spel 

respondenterna spelade mest och vilken typ av betalningsmetoder respondenterna uppfattade 

dessa spel innehöll. Med detta kan ett mönster skapas och ge underlag för att vidare kunna 

svara på vår forskningsfråga.   
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De tillfrågade gav många olika svar och många av dessa var liknande eller förekom flera 

gånger. De mest förekommande svaren gällande spelen från det totala urvalet var visar vi i 

Tabell 1. Ytterligare ca 50 spel nämndes men frekvensen på dem var så låg som ett till tre 

gånger och därför valde vi att inte presentera dem i resultatet. För att förtydliga och illustrera 

respondenternas svar kategoriserade vi spelens titlar i tabell 1. och frekvens anges i procent 

utifrån 117 respondenter och antal som spelade spelet. Flera respondenter påpekade även att 

de spelade flera spel än de spel de lyfte i enkäten. 

 

Tabell 1. Vanligaste förekomst av spel respondenterna spelar   

Titel 
Counter Strike 

serien 
World of 

Warcraft 
League of 

Legends 
Vikings: War of 

Clans 
Overwatch Hearthstone 

Frekvens i % 17.1 13.6 10.2 9.4 6.8 5.1 

Frekvens i 

antal 
20 16 12 11 8 6 

 

Vidare svarade en del respondenter att de spelade flera olika spel inom samma genre och 

därför lyfte de istället den genre de spelade mest. De genrer som lyftes visar vi i Tabell 2. För 

att förtydliga och illustrera respondenternas svar visas de genre respondenterna lyfte, i sin 

förkortade benämning, sorterat efter frekvens i procent och antal.  

 

Tabell 2. Vanligaste förekomst av genre respondenterna spelar  

Genre FPS RPG MMO Strategy 

Frekvens i % 9.4 6.0 2.5 2.5 

Frekvens i antal 11 7 3 3 
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När det gäller de olika betalningsmetoder som existerar kring och i det angivna spelet/spelen 

respondenterna angav var det färre svar som förekom mer frekvent men även ett par svar som 

nämns mer sällan. Nedan i Tabell 3 visar vi resultat från respondenterna gällande 

betalningsformer utifrån frekvens sorterat efter procent och antal.  

 

Tabell 3. Vanligaste betalmedel respondenter använder         

Betalningsform 
Förskotts-

betalning 

Mikro 

transaktioner 
Gratis Prenumeration Kreditkort Steam 

Pay 

Pal 
Google Mobilräkning 

Frekvens i % 40.1 29.0 24.8 12.8 5.1 2.5 1.6 0.8 0.8 

Frekvens i antal 47 34 29 15 6 3 2 1 1 

 

Därefter tillfrågades respondenterna vilket eller vilka spel de har spelat mest och hur länge de 

spelat det eller de.  Svaret var obligatoriskt och angavs i en kvalitativ fritext. 

Forskningsgruppen har tagit ställning till vad vi anser är länge i förhållande till tid och 

fastslagit att länge kan definieras som mer än 100 timmar på ett spel, mer än ett halvårs 

spelande eller mer än en timme per dag. Resultatet utifrån frågan gav många olika svar, 

däremot var det tre spel som stod ut i mängden. Dessa spel var World of Warcraft som 22.2 % 

(26 stycken), Counter-Strike serien med ca 20,1 % (20 stycken), Vikings War of Clans och 

League of legends delade en tredjeplats 9,4 % (11 stycken) vardera. Frågan är väsentlig för 

forskningen då de spelare som spelar ett spel länge är mer benägna att genomföra en 

mikrotransaktion och detta är grunden för några av de kommande frågorna.  

Vi undersökte anledningen till att de började spela just de spelen de spelat längst, som visas i 

tabell 4. Frågans formulering krävde att respondenterna svarade med en kvalitativ fritext. 

Vilket medförde att enkätsvaren kunde kategoriseras in i olika kategorier, dessa kategorier är: 

Sociala aspekten/rekommendationer/recensioner som innefattar åsikter som handlar om den 

sociala miljön, rekommendationer från kompisar, familj eller på internet. Den uppfattade 

spelupplevelsen innefattar hur respondenterna uppfattade att spelet skulle vara utifrån olika 

former av spelupplevelser, såsom utformning eller spelmotorn. Visuella aspekten innehåller 

åsikter där respondenten skriver om grafiken eller hur snyggt det ser ut. Kategorin den 

“uppfattade glädjen” innefattar hur respondenten beskrev att spelet skulle vara roligt eller ge 

dem stimulans. Genre kategorin innefattar åsikter som beskriver att spelaren ville spela spelet 

på grund av att de tyckte om den specifika spelformen t.ex. äventyrsspel eller bil-spel. 

Kategorin uttråkad eller tidsfördriv innefattar där respondenten beskriver att de spelar för att 

det är på något sätt uttråkade eller ser spelandet som ett sätt att fördriva tiden. Den uppfattade 

handlingen innehåller åsikter där respondenten ansåg att det var själva handlingen i spelet 

eller uppdrag som var det viktigaste. Kategorin ofullständiga svar och övrigt användes är att 

de inte hade samma frekvens av respondenter med liknande svar eller att de inte svarade på 

frågan eller skrev t.ex. en punkt. Respondenterna fick svara genom fri-svar och skriva in olika 

alternativ om de ville. Då fri-svaren kunde innehålla flera aspekter kunde varje respondents 

svar fördelas i olika kategorier. Vi valde att räkna frekvensen av liknande svar i samma 

kategori fördelat på de 117 respondenter för att kunna presentera en frekvens och 

procentandel. Resultatet visade att en stor majoritet ansåg att de började spela det specifika 

spelet på grund av den sociala aspekten som visas i tabell 4. 
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Ett av svaren från enkäten placerades in i flera olika kategorier och det löd ”Starwars Galaxy, 

first ever AAA-production MMO game i've played. I love the concept of the players, 

community dictates on how the game progresses forward which creates a unique experiance 

that is forever changing.” 

Översatt till svenska betyder det ungefär:” Starwars Galaxy är det första premiumspelet inom 

MMO-genren jag spelat. Jag älskar konceptet av att spelarna och forum bestämmer hur 

spelutvecklingen går framåt vilket skapar en unik upplevelse som ständigt kan förändras”. 

Åsikten från respondenten placerades in i flera kategorier då respondenten både pratar om 

spelupplevelsen han får av spelet samtidigt som han tar upp den sociala aspekten med 

spelandet. 

Tabell 4.  Respondenternas anledning till varför de spelade ett spel 

Svar Frekvens i 

% 
Frekvens i 

antal 
Exempel på svar 

Sociala aspekten, 

rekommendationer eller 

recensioner 

56,4 66 "Friends" 
"Multiplayer" 

"Brother" 
"Social" 

Den uppfattade spelupplevelsen 22,2 26 "Gameplay" 
"Great concept" 

"Open world" 

Övrigt 16,2 19 "Minns inte" 
"Advertisment" 

"Testare" 
"Time spent" 

”Free to play” 

Genre 15,4 18 "Genre" 
"Best basketball game 

available" 

Den uppfattade glädjen 12 14 "Fun" 
"Like Playing" 

"Good feeling, love games 

where you can drive tanks" 

Visuella aspekten 7,7 9 "Graphics" 
"Visually appealing" 

Uttråkad eller tidsfördriv 7,7 9 "Bored at work" 
"Didn't have anything to do" 

"Tidsfördriv" 

Den uppfattade handlingen 6 7 "Story" 

Ofullständiga svar 2,6 3 ".", 
"I'm pro", 

"my daddy made me" 
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Tabell 5 som illustreras nedanför visar hur respondenterna svarade på fråga 9. Vi frågade 

respondenterna varför de fortsatte att spela spelet/spelen de angav för fråga 8 för att 

anledningarna kan kopplas till teorin gällande långvariga spelare och mikrotransaktioner. 

Denna fråga var av kvalitativ karaktär där respondenterna fick svara i fritext varför de 

fortsatte spela. Det var 117 respondenter som svarade på enkäten i denna fråga och beroende 

på respondenternas svar kunde svaren eventuellt fördelas över fler än en kategori.  

 

Tabell 5. Respondenternas svar till varför de fortsatte spela 

Svar Frekvens i 

% 
Frekvens i 

antal 
Exempel på svar 

Spelupplevelsen 55,6 65 "Story/Experience" 
"Gaming experience" 

"Nosatalgi" 
"Gameplay" 

Sociala aspekten 37,6 44 "Friends" 
"Big community" 

"Friends continued playing" 

Glädjen 28,2 33 "Amusement" 
"Because the game was funny and easy to access" 

"Fun game" 

Utmanande 12,8 15 "The competitiveness" 
"Challenging" 

"The game grew and kept me interested, and at the same 

time gave me new challenges" 

Utveckling 12,8 15 "improve my self team and people" 
"Be stronger " 

Handling 6,8 8 "Story" 
"its a good story " 

Investerad tid eller 

pengar 
4,3 5 "invested time to create" 

"Time and money-investments " 

Övrigt 3,4 4 "Most games i played are now uninstalled due to greedy 

developers Making IT difficult to compete as f2p player" 

Beroende 2,6 3 "Addicted" 

Ofullständiga svar 1,7 2 "." 
"Diablo 2, Pokemon Go, counter-strike mostly right now" 

 

Svaren kategoriserades genom att hitta nyckelord eller fraser som överensstämde med 

varandra utifrån sitt sammanhang och sedan placerades in i en samlingskategori som täckte de 

specifika områden. Kategorin spelupplevelse valdes för att respondenterna påvisade att spelets 

upplevelse eller utformning var den största anledningen till varför de fortsatte spela. Den 

sociala aspekten innefattar vänner, spela online, spela med eller med motståndare online och 

spelforum. Glädje innebär, hur spelaren uppfattat glädje. Här har kul, roligt och att det gav 
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spelaren glädje placerats in i kategorin. Kategorin utmanande innehåller de åsikter som 

respondenterna påvisade var utmanande för dem som spelar i spelet. Där ett av nyckelorden 

var utmaning.  

 

Kategorin utveckling innefattar åsikter där respondenterna ansåg att det var någon form att 

utveckling eller att förbättra sin karaktär som stod i fokus. För spelare som tyckte att 

handlingen i spelet var en av de viktigaste aspekterna placerades de in i kategori handlingen. 

Kategorin investerad tid eller pengar innefattar de respondenterna som ansåg att de hade lagt 

ner mycket tid eller pengar på spelet och att det var därför de fortsatte spela. Kategorin övrigt 

innehåller svar från respondenterna som inte kunde kategoriseras in i de andra kategorierna. 

Kategorin “beroende” innehåller de respondenterna som antydde att de var på grund av att de 

blev beroende eller att spelet var beroendeframkallande som de fortsatte spela. Kategorin 

ofullständiga svar innehåller de svar som inte besvarar frågan, exempel på svar som ingår i 

denna kategori är när respondenterna endast svarat med en punkt. Kategoriseringen gjordes 

för att få en överblick från respondenternas svar för att se ett sammanhang mellan svaren och 

den relaterade forskningen som appliceras på forskningsfrågan, syftet och 

problembeskrivningen för forskningen.  

 

En formulering från en respondent som ansågs passa in i flera kategorier för att den tog upp 

nyckelbegrepp för som går in i de olika kategorierna är: “The games promoting system and 

online experience. There's no pressure when to play and you can choose if you want to play 

with new people or friends. Also the game is no "pay-to-win" game which makes it even 

better”. På svenska är det ungefär, ”Spelen som framhäver spelupplevelsen offline och online 

där du kan välja om du vill spela med nya personer eller människor. plus de spelen som inte 

har betala för att vinna, vilket gör det ännu bättre”. Detta svar har analyserats och placerats in 

i både spelupplevelsen och den sociala aspekten då respondenten specifikt framhäver att detta 

är varför han fortsatte spela spelet. 

 

På fråga 11 i enkäten ställdes en kvalitativ fråga om varför eller varför inte respondenterna 

genomför köp, i form av en mikrotransaktion. Svaren som uppgavs var i fritextform och vi 

valde att sortera alla svaren i kategorier utifrån form, eller typ av köp. Vi valde att 

kategorisera respondenternas svar för att få en tydligare inblick på anledningarna till varför 

respondenterna använde eller inte använde mikrotransaktioner och för att enklare kunna utläsa 

trender och mönster hos respondenterna utifrån teorin. Kategorierna vi valde att sortera in 

svaren i är: Virtuella köp, för att avancera, förskottsbetalning räcker, erbjudanden och reor, 

stödja utvecklarna, gillar inte affärsmodellen och Övrigt.  

I kategorin virtuella köp, har vi valt att innefatta svar som tydde på att de gjort någon form av 

digitala köp, exempel på dessa köp var kosmetiska föremål som enbart påverkar utseende, 

virtuell spelvaluta, kartpaket eller extra uppdrag. Dessa typer av köp ger respondenten en 

förhöjd spelupplevelse på något sätt. Kategorin för att avancera har vi valt att koppla samman 

de respondenter som specifikt uttrycker sig att de vill få en fördel genom sitt köp eller för att 

kunna ta sig vidare i spelet. De respondenter som specifikt uttryckte att de gjorde köp för att 

stödja utvecklarna placerades i kategorin stödja utvecklarna. De respondenter som svarade att 

de köpte för att erbjudandet var bra eller att det var för svårt att motstå har placerats i 

kategorin erbjudande och reor. Det fanns även respondenter som uttryckligen svarade att de 

inte uppskattar mikrotransaktioner som en form av affärsmodell och dessa respondenter 

kategoriserades in i kategorin gillar inte affärsmodellen.  Vi skapade även en kategori 

för övrigt då det fanns flera svar från respondenterna som inte gick att tolka eller placera in i 

de andra kategorierna, Några exempel på dessa svar är “uttråkad”, “ingen anledning” och 

“ville ha det”.  
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I Tabell 6 nedan illustreras resultatet utifrån respondenternas svar efter att de kategoriserats. 

Vi har valt att presentera resultatet i fyra kolumner kategorin till vänster sida. För att 

förtydliga frekvensen ifrån resultatet har vi valt att visa både frekvensen i antal och i procent 

utifrån de 117 svarande respondenterna. Vi valde att belysa den procentuella frekvensen då vi 

kunde utifrån respondenternas svar lyfta ut 124 olika kategoriserade svar, således kan en 

respondents svar kategoriseras i flera olika kategorier. Ett exempel på en respondents svar 

som vi valde att kategorisera i flera kategorier var: “For DLCs, I buy either because I want to 

play more story content, or because I want to have the complete product in my collection. For 

the second category, I only buy at very high discounts (75% off and more). Skins, power-ups 

and multiplayer content generally do not interest me and fall into the second category, or I 

may skip them completely.” Denna respondents svar kategoriserades in i virtuella köp och 

erbjudanden och reor. Varje kategori exemplifieras med några av svaren vi mottog från 

respondenterna.  

 

Tabell 6. Respondenternas svar till varför/varför inte de köpte. 

Svar Frekvens i 

% 
Frekvens i 

antal 
Exempel på svar 

Virtuella köp 46,1 54 "The content gave my character a nice new look." 
"Expansion" 

"To gain in-game loot." 

För att avancera 20,5 24 "To advance in game" 
"To compete at higher levels of a game..." 

"Shortcut for a easier gameplay" 

Övrigt 18,8 22 "I believe I can succeed in a game without having to 

pay." 
"Wanted the product" 

"Addicted" 

förskottsbetalning 

räcker 
6,8 8 "I allways thought that the prize for the game has been 

enough" 
"Because I don't really like paying extra for something 

I've already bought..." 
"I already bought the game" 

Erbjudanden och reor 6 7 Exclusive events, time-based offers and deals." 
"Couldnt resist" 

"Mainly I only buy stuff when it's to good to be true...." 

Stödja utvecklarna 6 7 "To further my in-game experience and to support the 

game developers" 
"I payed because I thought the game was good and I 

wanted to support the developers." 
"Wanted the item I bought. If it's a free game I like, 

sponsoring the game creators is also a factor" 

Gillar inte 

affärsmodellen 
3,4 4 "Dont like that kind of business..." 

"Dont want to buy" 
"Don't want to spend money as it feels waste of money" 
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I fråga 12 ställde vi frågan till respondenterna vad de oftast köper i spel i form av 

mikrotransaktion de oftast utför i spel. Även dessa svar grupperades in i kategorier då svaren 

från respondenterna bestod av fritext. Kategorierna bestämdes utifrån vilken form av virtuellt 

värde eller form respondenterna uppgav att köpen bestod av för att få ett tydligt mönster 

utifrån vad respondenterna och teorin lyfte för olika begrepp.  Vi letade efter fraser eller 

nyckelord och begrepp som kunde tolkas utifrån respondenternas svar och skapade åtta olika 

kategorier: buffar, virtuella föremål, kosmetiska föremål, förbrukningsbara föremål, innehåll, 

ospecificerat, genvägar och inte köpt. 

Buffar (buffs) är den engelska samlingsfrasen för föremål eller egenskaper som ger tillfälliga 

fördelar till en spelare eller dess kompanjoner, vi har valt att kalla denna kategori det 

försvenskade ordet “buffar” för att det inte finns någon korrekt översättning.  De 

respondenterna som lyft att det köp de gjorde berörde tillfälliga/tidsbegränsade fördelar för 

dem i spelet placerades i denna kategori. 

Virtuella föremål utifrån teorin är alla former av artefakter som existerar i en virtuell värld. Vi 

har valt att lyfta kategorin “virtuella föremål”, utifrån aspekten där respondenterna svarat att 

de köpt föremål som är konstanta och inte tillfälliga eller ger en specifik kosmetisk effekt. 

Detta kan vara till exempel artefakter till spelet eller en specifik avatar som enbart kan 

införskaffas genom en mikrotransaktion.  

Vi valde exkludera kosmetiska föremål från kategorin virtuella föremål, för att vi ville se om 

det fanns några tendenser i resultatet från respondenterna. Detta gjordes dels för att antingen 

styrka eller motsäga den insamlade teorin som lyfter att spelare som lägger mer tid på spel 

ofta köper virtuella föremål för att styrka sina sociala band. Men även för att flera 

respondenter lyfte att de köpte ofta föremål som endast påverkade utseendet i spelet men inte 

gav några fördelar.  

Kategorin förbrukningsbara föremål sorterades utifrån att de svar vi fick av respondenterna 

menade på att de köpte föremål som till exempel energi eller spelvaluta som är 

förbrukningsbara i spelet.  

Flera respondenter lyfte att de framförallt köpte innehåll i de spel de spelade, ofta var detta 

nedladdningsbart material på något sätt som är konstant, nedladdningsbart material kan bland 

annat bestå av nya banor i ett spel eller extra uppdrag. Detta innebar att dessa svar placerades 

i kategorin innehåll.  

Med kategorin genvägar menar vi de föremål och aspekter som respondenterna menade gav 

de tydliga fördelar i spelet som till exempel kunna låsa upp saker i spelet som kräver lång 

speltid eller liknande funktioner. 

Det uppkom även svar från respondenter som inte specificerade varför de köpte eller inte 

köpte i spelen, ett par exempel på svar som kategoriserades till ospecificerade svar: “small 

stuff” där respondenten beskriver att den köper småsaker i spelet utan att tydliggöra vad. En 

annan respondent svarade “I usually dont” med detta menar respondenten att den köper eller 

har köpt någon gång men gör det sällan återigen igen utan att specificera vad som köptes. Till 

sist kategoriserade vi in de respondenter som svarade att de aldrig hade genomfört en 

mikrotransaktion i samma kategori.  
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Nedan i Tabell 7 visar vi på frekvensen i både antal och procent av respondenternas 

kategoriserade svar, vi lyfter även exempel i varje kategori, förutom för inte köpt.  

 

Tabell 7. Respondenternas svar på vad de oftast köpte. 

Svar Frekvens i 

% 
Frekvens i 

antal 
Exempel på svar 

Kosmetiska föremål 33,3 39 "Skins for characters which changes rhe appearances in 

game." 
"Mostly skins " 

"Equipment for my Characters " 

Innehåll 29,1 34 "DLC's extra content" 
"DLC" 

"Dlc extra content usually." 

Förbrukningsbara 

föremål 
26,5 31 "In game currency " 

"Gold" 
"buy some kind of resource in order to buy a buildong or 

something like that" 

Inte köpt 16,2 19 "I haven't completed a microtransaction" 
 

Virtuella föremål 10,3 12 "Purchase of packs, Hearthstone." 
"Equipment for my Characters" 

"Riddjur och husdjur i WoW bara hittills." 

Buffar 8,5 10 "bosters" 
"player services ( XP boost)." 

"Buffs for faster gameplay" 

Genvägar 4,2 5 "...shortcut to unlocking more playable characters" 
"Buy better weapons otherwise unlocked by longer 

playing time." 

Ospecificerat 4,2 5 "Small stuff" 
"I usually dont" 

"Frustration." 

 

För fråga 16 undrade vi av vilken/vilka anledning/anledningar respondenterna 

genomförde/inte genomförde mer mikrotransaktioner för fem år sen. Här presenteras några 

svar från respondenterna som svarade nej och de som svarade ja. Enligt respondenterna som 

svarade att de genomförde mindre mikrotransaktioner för fem år sen så löd några av svaren 

översatt till svenska följande: ”Det var inte lika mycket fokus på små transaktioner i den 

genren av spel som jag spelade då. Det var större expansioner och mer “färdiga spel” på den 

tiden”, En annan svarade ”jag var under 18 och hade inte något kreditkort”, en tredje svarade 

“Jag spelade inte spel med mikrotransaktioner för 5 år sedan. De flesta spelen har rört sig mot 

den modellen den sista tiden.”. Dessa svar representerar en del av de svar som vi ansåg stod 

för en stor andel av det som respondenterna svarade och som lyfte olika intressanta 

synvinklar.  

För de som svarade ja på föregående fråga så var några av deras anledningar följande. Citaten 

har översatts till svenska. Första respondenten förklarar: ” Jag vill inte spendera mycket 

pengar på datorspel generellt nu för tiden”, En annan respondent säger: ”Jag hade mer tid att 

spela då”. En tredje respondent svarade: ”För att då hände det en eller två gånger för att få en 

stor bonus, tack vare mobil industrin så är varje spel låsta bakom mikrotransaktioner, jag 
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stödjer inte den affärsmodellen”. Alla svaren som är lyfts ansågs som väsentliga till 

forskningen på något sätt och de representerade en stor andel av anledningarna till varför 

spelarna genomfört mer mikrotransaktioner 5 år tidigare.  

 

I enkätundersökningen på fråga 18 efterfrågades det efter respondenternas personliga åsikt 

angående mikrotransaktioner. Respondenternas svar bestod av fri-svar och kategoriserades in 

utefter vad de ansåg om fenomenet och ett antal nyckelcitat kommer att tas upp utifrån varje 

värdering då dessa ansågs som åsikter som kunde stödja eller motsäga forskningen, 

forskningsfrågan och det generella tycke respondenterna har angående mikrotransaktioner. 

Svaren analyserades utifrån sammanhanget och kopplingen till frågan från fraserna som 

respondenterna uppgav. Resultatet visar på att respondenterna hade en blandad syn på 

mikrotransaktioner. Kategorierna som definierades efter spelarnas tycke bestod av:  

 

 “mikrotransaktioner är bra” 

 “mikrotransaktioner är dåligt” 

 “de är bra så länge det inte påverkar balansen i spelet”  

 “stödjer utvecklarna” 

 “etiska aspekten” 

 “skor sig på kunderna” 

 “bra att tillämpa vid gratisspel” 

 “ospecificerat” 

 

Kategorin som handlar om balansen i spelet syftar på när utvecklare släpper spel som inte är 

kompletta, exempel på det kan bestå i att spel släpps mer eller mindre inkomplett och att det 

uppmuntras att köpa till väsentliga delar för mikrotransaktioner för att förhöja 

spelupplevelsen. Det ingår även faktorer som rör spelare som köper sig olika slags fördelar i 

spelet.  

 

De respondenter som anser att de stödjer utvecklarna hävdar att de kan använda sig av 

mikrotransaktioner i spelet och på så sätt visar de uppskattning för spelet samt utvecklarna.  

Några respondenter lyfte att de oroade sig för den etiska aspekten gällande 

mikrotransaktioner, några av dessa argument var att det är för lätt att genomföra köpen, att 

kontouppgifter ligger ute någonstans, att spelare lätt kan bli beroende och hamna i 

ekonomiska svårigheter eller att det nyttjas av barn med ett eller flera följdeffekter. 

Kategorin som innehåller svar angående att företagen skor sig på sina kunder beskriver att 

företagen endast ser lätta pengar och skinnar sina kunder mer eller mindre systematiskt med 

mikrotransaktioner som verktyg. De svar som innehåll streck eller punkter placerades under 

ospecificerat. Den sista kategorin placerade respondenternas svar som antydde att 

mikrotransaktioner fungerar väl ihop med gratisspel. Då många av respondenternas svar var 

likartade blev kategorierna klart framträdande. Då respondenterna angav fri-svar kunde de 

fritt uttrycka deras egna tankar kring fenomenet och därför kunde vissa av svaren passa in i 

flera kategorier. Vid analysen delades de svaren upp och placerades in i matchande kategorier.  

 

I följande avsnitt har svaren på vår enkät formulerats på engelska och översatts till svenska. 

Det var ungefär 23 % (27 stycken) av respondenterna som tyckte att mikrotransaktioner var 

bra. Detta exemplifierades av respondenterna genom svar som: “Framtiden”, “De är bra men 

det borde finnas en möjlighet att betala med pengar man tjänats i spelet. Det skulle resultera i 

att fler spelare stannade kvar istället för att byta till ett annat spel”, ”Det är ett bra sätt för 

företagen att tjäna mer pengar samtidigt som spelarna blir mer investerade i spelet”.  
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Det var cirka 24 % (28 stycken) av respondenterna som ansåg att det var dåligt och ett antal 

motiveringar till varför det är dåligt lyder “Jag är ingen beundrare av att betala extra för 

spelen. Det förringar en som spelare om man måste konkurrera mot dem som betalar för 

uppgraderingar.“, “De är ofta för dyra. Det stödjer beroende.”. Enligt enkätundersökningen 

var det 32 % (37 stycken) som tyckte att konceptet av mikrotransaktioner var bra eller okej så 

länge det inte gav andra en fördel. Ett exempel från denna kategori lyder “ de är dåliga om det 

påverkar spelupplevelsen, men som kosmetiska föremål eller nedladdningsbart material är det 

en positiv aspekt då utvecklarna kan hålla spelet vid liv”. Det var ungefär 13 % (15 stycken) 

som tyckte att företagen endast använde sig av mikrotransaktioner i vinstsyfte och ett exempel 

på ett sådant svar löd: ”I teorin, skulle mikrotransaktioner vara en riktigt bra funktion för 

spelare då de bara behöver betala för innehåll de verkligen vill ha och spara pengar på resten. 

I praktiken använder många spelutvecklingsföretag mikrotransaktioner för att ta innehåll från 

spelen och sälja dem separat för en oerhört stor summa. Oacceptabla koncept där de säljer 

massvis av innehåll för en stor summa är (Oblivion Horse Armor), nedladdningsbart material 

eller en mängd av olika mikrotransaktioner som kan köpa redan från lanseringsdatum av 

spelet (Payday 2, Crusader Kings II). Allt detta har blivit allt vanligare och kommer fortsätta 

om inte kunderna står upp emot det. Mikrotransaktioner är en utmärkt ide men som har gått 

fruktansvärt fel, för att det används i huvudsak för att tjäna pengar istället för förbättra 

kundens upplevelse”. 

 

Det var 5 % (6 stycken) som tog upp den etiska aspekten av mikrotransaktioner. En 

motivering löd: ”Det är en svår fråga speciellt för yngre personer eller barn som inte förstår 

värdet av pengar och att det snabbt kan bli mycket pengar.”. Inom kategorin där spelarna ville 

visa stöd och uppskattning för utvecklarna eller spelet och därför valde att genomföra 

mikrotransaktioner återfanns en motivering som löd: “För mig är mikrotransaktioner ett sätt 

att betala utvecklarna för ett bra utvecklat gratisspel.”. Den sista kategorin innehåller de 

respondenter som ansåg att mikrotransaktioner var en bra tillämpning för gratisspel. Med 

detta påpekar respondenterna att det är bra att spelen är gratis då spelarna kan testa spelet först 

och sedan ta ställning till huruvida de vill genomföra ett köp av något slag. Ett av svaren 

löd: “Det beror på. Jag tycker att det är ett bra sätt att mer spelare kan prova ett spel och kan 

sprida ordet. Gör spelet gratis och då kommer de som gillar det att spendera pengar på det och 

de som inte tycker om det kommer att sluta spela. Om det används på rätt sätt gynnar det både 

parter. Jag gillar dock inte att man måste köpa för att kunna spela på ett vanligt sätt.” 

En mindre andel av enkätundersökningens respondenter hade endast svarat med en punkt eller 

ett streck på denna fråga, totalt var det 9 % (11 stycken). Denna kategori innefattar även vissa 

svar som inte svarade på frågan.  

 

På enkätundersökningens sista fråga undrade vi vad respondenterna rent objektivt ansåg om 

vilka fördelar och nackdelar som mikrotransaktioner kan ha både för spelare och 

spelutvecklingsföretagen. Frågans formulering anser vi skapar en enkel kategoristrukturering 

på hur resultatet kunde presenteras, det vill säga fördelar för spelare, fördelar för 

spelutvecklingsbranschen, nackdelar för spelare och nackdelar för spelutvecklingsbranschen. 

Därför valde vi också att presentera resultatet enligt de fyra kategorierna. När vi analyserade 

resultatet från frågan valde vi att bryta ner alla respondenternas fri-svar utifrån fraser och 

nyckelord och på så sätt kunna tyda vad respondenterna ansåg att mikrotransaktioner kan 

tillföra för positiva eller negativa egenskaper.  

 

Vad gäller de negativa aspekterna för spelare lyfte respondenterna att betala för att få en 

fördel som en ofta nämnd faktor och flera respondenter uttryckte detta som en oroande faktor 

inom spelutvecklingsbranschen. Respondenterna hävdar att detta kan medföra att spelare som 
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egentligen inte är bra kan se ut som en bra spelare och att spelare som inte köper kan känna 

sig förbisedda av utvecklarna. Respondenterna lyfte även att spelare som spenderar mycket 

kan avancera snabbt, vilket orsakar orättvisor i spelet jämfört med spelare som inte spenderar. 

Ett par respondenter lyfte även att mikrotransaktioner kan förstöra spelupplevelsen i längden 

om att betala för att få en fördel inte används rätt. Vidare menade även flera respondenter att 

formen på hur mikrotransaktioner är uppbyggt, gör dem lätta att använda och detta riskerar att 

de används ofta och lätt kan orsaka ett beroende. Respondenterna lyfte även att det är väldigt 

lätt att fort spendera mycket pengar. Priserna på mikrotransaktioner ansågs även vara för dyra, 

och detta i kombination med lättillgängligheten och beroendeaspekten kan potentiellt leda till 

stora finansiella problem för en del spelare. Ett par respondenter framförde även oro för att 

minderåriga lätt kunde komma åt köp funktionerna och detta upplevdes som en stor negativ 

faktor.  

 

Vidare lyfte respondenterna att de uppfattar att spelen innehåller mindre innehåll från början 

och att de eventuellt måste genomföra köp för att spelaren inte upplever spelet som komplett. 

En del respondenter lyfte även att spelutvecklarna ofta gömmer innehåll bakom 

mikrotransaktioner och detta kan i sin tur leda till en känsla av utanförskap för de spelarna 

som inte har råd att köpa innehållet som krävs för att få en komplett spelupplevelse. Flera svar 

påvisade även att de ansåg att om de redan betalat för ett spel i förskott är det fel att få betala 

ytterligare en gång för att få mer innehåll.  

 

En annan negativ aspekt som lyftes i svaren var rädslan för att förlora känslig information om 

sitt kreditkort och att det påverkade dem till att inte genomföra köp. Flera respondenter ansåg 

att det inte fanns några fördelar med mikrotransaktioner och att det enbart var till för att 

spelutvecklingsföretagen ska kunna tjäna enorma summor pengar på sina spelare. 

 

De negativa aspekter som respondenterna såg för utvecklarna var att spel med mycket 

mikrotransaktioner riskerade att förlora sin spelarbas. De lyfter även att risken är ännu större 

att förlora sin spelarbas om det är så att spelet som köptes genom att förskottsbetalning och 

sedan visar sig innehålla mikrotransaktioner. En annan aspekt respondenterna lyfte som en 

negativ aspekt för spelutvecklarna var att de uppfattade att spel ofta hade sämre kvalitet för att 

senare kunna leverera mer innehåll och på så sätt tjäna mer pengar. Respondenterna menade 

på att även detta kunde leda till att det tog död på spelet, genom att tappa sin spelarbas. Ett par 

respondenter menade på att detta redan skett i ett par spel de spelade. Det lyftes även att 

mikrotransaktioner i vissa fall skapar “badwill” för spelutvecklingsföretagen, med detta syftar 

respondenterna på att det ger dem ett dåligt rykte och det skapar misstro hos spelare som inte 

accepterar affärsmodellen.  

 

Vidare upplevde respondenterna att det fanns spelutvecklare som enbart utvecklade spel för 

att tjäna pengar och att de inte trodde på sin produkt. De menade även på att en negativ faktor 

med mikrotransaktioner för spelutvecklingsföretagen var att det eventuellt inte var de som 

fick pengarna ifrån mikrotransaktioner inom deras spel, utan att det var distributörerna som 

tjänade mest pengar på affärsmodellen. Ytterligare en negativ faktor som lyftes utifrån 

spelutvecklingsföretagen perspektiv, var att spelare som inte köper kunde känna sig åsidosatta 

av spelutvecklarna.    

 

Den största fördelen för spelarna enligt respondenterna är att de genom kosmetiska föremål 

kan uttrycka sig och snabbt och enkelt ändra utseendet på sina avatarer, vapen eller liknande. 

Köpen kan enligt respondenterna även fylla ett personligt behov av att kunna uttrycka sig 
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utifrån den känsla de har vid det tillfället. Detta kan enligt respondenterna skapa en känsla av 

att spelet blir roligare och mer motiverande att spela.  

 

 

Respondenterna lyfter även att mikrotransaktioner är en enkel och snabb lösning för att få 

tillgång till mer innehåll och att högre intäkter av spelet kan öka chansen till nya 

uppdateringar och innehåll. Potentiellt kan även spelets livscykel öka och i slutändan leda till 

skapandet av bättre spel. En del respondenter uppgav även att mikrotransaktioner kan öka 

spelarens tillfredsställelse vilket kan skapa en bredare upplevelse av spelet då 

mikrotransaktioner är lätta att använda. De lyfte även att det ger även spelarna en möjlighet 

att avgöra vad upplevelsen är värd vilket i sin tur leder till att spelaren känner sig mer 

engagerad i spelet. 

 

Ett tydligt svar som respondenterna lyfte som en fördel för spelarna var att de själva kunde 

välja om de ville köpa eller ej och genom att utföra köp visade spelarna sin tacksamhet och 

stöd gentemot utvecklarna. Svaren visade även att spelare med mindre tid att lägga på spelet 

har större möjligheter att avancera snabbare med sina kompisar som eventuellt kan lägga mer 

tid åt sitt spel. Även när spelare eventuellt fastnat och vill vidare i spelet kan ett köp ses som 

en fördel då de snabbt och enkelt kan komma vidare. Svaren visade även att 

mikrotransaktioner även kan hjälpa spelare som är mindre skickliga att få fördelar och på det 

sättet hjälpa de att prestera bättre. Respondenterna lyfte även att det i vissa spel, krävs mindre 

färdigheter då spelarna kan köpa sig de fördelar som krävs. De hävdar att dessa köp kan 

resultera i någon form av tillfredsställelse då spelarna kan få känna sig bättre än andra spelare 

och detta är en känsla som respondenterna anser vara omöjligt att uppnå utan att köpa.  

 

De fördelar för utvecklarna som de flesta respondenter påpekade, var att det är ett vinnande 

koncept ur utvecklarnas synvinkel, då de tjänar mycket pengar på mikrotransaktioner. Vidare 

lyfte flera respondenter att genom konstant släppt innehåll ökar spelutvecklingsföretagen sin 

spelarbas vilket även detta genererar pengar. Genom fler möjligheter att få in intäkter skapar 

det totalt högre intäkter, som ger spelutvecklingsföretagen möjligheter att förbättra sin 

infrastruktur och på så sätt upptäcka bättre utvecklingsmöjligheter. Respondenter lyfter även 

att det skapar ett jämt flöde av intäkter för spelutvecklingsföretagen, vilket i sin tur ger 

utvecklarna en utökad livscykel av deras spel.  

 

Respondenterna svarade även att genom användandet av freemium-strategin kan 

spelutvecklingsföretagen hålla spelare intresserade enkelt med bra utbud av 

mikrotransaktioner, som ger spelare möjligheten att stödja spelutvecklingsföretagen om de 

lyckas erbjuda det spelarna önskar. Detta medför ett ökat intresse från spelarna som gör att de 

spelar längre. Genom detta kan spelutvecklingsföretagen lättare hitta de så kallade valar, de 

som spenderar stora summor på spelet. Respondenterna lyfte också att freemium-strategin 

förlitar sig på ryktesspridning och är därför en kostnadseffektiv inkomstkälla.  

 

Vidare påpekar respondenterna att genom mikrotransaktioner kan spelutvecklingsföretagen 

släppa sina spel i ett tidigare skede, då de senare kan släppa innehåll som inte helt var klart 

vid det initiala spelsläppet. Detta i sin tur ökar populariteten hos spelutvecklingsföretagen då 

de släpper spelen i en snabb takt. 
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5. Diskussion 
 

Enkäten som använts för den empiriska insamlingen har utformats enligt en mixad metod med 

både kvantitativa och kvalitativa aspekter. Målet med enkäten var att få en djupare insikt i 

fenomenet. Vår ståndpunkt är att genom denna forskning bejaka den valda relaterade 

forskningen.  

 

Det var 117 respondenter som svarade på enkäten, av dessa var det ett fåtal respondenter som 

svarade mindre seriöst, inte svarade på frågan eller bara skrev en punkt. Dessa svar 

kategoriserades in i kategorier som t.ex. ofullständiga svar på grund av den aspekten att de 

inte tillförde något till forskningen. 

 

5.1 Kartläggning av vilka plattformar respondenterna använde 

 

Då varje respondent kunde uppge mer än ett svar på frågan om plattformar de spelar på 

resulterade detta i att de 117 respondenterna ihop uppgav 272 svar på vilka olika plattformar 

de spelar på. Resultatet visade tydligt att de flesta respondenter spelade Windows-baserade 

spel, av de 117 tillfrågade uppgav hela 91 respondenter att så var fallet. Det var även 91 

respondenter som svarade att de spelade på någon form av konsol (Xbox, Playstation och 

Nintendo), 82 respondenter spelade på någon form av mobil enhet (Android och iOS) och 8 

respondenter uppgav att de spelade på övriga plattformar, som till exempel Linux eller Mac. 

Detta resulterar i att respondenterna i snitt spelar på 2,3 enheter. Dock var det 28 respondenter 

som svarade att de endast spelade på en typ av plattform och detta i sin tur leder till att de 

övriga 89 respondenterna i snitt spelade på ca 2,8 enheter. Detta fynd överensstämmer enligt 

den teori Nieborg (2015) lyft angående att spel idag ofta multifacetterade och påvisar att flera 

spel finns på flera olika typer av enheter, men även att spel idag har blivit allt mer tillgängliga.  

 

Noterbart är att det visade det sig vanligt att spela på mobila enheter, som Android eller iOS, 

enkäten utelämnade andra eventuella mobila operativsystem. Dessa plattformar tillsammans 

motsvarade 82 respondenter vilket motsvarar 70 % av alla respondenter (51 Android och 31 

iOS), detta styrker både Nieborg (2015) och Lescop & Lescop (2014) teorier om att 

marknaden för mobilspel har exploderat det senaste årtiondet.  Deras teorier stärks ytterligare 

av det faktum att flera av våra respondenter har tillgång till mobil plattform och kan i stor 

utsträckning påverkas för att genomföra mikrotransaktioner. Nieborg (2015) och Hamari & 

Lehdonvirta (2010) belyser att spelmarknaden har formats utifrån social påverkan och att 

många spel via mobila enheter är kopplade till sociala medier. Författaren lyfter likt Jin et al. 

(2017) att den sociala faktorn är en av de största faktorer för att en spelare genomför köp. Vårt 

resultat på fråga 12 i enkäten angående vilken typ av mikrotransaktion respondenterna oftast 

köpte styrker även den teorin då 33,3% av respondenterna svarade att den typ av föremål de 

oftast köpte var i form av kosmetiska föremål, det vill säga föremål som påverkar utseendet 

på spelarnas karaktärer, vilket vi tolkar som en stark anknytning till den sociala faktorn. Detta 

styrks även av Sheth, Newman & Gross (1991) som hävdar att köparen ofta väljer virtuella 

föremål som höjer spelarens status ur en social aspekt. Vidare kan vi se tydligt i resultatet på 

frågan angående varför de började spela det spel de spelade längst, här svarade 56,4% att den 

sociala faktorn utgjorde den största anledningen till att de började spela det specifika spelet. 

Även på frågan varför de fortsatte spela det specifika spelet hade en hög svarsfrekvens 

angående den sociala aspekten på 37,6% dock var det kategorin spelupplevelsen som lyftes 

mest frekvent. Hela 55,6% av respondenterna angav svar som passade in i denna kategori och 
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vi tolkar det som att flera spelare spelar och börjar spela på grund av den sociala faktorn och 

att köp inom spel även kan till stor del bero på detta. Detta styrker Park & Lee (2011) teori 

som belyser att många av de köp spelarna genomför är starkt kopplade till både sociala 

sammanhang och spelupplevelsen. Då vår enkätstudie visade att både sociala sammanhang 

och spelupplevelsen var viktiga faktorer för att spela ett spel under en längre tid, kan detta i 

sin tur kopplas till Alves et al. (2014) teori om att chansen att spelare genomför en 

mikrotransaktion ökar vid mer spenderad tid i spelet. 

 

5.2 Vilka spel spelade respondenterna och vilka betalningsmetoder 
innehöll de spelen 

 

Vi uppfattade att en del respondenter haft svårigheter att tolka frågan som handlade om olika 

betalmetoder. En del respondenter svarade enbart på vilket spel de spelade och angav inte om 

spelet erbjöd någon form av betalningssätt och på samma sätt var det en del respondenter som 

enbart svarade på vilka betalningssätt som spelet erbjöd. Även en del respondenter valde att 

svara med vilka genrer de helst spelade istället, vilket gav resultatet ett ännu djupare 

perspektiv än tänkt. Denna fråga kunde eventuellt förklaras bättre för att ge respondenterna 

tydligare riktlinjer vad de skulle svara på. Missförståndet kan bero på att pilot undersökningen 

genomfördes på svenskar och inte nationella respondenter vilket kan leda till kulturskillnader 

eller andra sociala feltolkningar. Frågan gav dessutom tydliga svar på vilka typer av spel som 

enkätstudiens respondenter spelade och resultatet visade att det var varierande typer av spel, 

de spelen med högst frekvens var: 

 

 Counter-Strike, ett spel som till största del spelas på Windows-plattform och 

innehåller mikrotransaktioner enbart för kosmetiska syften. 

 

 World of WarCraft, ytterligare ett spel som till största del spelas på Window-plattform 

och nyttjar prenumerationsmodellen som primär intäktsform men som även innehåller 

mikrotransaktioner som till största består av kosmetiska köp, men även andra köp som 

ger köparen olika fördelar. 

 

 League of Legends, ett gratis spel som endast kan spelas på Windows-plattformar, och 

innehåller mikrotransaktioner som till största del är kosmetiska köp men innefattar 

även köp av karaktärer och vissa former av köp som ger fördelar.  

 

 Vikings: War of Clans, ett gratis spel som kan spelas på flera plattformar, bland annat 

på Facebook, Android och iOS som innehåller mikrotransaktioner som till största del 

består av köp som ger fördelar.  

 

 Overwatch, som är ett multiplattformspel för Windows, Xbox och Playstation 

innehåller enbart mikrotransaktioner som är kosmetiska. 

 

 Hearthstone, ytterligare ett gratis spel som är multi-plattformsspel som kan spelas på 

Windows, Android och iOS, även detta spel innehåller mikrotransaktioner, i form av 

tillgänglighet till innehåll men även viss form av köp som ger fördelar, då paket kan 

köpas som ökar spelarens chans till bättre kortlek.  
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Alla spelen nyttjar olika former av intäktsmodeller vilket Laudon & Traver (2016) påvisar och 

vi tolkar det som att spelutvecklingsföretagen har gjort ett medvetet val av intäktsmodell. Tre 

av spelen nyttjar formen förskottsbetalning, Counter-Strike, World of Warcraft och 

Overwatch, alla dessa har även infört mikrotransaktioner som modell för att tjäna pengar. 

World of Warcraft nyttjar även prenumerationsmodellen för att få ett kontinuerligt 

inkomstflöde. De andra tre spelen League of Legends, Vikings: War of Clans och Hearthstone 

nyttjar freemium strategin där spelen är gratis och deras intäkter sker genom 

mikrotransaktioner. Även för denna fråga fick vi tydliga svar från respondenterna om vilka 

typer av betalningar som återfanns i spelen de spelade oftast. De mest frekventa svaren bestod 

av förskottsbetalning med 40.1%, mikrotransaktioner 29 %, gratis 24,8%  och 

prenumerationer 12,8%, dessa siffror matchar resultatet vi fick angående spelen som spelades 

mest. Återigen kan frågans formulering ifrågasättas då alla spelen som respondenterna lyfte 

mest frekvent innehåller mikrotransaktioner med varierande betalningssätt. Spelen 

tillsammans utgör 62.2% av respondenternas svar, det bör tas i beaktning att siffran på 29 % 

till trots stämmer då det kan vara så att respondenterna spelade flera av de mest nämnda 

spelen. Respondenternas svar visade tydligt att spelutvecklingsindustrin nyttjar 

mikrotransaktioner som en affärsmodell och att de flesta respondenter ständigt påminns om 

detta fenomen.  

 

Vidare ställdes frågan till respondenterna vilka spel de spelade mest och hur länge de spelat 

dessa. Fyra av de spel som tidigare angavs spelades mest återkom även som de spel som 

respondenterna spelat längst var. Det faktum att spelen Counter-Strike, World of Warcraft, 

League of Legends och Vikings: War of Clans återigen dök upp styrker även detta fynd Alves 

et al. (2014) teori angående att längre spenderad tid i spel ökar chansen att spelaren genomför 

en mikrotransaktion i spelet. 

 

5.3 Reklam i spelen och påverkade detta respondenterna att köpa 

 

Det var 53 respondenter som menade att de upplevde reklam på något sätt i de spel som de 

spelade. Reklamens form kunde se olika ut men vi specificerade det som reklam för andra 

spel eller någon form av riktad reklam. Detta tyder på att flera spelutvecklingsföretag har valt 

en strategi som innefattar en reklambaserad intäktsmodell. Vi frågade även respondenterna 

vilken form av mikrotransaktioner de genomfört och på denna fråga blev svaret bland annat 

att de betalt för att bli av med reklam och därigenom kunna spela spelet på ett korrekt sätt. 

Dessa svar anser vi styrker den reklambaserade modellen Laudon & Traver (2016) lyfter i sin 

bok. Enligt Hamari & Lehdonvirta (2010) har mikrotransaktioner haft en stor påverkan på de 

olika intäktsstrategierna och detta gäller framförallt inom freemium-strategin som även 

frekvent nyttjar den reklambaserade modellen. Inom freemium-strategin används flera olika 

former av reklam, bland annat reklam för andra spel eller reklam för det egna spelets 

specialerbjudanden och ofta erbjuds spelare möjligheten att bli av med reklamen mot en 

betalning i form av en mikrotransaktion. Resultatet visade också tydligt att chansen för att 

spelarna skulle genomföra mikrotransaktioner ökade om det var ett bra erbjudande, 56,4% av 

respondenterna svarade att de kanske skulle genomföra ett köp och 19,7% svarade att de 

skulle göra det. Alltså kunde 76,1% av respondenterna se sig själva genomföra någon form av 

virtuella köp såvida erbjudandet bedömdes vara tillräckligt bra av respondenten.   

 

Davidovici-Nora (2014) hävdar att chansen till köp ökar ifall spelutvecklingsföretagen möter 

sina spelares preferenser och detta stämmer också in på respondenternas svar. Detta ger 

spelutvecklingsföretagen en enorm spelarbas som potentiellt kan genomföra köp och som i sin 
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tur kan leda till att spelarna stannar kvar i spelet längre. Detta påstående stämmer även in på 

två aspekter av teorin Davidovici-Nora (2014) lyfter angående A-R-M-D som står för 

Anskaffning- (Acquisition), Bibehållande- (Retention), Monetarisering- (Monetization), 

Utveckling (Development), framförallt på bibehållandeaspekten men även på 

monetariserings-aspekten. Om spelare genomför köp för att komma vidare, få fördelar eller 

liknande leder detta till att de stannar i spelet längre som i sin tur leder till ökade chanser till 

att spelarna genomför köp enligt Alves et al. (2014). Detta genererar i sin tur ett kontinuerligt 

intäktsflöde som leder till en potentiellt ökad livslängd för spelet genom att utvecklarna kan 

fortsätta utveckla spelet och ge sina spelare fler fördelaktiga erbjudanden. Det existerar också 

en risk att spelarna blir beroende och det ökar ytterligare chansen till att spelare genomför 

mikrotransaktioner. Enligt resultatet från både teorin och svaren från respondenterna kan det 

dras tydliga paralleller vad spelutvecklingsföretagen gör i ett försök att locka sina spelare att 

genomföra köp. Men det måste tas i beaktning att underlaget är aningen sparsamt och att det 

krävs en mycket djupare och mer omfattande studie för att kunna bevisa teorin bättre. 

 

5.4 Varför började respondenterna spela spelet 

 

Utifrån resultaten av enkäten så antyds det att de största faktorerna som ligger till grund för 

varför respondenterna väljer att börja spela ett spel är den sociala aspekten och 

spelupplevelsen. Detta stämmer överens med den teori Jin et al. (2017) avser angående om 

spelarnas uppfattning om spelets funktioner i spelet är bra och den sociala aspekten finns. 

Dessa två delar kan potentiellt innebära att spelarna genomför mikrotransaktioner och stanna 

kvar i spelet en längre period vilket också stöds av respondenternas svar. 

 

Svaren tyder också på att om spelet uppdateras och är givande höjs spelupplevelsen vilket 

också ökar chansen att de stannar kvar i spelet och genomför mikrotransaktioner. 

Anledningarna till varför spelarna genomför dessa mikrotransaktioner kan bestå av flera 

motiv men några svar tyder på att de gör det för att visa sin uppskattning eller stödja 

utvecklarna. Detta stämmer också in på Alves et al. (2014) som påstår att ju längre en spelare 

spelar ett spel desto större sannolikhet är det att personen genomför en mikrotransaktion.  

 

Dessutom var det ett fåtal respondenter som ansåg att de började spela för att spelet var gratis. 

Att spelarna testar ett spel för att det är gratis är något som enligt Evers, Van de Ven & 

Weeda (2015) spelbranschen börjat förstå och därför har de applicerat detta på deras 

intäktsmodeller. De hävdar också att det är bra utifrån spelaren perspektiv att få möjligheten 

att först testa spelet och sedan själv bestämma om de vill genomföra en mikrotransaktion, 

vilket endast gör om de är nöjda med spelets olika funktioner. Detta påstående kan kopplas till 

Sheth, Newman & Gross (1991) teorier som belyser det funktionella värdet, sociala värdet, 

emotionella värdet, epistemologiska värdet och beroende värdet. Respondenterna ansåg att en 

av de stora anledningarna till att de började spela, sett ur den sociala aspekten, var 

ryktesspridning eller recensioner från kompisar eller på internet. Studien påvisar att hela 

85,5% (100 stycken) svarade att de har genomför en mikrotransaktion men det bör tas i 

beaktande att respondenterna angav olika svar på frågor gällande huruvida de genomfört en 

mikrotransaktion eller inte och detta gör att felmarginalen och pålitligheten i studien ökar.  

 

Våra respondenters svar visar likheter med Alha et al. (2014) resultat där deras respondenter 

angav ryktesspridning och recensioner som ett skäl till varför de började spela och 

genomförde mikrotransaktioner. Studien vi utförde innefattar ungefär 5 % vilket innebär att 

den motsäger Voigt & Hinz (2016) samt Davidovici-Nora (2014) som hävdar att det är mellan 
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2-6 % av spelarna som genomför mikrotransaktioner. Det måste beaktas att deras studier är 

mer omfattande än vår vilket kan leda till att resultatet hade påvisat ett annat resultat om mer 

respondenter använts. Vi innefattade även nedladdningsbart material som en mikrotransaktion 

vilket de andra studierna inte gjorde och detta kan eventuellt påverka resultatet.  

 

Studien som Evers och Van de Ven och Weeda bedrev motsäger även den Voigt och Hinz och 

Davidovici-Nora studie och den är mer i enhetlighet med vår studie då Evers, Van de Ven & 

Weeda (2015) konstaterade att det var 60 % av deras respondenter som genomför 

mikrotransaktioner. Svaren från respondenterna på varför de började spela är starkt kopplade 

till varför de fortsatte spela, där spelupplevelsen och den sociala aspekten var några av de 

främsta anledningarna till varför de fortsatte spela. 

 

5.5 Anledningar till att respondenterna fortsatte spela 

 

Undersökningen påvisade att spelupplevelsen var den största bidragande faktorn till varför 

respondenterna fortsatte spela. Respondenterna tog bland annat upp att de kunde relatera till 

sin karaktär i spelet som de ville utveckla och förbättra. Detta stämmer in på Park & Lee 

(2011) studie som hävdar när en spelare kan identifiera sig med sin karaktär på något sätt kan 

ökar också chansen att de genomför någon form av virtuella köp. Respondenterna tog också 

upp att de utvecklade en form av beroende för spelet vilket är en bidragande faktor till varför 

de fortsatte spela. Enligt Davidovici-Nora (2014) ökar sannolikheten att en spelare genomför 

en mikrotransaktion om spelaren har utvecklat ett beroende av spelet och har spelet en längre 

tid. Däremot hävdar Alha et al. (2014) studie att utvecklarna undviker att aktivt rikta sig till 

beroende spelare på grund av den etiska aspekten d.v.s. att de inte vet om spelarna har råd att 

genomföra köpen eller om de eventuellt sätter sig i en svår ekonomisk sits på grund av dessa 

köp. 

 

5.6 Hur ofta, hur mycket och varför spenderade respondenterna 

 

Enligt Evers, Van de Ven & Weeda (2015) så är de kosmetiska föremålen mer accepterat idag 

även om spelarna möjligtvis inte tycker om det generellt, däremot är uppfattningen om köp 

som ger fördelar mer negativ. Detta kan styrkas i vår studie då 54 respondenter anser att det är 

det virtuella köpet som gör att de genomför mikrotransaktioner och mer specifikt för att ändra 

utseende på sin karaktär eller sitt vapen. Hamari & Lehdonvirta (2010) hävdar att virtuella 

köp baseras på olika anledningar och de kan bestå av att öka sin status gentemot andra spelare 

eller för att hålla jämn takt med vänner och andra spelare. Detta stämmer överens med varför 

spelarna i studien genomför mikrotransaktioner. Respondenterna förklarar att de genomför 

virtuella köp för att kunna hålla sig konkurrenskraftiga gentemot vänner och motståndare. Det 

måste tas i beaktande att beskrivningar förekom på några av frågorna i enkäten som eventuellt 

skulle kunna påverka reliabiliteten och validiteten. Beskrivningarna kan omedvetet ha fått 

respondenterna att svara på ett sätt som de uppfattat passar studien. Vi anser dock att eftersom 

beskrivningarna var generella och exemplifierade så bör det inte ha påverkat resultatet 

nämnvärt.  

 

Det var en respondent som angav att han genomförde mikrotransaktioner i spel för att det 

hjälpte honom att skapa sitt eget innehåll i spelet. Enligt Wallace (2014) så är det en växande 

genre som har framkommit för att möta spelarnas behov med att kunna skapa sina egna banor 
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och modeller, men att det även ger en fördel för spelutvecklarna då spelet kontinuerligt 

utvecklas. 

 

Det var några respondenter som inte genomförde mikrotransaktioner och deras anledningar 

bestod bland annat av att de inte tyckte om affärsmodellen eller att det räcker att ha betalat för 

spelet en gång och därför inte ska behöva genomföra mikrotransaktioner också. Detta 

stämmer in på Evers, Van de Ven & Weeda (2015) studie som påpekar att det blivit mer 

accepterat med mikrotransaktioner men att spelarna generellt inte tycker om affärsmodellen 

eller att andra spelare genomför köp. 

 

Vidare ansåg respondenterna att köpen som de genomförde bestod av buffar för att bli bättre i 

spelet, kosmetiska föremål som kläder eller förbrukningsbara föremål som pengar i spelen. 

Enligt Mäntymäki & Salo (2015) är det på grund av det känslomässiga och funktionella 

bandet som spelaren har till spelet eller sin karaktär som får spelaren att genomför en 

mikrotransaktion. Detta gör i sin tur gör att värdet för spelet, karaktären eller spelkänslan 

ökar. Detta påvisar respondenterna i vår studie genom att de beskriver att de ser sig själva i 

världen och gärna förbättrar upplevelsen om det finns virtuella köp som möjliggör detta. Där 

kan vi dra en koppling till hur ofta respondenterna i studien genomför köp och hur mycket de 

spenderar på köp. En majoritet av respondenterna har genomfört mikrotransaktioner och 

många av dem köper minst några gånger per år och lägger i snitt mellan 1 och 49 dollar i 

månaden på olika mikrotransaktioner. Allt detta kan styrkas av teorier angående 

beroendevärdet, det funktionella värdet, det sociala värdet, epistemologiska värdet och det 

emotionella värde Sheth, Newman & Gross (1991) lyfter. Det som måste tas i beaktande är att 

respondenterna kan ha svarat oärligt på de kvantitativa frågorna som har använts för att 

bedriva forskningen. Eftersom enkäten var anonym och riktad till spelare med intresse i spel 

och mikrotransaktioner så ökar däremot sannolikheten att respondenterna svarar ärligt. 

 

Enligt Hamari & Lehdonvirta (2010) har fenomenet mikrotransaktioner ökat exponentiellt de 

senaste åren och spelutvecklingsföretagen ser detta som en stor möjlighet att tjäna pengar 

genom att lyssna på sina kunder. Vidare belyser de att efterfrågan på virtuella föremål har 

ökat vilket visas tydligt på den nuvarande trenden. Det styrks av vår forskning för att många 

av respondenterna ansåg att anledningen till varför de inte genomförde mer köp för fem år sen 

var antingen på grund av att inte lika många spel använde sig av den specifika affärsmodellen 

eller att spelen inte innehöll lika bra utbud som de gör idag. 

 

5.7 Respondenternas syn på mikrotransaktioner 

 

Gällande relationen mellan respondenterna och mikrotransaktioner som vi undersökt fann vi 

att respondenterna hade en väldigt bred syn på mikrotransaktioner. Svaren var uppdelade på 

så sätt att många respondenter ansåg att de var bra eller okej. Många ansåg även att 

mikrotransaktioner var dåliga och bara förstörde. Sen fanns det en del respondenter som hade 

en mer neutral syn och tyckte att mikrotransaktioner varken var bra eller dåliga. Den sista 

andelen respondenter tyckte att mikrotransaktioner var bra för att man kan visa uppskattning 

för spelet genom att genomgå dessa köp eller såvida det inte gav specifika fördelar som kunde 

användas för att bli bättre gentemot andra spelare. Spelarna som ansåg att de var bra eller okej 

stämmer delvis överens med Evers, Van de Ven & Weeda (2015) studie som hävdar att 

normen med mikrotransaktioner har blivit mer accepterad då fenomenet finns i den 

utsträckning som den gör. Dock anser en del av respondenterna i vår studie att de uppskattade 

fenomenet och att mikrotransaktioner gynnar utvecklingen genom att driva den framåt. Vår 
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studie är däremot inte lika omfattande vilket medför att resultaten hade kunnat se annorlunda 

ut om mer respondenter svarat. Många respondenter antar att denna affärsmodell kommer 

implementeras mer i framtiden men att den måste förfinas. Enligt Alha et al. (2014) så är 

framtiden ljus för gratis spel och mikrotransaktioner då den har blivit större, bättre och mer 

allsidig men att denna affärsmodell även bör förfinas genom respons från spelarna så att 

utvecklarna iterativt kan arbeta och göra förändringar som passar spelarna.  

 

Det var en del respondenter som ansåg att mikrotransaktioner var mindre bra, där de bland 

annat tyckte att intäktsformen inte gynnade spelarna utan endast företagen som tjänade pengar 

på det. Både Davidovici-Nora (2014) och Evers, Van de Ven & Weeda (2015) bekräftar att 

spelare är generellt negativa till fenomenet eller affärsmodellen men att det blivit mer 

accepterat och att fler spelare faktiskt genomför mikrotransaktioner trots att de inte egentligen 

tycker om det. Köpen kan bestå av olika karaktärer som t.ex. för att antingen klara spelet, 

kosmetiska skäl eller för att få fördelar. Detta är en intressant aspekt där en del av 

respondenterna avskyr mikrotransaktioner men att de trots detta köper virtuella föremål, vilket 

vår studie styrker. Davidovici-Nora (2014) hävdar att spelarna inte skall känna sig tvungna att 

betala för att kunna ta sig vidare eller för att få en bättre spelupplevelse, vilket många av 

respondenterna i vår studie höll med om. Det främsta skälet till att respondenterna köper trots 

att de inte tycker om det är för att kosmetiskt kunna förändra sin karaktär eller bli bättre enligt 

Evers, Van de Ven & Weeda (2015). Den psykologiska aspekten spelar här en stor roll då 

respondenterna lyfter att de inte tyckte om att andra spelare förfogade över virtuella föremål 

de inte hade.  Evers, Van de ven & Weeda (2015) belyser att detta var en av de psykologiska 

aspekterna som hade betydelse för om spelarna genomförde en mikrotransaktion eller inte. 

 

Det var några respondenter som ansåg att spelen som utvecklarna gör är bra och att de kan 

hjälpa utvecklarna genom att genomföra mikrotransaktioner och ge dem feedback på hur de 

tycker att utvecklarna ska agera.  Enligt Alha et al. (2014) så stämmer detta in då de iterativt 

kan utveckla spelen och har möjlighet att göra detta med de pengar och den feedback som 

spelarna ger. De belyser att på grund av den feedbacken har en del företag lyssnat på spelare 

som är missnöjda med att kunna betala för en fördel genom att minska på antalet möjligheter 

att göra detta.  Detta stämmer in på Davidovici-Nora (2014) som anser att om spelarna tycker 

om spelet och vill förbättra spelupplevelsen själva skall kunna bestämma om de skall 

genomföra mikrotransaktioner eller inte. Hon hävdar också att det finns olika anledningar till 

varför spelare vill genomföra en mikrotransaktion. Dessa kan bland annat bestå av att bevisa 

att spelet är bra, för att förbättra upplevelsen eller ta sig framåt i spelet. Detta stämmer 

överens med den uppfattning vi har fått från respondenternas svar. 

 

5.8 Fördelar och nackdelar för spelutvecklingsföretagen och 
spelarna ur ett objektivt perspektiv från respondenterna 

 

I sista frågan i enkäten bad vi respondenterna svara på vilka för- och nackdelar de kunde se 

med mikrotransaktioner utifrån både spelarnas och spelutvecklares perspektiv. Vi bad de att 

försöka se bortom sina personliga åsikter angående fenomenet och svara så objektivt och 

sakligt som möjligt. Vi fick in mycket gynnsamma kommentarer som gav tydliga exempel på 

fördelar för både spelare och spelutvecklingsföretagen. Även nackdelarna var användbara 

med flera goda exempel för båda parter. Då vi bad respondenterna att försöka se bortom sina 

egna personliga åsikter kan det anses att de svar vi fick in är tillförlitliga då respondenterna 

behövde reflektera över sina svar. Detta gör att vi fick djup förståelse för vad respondenterna 

ansåg vara objektivt utifrån fenomenet.  
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5.8.1 Nackdelar för spelarna 

 

Utifrån de negativa aspekter för spelarna som respondenterna lyfte var det tydligaste svaret att 

de kände en viss orättvisa gällande aspekten av virtuella föremål som gav spelare en fördel i 

spelet. Respondenterna menade även på att spelare som normalt sett inte är bra på spelet kan 

få sig själva att se mycket bättre ut med köp som ger fördelar och dessutom kan de avancera 

snabbare i spelet. Detta stämmer bra överens med Evers, Van de Ven & Weeda (2015) som 

lyfter att spelarna i deras studie ansåg att det var fel att spelare kunde köpa till sig fördelar i 

spelet. Detta visar att många spelares generella uppfattning angående att kunna köpa sig till 

fördelar är negativ. Detta hävdar även Alha et al. (2014) i sin forskning och de påpekar även i 

sin forskning att flera spelutvecklingsföretag lyssnat på sina spelare och att de därför försöker 

undvika denna form av mikrotransaktioner.  

 

Vidare visar vår forskning på att respondenterna ansåg att det i flera fall var för lockande och 

enkelt att genomföra mikrotransaktioner och att det därför lätt kan föda ett beroende. Utifrån 

den forskning både Davidovici-Nora (2014) och de affärsmodeller Laudon & Traver (2016) 

lyfter, kan det tolkas som att det är precis vad spelutvecklingsföretagen vill eftersom beroende 

spelare tenderar att köpa oftare. Däremot strider detta delvis mot vad Alha et al. (2014) 

belyser i sin forskning då de hävdar att spelutvecklingsföretagen har svårt att tyda om 

spelarna som köper är beroende eller inte har råd att utföra köpen. Detta är verkligen en svår 

etisk aspekt som kräver vidare forskning då Alha et al. (2014)  hävdar att 

spelutvecklingsbranschen ser ljust på affärsmodeller som innefattar mikrotransaktioner. 

 

Flera respondenter påpekade att de upplevde att spelen som är köpta i förskott ofta känns som 

oklara och att spelutvecklingsföretagen gömmer innehåll bakom mikrotransaktioner i form 

av nedladdningsbart innehåll. Åsikten respondenterna lyfte var att detta tillvägagångssätt 

riskerar att spelare som inte har råd med innehållet riskerar att tappa den tänkta 

spelupplevelsen. Teorin vi lyft varken bekräftar eller motsäger detta, vilket medför en tydlig 

svaghet i vår egen forskning men vi skulle vilja påvisa att det även ligger till grund för vidare 

forskning angående detta tillvägagångssätt och dess effekter. 

 

5.8.2 Nackdelar för spelutvecklarna 

 

Utifrån de negativa aspekterna för spelutvecklarna påpekade flera respondenter att de 

uppfattade att spel som innehöll mycket mikrotransaktioner ofta tappade sin spelarbas, men 

både Hamari & Lehdonvirta (2010) och Davidovici-Nora (2014) påpekar motsatsen. Enligt 

dem växer spel med mikrotransaktioner i både antal spelare och intäkter. Detta är en mycket 

intressant upptäckt där eventuellt vår studies storlek har svårt att motbevisa den föregående 

teorin. Det kan även tänkas att forskningen vi utfört riktade sig till en mer generell spelarbas 

än enbart spelare som spelade spel som innehöll mikrotransaktioner vilket kan ha resulterat i 

denna uppfattning från respondenterna.  
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Vidare påpekade respondenterna att de upplevde att spel som innehöll mycket 

mikrotransaktioner var av sämre kvalitet och därigenom riskerar att tappa sin spelarbas. Deras 

påståenden går starkt emot vad Alves et al. (2014) lyfter i sin forskning som hävdar att 

spelutvecklingsföretag som riktat sina spel mot mikrotransaktioner försöker optimera spelen 

utifrån sina spelares behov så att de stannar i spelet längre. På så sätt ökar chansen att spelarna 

genomför mikrotransaktioner. Det ska dock påpekas att flera av respondenterna lyfte denna 

aspekt gällande förskottsbetalad spel och Alves et al. (2014) var mer fokuserad på spel som 

kan kategoriseras i freemium-strategin. Detta är ytterligare en aspekt som kan belysas vidare i 

framtida forskning. 

 

Respondenterna påpekade även att de uppfattade tendenser att spelutvecklingsföretag i flera 

fall utvecklade spel som de inte trodde på utan enbart utvecklade de för att tjäna pengar. De 

lyfte även att de uppfattade att flera spelutvecklingsföretag inte själva fick pengarna utan det 

var deras distributörer som tjänade mest på mikrotransaktionerna. I den teori vi lyft under 

denna forskning uppfattar inte vi att detta lyfts överhuvudtaget och respondenterna kan 

mycket väl ha rätt i sak. Detta är ett mycket intressant påpekande av våra respondenter och vi 

anser att detta är ett mycket intressant ämne som eventuellt kan lyftas i framtida forskning. 

 

Vidare upplevde en del respondenter att de kände sig åsidosatta av spelutvecklingsföretagen 

om de valde att spela gratis spel utan att utföra mikrotransaktioner. Detta stämmer även in på 

Davidovici-Nora (2014) som påpekar att det är viktigt för spelutvecklingsföretagen att skapa 

en miljö där spelarna inte känner sig tvingade att betala för innehåll utan de ska själva vilja 

köpa. 

 

5.8.3 Fördelar för spelarna 

 

Den största fördelen respondenterna uppfattade utifrån spelarnas perspektiv var att spelare 

kunde uttrycka sina känslor genom kosmetiska köp alltså att kunna ändra sig efter en specifik 

situation. Detta var väldigt uppskattat av respondenterna och köpen uppfattades fylla de 

personliga behoven utifrån de sociala normer och perspektiv i spelet respondenterna upplevt 

och köpen ger de dessutom en känsla av att spelet blir roligare och mer motiverande att spela. 

Detta stämmer mycket väl enligt forskningen Jin et al. (2017) lyfter angående de sociala 

engagemang och perspektiv. Det stämmer även enligt teorin Sheth, Newman & Gross (1991) 

och Mäntymäki & Salo (2015) lyfter angående virtuella köp som påverkas utifrån emotionella 

och sociala faktorer. 

 

Respondenterna lyfter även att mikrotransaktioner är ett lätt sätt att få tillgång till innehåll och 

genom köp av innehåll skapar det högre intäkter för spelutvecklingsföretagen. Om intäkterna 

ökar så ökar också chansen att spelarna får ännu mer innehåll vilket leder till en livskraftighet 

av produkten som går runt så länge som efterfrågan av spelet finns. Detta leder i sin tur vidare 

till att spelarna får en ökad tillfredsställelse och skapar ett större engagemang till spelet. Jin et 

al. (2017) påpekar detta tydligt även i sin forskning där sociala faktorer och spelares 

engagemang ökar sannolikheten att spelare genomför mikrotransaktioner. Wallace (2014) 

belyser att kontinuerliga intäkter ökar både möjligheten och chansen för vidareutveckling av 

spelets funktioner vilket även respondenterna påpekar. Respondenterna såg även 

mikrotransaktioner som en fördel för att de kunde visa uppskattning till utvecklarna och på så 

sätt även påverka spelutvecklingsföretagets intäkter.  
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Respondenterna lyfte även att möjligheten att kunna välja om de skulle köpa eller inte köpa 

var en positiv faktor. Detta stämmer bra överens med Davidovici-Nora (2014) teori om att det 

ska vara spelarens eget beslut att utföra en mikrotransaktion. Respondenterna lyfter att de 

olika formerna av mikrotransaktioner ökar chansen att spelare som eventuellt har mindre tid 

att spela har möjligheten att avancera i samma takt som sina vänner som spelar mer. Återigen 

lyfts den sociala aspekten för varför mikrotransaktioner är en fördel för spelarna vilket även 

stämmer in på Jin et al. (2017), Sheth, Newman & Gross (1991) och Mäntymäki & Salo 

(2015) teorier om varför spelare köper.   

 

Respondenterna lyfter även aspekten när en spelare har fastnat och inte kan komma vidare i 

spelet utan att genomföra en mikrotransaktion, detta upplevs som en klar fördel för spelarna. 

Detta stämmer överens med vad Alves et al. (2014) lyfter i sin forskning angående att spelare 

antingen köper i en frustrerande situation eller så slutar de spela. Respondenterna anser även 

att köp som ger fördelar ger en specifik fördel för den spelaren som köper då den blir bättre på 

ett spel än de egentligen är. Evers, Van de Ven & Weeda (2015) påpekar även i sin forskning 

att synen på dessa spelare har förbättrats de senare åren. Respondenterna lyfter också att köpet 

kan ge den specifike spelaren en tillfredställande känsla då spelaren känner sig bättre för 

tillfället och detta följer tydligt forskningen Sheth, Newman & Gross (1991) och Mäntymäki 

& Salo (2015) där de lyfter spelares emotionella kopplingar till spelet och den virtuella vara 

de köpt. 

 

5.8.4 Fördelar för spelutvecklingsföretagen  

 

När det kommer till fördelar för spelutvecklingsföretagen var det tydligt att respondenterna 

uppfattade att det var en stor inkomstkälla för de spelutvecklingsföretag som nyttjade 

modellen och att det var ett vinnande koncept. Även här lyfte respondenterna att ett jämnt 

flöde av intäkter kunde förlänga spelets livscykel, men framförallt ökade 

spelutvecklingsföretagens spelarbas vid konstanta släpp av innehåll och detta påpekar 

Wallace (2014) påpekar i sin forskning.  

 

Vidare påpekade respondenterna att spel som kategoriseras in i freemium-strategin håller sina 

spelare intresserade genom ett bra utbud av mikrotransaktioner som ger spelare möjligheten 

att stödja spelutvecklingsföretagen. Vilket även Alves et al. (2014) belyser är viktigt för 

spelföretagen.  Här anser vi att det ytterst viktigt för spelföretagen att lyssna på vad deras 

spelarbas önskar och om de väljer att inte lyssna riskerar spelutvecklingsföretagen att deras 

spel inte blir lönsamma. Spelutvecklingsföretag som utvecklat ett bra gratisspel och lyckas 

behålla sina spelare kan lättare hitta de storspenderare i spelet som endast utgör 1 % av de 

spelande. Detta påpekas tydligt av Voigt & Hinz (2016) i deras forskning.  

 

Respondenterna lyfter även att spelutvecklingsföretagen kan ge ut sina spel i ett tidigare stadie 

och för att sedan släppa mer innehåll och därigenom utöka intäkterna för sina spel. Detta är en 

tvetydig aspekt då det även var respondenter som påpekade detta som en negativ aspekt för 

spelutvecklarna. Detta svar kan bero på att vi bad respondenterna att bortse från sina 

personliga åsikter vilket resulterat i att vi fått in olika reflekterande svar. Ytterligare svar från 

respondenterna var uppfattningen att om ett spelföretag släpper sina spel tidigare skapar detta 

ökad popularitet för spelutvecklingsföretagen. Detta kan bero på att respondenternas 

uppfattning om detta beror på tankar att ett företag som släpper många spel oftare är bättre.  
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Alla svaren från respondenterna har gjort att vi har fått en bredare och djupare syn hur de 

förhåller sig till mikrotransaktioner.  Studien har påvisat respondenternas attityd mot 

mikrotransaktioner och vad spelutvecklare gör för att få spelarna att känna sig hörda, behövda 

samt hur spelutvecklare använder strategin för att möjliggöra den bästa spelupplevelse för 

spelarna. Vilket leder till vår slutsats om fenomenet. 
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6. Slutsats 
 

Denna studie är utförd utifrån frågeställningen hur spelare förhåller sig till mikrotransaktioner 

och på vilka sätt spelutvecklare påverkar spelare att genomföra köp. För att besvara 

frågeställningen har en studie av mixad metod genomförts på spelare av olika spelplattformar.  

 

Forskningen har visat att det finns en blandning av åsikter hos respondenterna. Vi ser tydligt, 

både genom tidigare forskning samt vad studiens respondenter svarat, att mikrotransaktioner 

har blivit alltmer accepterat i spelvärlden.  De åsikter som respondenterna lyfte oftast bestod 

av: att de anser att mikrotransaktioner är bra för att de ger spelarna en möjlighet att socialisera 

med sina kompisar, motståndare eller bara betala för de delar av spelet som de faktiskt vill ha. 

Det fanns även de som ansåg att mikrotransaktioner är dåliga eller förstör spelupplevelsen för 

att företagen bara använder mikrotransaktioner ur ett vinstsyfte. Andra ansåg att 

mikrotransaktioner är bra så länge de inte påverkar spelet på ett negativt sätt såsom att köpa 

virtuella föremål som inte ger fördelar gentemot andra spelare t.ex. kläder. Forskningen visar 

på att spelutvecklarna använder sig av olika strategier och psykologiska aspekter för att få 

spelarna att genomföra mikrotransaktioner. Specifikt fann vi att de sociala och emotionella 

aspekterna ur ett psykologiskt perspektiv användes. Där den sociala aspekten har störst fokus 

betonas viljan att sticka ut och vara bättre än vänner och motståndare. Angående de 

emotionella faktorerna betonar spelutvecklarna att de använder sig av bristen på tålamod för 

att få spelarna att genomföra mikrotransaktioner. Genom att lyssna ytterligare på spelarna och 

applicera nya infallsvinklar för mikrotransaktioner kan det påvisas att fenomenet kan nyttjas 

till ännu större fördelar för alla parter i framtiden. Genom att beakta spelarnas åsikter kan det 

resultera i mer rättvist innehåll som spelarna önskar och större intäkter för 

spelutvecklingsföretagen. Däremot kan en alltmer positiv syn på mikrotransaktioner skapa ett 

beroende vilket i sin tur eventuellt måste ses över.  

 

6.1  Metodreflektion 

 

Vi anser att det finns antydan till reliabilitet i forskningen då vi använder oss av spelare på 

internationella forum som har likartade åsikter enligt vår uppfattning. Detta innebär att om 

andra forskare skulle använda sig av de forumen(GamersGate och GAMERSBible) skulle 

detta resultera i liknande resultat. Det är detta som Recker (2013) beskriver som 

generaliserbarhet. Vi tror också att svaren som respondenterna är trovärdiga då enkäten var 

anonym och att vi därför inte heller kunde påverka dem när de skrev. Däremot så kan 

beskrivningarna på några av frågorna styrt respondenterna till att svara på vad vi som forskare 

vill veta. Recker (2013) belyser att trovärdigheten ligger i att respondenterna svarar efter 

deras egna tyckte. Vi anser att det går att bekräfta de påståenden och slutsatser som vi har 

gjort då teorin vi bygger studien på enligt vår uppfattning är korrekt och stärker de slutsatser 

vi gjorde. Däremot måste antalet respondenter tas i beaktande då vi eventuellt har något tunt 

underlag. Andra tillvägagångssätt som hade kunnat appliceras på studien är semi-

strukturerade intervjuer då det eventuellt är lättare att få ett sammanhang och mer valid data 

eftersom följdfrågor kan ställas till informanterna (Gurland et al. 1976). Vår forskning utreder 

hur spelarna förhåller sig till mikrotransaktioner och vad spelutvecklarna gör för att spelarna 

ska genomföra köp. Ett tips inför för framtida forskning i ämnet är att använda sig av fler 

respondenter då det ökar resultatets trovärdighet och validitet enligt Bryman (2012) vilket 

styrker forskningens teorier och slutsatser. En annan begränsning som kan identifieras är att 

endast enkäter användes som underlag för studien. Här hade semi-strukturerade intervjuer 



 

- 55 - 

kunnat användas för att få en djupare förståelse om fenomenet och kunna tolka kontexten 

utifrån informantens svar på ett mer pålitligt vis. Forskningen använde sig av en mixad metod 

med mer kvalitativa inslag för att få en bredare inblick på forskningen hade en mer kvantitativ 

infallsvinkel kunnat användas. Majoriteten av respondenterna som svarade på 

enkätundersökningen befann sig i ålderskategorierna mellan 16 och 49 år. Detta kan bero på 

att de forum som enkäten har publicerats i eventuellt har mer deltagare runt det åldersspannet 

samt av det manliga könet. Som en avslutning kunde forskningsfrågan delats upp i hypoteser 

eller delfrågor för att lättare kunna studera det specifika problemet eller frågeställningen. 

 

6.2 Bidraget till informatik 

 

Vi anser att forskningen har bidragit till informatiken då vi har gett en bred syn på hur spelare 

förhåller sig till mikrotransaktioner med både negativa och positiva synsätt. Forskningen 

lyfter hur spelutvecklarna gör för att få sina spelare att genomföra mikrotransaktioner då de 

ger gehör för sina spelares idéer och använder sig av de psykologiska aspekterna såsom 

tålamod. Det finns antydan på att spelutvecklingsbranschen potentiellt kan skapa en miljö som 

främjar ett beroende för att genomföra köp. På grund av detta anser vi att vår forskning har 

bidragit till informatiken och eventuellt ger en grund för framtida forskning på fenomenet. 

 

6.3 Framtida forskning 

 

I studien har vi undersökt hur spelare förhåller sig till mikrotransaktioner och på vilka sätt 

spelutvecklare påverkar spelare att genomföra köp. En aspekt som hade varit intressant att 

forska vidare på är den etiska aspekten då det var många respondenter som var oroliga över 

hur informationen behandlas. Förslag på fortsatt forskning: Hur spelutvecklingsbranschen 

förhindrar att barn köper eller hur spelutvecklingsföretagen agerar gentemot det etiska 

perspektivet. Utifrån den teori som vi använt oss av och de resultat vi samlat in kan detta vara 

ett intressant forskningsämne då vi anser att det inte finns tillräckligt med forskning inom 

detta område. 
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På sektionen för informationsteknologi har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. Därför har vi 
skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och sammanhang är 
andra viktiga begrepp. På sektionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare som mellan företag 
och utbildning. 
 
Våra utbildningar med huvudområdet informatik är centrerade kring grundläggande begrepp som 
systemutveckling och verksamhetsutveckling. Inom vårt breda spektrum av inriktningar finns allt ifrån att 
programmera avancerade system, analysera behov och krav på verksamheter, till att bedriva integrerad IT- 
och affärsutveckling, dock med gemensamt syfte att verka för god IT-användning i företag och 
organisationer. 
 
Vid sektionen bedrivs IT-relaterad forskning inom högskolans forskningsområde Handel & IT. 
Forskningsverksamheten är huvudsakligen ämnesmässigt inom datavetenskap respektive 
systemvetenskap. Speciella fokusområden är data science respektive information systems science.   
Forskningen är både vetenskapligt och professions-orienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att 
forskningen i många fall bedrivs med grund i domänspecifika verksamhetsbehov, med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens professionsinriktning 
manifesteras också ofta genom vår delaktighet i Swedish Institute for Innovative Retailing (SIIR), som är 
en centrumbildning vid Högskolan med syfte att bidra till handelsföretag och det omgivande samhället 
med utveckling av innovativ och hållbar handel. 
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