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Sammandrag: Denna studie behandlar skillnader i konsumenternas köpbeteende 

gällande virtuella gods i PC-spel med olika inkomstmodeller. Studien granskar 

motivationen för spelandet, skaffandet och köpandet av virtuella gods. 

Inkomstmodellerna som granskas är traditionell detaljhandel och gratisspel med 

mikrotransaktioner. Spelindustrin använder sig för det mesta ännu av traditionell 

detaljhandel, men de stigande kostnaderna har lett till att tillverkarna försökt hitta nya 

inkomstmodeller. Mikrotransaktioner har blivit ett hett ämne p.g.a. populariteten av 

framgångsrika spel som implementerar denna inkomstmodell. Inga akademiska 

studier har gjorts om skillnaderna i konsumtionen av virtuella gods i spel med dessa 

två inkomstmodeller. 

Teoridelen bygger på att undersöka de tidigare och nuvarande inkomstmodellerna för 

spel. Härefter behandlas virtuella gods generellt och motivation för både skaffandet 

och köpandet av virtuella gods. Studien görs som en kvantitativ deduktiv studie. 

Datainsamlingen skedde genom två ospärrade självurvalsenkäter som lades upp på 

den virtuella anslagstavlan Reddit.com. Den insamlade data analyserades sedan 

genom att använda PLS-SEM. 

I studien kommer det fram att det finns signifikanta skillnader i orsakerna för varför 

spelarna skaffar och köper virtuella gods i spel som använder olika inkomstmodeller. 

Bl.a. spelar vana och personliga resurser en stor roll i spelarnas köpande och skaffande 

av virtuella gods. Resultaten ger ny insikt till vad som påverkar spelarnas konsumtion i 

spel och hur denna konsumtion skiljer sig i spel med olika inkomstmodeller.   

Nyckelord: inkomstmodell, PC, PLS-SEM, köpbeteende, virtuella gods, 
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1 INLEDNING 

Spelandet i dess olika former har varit ett tidskrävände sätt att använda sin fritid sedan 

början av 1950-talet (Winter 2012). Fastän spelandet ändrats mycket sedan dess 

uppkomst, har spelets inkomstmodeller ändrat förvånansvärt lite. Den traditionella 

inkomstmodellen går ut på att tillverkaren eller utgivaren finansierar spelets 

producering, och när spelet är färdigt säljs det i en affär för ett pris (vanligen mellan 

50-70€). Modellen har fungerat bra, och tillverkarna har ökat sin försäljning årligen. 

Problem med denna inkomstmodell kom fram med uppkomsten av de nya HD (High 

Definition)-konsolerna. Dessa konsoler möjliggjorde mycket imponerande grafik, 

vilkets skapande krävde i sin tur mycket mera personal och en större budget. De största 

budgeterna för nya konsolspel har rapporteras vara hundratals miljoner dollar (Fritz 

2012).  

Budgeternas kontinuerligt ökande storlek har lett till att speltillverkarna blivit 

försiktigare med att ta risker, eftersom ett misslyckat projekt i värsta fall kan betyda 

konkurs för producenten. Eftersom spelandet blivit mer socialt, är det praktiskt taget 

ett krav att alla spel kan spelas av flera spelare. Att uppehålla denna möjlighet kräver 

extra monetära insatser av tillverkaren (datorer, el, bandbredd), som kostar relativt lite 

per månad, men kan växa till större summor under en längre tid. När man ännu 

beaktar att spelen vanligen säljs normalt (d.v.s. engångspris i förväg), leder det till att 

kostnaderna fortsätter kontinuerligt ännu länge efter att inkomsterna slutat. De höga 

kostnaderna och behovet för speltillverkarna att vara lönsamma har lett till en viss 

slags försiktighet. I stället för att sätta sina pengar på ett nytt spel är det säkrare att 

producera uppföljare till populära spelserier, vilket i sin tur har lett till minskad 

innovation. Dessa fenomen har lett till att tillverkarna börjat leta efter nya sätt att öka 

inkomsterna, inte endast de totala, utan framför allt inkomsterna under spelets livstid, 

som därmed jämnar ut inkomsterna och utgifterna. 

 

Som lösning till detta har speltillverkarna utvecklat nya inkomstmodeller. 

Speltillverkare idag använder sig av olika sätt att göra pengar, av vilka det vanligaste 

ännu också är att ta betalt för spelen i förväg. Spelen kan vara allt från mobilspel som 

kostar 99c till konsolspel som kostar 79€. Ett annat populärt sätt att ta betalt, som 

speciellt används i s.k. MMORPG-spel (Massive Multiplayer Online Roleplaying 

Game), är att ha en månadsavgift. Månadsavgifter fungerar dock inte i alla spel, 

eftersom spelarna måste anse att de får tillräckligt nytta av spelet för de pengar de 
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använder. Detta kräver ständiga uppdateringar i innehållet av spelet, så att spelarna 

orkar fortsätta spela. Ett relativt nytt sätt att göra pengar på spel är att utnyttja en s.k. 

free to play-modell (F2P). Detta innebär att spelet är helt och hållet gratis att spela, 

men genom att använda riktiga pengar på det (s.k. mikrobetalningar) får man olika 

förmåner i spelet. Detta har visat sig vara en mycket framgångsrik modell om 

implementerad på rätt sätt. 

 

1.1 Problemformulering 
 

Spelandet har blivit ett alltmer vanligt sätt att använda sin fritid. Genom uppkomsten 

av mobiltelefoner och surfplattor, har allt fler människor fått möjligheten att spela. 

Spelindustrin har vuxit ständigt och marknaden har estimerats vara 63 miljarder dollar 

2012, och öka till 78 Miljarder dollar år 2017 (DFC Intelligence, 2013). Spelindustrin 

har därmed blivit en av de största underhållningsindustrierna. Videospelens budgeter 

har också ökat kraftigt i samband med uppkomsten av de nya spelkonsolerna. I 

genomsnitt kostar det 28 miljoner dollar att utveckla ett spel för dagens konsoler, och 

det har rapporterats spel med budgeter över 265 miljoner dollar (McLaughlin, 2013, 

Crossley R., 2010). Stora budgeter innebär att risken för utgivaren växer och ett stort 

projekt som misslyckas kan ha en mycket stor negativ påverkan på företaget.  

Eftersom utvecklingen av videospel är riskfyllt, har utgivarna försökt minimera dem på 

två typiska sätt: 1. Minimera risken för spelutvecklingen, d.v.s. utveckla uppföljare till 

populära spel och 2. Försöka få spelarna att betala mera för spelen. Det första sättet 

minskar kreativiteten i spelbranschen och det har visat sig att utvecklingen av likadana 

spel inte automatiskt betyder att de alla är framgångsrika. Problemet med att konstant 

öka själva spelens pris ligger i att spelarna har en begränsad budget att lägga på spelen. 

Resultatet av detta är att spelutvecklarna kommit fram till tre huvudsakliga 

inkomstmodeller för spel: 1: betala i förväg 2: betala månadsavgift och 3: betala 

mikrotransaktioner. Dessa tre modeller kan också kombineras, t.ex. betala i förväg och 

betala månadsavgift, eller betala i förväg och betala mikrotransaktioner. 

Mikrotransaktioner i detta sammanhang betyder oftast någon slags virtuella gods som 

kan köpas för riktiga pengar. Dessa virtuella gods kan antigen rakt påverka spelfiguren 

och spelandet (t.ex. ny utrustning) eller de kan vara enbart kosmetiska (t.ex. kläder). 

En stor del av de ekonomiskt mest framgångsrika spelen de senaste åren utnyttjar 

mikrotransaktioner (Vella 2013).  
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Det finns exempel på både framgångsrika och misslyckade spel inom alla dessa 

inkomstmodeller. Det kan påstås att orsaken för misslyckade spel är den låga 

kvaliteten, och att framgången endast beror på deras överlägsna kvalitet. Fastän detta 

skulle vara sant, måste tillverkarna göra spel som gör pengar och detta innebär att 

mikrotransaktioner är en bra lösning. De möjliggör en kontinuerlig inkomst under 

spelets livstid, vilket betyder att tillverkaren också har en orsak att fortsätta utveckla 

spelet. Detta leder i sin tur till bättre spel.  

Spel kan vara ekonomiskt framgångsrika oberoende av vilken inkomstmodell de 

använder. Eftersom mikrotransaktionsmodellen har visat sig i bästa fall vara extremt 

framgångsrik (t.ex. Clash of Clans, Candy crush saga) och i värsta fall katastrofal 

(Diablo 3), kan det vara ändamålsenligt att studera hur spelarna själv ser på sina 

konsumtionsvanor i spelen. Genom att studera spelarnas konsumtionsvanor i spelen 

kan vi hitta orsaker till denna konsumtion. 

Det finns ingen entydig information om storleken av marknaden för virtuella gods. 

Enligt vissa estimeringar var marknaden år 2007 över 2 miljarder dollar (Lehtiniemi 

2007) och de senaste estimeringarna värderar marknaden upp till 15 miljarder dollar år 

2012 (Superdata 2012). Spelarna har en viss motvilja gentemot köp av virtuella gods för 

riktiga pengar (Taylor 2002:231, Burke 2002:31, Bartle 2004:7). Detta innebär att det 

är mycket viktigt att spelupplevelsen inte störs av möjligheten att köpa virtuella gods 

för riktiga pengar. Spel som ger spelarna möjligheten att avancera genom att använda 

pengar brukar vara ogillade. Ett spel som har en dåligt implementerad marknad för 

virtuella gods kan snabbt märka att spelarna lämnar spelet, vilket är något som t.ex. det 

populära spelet Diablo 3 fick märka (Hight 2013). 

 

Marknadens storlek och populariteten av free-to-play spelen (t.ex. Clash of Clans) har 

bevisat att spelarna är färdiga att lägga riktiga pengar på virtuella gods (Strauss 2013). 

Inkomstkällan har blivit mycket viktig för speltillverkarna, men relativt lite forskning 

har gjorts inom området. Det har studerats vad som får spelare att använda riktiga 

pengar på virtuella gods (t.ex. Guo & Barnes 2007), och vad som gör de virtuella godsen 

attraktiva (Oh & Ruy 2007, Hamari & Lehdonvirta 2010), men det har inte studerats 

hur spelarnas konsumtion av virtuella gods skiljer sig i spel med olika 

inkomstmodeller. Genom att studera skillnader i konsumtionen av virtuella gods 

mellan två av de populäraste inkomstmodellerna (free-to-play och pay-to-play), kan 

speltillverkarna få ny insikt i hur de bäst kan implementera handeln med virtuella gods 
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i sina spel. Detta i sin tur kan leda till mer underhållande spel för spelarna och större 

inkomster för tillverkarna.  

 

1.2 Syfte 
 

Syftet med detta arbete är att undersöka hur spelarnas konsumtion av virtuella gods 

skiljer sig mellan spel som är gratis att spela (F2P, free to play) och spel som kostar att 

spela (P2P, pay to play). I studien granskas två olika populära spel som innehåller en 

möjlighet att köpa virtuella gods för riktiga pengar. Dessa två spel har olika 

inkomstmodeller. Spelen är Team Fortress 2 (TF2) och Counter-Strike: Global 

offensive (CS:GO). 

Forskningsfrågan som uppstår är därmed:  

Hur skiljer sig spelarnas köpbeteende gällande virtuella gods i PC-spel med 

olika inkomstmodeller? 

1.3 Avgränsningar 
 

Eftersom det finns ett stort antal spel med olika inkomstmodeller, har jag valt att 

studera två populära spel inom sin inkomstmodell. De två inkomstmodellerna jag 

studerar är Free-to-play med mikrotransaktioner (Team Fortress 2) och Pay-to-play 

med mikrotransaktioner (CS:GO). Studien avgränsas endast till dessa spel. Spelarna 

som undersöks behöver inte ha spelat båda spelen ifråga, utan kravet är att spelarna 

spelat och använt pengar på åtminstone ett av spelen.  Ingen avgränsning av kön eller 

nationalitet görs. 

 

1.4 Studiens uppbyggnad 
 

Studien är upplagd i sex olika rubriker: Inledning, inkomstmodeller för spel, 

litteraturgranskning, metodik, resultat och avslutande diskussion. Inledningen 

beskriver kort bakgrunden i ämnet och belyser tidigare forskning och dess 

begränsningar. Dessutom förtydligas problemformuleringen, syftet och studiens 

avgränsningar. 
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Det andra kapitlet behandlar spelens olika inkomstmodeller. Här förklaras först hur 

spelen har tidigare gjort pengar och hur spel idag gör sina pengar. Härefter förklaras 

vilka inkomstmodeller valdes och varför. Specifika drag för inkomstmodeller gås också 

igenom och orsaker för dem diskuteras. Slutligen diskuteras hur dessa 

inkomstmodeller kan påverka spelarnas användning av pengar på virtuella gods. 

 

Tredje kapitlet är litteraturgenomgången. Här granskas tidigare forskning inom 

området, och en teoretisk referensram byggs upp på basen av forskningen. Denna 

referensram används i följande kapitel som basen för studien. Forskningen som 

granskas behandlar virtuella gods generellt, motiv för skaffande och köpande av 

virtuella gods, studier om vad som gör de virtuella godsen attraktiva och studier om 

spelarnas attityder gentemot köp av virtuella gods i spel. 

 

Metodikdelen går ut på att förklara vilken teknik för den empiriska delen som valdes 

och orsakerna för detta val. Här granskas också processen för att bygga upp 

frågeformuläret för studien. Efter detta presenteras hypoteserna. Slutligen förklaras 

samplet i undersökningen och studiens trovärdighet och pålitlighet granskas. 

 

I resultatkapitlet förbereds data för analys och här presenteras empirins deskriptiva 

resultat. Efter detta analyseras den erhållna data genom PLS-SEM (Partial least 

squares structural equation modeling) och hypoteserna testas. 

 

Avslutande diskussionen går ut på att diskutera de erhållna resultaten och resultaten 

för testerna på hypoteserna. Efter detta diskuteras studiens slutsatser i relation till 

tidigare studier och betydelsen av dessa slutsatser. Slutligen diskuteras studiens 

generalisering, begränsningar och idéer för fortsatt forskning. 
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2 INKOMSTMODELLER FÖR SPEL 

I detta kapitel går jag kort igenom de fem olika inkomstmodellerna videospelsindustrin 

genomgått. Denna genomgång görs för att förklara hur tillverkarna tidigare gjort 

pengar med spelen och hur den stora ändringen i modellerna har lett till att virtuella 

gods blivit ett anmärkningsvärt sätt att göra pengar. Förändringen i 

inkomstmodellerna från säljandet av spel till försäljningen av virtuella gods är stor, och 

kräver ett helt nytt infallssätt för hur spel planeras och utvecklas. Det måste dock 

påpekas att dessa modeller inte är ömsesidigt uteslutande, utan ofta används av 

tillverkarna tillsammans. 

2.1 Arkadspel 
 

Den första inkomstmodellen för videospelsindustrin var att ha en 25c avgift för att 

spela ett spel. Denna pay-to-play modell har sitt ursprung i San Francisco i slutet av 

1800-talet där den användes i hasardspel. 50 år senare användes samma modell i sk. 

underhållningsmaskiner, som fungerade som grunden för flipper- och videoarkadspel. 

(Vogel 2004) Modellen att betala en 25c avgift för ett spel verkar mycket enkel, och för 

spelarna är den också det. För tillverkarna å andra sidan, var den mycket mer 

komplicerad. I Jeff Elys bok "The Economics of Pinball" (citerad i Van Dreunen 2011) 

förklarar han: 

 

 “Målet var att garantera att ett visst procentantal, t.ex. de högsta 5 % av alla resultat 

skulle vinna ett gratisspel. Resultatnivån som ger gratisspelet ändrar beroende på 

maskinen, läget och tiden. Algoritmen beräknade ett histogram av resultaten och satt 

tröskelvärdet för gratisspelet vid de högsta 5 %. Senare versioner lät tröskelvärdet 

stiga snabbt för att motverka "wizard-goes-to-the-cinema"-problemet. "Wizard-goes-

to-the-cinema"-problemet uppkommer när maskinen har justerat resultatnivån för 

gratisspelet lågt eftersom det spelats för det mesta av nybörjare. Sedan när en 

högpresterande spelare börjar spela får han gratisspel konstant. (Egen översättning) 

Denna inkomstmodell har en mycket hög inträdeströskel, eftersom tillverkningen av 

spelen kräver kunskap i många olika områden t.ex. tillverkning, hopsättning, 

distribution och uppehållning. Utvecklingen och tillverkningen av dessa maskiner är 

mycket dyrt, och utvecklingen av ett spel kunde kosta upptill 1 miljon dollar. Arkadspel 

är också fysiskt stora och tunga och måste tömmas med jämna mellanrum. Allt detta 
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innebär att tillverkningen av arkadspel är ett arbetsintensivt område. Detta gynnar 

företag som kan utnyttja storleksfördelar. (Vogel 2004) Denna inkomstmodell finns 

kvar ännu idag, men dock i mycket mindre grad än under sin lönsammaste tid i mitten 

av 1990-talet. 

2.2 Traditionell detaljhandel 
 

Detaljhandel i fysiska butiker har traditionellt varit den modell där videospelindustrin 

har gjort största delen av sina intäkter. Modellen har sin bakgrund i säljandet av 

videospelshårdvara. Videospelstillverkarna märkte redan tidigt att kompetent hårdvara 

var ett anmärkningsvärt motiv för konsumenternas köp av videospel. En spelkonsol 

som var avancerad, ledde till högre försäljning av spel. Utvecklingen av ny hårdvara var 

och är fortfarande tidsintensivt och dyrt, vilket ledde till att inkomstmodellen för 

mjukvaran (själva spelen) i videospelindustrin är mycket lik inkomstmodellen för 

engångsrakapparater. Detta innebär att tillverkarna är färdiga att sälja själva 

spelkonsolen för förlust för att driva försäljningen av spelen som gör vinsten. Detta är 

ett mycket vanligt sätt i videospelsindustrin, och största delen av spelkonsolerna säljs i 

början med förlust (Businessweek 2005, Niccolai 2006). Senare i spelkonsolernas 

livscykel driver ofta tillverkningsprocessens mognande och stordriftsfördelarna 

konsolens tillverkningskostnader så lågt att tillverkaren gör vinst också på 

försäljningen av själva spelkonsolen.  

 

Stora återförsäljare som Amazon och Wal-Mart hör till de största återförsäljarna av 

videospel, och har därmed stor kontroll över inkomsternas fördelning. Återförsäljarnas 

kontroll beror på att de är de som är i kontakt med konsumenten. En återförsäljare kan 

t.ex. bestämma att den inte säljer spel som är förbjudna för personer under 16 år, vilket 

leder till att tillverkaren förlorar en stor del av sin försäljning. År 2009 utgjorde de fyra 

största återförsäljarna i USA över 75 % av marknaden av videospelens detaljhandel 

(Pachter 2009). Vanligen får återförsäljaren ca. 20 % av försäljningspriset. Följande 

tabell visar fördelningen av marginaler hos olika videospel. 
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Tabell 1 Marginaler för videospel 

 

PC 

CD-

ROM 

Spelkonsoler 

DVD 

Nya 

Spelkonsoler 

DVD 

Nintendo 

DS 

spelkort 

PSP 

UMD 

Priset i detaljhandel 49,99 39,99 59,99 34,99 39,99 

Detaljhandelns andel 10,00 8,00 12,00 7,00 8,00 

Grosspriset för spelpubliceraren 39,99 31,00 47,99 27,99 31,99 

      

Kostnader för sålda gods      

Tillverkning/paketering 2,00 2,00 2,00 3,00 2,00 

Rojaltybetalningar för hårdvaran 0,00 6,00 10,00 4,00 5,00 

Rojaltyn för licensierat innehåll 0-8,00 0-6,00 0-9,50 0-6,00 0-6,00 

Utvecklingskostnader 1-7,00 1-5,00 1-10,00 1-3,00 1-4,00 

      

Totala kostnader för sålda gods      

Låg 3,00 9,00 13,00 8,00 8,00 

Hög 17,00 19,00 31,50 16,00 17,00 

Genomsnitt 10,00 14,00 22,25 12,00 12,50 

      

Spelpublicerarens 

bruttovinstmarginal 
     

Hög 92% 72% 73% 71% 75% 

Låg 57% 41% 34% 43% 47% 

Genomsnitt 75% 56% 54% 57% 61% 

      

Tredjepartens återförsäljare 0-4,00 0-4,00 0-4,00 0-4,00 0-4,00 

Alla pris i USD      

Översatt från Pachter (2009):105 

 

Detaljhandeln för videospel är också mycket kraftigt delad i säsonger, och en stor del av 

försäljningen görs i slutet av året. I genomsnitt stod decembermånad för nästan 20 % 

av den årliga försäljningen under åren 1997-2003. December kombinerat med 

november och januari står för ca. 40 % av den årliga försäljningen. (Copeland 2008) 

Eftersom denna tre månaders period utgör en så stor del av den årliga försäljningen, 
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använder företagen en stor mängd pengar på marknadsföringen under perioden. 

Eftersom återförsäljarnas utrymmen är begränsade, leder detta till tävling inom 

spelmarknaden under julsäsongen. Tävlingen leder till att tillverkarna ökar sin 

marknadsföring för att skilja sig från andra tillverkare, vilket innebär ökade kostnader.  

Detaljhandelsmodellen står ännu också för största delen (ca. 73 % år 2010) av 

intäkterna för videospelindustrin. Andelen har dock minskat från år 2007 när den 

nådde sin höjdpunkt 81 %. (ESA 2013) 

2.3 Digital distribution 
 

Digital distribution, d.v.s. att sälja spel rakt till konsumenterna utan någon fysisk 

media, har blivit ett av de mest använda sätten att sälja videospel under de senaste 

åren. Själva fenomenet började dock redan på 80-talet med Mattels Intellivision-

spelkonsol, som möjliggjorde att spelarna kunde ladda ner spel till en specifik tom 

kassett (Lowensohn 2009). Det räckte dock ännu nästan 20 år före digital distribution 

slog igenom på riktigt med uppkomsten av Steam-plattformen på PC och Xbox-

marketplace-plattformen. 

Digital distribution till spelkonsoler har funnits länge, men först på 2000-talet slog det 

igenom. Digital distribution började i början av 80-talet, men försöken präglades av 

problem som berodde på hårdvarans kapacitet och nätverkens långsamhet. På 90-talet 

var det de stora konsoltillverkarnas tur att försöka. Sega och Nintendo hade båda 

plattformer i Japan som möjliggjorde digital distribution till deras populära Genesis 

och SNES-konsoler. Dessa krävde dock specifika dyra tilläggsdelar för att fungera och 

eftersom nätverksinfrastukturen inte var på plats, blev de aldrig speciellt populära. 

(Lowensohn 2009) Dagens spelkonsoler har alla inbyggda plattformer för digital 

distribution, och det har blivit ett av de primära sätten för att sälja spel. Spelen som kan 

laddas är både äldre och helt nya och prisen är jämförbara med prisen för spelen hos 

traditionella återförsäljare. 

PC-spelarna hade kontakt med populär digital distribution i ett tidigare skede än 

spelkonsolerna. Redan i början av 90-talet började vissa speltillverkare distribuera sina 

spel digitalt över internet. Ett av de mest populära försöken var spelet Doom. 

Tillverkaren Id Software publicerade en del av spelet som en gratis nerladdning år 

1993. Under de följande två åren installerades spelet över 10 miljoner gånger (Kushner 
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2003:158). Detta var en oerhörd mängd installeringar, och spelet var installerat enligt 

vissa källor på fler datorer än det nya operativsystemet Windows 95. 

Det följande stora steget i digital distribution inom PC-marknaden togs år 2003 när 

företaget Valve kom ut med sin digitala distributionsplattform Steam. Företaget hade 

utvecklat det mycket populära spelet Half-life och den andra delen som gavs ut krävde 

att spelaren använde sig av Steam-plattformen. Plattformen har idag blivit den 

dominanta för distribueringen av digitala spel på PC, och har över 65 miljoner konton 

och kontrollerar över 75 % av digitala marknaden på PC. (Edwards 2013, Valve 2013) 

Den tredje plattformen där digital distribution kommer fram är mobilspelandet. 

Mobilspelandet har funnits nästan lika länge som mobiltelefoner, men spelandet slog 

igenom först efter att smarttelefonen blev populär. Spelutvecklingen för de första 

smarttelefonera var problematisk eftersom infrastrukturen för distribution inte ännu 

fanns, och utvecklaren måste få spelen att fungera på hundratals olika 

mobiltelefonsmodeller. Mobiloperatörerna kunde också förorsaka problem eftersom de 

kunde kräva att spelet fungerar på hela deras sortiment av telefoner. Detta i sin tur 

kunde betyda tiotals modeller, alla med olika tekniska specifikationer. Uppkomsten av 

Apples iPhone år 2007 ledde till den moderna mobilspelsmarknaden. Företaget var det 

första som erbjöd utvecklarna ett vertikalt integrerat ekosystem. Hårdvaran, mjukvaran 

och distributionen var alla kontrollerade av Apple, vilket ledde till att utvecklingen och 

publiceringen blev mycket lättare. Detta ledde till att marknaden för mobilspel växte 

mycket kraftigt (ESA 2012). 

Det finns säkert många orsaker till att digital distribution har blivit populärt, men en av 

de största orsakerna är definitivt utvecklingen av bredbandskapaciteten. Eftersom 

spelarna har möjlighet att skaffa tillräckligt snabbt bredband, har det möjliggjort att de 

kan köpa spel hemifrån och börja spela dem minuter senare när spelet laddats. Digital 

distribution är också mycket billigare för tillverkarna, eftersom ingen fysisk media 

behövs. Digital distribution kräver praktiskt taget inte heller något fysiskt utrymme för 

spelen, vilket i sin tur betyder att de digitala marknadsplatserna kan uppehålla et 

sortiment som inkluderar alla spel, både gamla och nya. För spelarna betyder det att de 

lätt hittar spelet de behöver utan faran att spelet tar slut. En annan stor orsak för 

digitala distributionens popularitet för tillverkarna är piratkopiering och 

återförsäljning. Eftersom spelen ofta kräver en unik kod för att kunna spelas, och 

denna kod kollas via internet när spelet startas, blir spelandet med olagliga kopior 

svårare.  
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Återförsäljningen har varit problematisk för tillverkarna. Spel som återförsäljs ger 

ingen inkomst åt tillverkaren. Genom digital distribution blir återförsäljning också 

svårare eftersom spelet låses till spelaren/spelkontot. Tillverkarna får också en mycket 

större del av försäljningen eftersom digital distribution förbigår de traditionella fysiska 

försäljarna. Enligt vissa estimeringar får tillverkarna en bruttomarginal upptill 70 % via 

digital försäljning jämfört med ca. 30 % vid traditionell försäljning (Chiang 2011). 

Digital distribution ger också möjligheten att lätt sälja tillägg och extra innehåll till 

spelaren. Försäljningen av olika DLC (Downloadable content) -paket, som tillför 

extrainnehåll till spelet, har blivit ett alltmer populärt sätt att öka spelets försäljning. 

 

2.4 Abonnemang 
 

Abonnemang har fungerat som ett bra sätt att göra pengar med olika 

underhållningsprodukter. Musik- och filmindustrin har använt sig av abonnemang i 

många framgångsrika produkter, t.ex. TV-paket och Spotify. Spelindustrin har också 

försökt få spelare att betala månadsavgifter för spel, men med sämre framgång. 

Abonnemang har fungerat bäst för sk. MMO (Massive Multiplayer Online) -spel. De 

första kommersiella spelen med abonnemang uppkom i början av 80-talet. Dessa spel 

spelades på CompuServe online-tjänsten och kostade 12 dollar/timme (Koster 2002). 

Det första stora MMO-spelet var Ultima Online år 1997, vilket hade som bäst över 100 

000 abonnerare (Dibbell 2003). Blizzard Entertainments spel World of Warcraft är de 

kommersiellt mest framgångsrika spelet med abonnemang. Spelet hade som bäst över 

10 miljoner betalande kunder. Den våldsamma tävlingen på MMO-marknaden uppkom 

efter WoW-spelets popularitet, vilken har lett till att en stor del av de nya MMO-spelen 

har svårigheter att uppnå tillräckligt stora mängder abonnerare för att vara lönsamma. 

Detta kan bero på att MMO-spelen kräver en mycket stor tidsinsats och spelarna har 

praktiskt taget inte möjlighet att hinna spela mer en ett MMO-spel åt gången. Allt detta 

har lett till att många MMO-spel har flyttat över till F2P-modellen (t.ex. Age of Conan, 

Star Wars: the old republic), vilket innebär att spelet är gratis och spelarna kan köpa 

virtuella gods för riktiga pengar. Spelen som övergår från abonnemang till F2P, ser ofta 

sina spelarmängder växa mycket kraftigt och i många fall ser de också sina inkomster 

öka kraftigt (Reahard 2012). 
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2.5 Virtuella gods 
 

Virtuella gods som inkomstmodell började när speltillverkarna märkte att de kunde 

sälja virtuella gods till spelarna i stället för att be om månadsavgift eller använda sig av 

reklam för att få inkomst. Denna inkomstmodell kallas också 

mikrobetalningsmodellen. Redan år 2006 tjänade det koreanska socialnätverket 

Cyworld over 75 miljoner euro årligen genom att sälja virtuella gods. Största delen av 

de nya online-spelen och sociala nätverken i Japan innehåller en möjlighet att köpa 

virtuella gods. (Lehdonvirta 2009, Nojima 2008). Den västerländska marknaden såg 

virtuella gods och deras försäljning länge som en säregenhet som endast fanns i Asien. 

Först år 2009 slog virtuella gods igenom i resten av världen tack vare de populära 

sociala nätverken (t.ex. Facebook). Exempelvis hade Facebook-spelet FarmVille över 

80 miljoner aktiva spelare år 2010 (Lehdonvirta 2010). Härefter började populära 

MMORPG-spel (WoW, Lord of the Rings Online) också sälja virtuella gods till sina 

spelare som en möjlighet för extra inkomst. 

 

Principen bakom säljandet av virtuella gods är mycket lik modellen att sälja gods och 

uppgraderingar som en del av ett större sammanhang i leksaksindustrin. Virtuella gods 

som inkomstmodell har vissa unika drag som gör dem mycket attraktiva för 

tillverkaren: 1. Efter att virtuella godset är skapat, kan tillverkaren producera ett 

oändligt antal till av dem utan tilläggspris. 2. Virtuella gods kan samlas och bytas, vilket 

ökar deras användningsvärde. 3. Virtuella gods kan ändras och modifieras snabbt och 

billigt för att hitta den bästa balansen mellan utbud och efterfrågan. (Van Dreunen 

2011) 

Inkomstmodellen som baserar sig på virtuella gods utgör en lägre tröskel för spelarna 

att använda pengar på spelet. I stället för att använda upp till 70€ på ett spel i förväg, 

kan spelaren prova spelet gratis och vid behov köpa virtuella gods som är prissatta 

vanligen mycket lågt (10c-1€). Detta innebär att mängden spelare oftast är mycket stor, 

men mängden betalare är mindre. Mängden spelare som köper virtuella gods i free-to-

play spel har rapporterats vara endast 1-3% (Van Dreunen 2011). 

Virtuella gods i spel ger tillverkaren en möjlighet att kontinuerligt uppdatera spelet 

med nya gods och nytt innehåll, vilket i sin tur leder till att inkomsten från spelet är 

kontinuerlig. Traditionella fysiska återförsäljningsmodellen är mycket delad i säsonger, 

där största delen av försäljningen sker i slutet av året (Copeland 2008). Genom att 
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implementera virtuella gods kan man lättare få spelare att använda pengar på spelet 

jämt runtom året utan att använda sig av stora marknadsföringsåtgärder. Dock kräver 

denna modell att tillverkarna är aktivt involverade med kunderna och lyssnar på deras 

feedback. 

2.6 Inkomstmodellerna som valdes för studien 
 

Tack vare spelbudgeternas ökning har speltillverkarna försökt komma fram med 

inkomstmodeller som skulle öka tidsperioden de får inkomst från spelen. Den 

traditionella inkomstmodellen innebär vanligen att spelpubliceraren finansierar 

spelutvecklaren under tiden spelet utvecklas. Utvecklingstiden är ofta många år. Efter 

att spelet kommit ut, kommer största delen av inkomsterna in under några veckor. 

Publiceraren får alltså  in en stor mängd pengar under en kort tid, efter att ha betalat 

för utvecklingen i många år. Detta innebär stora risker för publiceraren. Ett spelprojekt 

som försenas, inhiberas eller säljer inte tillräckligt kan leda till stora förluster. Detta har 

lett till att olika inkomstmodeller som möjliggör inkomsternas fördelning under en 

längre tid har uppkommit. 

2.6.1 Free-to-play 

Enda sedan internets uppkomst, har digitala nöjesindustrins två inkomstmodeller varit 

att ta en avgift för tillgång och sälja reklamplats. Free-to-play inkomstmodellen började 

i Asien och har spridits snabbt till resten av världen. Idén bakom denna inkomstmodell 

är att spelet kan spelas helt och hållet gratis, men genom att använda 

mikrotransaktioner kan spelarna få ut mer av spelet. Vanligen är mikrotransaktionerna 

olika slags kosmetiska gods (alltså gods som inte påverkar spelfigurens förmågor) eller 

gods som ger olika fördelar för den betalande spelaren. Svårigheten med dessa gods är 

att balansera spelupplevelsen så att både spelare som inte betalar och spelare som 

betalar njuter av spelet. Dagens mobilspel har ofta implementerat en modell där 

spelarna betalar mikrotransaktioner för vissa fördelar. Fördelarna är oftast i form av att 

inte behöva vänta (t.ex. för att något de bygger blir klart) lika länge som de som inte 

betalar. Nya mobilspel som använder sig av denna inkomstmodell har relativt små 

produktionsbudgeter (och relativt snabba utvecklingstider), och kan i bästa fall leda till 

inkomster som är lika stora som de största sk. ”blockbuster”-spelen. Enligt vissa källor 

kostade t.ex. det mycket populära free-to-play spelet Clash of Clans endast 140 000€ 

att utveckla (Kuittinen 2012). Dock måste man förstå att utvecklingskostnaden är 

endast en liten del av spelets totala kostnader, i synnerhet när man talar om spel som 
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har miljontals spelare och kräver mycket hårdvars- och nätverkskapacitet för att 

fungera. Faktum är dock att budgeterna för dessa mobilspel är mycket mindre än 

budgeterna för nya konsolspel, samtidigt när potentialen för vinster är större. Detta 

förklarar speltillverkarnas ivrighet att utveckla mobilspel och free-to-play spel. 

 

2.6.2 Pay-to-play 

Pay-to-play är den traditionella inkomstmodellen för spel. Denna inkomstmodell 

innebär att spelaren i förväg betalar för spelet och efter det kan spela hur mycket som 

helst och när som helst. Modellen har hittills fungerat bra, men de allt större 

budgeterna för nya videospel har visat att modellen har sina begränsningar. 

Inkomstmodellen kommer antagligen att finnas kvar en längre tid, men den kommer 

troligen att förändras. Lågt prissatta mobilspel (1-5€) kommer säkert fortfarande att 

använda sig av denna inkomstmodell, men en stor del av spelen kommer troligen att 

kombinera engångsbetalningen med mikrotransaktioner. 

2.6.3 Abonnemang 

Abonnemang var en inkomstmodell som uppkom för att möjliggöra MMORPG-spel. 

Dessa spel kräver en spelvärld som alltid är öppen, samtidigt som spelarna kräver 

alltmer innehåll för att fortsätta spela. Denna kombination ledde till att den 

traditionella modellen att ta betalt i förväg inte fungerade. Största delen av spelen som 

har något slags abonnemang är MMORPG-spel, dock har en del av dessa spel redan 

implementerat mikrotransaktioner. Mikrotransaktioner implementeras eftersom de är 

relativt billiga att lägga till i spelet, och de kan föra med sig höga tilläggsinkomster. 

Vissa MMORPG-spel har inkomstmodeller som kombinerar alla tre av dem: Spelet 

betalas i förväg (t.ex. 59€), det innehåller en viss mängd månadsavgifter (t.ex. 3 

månader) och efter dessa 3 månader måste man betala en månadsavgift (t.ex. 

9,90€/mån) för att kunna fortsätta spela. Dessutom implementeras ännu 

mikrotransaktioner. Detta leder till att spelaren i bästa fall betalar tre gånger för spelet, 

varav två är kontinuerliga betalningar. 
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3 LITTERATURGRANSKNING 

Litteraturgranskningen är uppbyggd så att virtuella gods generellt behandlas först. Som 

andra del tas motivationen för att skaffa virtuella gods upp. Tredje delen är orsaker 

som gör de virtuella godsen attraktiva för spelaren, varefter problemen med virtuella 

gods behandlas och slutligen sammanfattas diskussionen i kapitlet. Alla delar ser på 

litteraturen både ur synvinkeln av F2P-spel och P2P-spel. 

 

3.1 Virtuella gods 
 

Hur är det möjligt att människor idag vill använda pengar på virtuella gods som för 

många personer verkar onödiga? - Enligt Lehdonvirta (2009[2]) har fenomenet att 

göra med hur viktiga de digitala platserna har blivit i våra liv. En stor del av vårt liv, allt 

från hobbyer, vänskap och arbete utförs idag m.h.a. mobiltelefoner, sociala nätverk och 

online-spel. De virtuella godsen är uppbyggda på ett sådant sätt att de har en viktig 

funktion i dessa digitala platser. Lehdonvirta (2009[2]) konstaterar också att 

konsumenterna idag köper virtuella gods för många samma orsaker de köper materiella 

gods. 

 

Det finns endast ett fåtal studier om virtuella marknader eller virtuella gods. Ämnet har 

blivit allt mer populärt efter framgången av F2P-spel som oftast använder sig av 

mikrobetalningar (för virtuella gods) för att göra pengar. Lehdonvirta (2009) har 

kalkylerat att det finns ca. 80 artiklar om ämnesområdet virtuella ekonomier. Oftast 

handlar dessa artiklar om de lagtekniska frågorna som uppstår med äganderätten av 

virtuella gods, men en del av de nyare artiklarna behandlar också virtuella gods och 

spelarnas reaktioner till dem. 

 

Virtuella gods kan definieras på många sätt. En av de enklaste definitionerna är ”gods 

som existerar i en virtuell värld”. Det finns dock vissa problem med denna definition, 

eftersom den innebär att vissa virtuella transaktioner (MP3-filer) också kan anses höra 

till virtuella gods (Lehdonvirta 2009). Guo och Barnes (2012) definierar virtuella gods i 

sin studie som ”icke-fysiska gods som kan skapas och användas endast i virtuella 

världar för att öka spelarnas nöjesupplevelse”. Virtuella gods är förenklat sagt inlägg i 

tillverkarens databas, och deras utseende och funktion beror helt och hållet på spelet i 

fråga. Virtuella gods har dock två gemensamma drag: varje virtuellt gods ”ägs” av 
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någon användare, och virtuella gods är konkurrerande. D.v.s. om en spelare ger bort ett 

virtuellt gods till en annan spelare förlorar den originella ägaren godset (Fairfield 

2005). I denna studie använder jag Guo och Barnes (2012) definition för virtuella gods, 

med det tillägg som Fairfield 2005 kom fram med, att de virtuella godsen också kan 

vara konkurrerande. 

 

Utöver dessa definitioner har vissa andra egenskaper för virtuella gods också tagits upp 

i tidigare forskning. Dessa egenskaper gör de virtuella godsen värdefulla för 

användarna. Virtuella gods bör vara både bestående och sammanbindande. Ett virtuellt 

gods som försvinner när spelet stängs är värdelöst, lika som ett virtuellt gods som inte 

kan användas i sammanhang med andra spelare. (Lehdonvirta 2009, Fairfield 2009) 

3.2 Virtuella godsens attraktivitet 
 

Det har blivit mycket klart att spelarna är färdiga att betala riktiga pengar för virtuella 

gods. Succén med spel som Team Fortress 2 och Clash of Clans har påvisat att F2P-spel 

med virtuella gods kan bli mycket framgångsrika. Team Fortress 2 spelet ändrades från 

P2P till F2P-modellen år 2010 och fyrdubblade sin spelarmängd och sina inkomster 

(Ludwig 2012). Tack vare F2P-spelens succé började också traditionella spel (P2P) 

implementera möjligheten för spelarna att köpa virtuella gods. Det är därmed rimligt 

att ställa frågan: vilka egenskaper i de virtuella godsen gör dem attraktiva för spelarna? 

 

Virtuella gods har inget rakt användningsvärde, eftersom de inte uppfyller något fysiskt 

behov. Spelare är ändå färdiga att betala riktiga pengar för de virtuella godsen, vilket 

betyder att de måste ha något värde som inte bygger på användningsvärdet. Detta 

värde måste vara knutet till bytesvärdet. Faktorer som påverkar de virtuella godsens 

bytesvärde är bl.a. status av godset och iögonfallande konsumtion. (Martin 2008) I 

denna studie använder jag mig av båda faktorerna, men använder dem gemensamt 

under faktorn upplevd social status. Detta görs eftersom status av godset och 

iögonfallande konsumtion påverkar spelarens ställning i spelet. Gods som är sällsynta 

är oftast också eftersökta och användningen av dem kan ses som iögonfallande 

konsumtion. 

 

Sällsynta saker i riktiga världen tenderar att vara värdefulla och därmed efterfrågade. 

Originella gods har en viss ”aura” som försvinner då kopior av dem tillverkas. Auran 

bygger på godsets unikhet och sällsynthet (Benjamin 1968). 
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Samma mekanik fungerar också i spel, sällsynta gods tenderar att vara värdefulla. Men 

hur fungerar denna knapphet i spel? I riktiga världen finns knapphet naturligt, men i 

spel kan kopior av vilket som helst gods tillverkas praktiskt taget gratis efter det första. 

Denna möjlighet att tillverka oändligt med kopior av den ursprungliga varan kan vara 

ett problem i spel, eftersom en del av de virtuella godsens värde kommer från att de är 

sällsynta (Martin 2008). Detta innebär att artificiell knapphet måste införas, detta 

element använder jag som en del av personalisering. 

 

Oh & Ruy (2007) har studerat egenskaper av virtuella gods som gör dem attraktiva för 

spelaren. De kommer fram med vissa egenskaper som godsen skall ha: 

 

1. Det skall finnas en balans mellan gods som endast kan köpas och gods som kan 

förtjänas med att spela. 

2. Gods som är kosmetiska (personalisering) skall vara eviga, men gods som 

används i spelet skall vara konsumerbara (förfall av gods). 

3. Gods som hör till specifika händelser är attraktiva (halloween, jul osv.) 

(speciella evenemang) 

 

Också Hamari och Lehdonvirta (2010) kommer fram i sin studie till spelelement som 

påverkar de virtuella godsens attraktivitet. 

 

Tabell 2 Element som påverkar virtuella godsens attraktivitet 

Design Marknadsföringstermer Med tanke på Siktar på att 

Förfall av gods Planerat åldrande Gods, regler, miljö Skapa motivation 

för repeterade köp 

Besvärliga element i 

spelandet 

Kärnprodukt -> Utvidgad produkt Användargränssnitt, 

gameplay 

Skapa scener för 

ytterligare virtuella 

gods och tjänster 

Valuta som medium Psykologisk prissättning - Skapa motiv för 

(repeterade) köp 

Lagrets 

funktionalitet 

- Gods, spelfiguren Skapa motiv för 

repeterade köp 

Speciella 

evenemang 

Promotion Gods, miljö Dra nytta ur 

kulturella drag som 

befrämjar 

köpbeteende och 
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skapa scener för 

ytterligare virtuella 

gods  

Artificiell knapphet Exklusivhet Gods, miljö, regler Göra de valda 

virtuella godsen 

mer attraktiva 

Ändringar till 

existerande innehåll 

- Miljö, gods, regler, 

gameplay 

Skapa nya scener 

för de virtuella 

godsen att ha värde 

 

Källa: (Hamari & Lehdonvirta 2010), egen översättning. 

 

Ur dessa två studier kan man plocka vissa gemensamma element: Artificiell knapphet, 

Speciella evenemang och förfall av gods. Av dessa tre element för virtuella gods 

används artificiell knapphet och speciella evenemang i denna studie. Förfall av gods 

används inte, trots att alla spel som studeras i detta arbete använder sig av gods som 

förfaller. Vissa av spelen har implementerat förfallandet av godset på ett sätt som 

skiljer sig avsevärt från resten av spelen, vilket gör användningen av samma frågor i 

enkäten omöjligt. Artificiell knapphet och speciella evenemang använder jag under 

temat personalisering.  

 

Hur studierna om artificiella godsens attraktivitet används i denna studie klargörs i 

figur 1. 

Figur 1 Studier om artificiella godsens attraktivitet, och hur de används i denna studie 

 

Martin (2008) 
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Upplevd social 

status 

Martin (2008), Benjamin 

(1968), Hamari & 

Lehdonvirta (2010) 

-artificiell knapphet 

-speciella evenemang 

Personalisering 



 

 

19

3.3 Motivation 
 

Processen som leder till köpbeteende för virtuella gods kan grovt delas upp i tre olika 

steg: 1. Igenkännande av behovet för virtuella godset. 2. Utvärderingen av olika sätt att 

erhålla godset. och 3. Själva köpbeteendet (Guo & Barnes 2009). 

 

Första steget beskriver hur vissa spelare har behov av att använda resurser (i detta fall 

tid eller virtuell valuta) för att skaffa virtuella gods, d.v.s. motiv som driver spelare till 

att vilja ha virtuella gods. Andra steget i processen är att förstå hur spelarna erhåller de 

virtuella gods de vill ha. I spel skapas de virtuella godsen t.ex. genom att slutföra olika 

uppdrag eller kombinera olika resurser som hittas i spelet. Detta innebär att det 

vanligaste sättet att skaffa virtuella gods är att delta i olika uppdrag i spelet. Dessa 

uppdrag kräver ofta en stor insats resurser (i detta fall tid). Spelen är ofta uppbyggda på 

ett sådant sätt att det är mycket svårt för en enskild spelare att hitta alla de virtuella 

godsen han vill ha. För att ge spelarna möjligheten att skaffa dessa gods har spelen ofta 

en inbyggd marknadsplats där de kan köpa och sälja de erhållna godsen med en virtuell 

valuta. Dock måste spelarna samla denna virtuella valuta för att kunna använda sig av 

spelets marknadsplats, vilket kan räcka länge. Spelarna kan också byta gods 

sinsemellan. Andra steget förklarar också orsaker som påverkar spelarnas val mellan 

att använda pengar eller tid för att erhålla de virtuella gods de vill ha. Andra steget ger 

alltså upphov till avsikt för köpmotivation vilket leder till själva köpbeteendet i tredje 

steget. 

 

3.3.1 Motivation för skaffandet av virtuella gods 

Vad som motiverar spelare att köpa virtuella gods är ett ämne som forskats lite. En av 

de första studierna inom ämnet gjordes av Yee (2006), som studerade spelarnas 

motivationer att delta i MMORPG-spel. Han kom fram till tre huvudkomponenter som 

påverkar motivationen: 
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Tabell 3 Motivationer för spelande 

 

Prestation Social Immersion 

Framgång Socialisering Upptäckt 

Status, Ackumulering, 

Styrka, Framgång 

Ledigt prat, Hjälpa 

andra, Hitta vänner 

Utforskning, Spelets berättelse, 

Hittandet av dolda saker 

Mekanik Förhållande Rollspelande 

Nummer, Optimisation, 

Analys, 

Hitta och ge stöd, själv-

avslöjande, personligt 

Roller, Fantasi, Spelets historia, 

Spelfigurens historia 

Tävlan Samarbete Personalisering 

Provokation, Dominering, 

Utmanande av andra 

Samarbete, Grupper, 

Grupp-prestation 

Utseende, Stil, Tillbehör 

  Verklighetsflykt 

  Avslappning, Undvika problem 

I riktiga världen 

 

Källa: (Yee 2006), modifierad. 

 

Trots att detta inte rakt har att göra med köpmotivationen, har studier funnit att 

spelarnas villighet att köpa virtuella gods klart korrelerar med spelmotivationen 

(Mäntymäki & Salo 2011). Motivationen för att köpa virtuella gods kan därmed ses som 

en del av spelmotivationen. Dock måste man här inse att all spelmotivation inte är 

relevant för köpmotivationen av virtuella gods. T.ex. virtuella gods kan inte särskilt ses 

påverkas av socialiseringsdelen i Yees studie, när igen personalisering och 

framgång båda är motiv som tydligt påverkas av virtuella gods. 

 

Oh och Ruy (2007) studerade speldesign i koreanska online-spel som använde 

säljandet av virtuella gods som inkomstmodell. De kom fram till att spelarna kan få en 

stor känsla av åstadkommande genom att utveckla kraftiga spelfigurer, öka framgången 

i spelet genom att köpa virtuella gods och genom att samla sällsynta virtuella gods. De 

föreslår också att spelarna kan få högre självkänsla och mera nöje genom att anpassa 

sin spelfigur med personaliserade gods eller användningen av dekorativa virtuella gods. 

De anser alltså att beteendet att sträva efter och köpa funktionella eller kosmetiska 

virtuella gods, motiveras av spelarnas vilja att öka sin spelfigurs kraft och förmögenhet 
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och att anpassa sin spelfigurs utseende. Personalisering och framgång är också två 

motiv som Lehdonvirta (2009) kommer fram till i hans studie om attribut hos virtuella 

gods som påverkar köpbeslut. Han kommer fram till attribut som t.ex. prestanda, 

funktionalitet och sällsynthet, vilka kan anses påverka motivet framgång. Andra 

attribut han kommer fram till är: bakgrundssaga, utseende och attribut för 

personalisering, dessa kan anses påverka motivet personalisering. Hamari och 

Lehdonvirta (2010) kommer i sin studie om element i spelet som påverkar de virtuella 

godsens attraktivitet fram med ett element som kan anses påverka motivationen för att 

skaffa virtuella gods. Besvärliga element i spelandet kan anses påverka framgång. 

Härmed anser jag att personalisering och framgång är två faktorer som påverkar 

motivationen för att skaffa virtuella gods. 

 

Guo och Barnes (2009) kommer i sin studie fram med tre motivationer för varför 

spelare skaffar virtuella gods: 1. upplevt nöje, 2. spelfigurens kompetens och 3. kraven i 

spelens uppdrag. I denna studie kan man anse att upplevt nöje och spelfigurens 

kompetens påverkar motivationen för att skaffa virtuella gods. Spelfigurens 

kompetens kan dock förknippas med motivationen framgång. Kraven i spelets 

uppdrag tas inte med i denna studie, eftersom de spel som studeras här är så olika i sitt 

innehåll att de alla inte har uppdrag. 

 

Den fjärde faktorn som påverkar motivationen för att skaffa virtuella gods är upplevd 

social status. Figurutvecklingen är en stor del av alla spel. Spelaren avancerar sin 

spelfigur genom att investera tid på den (spela). För att nå de högsta nivåerna krävs 

ofta en mycket stor tidsinsats, och denna insats accepteras av andra spelare, vilket leder 

till ett slags ”prestationshierarki” (Lehdonvirta 2005). Spelarna strävar till att vara på 

toppen av prestationshierarkin, vilket leder till behovet att skaffa avancerade och 

värdefulla virtuella gods. Detta fenomen kommer också fram i andra studier, spelarna 

är kraftigt motiverade att öka sin spelfigurs kompetens för att höja sin sociala status i 

spelet (Castronova 2001). Att uppnå en hög social status i ett spel kräver en stor insats 

tid eller pengar, och denna sociala status kan oftast inte flyttas mellan olika spel. Dock 

finns det vissa undantag (t.ex. kända personer som spelar), men för vanliga spelare är 

flyttandet av social status mellan spel ofta omöjligt. Spelare med hög social status borde 

därmed ha motivation att fortsatt söka och köpa avancerade virtuella gods för att 

uppehålla deras sociala status. Hög social status borde därmed bidra till impulsiva köp 

av virtuella gods. (Guo & Barnes 2012) 
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Transaktionskostnader är kostnader som uppstår vid ekonomiska byten, sådana är 

exempelvis köandet för ett gods och själva betalningsprocessen (Williamson 1981, 

1991). Principen är att en person vill utföra ekonomiska transaktioner på ett möjligast 

ekonomiskt sätt. Transaktionskostnadsteorin förklarar varför en person föredrar någon 

slags transaktion framför en annan, eftersom personen föredrar transaktionen med den 

lägre transaktionskostnaden. Denna princip kan också efter små ändringar användas 

vid forskningen av köp av virtuella gods i spel. Dessa ändringar krävs eftersom spelarna 

har en möjlighet att använda tid och energi istället för pengar för att skaffa de virtuella 

godsen. Transaktionskostnaderna borde därmed påverka spelarnas val mellan att spela 

för att få godsen eller att köpa för att erhålla dem. 

 

Upplevt värde är den femte faktorn som påverkar motivationen för att skaffa virtuella 

gods. Upplevt värde har bl.a. definierats av Zeithaml (1988) som “konsumentens 

övergripande uppskattning av produktens nytta, baserad på uppfattningen vad som 

mottas och vad som ges.” I riktiga världen mäts en produkts värde vanligen som 

skillnaden mellan nyttan produkten ger och dess monetära pris (m.a.o. det betalda 

priset), eftersom köpande kan vara det enda ekonomiska sättet att skaffa produkten. I 

spel måste det dock beaktas att spelaren kan utföra uppdrag i spelet för att skaffa de 

virtuella godsen. Spelarna måste välja mellan att betala för de virtuella godsen med tid 

eller pengar, detta val kommer att påverka motivationen för att skaffa virtuella gods. 

Utöver detta så spelar också de personliga resurserna (tid, pengar) en roll i 

motivationen för att skaffa virtuella gods.  

 

Enligt Guo och Barnes (2012) kan också teorier om acceptans av informationssystem 

användas för att förklara varför spelare väljer att köpa de virtuella godsen. Dessa 

teorier kan användas eftersom processen för att använda spelens marknadsplatser kan 

beskrivas som acceptansen av ett informationssystem. De använder sig av Venkatesh et 

al. (2003) Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT)-modellens 

förklaringar för acceptansen av informationssystem för att förstå hur spelare accepterar 

spelets marknadsplatser. UTAUT-modellen integrerade delar av 8 olika modeller för 

acceptansen av informationssystem, till en modell med fyra huvudföreställningar 

(förväntad prestanda, förväntad insats, socialt inflytande och underlättande 

villkor). Guo och Barnes (2012) föreslår därför att UTAUT-modellen är en bra början 

för att förstå hur spelare accepterar mediet från vilket de köper de virtuella godsen. 

Elementen som hittades i andra studier, och hur de används i denna studie klargörs i 

figur 2. 
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Figur 2 Studier om motivation för skaffandet av virtuella gods, och hur de används i denna 
studie 

 

 

3.3.2. Motivation för köpande av virtuella gods 

Guo & Barnes (2009) studie handlar om handel med virtuella gods i kinesiska virtuella 

världar. Studien försöker få svar på varför spelarna vill ha virtuella gods och varför de 
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skaffar dem genom att lägga pengar på dem. Studien kommer fram med sex viktiga 

faktorer som påverkar spelarnas val att skaffa dem genom att köpa. Bl.a. förväntad 

insats, virtuella världens kvalitet, social påverkan och personliga resurser (både 

reella och virtuella). I denna studie använder jag mig av de faktorer som är märkta med 

fet stil. Faktorerna valdes eftersom de alla är oberoende av spelet som studeras. 

Virtuella världens kvalitet används inte i denna studie eftersom alla spelen inte är 

virtuella världar i samma mening som den ursprungliga studien definierade dem som. 

Alla spelen har dock någon slags värld de spelas i, men den kan vara mycket ytlig, och 

därför använder jag inte denna faktor. 

 

Shelton (2010) studerar också spelarnas motivation för att köpa virtuella gods i 

virtuella världen Second Life. Hon kommer fram med faktorer som påverkar spelarnas 

köpmotivation: bl.a.: spelfigurens anpassning, tävlan och spelets krav. Eftersom alla 

dessa faktorer från Sheltons studie också är oberoende av vilket spel som studeras 

använder jag mig av dem. 

Spelfigurens anpassning förknippar jag dock med personalisering, tävlan med 

upplevt nöje och spelets krav med framgång. 

 

En annan viktig faktor som påverkar spelarnas attityd mot skaffandet av virtuella gods 

är immersion. Studier har visat att spelare med större immersion har en positivare bild 

av att köpa virtuella gods, och de köper mer av dem än spelare med mindre immersion 

(Lehdonvirta 2005, Nojima 2007). Immersion förknippar jag i denna studie med 

upplevt nöje. 

 

Förväntat nöje, spelfigurens anpassning, förväntad insats, förväntad prestanda 

och upplevt värde är faktorer som förutsäger köpavsikt i Second Life – virtuella 

världen (Guo & Barnes 2011). Fastän studien behandlar Second Life – virtuella världen 

som inte rakt sagt är ett spel, kan de faktorer studien innehåller användas i min studie. 

Eftersom Second Life praktiskt taget är ett ”spel” utan tävlingskomponent och 

uppdragskomponent, anser jag att alla faktorer de kommit fram till lätt kan överföras 

till både F2P- och P2P-spel. Spelfigurens anpassning anser jag höra till 

personalisering och förväntat nöje till framgång. 

Figur 3 klargör hur studierna om motivation för köpandet av virtuella gods används i 

denna studie. 
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Figur 3 Studier om motivation för köpandet av virtuella gods, och hur de används i denna 
studie 

 

  

Yee (2006), Oh & Ruy (2007) 

-personalisering 

-framgång 

Social påverkan 

Shelton (2010) 

-Tävlan 

Personalisering 

Shelton (2010) 

-Spelfigurens anpassning 

 

Shelton (2010) 

-Spelets krav 

Guo & Barnes (2009) 

-Förväntad insats 

-Socialt påverkan 

-Personliga resurser 

Upplevt nöje 

Framgång 

Lehdonvirta (2005), Nojima 

(2007) 

-Immersion 

Upplevt värde & 

Personliga 

resurser 

Guo & Barnes (2011) 

-Förväntad insats 

-Förväntad prestanda 

-Upplevt värde 

Förväntad 

prestanda 

Förväntad insats 

Guo & Barnes (2011) 

-Spelfigurens anpassning 

Guo & Barnes (2011) 

-Förväntat nöje 



 

 

26

3.4 Problem med köpandet av virtuella gods 
 

Det är tydligt att köpande av virtuella gods delar åsikter och vissa spelare tycker att det 

är en form av fusk (Taylor 2002:231, Burke 2002:31, Bartle 2004:7). En orsak till 

denna åsikt är att spelare som köper de virtuella gods som andra spelare använt tid till 

att hitta, får dessa varor utan att ha ”förtjänat” dem. Lehdonvirta (2005) förklarar detta 

fenomen genom att spelen innehåller en viss slags ”prestationshierarki”. Denna 

hierarki baserar sig på att för att få en spelfigur på den högsta nivån krävs ofta 

hundratals speltimmar. Spelarna är stolta över sina prestationer och andra spelare 

accepterar det och genom detta uppehålls hierarkin. Att köpa en figur på den högsta 

nivån rubbar hierarkin, eftersom en spelfigur på den högsta nivån kan erhållas genom 

att använda sitt kreditkort. Detta fenomen minskar hierarkins betydelse och gör 

avanceringen i hierarkin mindre givande (Lehdonvirta 2005).  

 

Äganderätten av de virtuella godsen har också varit problematisk. Spelarna anser att de 

äger de virtuella gods de hittat i spelen, eftersom de betalat för godsen med den insats 

tid de satt på spelet. I Macinnes et al. (2004) studie ansåg 78 % av spelarna att de ägde 

sakerna de hittat i spelet. Detta kan vara problematiskt eftersom speltillverkarna ofta 

har en motsatt åsikt. Spelens användningsvillkor (End User License Agreement, EULA) 

konstaterar ofta att alla virtuella gods i spelet är speltillverkarens egendom (Blizzard 

Entertainment 2013). 

3.5 Sammanfattande diskussion 
 

För att få svar på frågan ” Hur skiljer sig spelarnas köpbeteende i PC-spel med olika 

inkomstmodeller med hänsyn på virtuella gods?” är det lättare att dela upp frågan i 

delar. Först frågar man ”vad får spelarna att villa ha virtuella gods?”. Frågan som 

naturligt uppkommer näst är: ”vad får spelarna att välja att köpa de virtuella godsen 

istället för att spela för dem?”. Efter att ha fått svar på dessa frågor kan man undersöka 

skillnader mellan svaren angående F2P- och P2P-spel. 

Litteraturgenomgången har fokuserats på fyra olika delar: 

1. Virtuella gods generellt 

2. Virtuella godsens attraktivitet 

3. Motivation (både för anskaffning och köp av virtuella gods) 
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4. Problem med köpandet av virtuella gods 

För att villa skaffa virtuella gods bör en spelare först finna de virtuella godsen 

attraktiva. Status av godset och iögonfallande konsumtion är element som påverkar de 

virtuella godsens attraktivitet. I denna studie använder jag mig av dessa element 

gemensamt under namnet upplevd social status. (Martin 2008)  

Varornas unikhet och sällsynthet påverkar deras attraktivitet i spelarnas ögon. Om en 

vara är unik och originell är den mera värd än en vara som kan kopieras eller som är 

allmän. Denna artificiella knapphet används också i denna studie (Oh och Ruy 2007, 

Hamari och Lehdonvirta 2010). Ett tredje element som påverkar de virtuella godsens 

attraktivitet är speciella evenemang. Gods som på något sätt är knutna till dessa 

evenemang tenderar att vara mer attraktiva för spelare. Detta orsakas delvis genom att 

om godsen är säsongbetonade så är de tillgängliga endast en kort tid. Detta gör dem 

sällsyntare ju äldre de blir (Oh och Ruy 2007, Hamari och Lehdonvirta 2010). 

Elementen artificiell knapphet och speciella evenemang kan ses som delar av 

personalisering eftersom de sällsynta godsen lätt kan användas för att skilja sin figur 

från andra spelare. 

Spelaren måste också ha motivation för att skaffa virtuella gods. Två tydliga element 

som påverkar motivationen för att skaffa virtuella gods är personalisering och 

framgång (Yee 2006, Oh och Ruy 2007, Lehdonvirta 2009, Hamari och Lehdonvirta 

2009). Dessa två element finns med i praktiskt taget alla spel. Personalisering betyder 

ofta egenskaper av virtuella gods som möjliggör att man skiljer sig från resten av 

spelarna. Framgång igen betyder oftast att de virtuella godsen möjliggör att man kan 

snabbare/lättare gå framåt i spelet. Upplevt nöje (Guo och Barnes 2009) är något 

som påverkar spelarnas motivation för att skaffa virtuella gods. Om en spelare är nöjd 

med spelet har han högre motivation att skaffa virtuella gods än om han inte är nöjd. 

Upplevd social status (Castronova 2001, Guo och Barnes 2012, Lehdonvirta 2005, 

Martin 2008) påverkar också tydlig spelarnas villighet att skaffa virtuella gods. Genom 

att satsa stora mängder tid på ett spel kan spelarna höja sin status i spelet genom att gå 

upp i ”prestationshierarkin”. Spelare som har högre social status vill troligen också 

stanna där, vilket leder till högre motivation att skaffa virtuella gods. Upplevt värde 

(Zeithaml 1988) leder också till motivation att skaffa virtuella gods, genom att spelaren 

är tvungen att välja mellan att investera tid eller pengar på att få ett virtuellt gods. 

Förväntad prestanda, förväntad insats och vana (Guo & Barnes 2012, Venkatesh 

et. al. 2003) är de följande tre element som påverkar motivationen. Om köpandet av 
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virtuella gods är effektivt och lätt, samt spelaren är van att använda marknadsplatsen, 

fungerar de som motivation för att köpa virtuella gods. 

Utöver skaffandet av virtuella gods, bör spelaren också ha motivation att köpa de 

virtuella godsen. Spelfigurens kompetens, förväntad insats, socialt inflytande och 

personliga resurser samt förväntat nöje, spelfigurens anpassning, förväntad 

prestanda och upplevt värde (Guo och Barnes 2009, Guo och Barnes 2011) 

påverkar alla spelarens motivation att köpa virtuella gods. Spelfigurens anpassning, 

tävlan och spelets krav (Shelton 2010) är också element som påverkar spelarnas 

köpmotivation. Immersion (Lehdonvirta 2005, Nojima 2007) är också viktigt. Ju mer 

”inne” i spelvärlden spelarna är, desto mer sannolikt köper de virtuella gods.   

Vissa problem kan framkomma i handeln med virtuella gods. En del spelare är av den 

åsikten att köpandet av virtuella gods söndrar prestationshierarkin, eftersom man med 

pengar kan erhålla samma spelfigur som någon som spelat hundratals timmar. Detta 

anser vissa spelare som fusk. Det finns också stora skillnader mellan speltillverkarna 

och spelarna åsikter gällande äganderätten av de virtuella godsen. Tillverkarna anser 

att godsen är deras egendom, när igen spelarna anser att de investerat mycket tid på att 

hitta godsen och därmed äger dem. 

 

Figur 4 och 5 klargör vilka studier som använts litteraturgranskningen och hur fynden 

används i denna studie. 
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Figur 4 Studierna som använts i litteraturgranskningen. och hur de används i denna studie 
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Figur 5 Studierna som använts i litteraturgranskningen. och hur de används i denna studie 
forts. 
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4 METODIK 

I följande kapitel redogörs för hur empirin i denna studie utförs. Kapitlet börjar med att 

förklara vilka metoder som kunde ha använts och fortsätter med argumenteringen för 

varför just dessa metoder valdes. Efter detta tas upp spelen som valdes för studien, 

hypoteserna som används samt diskussionen om samplet och informanterna. Detta 

följs av diskussionen om datainsamlingsmetoden och presentationen av dess 

uppbyggnad och utveckling. Härefter tacklas pilotstudien, dess påverkan på enkäten, 

studiens validitet och pålitlighet och slutligen diskuteras studiens kvalitet. 

4.1 Val av metod 
 

Valet av undersökningsmetod görs vanligen mellan kvantitativ- och kvalitativ 

undersökningsmetod. I båda metoderna används olika sätt för att samla in data och 

procedurer för att analysera den. Metoderna kan skilja sig avsevärt. Generellt sagt 

handlar kvalitativ undersökning om icke-numerisk data och kvantitativ undersökning 

om numerisk data. I kvalitativ undersökning används ofta av intervjuer och 

kategorisering för att producera data, när igen i kvantitativ undersökning används 

enkäter, grafer och statistik. (Saunders et al. 2012) 

 

Enligt Patton (2002:227) kan skillnaden mellan dessa undersökningsmetoder också ses 

som kompromissen mellan bredd och djup. De kvalitativa metoderna fokuserar på att 

studera problem mycket specifikt och fångar detaljer, nyanser och sammanhang. 

Kvantitativa metoder utnyttjar standardiserade frågor för att begränsa svaren till 

förbestämda kategorier, och är därmed bättre för att samla in stora populationers 

åsikter. 

 

I en kvalitativ studie undersöks relationerna mellan variabler, vilka mäts numeriskt och 

analyseras med olika statistiska tekniker. Studien innehåller ofta kontroller för att 

försäkra sig om att data är giltig. Data samlas in standardiserat, vilket betyder att 

frågorna måste vara tydligt upplagda så att de tolkas på ett entydigt sätt. Dessa studier 

använder ofta sannolikhetslära för att få generaliserbara svar. I kvalitativa studier 

används ofta deduktion, d.v.s. data används för att testa teorin. (Saunders et al. 2012) 

 

Syftet med denna studie är att undersöka skillnader i spelarnas konsumtionsvanor i 

spel med olika inkomstmodeller. För att få fram dessa skillnader använde jag mig av 
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kvantitativa undersökningsmetoder. Jag valde dessa metoder eftersom jag vill se om 

det finns tydliga skillnader i spelarnas konsumtionsvanor i olika spel. Genom kvalitativ 

forskning kan jag få svar som är lättare att generaliseras för att kunna se skillnader i 

olika demografier av spelarna. 

 

Dessutom valde jag ett deduktivt tillträde i min studie. En deduktiv slutsats betyder att 

om premisserna är sanna så är också slutresultatet sant (Saunders et al. 2012:146). En 

deduktiv studie utgår från utvecklingen av en teori, som sedan testas noggrant med 

olika teser. Genom deduktion försöker man förklara kausala samband mellan begrepp 

och variabler. Deduktion kräver att begreppen som behandlas måste operationaliseras, 

d.v.s. ändras så att de kan mätas. Deduktionen strävar till att resultaten skall kunna 

generaliseras, för att uppnå detta måste samplet väljas noga och vara tillräckligt stort. 

En deduktiv studie utgår från en teori. Data samlas in för att testa de hypoteser man 

utvecklat från teorin. Genom att testa dessa hypoteser kan man antingen bekräfta eller 

förkasta teorin. 

 

Syftet med enkätundersökning är att generalisera från ett sampel till en population så 

att slutsatser kan dras om populationens någon egenskap, attityd eller beteende 

(Fowler 2009). Enkätundersökning används i detta arbete eftersom syftet med arbetet 

är att försöka hitta skillnader i spelarnas köpbeteende i spel med olika 

inkomstmodeller. Eftersom studien inte har möjlighet att studera alla spel med 

likadana inkomstmodeller, används en enkätundersökning för att kunna dra slutsatser 

om den spelande populationens konsumtionsvanor. Enkätstudier är relativt billiga att 

utveckla och sprida, och data kan samlas in mycket snabbt. Dessutom ger enkäten 

möjligheten att identifiera attribut hos en stor population ur en liten grupp individer. 

Dessa egenskaper gör enkätstudien passlig för detta arbete. 

 

Undersökningen i detta arbete är en tvärsnittsstudie, d.v.s. data samlas in på en gång 

(inte under en längre tid). Data samlas in genom att sprida enkäten som tillägg på 

populära virtuella anslagstavlan Reddit.com. Om dessa poster inte samlar tillräckligt 

många svar så har jag möjligheten att upprepa enkäten på andra populära virtuella 

anslagstavlor som kan knytas ihop med spelen som studeras.  

 

En internetenkät valdes som datainsamlingsmetod. En internetenkät har både bra och 

dåliga egenskaper och i följande kapitel förklarar jag varför internetenkäten är det 

lämpligaste sättet att få svar på min forskningsfråga. Generellt sätt ser litteraturen att 
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internetenkäter snedvrider samplet så att resultaten inte lika lätt kan generaliseras för 

hela populationen. Även om största delen av människor idag använder sig av internet, 

begränsas studien endast till dem som verkligen använder internet. I denna studie är 

detta inte ett problem eftersom spelen som studeras kräver en internetanslutning. 

Internetenkäter tenderar ha relativt låga svarsfrekvenser (11 % eller mindre), men 

eftersom internet är det enda praktiska sättet att få kontakt med spelare som använt 

riktiga pengar på virtuella gods används en internetenkät (Saunders et al. 2012). 

Användarmängden på de virtuella anslagstavlorna r/TF2 och r/globaloffensive är 

såpass stora (åtminstone 20 000) att t.o.m. en svarsprocent på 1 % räcker till ett 

tillräckligt stort sampel. Kostnaderna för en Internetenkät är också mycket låga, vilket 

ytterligare är en orsak till dess användning.  

 

Diskussionen i litteraturgranskningskapitlet skapade en modell där de tidigare 

studierna används for att studera spelarnas motivation för skaffande och köpande av 

virtuella gods. Modellen baserar sig på modellen Guo & Barnes använde i sin studie år 

2011. Modellen har modifierats så att den bättre kan användas i studien av FPS-spel. 

Skillnaderna innehåller bl.a. uppdelningen av konstruktionen "nöje" till två 

konstruktioner, tillägget av konstruktionerna "social påverkan" och "andra spelarnas 

reaktioner" som effekter på köpandet av virtuella gods samt tillägget av "personliga 

resurser" till konstruktionen upplevt värde. Modellen presenteras i figur 6. 
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Figur 6 Modell för spelarnas motivation för skaffandet och köpandet av virtuella gods 

 

Modifierat från Guo & Barnes (2011) 
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4.2 Hypoteserna 
 

På basen av tidigare studier har jag kommit fram till åtta olika orsaker till att spelare 

vill skaffa virtuella gods: personalisering, framgång, upplevt nöje, upplevt 

socialt nöje, upplevd social status, upplevt värde & personliga resurser, 

förväntad prestanda och förväntad insats. Dessa orsaker används i studien för 

att förstå motivationen som får spelarna att skaffa virtuella gods. Utöver dessa åtta 

orsaker har jag kommit fram till tre ytterligare orsaker som påverkar spelarnas vilja att 

köpa virtuella gods: social påverkan, andra spelarnas reaktioner och vana. 

 

Först kommer jag att fokusera mig på personalisering, framgång, upplevt nöje, 

upplevt socialt nöje och upplevd social status.  Virtuella gods kan hjälpa spelare 

att förbättra sina spelfigurers förmågor och utseende. Genom att förbättra spelfigurens 

utseende och öka dess tävlingsförmåga kan spelarna få en känsla av åstadkommande 

och självbelåtenhet. Därmed kan man anse att personalisering och framgång är två 

grundläggande faktorer som påverkar spelarnas motivation för att skaffa virtuella gods 

(Guo & Barnes 2011). Personalisering och framgång anses vara två allmänna 

prestationer spelarna kan sträva till att uppnå när de spelar.  

 

Spelarna har flera orsaker att skaffa virtuella gods i spel. Dessa gods kan anses vara 

värdefulla för spelaren, antingen hedonistiskt, funktionellt eller socialt. (Lehdonvirta 

2009). Spelarna kan njuta mer av spelet genom att äga ett hedonistiskt värdefullt 

virtuellt gods. Spelaren kan också höja sin sociala status inom spelet genom att skaffa 

ett socialt värdefullt gods. Spelfigurers särdrag (d.v.s. spelfigurens egenskaper) 

bestämmer virtuella godsets hedonistiska värde (Lehdonvirta 2009). Vissa virtuella 

gods kan vara värdelösa för en spelfigur, men extremt värdefulla för en annan. Andra 

hedonistiska motiv, såsom att ha roligt, påverkar viljan att skaffa ett virtuellt gods (Guo 

& Barnes 2007). Spelandet i grupper och uppehållandet av de förhållanden som 

uppkommit i spelen påverkar också de hedonistiska motiven för att skaffa virtuella 

gods (Cole & Griffiths 2007). Detta kan ses i situationer var en spelare njuter av att 

spela med andra, men inte har tillräckligt med tid att lägga på spelet för att hänga med i 

de andra spelarnas takt. Genom att köpa virtuella gods kan spelare som har mindre tid 

att använda kompensera skillnaden i takten (Bartle 2003). Ett liknande exempel är de 

spelare som avbryter spelandet för en tid, men då de fortsätter spela köper virtuella 

gods för att kompensera den förlorade speltiden. Spelaren ökar det upplevda nöjet av 

spelet genom att skaffa ett virtuellt gods med högt hedonistiskt värde. Upplevt nöje 
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kommer därmed fram i och med att en trevlig spelupplevelse kan öka spelarnas speltid 

och därmed öka chansen för skaffandet av virtuella gods. Upplevt socialt nöje kan 

också knytas ihop med tillfredsställelsen av spelandet, vilket innebär den grad nöje 

personen upplever av att han spelar med andra personer. 

 

Spel idag är mycket sociala. De ger möjligheten att uttrycka sig på olika sätt, 

kommunicera med andra och knyta sociala kontakter. Sociala statusen (dvs. andra 

spelarnas beundran) är uppskattat och kan påverka spelarnas uppförande (Bartle 

2003). Spelarens status i spelet ses tydligast i spelfigurens nivå och dess utrustning, 

vilka i sin tur ökar genom att spela spelet och skaffa virtuella gods. Spelen kräver ofta 

mycket tid för att öka spelfigurens nivå. Speciella och sällsynta virtuella gods, vilka ofta 

är mycket svåra att erhålla, är vanligen gods med mycket högt socialt värde 

(Lehdonvirta 2009). Genom att äga sådana gods kan spelaren öka sin status i virtuella 

världen (spelet), eftersom de syns för andra spelare (Robischon 2006). 

Upplevd social status innebär därmed att spelare som njuter av en hög social status 

i spelet är under press att uppehålla sin status genom att konstant skaffa och förbättra 

sina virtuella gods. På basen av detta presenterar jag följande hypoteser: 

 

H1. Framgång kommer att positivt påverka spelarnas motivation för att skaffa 

virtuella gods i spelen. 

H2. Personalisering kommer att positivt påverka spelarnas motivation för att skaffa 

virtuella gods i spelen. 

H3. Upplevt nöje kommer att positivt påverka spelarnas motivation för att skaffa 

virtuella gods i spelen. 

H4. Upplevt socialt nöje kommer att positivt påverka spelarnas motivation för att 

skaffa virtuella gods i spelen. 

H5. Upplevd social status kommer att positivt påverka spelarnas motivation för att 

skaffa virtuella gods i spelen. 

 

När man jämför konsumenternas beteende angående reella gods och virtuella gods 

kommer vissa tydliga skillnader fram. I motsats till reella gods kan spelarna välja att 

skaffa de virtuella godsen genom att delta i olika aktiviteter i spelen eller genom att 

köpa dem av andra spelare. Valet av sättet som väljs för att skaffa de virtuella godsen 

sker troligen genom att spelaren gör en lönsamhetsanalys av olika motiv. Att spela 

spelet och utföra olika uppdrag för att erhålla de virtuella godsen är ett mer ekonomiskt 
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och roligt sätt än att köpa dem, detta kräver dock ofta en stor tidsinsats. 

Lönsamhetsanalysen spelaren gör är alltså en analys mellan tid och pengar.  

 

Upplevt värde är det värde som spelarna ger de virtuella godsen de vill skaffa. Värdet 

är mycket personligt eftersom olika spelare kan värdera de virtuella godsen på olika 

sätt. Det upplevda värdet är en sammanfattning av de monetära kostnaderna och de 

icke-monetära kostnaderna för det virtuella godset. Spelarna kan ha olika betoningar 

på de två kostnaderna, beroende på t.ex. deras personliga resurser och värdering av 

tid. Detta leder till att spelarna kan uppleva godsens värde olika. Det upplevda värdet är 

också skillnaden mellan upplevda nyttan och upplevda kostnaden. (Guo & Barnes 

2012) 

 

H6. Upplevt värde & personliga resurser kommer att positivt påverka spelarnas 

motivation för att skaffa virtuella gods i spelen. 

 

Köpbeteendet angående virtuella gods i spel kan ses representera konsumenternas 

adoption av informationssystem, i detta fall plattformen som sköter spelets 

transaktioner (Guo & Barnes 2012). Guo & Barnes (2012) föreslår att UTAUT-

modellens tre förklaringar, förväntad prestanda, förväntad insats och social 

påverkan, kan användas för att förstå skaffandet av virtuella gods i spel från en 

teknologiacceptans-synvinkel. Det finns dock vissa skillnader som måste tas i 

beaktande för att kunna använda UTAUT-modellens förklaringar. I spel har alla som 

skaffar virtuella gods redan deltagit i diverse aktiviteter (spelat) och har därmed 

uppfyllt de teknologiska kraven för att spela, vilket leder till att relativt få teknologiska 

hinder borde uppkomma vid köp av virtuella gods. 

 

Härmed kommer jag fram till tre hypoteser som är ihopkopplade med UTAUT-

modellen. Förväntad prestanda betyder i detta fall hur mycket spelaren anser att 

användningen av plattformen för att skaffa de virtuella godsen (spelets marknadsplats) 

hjälper honom att få de gods han vill ha. Genom att köpa de virtuella godsen kan 

spelaren få dem snabbt och enkelt, i stället för att använda tid för att hitta dem. Om 

spelaren lätt och effektivt kan söka efter, hitta och jämföra olika virtuella gods, är det 

vara mer sannolikt att han skaffar dem genom att köpa istället för att spela. 

 

H7. Förväntad prestanda kommer att positivt påverka spelarnas motivation för att 

skaffa virtuella gods i spelen. 
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Med förväntad insats menas i detta fall hur lätt eller svårt spelaren anser 

användningen av plattformen för att skaffa de virtuella godsen vara. Spelets plattform 

för att byta/sälja virtuella gods är i princip komplicerade informationssystem. 

Plattformer med väl konstruerade användargränssnitt hjälper spelare att snabbt och 

effektivt hitta de gods de söker. Spelarna använder också hellre spelens 

marknadsplatser om de är lätta att använda. 

 

H8. Förväntad insats kommer att positivt påverka spelarnas motivation för att skaffa 

virtuella gods i spelen. 

 

Med social påverkan menas hur viktig andra spelares åsikt om att skaffa virtuella gods 

genom att köpa är. Dagens spel är mycket sociala. Spelen är uppbyggda på ett sådant 

sätt att en stor del av dem kräver samarbete med andra spelare. Spelarna kan delta i 

olika spelgrupper och bli en del av dem för att kunna vara effektiva i den 

konkurrerande spelvärlden. Därmed kommer andra spelarnas råd om hur spelaren 

skall skaffa de virtuella godsen påverka spelarens åsikt om köpandet av virtuella gods, 

detta speciellt om godsen är sällsynta och svåra att hitta i spelet.  

 

H9. Social påverkan kommer att påverka spelarnas köpande av virtuella gods med 

riktiga pengar i spelen. 

 

Spelen innehåller ofta många olika slags mötesplatser (forum, elektroniska 

anslagstavlor, chatt osv.) där spelarna kan diskutera spelet och olika händelser kring 

spelet. Speltillverkaren har ofta en officiell anslagstavla där spelarna kan registrera sig 

och kommunicera med varandra. Anslagstavlorna innehåller ofta diskussioner om 

handeln av virtuella gods med riktiga pengar, vilket ofta anses oacceptabelt. Det finns 

ofta inlägg som negativt behandlar köpandet och säljandet av dessa gods för riktiga 

pengar samt inlägg om spelare som endast spelar för att göra pengar. Dessa inlägg är en 

klar indikation på att många spelare är emot fenomenet att köpa virtuella gods för 

riktiga pengar. Medspelarnas reaktioner kan kraftigt påverka spelarens åsikter (Guo & 

Barnes 2007). 

 

H10. Andra spelarnas reaktioner kommer att negativt påverka spelarnas köpande 

av virtuella gods för riktiga pengar i spelen. 
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Jag antar också att tidigare erfarenhet av köpande av virtuella gods med riktiga pengar 

påverkar spelarnas villighet och åsikt. Detta är baserat på egna upplevelser och tidigare 

studier (Constantinuou et al. 2012). Eftersom nästan alla spel idag har någon form av 

marknadsplats för virtuella gods, är en stor del spelarna vana att använda dessa system 

för att handla. 

 

H11. Vana kommer att positivt påverka spelarnas köpande av virtuella gods för riktiga 

pengar i spelen. 

 

Som tidigare diskuterats kan processen som leder till köpbeteende för virtuella gods 

grovt delas upp i tre olika steg: 1. igenkännande av behovet för virtuella godset. 2. 

utvärderingen av olika sätt att erhålla godset. och 3. själva köpbeteendet (Guo & Barnes 

2009).  Genom att följa dessa steg kan man se att motivationen för att skaffa virtuella 

gods leder till steg 2: utvärderingen av olika sätt att erhålla godset. Eftersom spelaren 

vid detta lag redan har motivationen för att skaffa det virtuella godset, måste han välja 

metoden för att skaffa det. Valet görs ofta mellan att köpa eller att spela för att erhålla 

godset, d.v.s. mellan pengar och tid. Jag anser att eftersom spelaren redan gjort ”halva 

beslutet” genom att besluta att skaffa virtuella godset, är tröskeln lägre för att köpa det 

virtuella godset. Detta leder till den sista hypotesen: 

 

H12. Motivation för att skaffa virtuella gods kommer att positivt påverka spelarnas 

köpande av virtuella gods för riktiga pengar. 

 

4.3 Spelen som valdes för studien 
 

Jag valde två olika PC-spel för denna studie. PC-spel valdes för att författaren har 

bakgrund i både spelandet och utvecklingen av PC-spel. PC-spel är också tillsammans 

med mobilspel de mest innovativa utvecklingsplattformerna. Detta beror på att 

kostnaderna för utvecklingen på dessa plattformer är mycket låga, och även små 

grupper av utvecklare har möjlighet att producera färdiga spel. Distributionen är också 

relativt enkel. Mobilspel använder sig av plattformens egna ”butiker” och PC-spel 

kräver ingen central distributionskälla, även om en sådan finns (Steam). Denna korta 

period mellan utveckling, publicering och återutveckling leder till att PC-plattformen är 

en bra plattform för att testa olika prototyper. Allt detta betyder att PC-spel är spel där 

tillverkarna enkelt kan testa olika inkomstmodeller före de implementeras i andra 
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plattformer. Möjligheten att billigt och snabbt testa  olika inkomstmodeller har lett till 

att PC-spel innehåller många olika versioner av inkomstmodeller som inte finns 

annanstans. Dock måste man konstatera att en stor del av modellerna endast skiljer sig 

på ett ytligt sätt och att många olika misslyckade modeller också finns. 

4.3.1 Team Fortress 2 

Team Fortress 2 (TF2) är ett spel av den amerikanska speltillverkaren Valve. Spelet är 

ett lagbaserat flerspelar-FPS (first person shooter), där två lag väljer sina spelare utav 

nio olika spelfigursklasser och tävlar mot varandra.  Spelet kom ursprungligen ut 

10.10.2007, och såldes i början med ett engångspris. Spelet blev snabbt populärt och 

uppdaterades ofta med nytt innehåll (nya vapen för spelfigurerna). I maj 2009 när 

spelet uppdaterades med ytterligare nya vapen, innehöll uppdateringen också nio olika 

hattar för spelfigurerna (en för varje spelfigur). Hattarna kunde ursprungligen hittas 

slumpmässigt i spelet. Slumpmässigheten byggde på en klocka som räknade tiden, 

varje 25 minuter som man spelade kalkylerade spelet ett slumpmässigt nummer för att 

bestämma om spelaren hittade ett nytt gods (vapen, hatt). Om spelaren hade tur (25 % 

chans per gods), hittade han ett slumpmässigt gods. Om spelaren hade otur (75 % 

chans) hittade han ingenting och klockan återställdes (Team Fortress 2 wiki 2014). 

 

Under det följande året kom tillverkaren ut med många uppdateringar som hämtade 

nytt innehåll (vapen och hattar) till spelet. Uppdateringarna kom också med 

möjligheten för spelarna att själv producera virtuella gods, av vilka tillverkaren valde de 

bästa och inkluderade dem i spelet. 30.9.2010 kom tillverkaren ut med en uppdatering 

som flyttade spelets inkomstmodell från engångspris till en blandning av engångspris 

och mikrotransaktioner. Uppdateringen introducerade en butik i spelet där spelarna 

kunde använda riktiga pengar för att köpa olika virtuella gods i spelet (vapen, hattar 

osv.). Om spelarna köpte virtuella gods som andra spelare hade tillverkat, fick godsets 

skapare en del av inkomsten. Denna uppdatering möjliggjorde att spelarna kunde byta 

virtuella godsen med andra spelare. Uppdateringen hämtade också möjligheten att 

hitta lådor i spelet, vilka slumpmässigt kunde hittas på samma sätt som vapen och 

hattarna. Lådorna kan öppnas med nycklar som kan köpas från spelets butik för 1,79€. 

Genom att öppna lådor kan spelaren hitta samma vapen och hattar som man också kan 

hitta slumpmässigt, men spelaren har också en liten möjlighet att hitta ”ovanliga 

hattar” (unusual hat). Dessa ”ovanliga hattar” har olika unika visuella effekter. Exempel 

av dessa hattar kan ses i bild 1 och bild 2. 
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Denna uppdatering ledde till att spelets inkomster fyrdubblades, varav ¾ kom från 

säljandet av gods och endast ¼ av säljandet av spelet (Ludwig 2012). 

Inkomstfördelningen ledde till att spelet blev gratis att spela (free-to-play) 23.6.2011. 

Ändringen till ett free-to-play spel ledde till att inkomsten ännu blev tre gånger större 

och spelarmängden ökade fyrfaldigt (Ludwig 2012). 

 

Spelet har alltså på fyra år ändrats från ett betalningsspel till ett gratis spel med 

mikrotransaktioner. Orsaken till att detta spel valdes till denna studie är att författaren 

själv har erfarenhet av spelet. TF2 är ett mycket populärt spel ännu idag och det anses 

vara ett bra exempel på hur mikrotransaktioner används i spel på ett sådant sätt att 

både spelarna och tillverkaren gynnas. 

 

4.3.2 Counter-Strike: Global Offensive 

Spelet Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) är ett målbaserat flerspelar-FPS 

utvecklat av de amerikanska speltillverkarna Valve och Hidden Path Entertainment. 

Spelet är lagbaserat och spelarna tävlar mot varandra. Spelet går ut på att två lag 

(terrorister och poliser) tävlar mot varandra i olika uppdrag (rädda gisslan eller placera 

bomb). Omgången tar slut när någotdera laget demoleras eller slutför uppdraget. På 

basen av hur omgången går får lagen olika mängder pengar de kan använda för att köpa 

ny utrustning och vapen. 

 

Spelet gavs ut i slutet av 2012 och blev positivt mottaget av både spelare och kritiker. 

Spelet har kontinuerligt ökat sin popularitet och har idag blivit det populäraste 

Bild 1 En vanlig hatt Bild 2 En ovanlig hatt 
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flerspelar PC-spelet i världen med över 2,2 miljoner spelare varje månad (Lahti 2014). 

Spelet hade inte ursprungligen någon inbyggd marknadsplats, utan den tillsattes i 

spelet i augusti 2013. Modellen för marknadsplatsen liknar mycket den som 

tillverkaren Valve använder i sitt andra mycket populära flerspelar-FPS TF2. Eftersom 

CS:GO utvecklades från början att vara ett mer tävlingsbaserat spel, var tillverkarens 

inställning mot de virtuella godsen annorlunda. Godsen får inte visuellt vara för tydliga, 

eftersom de då kan ge fördelar till någon av spelarna. Spelets virtuella gods är olika 

skinn till vapnen i spelet. Skinnen ändrar inte vapnens funktion på något sätt, utan 

ändrar endast på utseendet. Skinnens pris styrs helt och hållet av spelets samhälle och 

kan kosta från några cent upptill flera tusen euro. Bild 3 är ett exempel på olika skinn 

för vapen i spelet, dessa vapen kom till spelet när marknadsplatsen tillades. 

 

CS:GO valdes till studien eftersom det är ett av världens mest populära FPS-spel. Det 

har också ett mycket aktivt samhälle och en aktiv tävlarbas. Spelet är tillverkat av 

samma företag som TF2 som också granskas i denna studie, men dessa två spel har helt 

olika inkomstmodeller. Denna aspekt gör det intressant att studera skillnaderna mellan 

två mycket liknande spel med olika inkomstmodeller. 

 

Bild 3 CS:GO Vapenskinn 

 

Bild från Counter-Strike wiki. 
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4.4 Val av sampel 
 

Det huvudsakliga ändamålet med en undersökning är att samla information om en 

population. Resultaten påverkas av olika slags fel, även om studien görs som en 

folkundersökning. En bra undersökning försöker minimera alla slags fel. Vanligen 

räknas det med fyra olika kategorier av fel: täcknings-, urvals-, respons- och 

mätningsfel (Groves 1989).  

 

Täckningsfel sker när någon del av populationen inte kan inkluderas i samplet. Detta 

fel minskas genom att anskaffa en så fullständig urvalsram som möjligt, eller genom att 

stratifiera samplet efter att det samlats. Urvalsfel uppkommer när ett urval av 

målpopulationen undersöks. Detta beror på att olika sampel kommer att producera 

olika undersökningsdata. Responsfel händer när datainsamlingen är ofullständig, 

antingen vid den enskilda respondenten eller vid enskilda frågor. Mätningsfel sker när 

undersökningens erhållna data skiljer sig från den ”riktiga” data. Detta kan hända t.ex. 

vid frågor som är känsliga, felet motverkas genom att grundlig testning och revidering 

av undersökningsinstrumentet. (Fielding et.al 2008) 

 

För att kunna välja samplet för studien måste studiens population identifieras först. 

Populationen för denna studie är spelare som använder riktiga pengar på virtuella gods 

i videospel. Slutsatser om populationens storlek är omöjliga att dra eftersom det inte 

finns något praktiskt sätt att mäta hur många spelare som har betalat för virtuella gods. 

Detta beror på att det finns tusentals tillverkare med tusentals spel som innehåller 

möjligheten att använda riktiga pengar på virtuella gods. En stor del av spelen 

innehåller egna implementeringar av marknadsplatser, och egna implementeringar av 

betalningssystem, vilket i sin tur leder till att ingen central statistik finns. Vissa grova 

estimeringar kan dock göras. En studie av PricewaterhouseCoopers år 2013 angående 

spelare i Nederländerna (PricewaterhouseCooper 2013) kom fram till att en tredjedel 

av spelarna i studien hade betalat för virtuella gods, och ungefär 20 % betalade 

regelbundet för dem. Inga slutsatser om resten av den spelande populationen kan dras 

från denna studie, men den ger en bild på hur vardagligt detta fenomen håller på att bli. 

Det enda som kan konstateras om denna population är att den är stor och att den ökar 

hela tiden. 

Genom att populationens storlek är okänd, och det valda samplets egenskaper är 

okända, kan en urvalsram inte bestämmas.  
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4.4.1 Sampel och informanter 

 

Informanterna för studien valdes genom att lägga upp ett meddelande på den virtuella 

anslagstavlan Reddit.com. Eftersom Reddit.com har olika anslagstavlor för olika 

fenomen, fanns det vissa fokuserade anslagstavlor för båda spelen i denna studie. Detta 

innebär att meddelandet för att hitta informanter för spelet TF2 gjordes genom att 

lägga till meddelandet till anslagstavlan reddit.com/r/TF2. Anslagstavlorna har olika 

mängder användare TF2-anslagstavlan över 100 000 registrerade sådana och CS:GO 

reddit-anslagstavlan har över 55 000 registrerade användare. Båda spelen har en 

mycket aktiv spelarbas, TF2 cirka 90 000 aktiva dagliga användare, när CS:GO uppnår 

ca. 150 000 aktiva dagliga användare (Steam 2014). Den vanliga partiskheten man får 

genom att kräva att informanterna har internetanslutning är borta, eftersom båda 

spelen kräver en internetanslutning för att kunna spelas.  

Reddit.com-anslagstavlan har vissa specifika egenskaper som påverkar mängden svar 

och tiden studien kan svaras på. Vem som helst av de registrerade användarna kan 

lägga till eller svara på inlägg. Utan att ändra de förvalda inställningarna kan läsaren se 

olika "flikar" var han kan välja att se "heta"-, nya-, eller de populäraste inläggen från de 

senaste 24 timmarna. Varje flik innehåller 25 inlägg. Inläggens popularitet ökar genom 

att andra användare röstar på dem. Eftersom Reddit är en av världens populäraste 

webbsidor, kan det vara svårt att få tillräckligt medröster för att göra inlägget populärt. 

I värsta fall är inlägget på ”nya”-fliken endast några minuter, vilket leder till att utan 

tillräckligt många positiva röster (som skickar inlägget till "het"- eller populära-fliken) 

försvinner inlägget mycket snabbt. Detta leder till att innehållet ändras snabbt och även 

de populäraste inläggen syns endast i 24 timmar. För en enkät betyder detta att om 

inlägget blir populärt kommer svaren in på en mycket kort tid (~8 timmar), efter vilket 

inga ytterligare svar kommer. För denna studie blev TF2 inlägget snabbt populärt och 

svaren kom in på 13 timmar (inlägget låg kvar på anslagstavlan efter detta i en vecka, 

men inga nya svar kom in). För CS:GO enkäten gjordes två inlägg, eftersom det första 

inte hann få tillräckligt många röster, och försvann på ca. 45 minuter. Det andra 

inlägget blev populärt och svaren kom in på ca. 13 timmar. 

 

Samplen valdes alltså genom en ospärrad självurvalsenkät, vilket är ett 

bekvämlighetsurval. Ospärrade självurvalsenkäter är enkäter som är öppna för alla. De 

kännetecknas av att det inte finns några begränsningar på vem som kan delta, och det 

är individen som själv väljer att delta i studien (opt in). (Fielding et. al. 2008) 
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Eftersom ospärrade självurvalsenkäter är en form av bekvämlighetsurval, måste man 

vara mycket försiktig när man försöker generalisera resultaten. Detta betyder dock inte 

att studier som använder sig av bekvämlighetsurval är oanvändbara. Genom att 

använda sig av denna metod kan man få tag på individer som annars är svåra att nå, 

eftersom de är svåra att identifiera, hitta eller finns i så små mängder att det vore 

osannolikt att ett sannolikhetsurval skulle nå tillräckligt många av dem. (Fielding et. al. 

2008) 

 

I denna studie valde jag att använda ett bekvämlighetsurval eftersom det är mycket 

svårt att identifiera individer som använder riktiga pengar på virtuella gods i PC-spel.  

Eftersom det inte finns något generellt register eller lätt sätt att finna de spelare som 

köper virtuella gods, har praktiskt taget alla tidigare studier också använt sig av ett 

bekvämlighetsurval (Guo & Barnes 2011, Guo & Barnes 2012, Yee 2006). Endast 

speltillverkarna har statistik om spelarnas köpbeteende i spelen, men också de har 

statistik endast angående sina egna spel och är mycket beskyddande gentemot 

informationen. 

Genom att välja att använda ett bekvämlighetsurval är möjligheten för att generalisera 

resultaten av studien till hela populationen liten, men studien kan ge oss ny insikt om 

spelarnas köpbeteende i spel med olika inkomstmodeller. Utöver detta kan 

motivationerna för att skaffa och köpa virtuella gods i spel vara mycket olika. Detta 

beror på att spel med olika genren innehåller helt olika spelmekaniker som påverkar 

hur virtuella gods skapas och skaffas. Tack vare detta är det mycket svårt att överlag 

generalisera resultat från ett spel till ett annat, speciellt om de har olika genren. 

 

Team Fortress 2-delen av studien samlade allt som allt 201 svar varav 200 var giltiga. 

CS:GO spelet samlade 168 svar varav 164 var giltiga.  

4.5 Val av datainsamlingsmetod 
 

Det finns många olika metoder för att samla in data i en kvantitativ studie. För denna 

studie valde jag att använda en ospärrad självurvalsenkät. Enkäter kan definieras på 

många sätt, men i detta arbete använder jag definitionen: Alla metoder för att samla in 

data sär personerna svarar på samma frågor som ställs i samma ordning. (de Vaus 

2002) Definitionen inkluderar därmed strukturerade intervjuer, telefonenkäter och 

internet-enkäter. Enkäter fungerar bäst med standardiserade frågor som tolkas på 

samma sätt av alla som svarar. Enkäter används därmed mest vid deskriptiv- eller 
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förklarande undersökning. Enkäter fungerar bra i studier där man vill samla deskriptiv 

eller förklarande data om åsikter, beteende och attribut. (Saunders et. al. 2012) 

4.5.1 Enkätundersökning 

Enkäten jag använde är modifierad från enkäten Guo & Barnes använde i sin studie år 

2012. Enkäten innehåller 38 olika frågor som är delade i 14 olika teman som motsvarar 

de teman som kom fram i teoridelen: bakgrund, spelvana, framgång, personalisering, 

upplevt nöje, upplevd social status, upplevt värde & resurser, förväntad prestanda, 

förväntad insats, social påverkan, andra spelares reaktioner, vana, köp och kommande 

köp.  

 

4.5.2 Utveckling av enkäten 

Alla frågor i enkäten har blivit modifierade mer eller mindre från deras ursprungliga 

form. Modifieringen måste göras eftersom Guo & Barnes studie endast behandlade 

MMORPG-spelet World of Warcraft. Jag använder fler spel, med olika genren, och 

spelen jag studerar har alla avsevärt olika modeller för skapandet och användningen av 

virtuella gods. Jag använder samma enkät för alla spel jag studerar, vilket innebär att 

frågorna i enkäten måste tolkas på samma sätt i alla olika spel, vilket visade sig vara 

relativt arbetsintensivt att uppnå. Utöver de modifierade frågorna innehåller enkäten 

också vissa nya frågor som utvecklades av skribenten. Dessutom innehåller enkäten en 

extra fråga för spelet Team Fortress 2 för att identifiera de spelare som började spela 

spelet efter att det blev gratis.  

 

I enkäten används för det mesta en 7-stegs likert-skala som bygger på en skala från Not 

agree at all -> Strongly agree, eller Not important at all -> Very important. Endast 

konstruktionerna upplevt nöje och upplevt socialt status använde en 7-stegs semantisk 

differentialskala. Enkäten innehåller också bakgrundsfrågor och frågor om 

köpbeteendet som är kodade som en intervallskala. (Creswell 2014) 

 

4.5.3 Pilotstudien 

Enkäten testades först genom att provköra den med några spelare. På basen av deras 

feedback ändrades ordformen i vissa av frågorna så att de skulle vara lättare att förstå 

oberoende av vilket spel som var i fråga. Efter dessa ändringar utfördes själva 

pilotstudien.  
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Pilotstudien utfördes genom att sätta upp ett inlägg på den virtuella anslagstavlan 

reddit. I inlägget ombads spelare som var intresserade av att delta i pilotstudien 

kontakta skribenter per e-post för att få själva enkäten. 11 spelare kontaktade mig per e-

post och fick länken till enkäten. På basen av spelarnas kommentarer och svar 

ändrades vissa frågors oklara ordföljder, vissa frågor som tycktes vara för likadana togs 

bort och ordningsföljden ändrades så att den är mer logisk. Efter ändringarna 

kontaktades personerna i pilotstudien på nytt med den nya enkäten och deras 

kommentarer samlades in. 

 

På basen av pilotstudien skapades PLS-SEM modellen som användes i analyseringen av 

all data. Denna modell är presenterad i Bild 4. 

Bild 4 PLS-SEM modellen som användes 
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4.6 Validitet och reliabilitet 
 

Validitet och reliabilitet är något som måste tas i beaktande när man planerar och 

utvecklar studier. Med validitet och reliabilitet menas hur studiens slutsatser kan 

dupliceras i andra liknande studier, och hur bra fynden uttrycker vad de verkar 

uttrycka (Saunders et al 2009).  

 

Beroende på studiens uppbyggnad kan validitet och reliabilitet tolkas på olika sätt. 

Eftersom denna studie är en enkätstudie börjar jag tolka validiteten och reliabiliteten 

på basen av enkäten. För att enkäten skall kunna vara giltig måste den också vara 

pålitlig, vilket innebär att enkätens reliabilitet är ett centralt tema (Saunders et al 

2009). Med enkätens reliabilitet menas att data samlas in på ett konsekvent sätt. För 

att data skall kunna samlas på ett konsekvent sätt, måste frågorna vara entydiga. 

Entydiga frågor betyder att alla respondenter tolkar frågorna på samma sätt, detta är 

viktigt så att enkäten producerar konsistenta fynd under olika förhållanden (Saunders 

et al 2009). I denna studie används frågor som har använts i andra vetenskapliga 

forskningar och de modifieras vid behov. Användningen av frågor som använts tidigare 

betyder inte att de är pålitliga. Genom att studera tidigare forskning kan vi få en bättre 

bild av hur pålitliga frågorna är. Frågorna i denna studie kommer från studier som har 

publicerats i referentgranskade journaler, och har använts i flera studier. Frågorna i 

denna studie ändrades vid behov, för att kunna tolkas på samma sätt i de olika spelen, 

men själva frågans budskap ändrades inte. Tack vare detta kan det antas att frågornas 

pålitlighet hålls kvar också i denna studie. Frågorna i studien genomgick också ett 

pilottest där 11 personer gick igenom frågorna och kommenterade dem. De oklara 

teman och frågor som kom fram ändrades. På basen av dessa åtgärder anser jag att 

enkäten är pålitlig. 

 

Med validitet menas hur bra studiens fynd representerar studiens syfte och om det 

finns ett kausalt samband mellan variablerna (Saunders et al 2009). Eftersom enkäten 

som används i studien är pålitlig, kan man anse att studien kommer att vara pålitlig och 

ett kausalt samband finns mellan variablerna. Enkäten som används är konstruerad på 

basen av tidigare studier, detta anser jag räcker för att ge studien intern validitet. Vissa 

problem med studiens generalisering finns ändå. Samplet är ett bekvämlighetssampel 

och populationens normalfördelning är okänd. Populationens fördelning är inte ett 
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problem eftersom den använda analysmetoden inte ställer några krav på populationens 

fördelning. Bekvämlighetssampel betyder att möjligheten för generalisering är ett 

problem. Eftersom studiens syfte är att studera skillnader i konsumtionen av virtuella 

gods i spel med olika inkomstmodeller, och att förutsäga hur bra motivationen att 

skaffa virtuella gods fungerar som en indikator för motivationen att köpa virtuella gods, 

är inte samplet ett lika stort problem. Generalisering mellan olika spel är mycket svårt 

att uppnå eftersom spelmekaniken skiljer sig så avsevärt mellan olika spel. Detta 

innebär att skaffandet av, användningen av, handeln med och värdet av de virtuella 

godsen kan vara totalt olika i olika spel. Det finns inte ett centralt register över spelare 

som handlar virtuella gods med riktiga pengar, men speltillverkarna ha ett eget register 

över sina spelare som de inte vill dela med sig. Därför har praktiskt taget alla 

akademiska studier om ämnet använt sig av ett bekvämlighetsurval. 
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5 ANALYS 

Analysdelen är uppdelad i fyra delar. Först analyseras och presenteras samplen och 

data från dem. Näst tas validitet och reliabilitet upp i samband med PLS-SEM. Tredje 

punkten är själva resultaten, denna del innehåller resultaten från både reflektiva-, 

formativa- och strukturella modellen. Fjärde delen behandlar hypoteserna och 

testandet av dem.  

 

PLS-SEM valdes eftersom metoden fungerar bra med små sampel och gör praktiskt 

taget inga antaganden om distributionen av den samlade data. Däröver kan PLS-SEM 

lätt använda både reflektiva och formativa modeller, samt utnyttja konstruktioner med 

endast en artikel. (Hair et. al 2014). 

 

5.1 Data och samplen 
 

Samplens storlek är 200 st. (TF2) och 168 st. (CS:GO). Samplen hade endast ett fåtal 

värden som fattades (TF2 7 st., CS:GO 4 st.), vilka som högst uppgick till 2 % av värden 

av indikatorn. För att behandla dessa variabler som fattas användes 

medeltalsersättning. Medeltalsersättning (om antalet variabler som fattas är under 5 

%) leder generellt endast till små skillnader i  PLS-SEM beräkningar (Hair et. al. 2014). 

 

Tabell 4 visar en översikt av samplen för båda spelen som studerades. 

 

 

Tabell 4 Översikt av samplet 

 

TF2     CS:GO   

        

Kön N %   Kön N % 

Man 177 88,5   Man 167 99,4 

Kvinna 20 10   Kvinna 0 0,0 

Annan 3 1,5   Annan 0 0,0 

        

Ålder       Ålder     

Under 15 40 20   Under 15 16 9,5 

15-17 80 40   15-17 48 28,6 

18-21 56 28   18-21 60 35,7 
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22-25 17 8,5   22-25 34 20,2 

26-30 1 0,5   26-30 8 4,8 

31-40 5 2,5   31-40 2 1,2 

Över 40 2 1   Över 40 0 0,0 

        

Yrke       Yrke     

Studerande 165 82,5   Studerande 125 74,4 

Deltidsarbete 13 6,5   Deltidsarbete 6 3,6 

Fulltidsarbete 9 4,5   Fulltidsarbete 25 14,9 

Egenföretagare 5 2,5   Egenföretagare 2 1,2 

Arbetslös 8 4   Arbetslös 4 2,4 

Annat 1 0,5   Annat 6 3,6 

        

Utbildning       Utbildning     

Grundskola 47 23,5   Grundskola 21 12,5 

Gymnasium 95 47,5   Gymnasium 75 44,6 

Högskola 32 16   Högskola 39 23,2 

Lägre universitetsexamen 12 6   Lägre universitetsexamen 22 13,1 

Högre universitetsexamen 3 1,5   Högre universitetsexamen 4 2,4 

Doktor 2 1   Doktor 0 0,0 

Annat 10 5   Annat 7 4,2 

        

Spelar videospel timmar / vecka     Spelar videospel timmar / vecka     

0-4 6 3   0-4 0 0,0 

4-10 50 25   4-10 12 7,1 

10-20 79 39,5   10-20 60 35,7 

Över 20 66 33   Över 20 94 56,0 

        

        

Spelar videospel timmar / session     Spelar videospel timmar / session   

Mindre än 1 timme 14 7   Mindre än 1 timme 9 5,4 

1-3 145 72,5   1-3 115 68,5 

3-6 30 15   3-6 34 20,2 

Mer än 6 timmar 12 6   Mer än 6 timmar 10 6,0 

N=200     N=168   

 

Den samlade data analyserades med PLS-SEM (Partial Least Squares - Structural 

Equation Modeling) genom att använda programvaran Smart-PLS (Ringle & al. 2005). 

PLS-analys valdes eftersom den är effektivare med mindre sampel än den traditionella 

SEM-analysen. Dessutom ställer PLS-SEM mindre krav på populationens distribution 

(Hair et. al. 2014). Krävda storleken på samplet beräknades genom att använda 

programmet G*Power 3.1.9.2, för denna studie valdes en medelstor effekt (f² = 0,15, 

α=0,05, 1-β=0,8). Detta ger kravet för samplets storlek, vilket i detta fall var 118. Ett 
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annat sätt för att beräkna det krävda samplets storlek är genom att beräkna största 

mängden pilar som pekar mot vilken som helst latent variabel i PLS-modellen (Hair et. 

al. 2014). I denna studie är detta nummer 5. De använda samplen (200 & 164) är alltså 

tillräckligt stora för att kunna analyseras genom PLS-SEM.   

Data som samlades var också granskad för skillnader mellan svar som samlades i 

början och i slutet av studien. Inga betydande skillnader hittades mellan svaren när de 

analyserades med avseende på demografisk information. Detta kan förklaras med den 

korta tiden enkäterna var framme på anslagstavlan Reddit. 

Bilaga 4 och 5 visar de slutliga frågorna som valdes samt deskriptiv statistik om dem. 

 

5.2 Validitet och reliabilitet med PLS-SEM 
 

För att testa validitet och reliabilitet med PLS-SEM används vanligen tre steg: 

1. Testandet av den reflektiva mätningsmodellen 

2. Testandet av den formativa mätningsmodellen 

3. Testandet av den strukturella modellen 

  

Alla steg har sina egna test och värden för att etablera validitet och reliabilitet, stegen 

och testen klargörs i figur 7. 

Figur 7 Systematisk utvärdering av PLS-SEM resultat 
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Källa: Hair et.al (2014) 

5.2.1 Reflektiva mätningsmodellen 

Vid utvärderingen av den reflektiva mätningsmodellen i PLS-SEM används ofta fyra 

olika steg:  

1.  Intern överensstämmelse (composite reliability, CR) för att bedöma 

 intern konsistens. 

2.  Individuella indikatorernas pålitlighet 

3.  Konvergent giltighet genom medeltalsvarians (average variance 

 extracted, AVE) 

4.  Diskriminant giltighet (discriminant validity) 

 

Vanligen bedöms intern överensstämmelse först. Traditionella kriteriet för intern 

överensstämmelse är Cronbachs alpha. Eftersom Cronbachs alpha antar vissa 

egenskaper för data (antar att alla indikatorer är lika pålitliga), fungerar kriteriet inte 

med PLS-SEM. Därför används sammansatt pålitlighet (composite reliability, CR) 

istället vid PLS-SEM. CR varierar mellan 0 och 1, och högre värden tyder på högre 

pålitlighet. Värdena 0,6-0,7  är acceptabla i explorativ undersökning, 0,7-0,9 är 

tillfredsställande, men värden över 0,9 är inte önskvärda. (Hair et.al 2014) 

 

Med konvergent giltighet (Convergent validity) menas hur bra ett mått positivt 

korrelerar med alternativa mått av samma konstruktion. För att fastställa konvergent 

giltighet tar forskaren hänsyn till indikatorernas yttre lastning (outer loading) och 

medeltalsvariansen (average variance extracted, AVE). Hög yttre lastning på en 

konstruktion tyder på att de associerade indikatorerna har mycket gemensamt, vilket 

fångas av konstruktionen. Alla yttre lastningar bör vara statistiskt relevanta för att vara 

giltiga, en vanlig tumregel är att den standardiserade yttre tyngden bör vara 0,708 eller 

högre. Oftast accepteras värden över 0,7. Ett ofta förekommande undantag till denna 

tumregel är studier där nyutvecklade skalor används. Vid dessa kan värden över 0,4 

accepteras. Medeltalsvariansen (AVE) är ett annat mått för konvergent giltighet. Ett 

AVE-värde över 0,5 tyder i genomsnitt på att konstruktionen förklarar mer än hälften 

av variansen av dess indikatorer. För konstruktioner som endast har en indikator skall 

inte AVE användas, eftersom indikatorns yttre laddning alltid är 1. (Hair et.al 2014) 

 

Med diskriminant giltighet (discriminant validity) menas till vilken omfattning en 

konstruktion skiljer sig empiriskt från de andra konstruktionerna. Diskriminant 
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giltighet antyder att konstruktionen är unik och fångar fenomen som inte representeras 

av andra konstruktioner i modellen. Två mått för diskriminant giltighet används: 1. 

indikatorns korslastning (crossloading) och 2. Fornell-Larcker kriteriet. En indikators 

yttre lastning på den associerade konstruktionen borde vara högre än dens lastningar 

på alla andra konstruktioner (m.a.o. korslastning). Fornell-Larcker-kriteriet jämför 

kvadratroten av AVE med de latenta variablernas korrelationer. Kvadratroten av varje 

konstruktions AVE borde vara större än dess högsta korrelation med vilken som helst 

annan konstruktion. (Hair et.al 2014) 

 

5.2.2 Formativa mätningsmodellen 

Metoderna för att utvärdera den reflektiva mätningsmodellen kan inte användas för att 

utvärdera den formativa mätningsmodellen. Trots att detta är vanligt, kan det leda till 

fel slutsatser (Hair et.al 2012). 

 

Vid utvärderingen av den reflektiva mätningsmodellen i PLS-SEM används ofta tre 

olika steg:  

1. Konvergent giltighet (Convergent validity) 

2. Kolinjäritet mellan inkatorerna (Collinearity) 

3. Betydelse och relevans av yttre tyngderna (outer weights) 

 

Konvergent giltighet betyder hur bra ett mått positivt korrelerar med alternativa mått 

av samma konstruktion. I samband med den formativa mätningsmodellen bör 

forskaren testa om den formativa konstruktionen har hög korrelation med en reflektiv 

konstruktion av den samma konstruktionen. Denna analys kallas också 

redundansanalys, eftersom informationen i modellen testas om den är redundant med 

hänsyn till att den mäts i både den reflektiva och formativa konstruktionen. Ett värde 

mellan 0,8 och 0,9 är idealt. (Hair et.al 2014) 

 

I motsats till reflektiva indikatorer, förväntas inte de formativa indikatorerna starkt 

korrelera med varandra. Kraftig korrelation mellan formativa indikatorer kallas också 

kolinjäritet. Kolinjäritet mellan inkatorerna påverkar estimeringen av tyngderna och 

deras statistiska signifikans, vilket påverkar analysens resultat. Kolinjäritet mäts 

genom VIF (variance inflation factor), som bör vara mellan 0,2 och 5 när PLS-SEM 

används (Hair et.al 2011). (Hair et.al 2014) 
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Det tredje sättet att utvärdera den formativa mätningsmodellen är studerandet av de 

yttre tyngderna. Värden av de yttre tyngderna kan användas för att avgöra indikatorns 

relativa bidrag till konstruktionen. Yttre lastningen igen anger indikatorns absoluta 

bidrag till konstruktionen. Genom bootstrapping kan man testa om de yttre tyngderna i 

den formativa modellen betydligt skiljer sig från noll. Om en indikatortyngd är 

betydande finns det empiriskt stöd att hålla kvar indikatorn. Om igen indikatortyngden 

inte är betydande, men yttre lastningen är relativt hög (> 0,5), bör indikatorn i regel 

hållas kvar. Slutligen om både den yttre tyngden och den yttre lastningen inte är 

betydande, finns det inget empiriskt stöd för att hålla kvar indikatorn och den bör 

därmed tas bort. (Hair et.al 2014) 

5.2.3 Strukturella modellen 

Vid utvärderingen av den strukturella modellen i PLS-SEM används ofta fem olika steg:  

 

1. Strukturella modellens kolinjäritet 

2. Betydelse och relevans av strukturella modellens samband 

3. Determinationskoefficienten R²  

4.  f² effektens storleker 

5. Förutspående relevans (Q²) samt q² effektens storleker 

 

Strukturella modellens kolinjäritet bedöms på samma sätt som vid formativa 

mätningsmodellen (d.v.s. VIF). Samma gränsvärden används (VIF över 5). (Hair et.al 

2014) 

 

Efter att PLS-SEM-algoritmen används får man uppskattningar av strukturella 

modellens samband (path koefficienterna). Path koefficienterna representerar de 

statistiskt relevanta hypotiserade sambanden mellan konstruktionerna. De har värden 

mellan -1 och +1 var +1 representerar kraftig positiv korrelation, och -1 representerar 

kraftig negativ korrelation mellan de hypotiserade sambanden mellan 

konstruktionerna. Koefficientens signifikans bestäms slutligen av dess standardfel som 

fås genom bootstrapping. Bootstrapping standardfelet låter oss beräkna empiriska t-

värdet. T-distributionen kan estimeras rimligt om samplets storlek är större än 30. 

Kritiska t-värden är 1,65 (signifikans = 10 %), 1,96 (signifikans = 5 %) och 2,57 

(signifikans = 1 %). (Hair et.al 2014) 
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Determinationskoefficienten R² är det vanligaste måttet för att bedöma den 

strukturella modellen. Koefficienten är ett mått på modellens förutspående precision, 

och har värden mellan 0 och 1 (högre värden = högre förutspående precision). Det finns 

inga klara tumregler för acceptabla värden för R², eftersom värdet fluktuerar mycket 

mellan olika vetenskapsdiscipliner. En mycket grov delning av R² värden kan sägas 

vara 0,25 (svag), 0,50 (moderat) och 0,75 (betydande). (Hair et.al 2014) 

Utöver determinationskoefficienten R², används också f² effekten ofta vid 

utvärderingen av den strukturella modellen. f²-effekten mäter ändringen i R²-värdet 

när en av de exogena konstruktionerna utelämnas från modellen. Detta värde kan 

användas för att bedöma om den utelämnade konstruktionen har en avsevärd effekt på 

de endogena konstruktionerna. f²-värden 0,02, 0,15 och 0,35 representerar små, 

mellanstora och stora påverkan av den exogena latenta variabeln. (Hair et.al 2014) 

 

Slutligen används förutspående relevans (Q²) samt q²-effektens storleker vid 

utvärderingen av den strukturella modellen. Här indikerar Q² värden över noll att den 

exogena konstruktionen har förutspående relevans för den endogena konstruktionen 

som undersöks. Som tumregel för q²-värden används 0,02 , 0,15 och 0,35 som liten, 

medelstor och stor indikering av förutspående relevans. (Hair et.al 2014) 

 

5.3 Resultat 
 

Resultatdelen är indelad i tre olika delar: först studeras resultaten från de reflektiva 

måtten i båda spelen, andra delen fokuserar på de formativa måtten från bägge spelen 

och slutligen tacklas den strukturella modellens resultat. 

 

5.3.1 Resultat av de reflektiva måtten 

Först kontrolleras yttre laddningen av de reflektiva konstruktionerna, dessa värden kan 

ses i tabell 5 och tabell 6. Gränsvärdet för yttre laddningen är 0,708. Från tabellerna 

kan vi se att alla värden för spelet TF2 är över gränsvärdet, förutom indikatorerna 

ENJOY_3 och SOC_ENJOY_2. Enligt Hair et. al. (2014) bör indikatorer med yttre 

laddningar mellan 0,4 och 0,7 hållas kvar om deras avlägsning inte leder till högre CR- 

eller AVE-värden. Dessa indikatorer hölls kvar i studien eftersom deras avlägsnande 

inte ledde till högre CR eller AVE. I hänsyn till CS:GO var yttre laddningarna mer 

problematiska. Indikatorerna ADV_1, ADV_2, SOCSTA_1, SOCSTA_2, SOCSTA_3, 
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SOCSTA_4, samt PLAYRREACT_1 och PLAYRREACT_2 hade alla yttre laddningar 

under gränsen 0,4 och togs därför bort. För CS:GO spelet var resten av yttre 

laddningarna över gränsvärdet 0,708. 

 

Den interna överensstämmelsen (CR) för alla konstruktioner i bägge spelen var också 

klart över gränsvärdet 0,708 och har därmed en hög pålitlighet av intern 

överensstämmelse. Medelvariansen (AVE) är också tydligt över gränsvärdet 0,50 för 

alla konstruktioner i bägge spelen. Detta betyder att de reflektiva konstruktionerna har 

en hög grad av konvergent giltighet. Fornell-Larcker-kriteriet (Tabell 7 och Tabell 8) 

uppfylls också eftersom kvadratroten av AVE för varje konstruktion är större än 

korrelationen med alla de andra konstruktionerna. Slutligen kollas konstruktionernas 

korsladdning (cross-loadings) med de andra konstruktionerna. Tabell 9 och Tabell 10 

visar tydligt att korsladdningen mellan indikatorerna och deras motsvarande 

konstruktion är störst, vilket är ett bevis på att konstruktionerna har diskriminant 

giltighet. På basen av alla dessa bevis anser jag att de reflektiva konstruktionerna i 

studien är giltiga. 

 

Tabell 5 Reflektiva måtten TF2 

TF2 Reflektiva mått    

Latent Variabel Indikator Loadings Indicator Reliability 

ADV ADV_1 0,852 0,725 

CR=0,803 AVE=0,671 ADV_2 0,785 0,616 

    

CUST CUST_1 0,879 0,772 

CR=0,895 AVE=0,810 CUST_2 0,921 0,848 

    

ENJOY ENJOY_1 0,773 0,597 

CR=0,818 AVE=0,611 ENJOY_2 0,965 0,931 

 ENJOY_3 0,553 0,305 

     

SOC_ENJOY SOC_ENJOY_1 0,996 0,991 

CR=0,789 AVE=0,666 SOC_ENJOY_2 0,583 0,340 

    

SOCSTA SOCSTA_2 0,842 0,709 

CR=0,878 AVE=0,706 SOCSTA_3 0,862 0,743 

 SOCSTA_4 0,816 0,666 

    

PERF PERF_1 0,918 0,842 

CR=0,824 AVE=0,703 PERF_2 0,751 0,564 
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EFFORT EFFORT_1 0,875 0,766 

CR=0,890 AVE=0,803 EFFORT_2 0,916 0,839 

    

PLAYRREACT PLAYRREACT_1 0,823 0,678 

CR=0,854 AVE=0,746 PLAYRREACT_2 0,902 0,814 

 

Tabell 6 Reflektiva måtten CS:GO 

CS:GO Reflektiva mått   

Latent Variabel Indicators Loadings Indicator Reliability 

CUST CUST_1 0,944 0,891 

CR=0,933 AVE=0,875 CUST_2 0,927 0,859 

     

ENJOY ENJOY_1 0,635 0,403 

CR=0,779 AVE=0,556 ENJOY_2 0,553 0,306 

 ENJOY_3 0,979 0,959 

    

SOC_ENJOY SOC_ENJOY_1 0,996 0,991 

CR=0,789 AVE=0,666 SOC_ENJOY_2 0,583 0,340 

    

PERF PERF_1 0,919 0,845 

CR=0,921 AVE=0,854 PERF_2 0,928 0,862 

     

EFFORT EFFORT_1 0,746 0,556 

CR=0,868 AVE=0,771 EFFORT_2 0,992 0,985 

 

Tabell 7 Korrelationen mellan konstruktionerna TF2 

TF2 Diskriminanternas validitet (korrelationen mellan konstruktionerna)     

                                AD    CU  EF   EN   HA    PE PL SO_I  SO_S SO_E   VA 

ADV 0,819                                                                                      

CUST 0,439 0,900                                                                              

EFFORT 0,059 0,060 0,896                                                                      

ENJOY 0,107 -0,024 0,023 0,780                                                              

HABIT 0,308 0,151 0,045 -0,011 *                                                      

PERF 0,113 0,152 0,305 0,183 0,102 0,839                                              

PLAYRREACT 0,110 -0,004 -0,239 -0,134 0,111 -0,174 0,865                                   

SOCINFL 0,254 0,121 -0,014 0,120 0,182 0,173 -0,057 *                           

SOCSTA 0,654 0,338 0,071 0,100 0,272 0,152 0,121 0,278 0,840                   

SOC_ENJOY 0,099 0,197 0,071 0,124 0,030 0,153 -0,073 0,154 0,159 0,817         

VALRE 0,100 0,039 0,025 0,125 0,184 0,256 -0,061 0,277 0,143 0,002 * 
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Tabell 8 Korrelationen mellan konstruktionerna CS:GO 

CS:GO Diskriminanternas validitet (korrelationen mellan konstruktionerna)   

                               AD    CU  EF   EN   HA    PE PL SO_I  SO_S SO_E   VA 

ADV *                                                                                      

CUST 0,456 0,936                                                                              

EFFORT -0,010 -0,004 0,878                                                                      

ENJOY 0,128 0,076 0,049 0,746                                                              

HABIT 0,403 0,433 0,009 -0,056 *                                                      

PERF 0,076 0,220 0,207 0,224 0,158 0,924                                              

PLAYRREACT 0,119 0,067 -0,166 -0,093 0,031 -0,030 *                                   

SOCINFL 0,126 0,164 0,090 0,082 0,165 0,084 -0,309 *                           

SOCSTA 0,571 0,471 0,050 0,080 0,351 0,159 0,073 0,082 *                   

SOC_ENJOY 0,034 -0,009 0,096 0,090 0,091 0,093 0,098 0,025 0,042 *         

VALRE 0,264 0,312 0,155 0,157 0,257 0,305 -0,076 0,123 0,231 0,154 * 

 

 

Tabell 9 Korsladdning för de reflektiva måtten TF2 

TF2 korsladdning           

                     AD    CU  EF   EN   HA    PE PL SO_I  SO_S SO_E   
VALRE 

           ADV_1 0,856 0,435 0,033 0,130 0,260 0,108 0,084 0,233 0,445 0,043 0,133 

           ADV_2 0,779 0,272 0,067 0,036 0,244 0,075 0,098 0,180 0,648 0,128 0,022 

          CUST_1 0,399 0,879 0,062 -0,019 0,135 0,158 -0,002 0,030 0,282 0,057 0,014 

          CUST_2 0,395 0,921 0,049 -0,024 0,138 0,121 -0,004 0,173 0,323 0,277 0,053 

        EFFORT_1 0,003 0,089 0,877 0,000 0,116 0,276 -0,213 -0,013 0,032 0,016 0,027 

        EFFORT_2 0,094 0,025 0,915 0,037 -0,023 0,272 -0,217 -0,013 0,090 0,103 0,018 

         ENJOY_1 0,141 0,074 0,049 0,769 0,028 0,184 -0,076 0,132 0,098 0,102 0,152 

         ENJOY_2 0,078 -0,060 0,008 0,967 -0,029 0,159 -0,145 0,102 0,084 0,115 0,098 

         ENJOY_3 0,135 0,016 0,067 0,544 0,081 0,155 -0,054 0,034 0,154 0,117 0,099 

         HABIT_1 0,307 0,151 0,045 -0,012 1,000 0,101 0,110 0,182 0,272 0,030 0,184 

          PERF_1 0,085 0,102 0,216 0,094 0,142 0,915 -0,092 0,185 0,133 0,107 0,208 

          PERF_2 0,116 0,177 0,334 0,259 -0,004 0,755 -0,238 0,086 0,125 0,169 0,236 

    PLAYRREACT_1 0,102 0,011 -0,217 -0,164 0,076 -0,120 0,870 -0,115 0,151 -0,106 -0,023 

    PLAYRREACT_2 0,089 -0,017 -0,198 -0,073 0,115 -0,180 0,861 0,012 0,062 -0,024 -0,081 

       SOCINFL_1 0,254 0,121 -0,014 0,120 0,182 0,173 -0,061 1,000 0,278 0,154 0,277 

        SOCSTA_2 0,543 0,169 0,064 0,137 0,146 0,131 0,056 0,170 0,842 0,139 0,072 

        SOCSTA_3 0,481 0,228 0,068 0,036 0,231 0,057 0,170 0,228 0,862 0,105 0,093 

        SOCSTA_4 0,611 0,434 0,049 0,078 0,300 0,186 0,088 0,295 0,817 0,153 0,187 

     SOC_ENJOY_1 0,085 0,185 0,065 0,110 0,027 0,150 -0,068 0,148 0,148 0,995 0,011 

     SOC_ENJOY_2 0,167 0,206 0,081 0,179 0,040 0,108 -0,103 0,132 0,170 0,591 -0,078 

         VALRE_2 0,101 0,039 0,025 0,125 0,184 0,256 -0,059 0,277 0,143 0,001 1,000 
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Tabell 10 Korsladdning för de reflektiva måtten CS:GO 

CS:GO korsladdning           

                     AD    CU  EF   EN   HA    PE PL SO_I  SO_S SO_E   VA 

           ADV_1 1,000 0,456 -0,010 0,128 0,403 0,076 0,119 0,126 0,571 0,034 0,264 

          CUST_1 0,431 0,944 0,052 0,089 0,391 0,259 0,079 0,155 0,508 -0,003 0,319 

          CUST_2 0,423 0,927 -0,068 0,052 0,421 0,145 0,043 0,152 0,365 -0,014 0,260 

        EFFORT_1 0,051 0,000 0,746 0,143 0,003 0,148 -0,069 0,101 0,086 0,171 -0,028 

        EFFORT_2 -

0,020 

-0,005 0,992 0,029 0,009 0,206 -0,175 0,083 0,041 0,077 0,180 

         ENJOY_1 0,170 0,076 -0,003 0,635 -0,007 0,117 -0,027 0,027 0,112 0,085 0,108 

         ENJOY_2 0,057 0,017 0,102 0,553 -0,053 0,277 -0,009 0,054 0,048 0,184 0,046 

         ENJOY_3 0,109 0,072 0,047 0,979 -0,058 0,207 -0,103 0,085 0,065 0,067 0,157 

         HABIT_1 0,403 0,433 0,009 -0,056 1,000 0,158 0,031 0,165 0,351 0,091 0,257 

          PERF_1 0,057 0,217 0,210 0,209 0,099 0,919 -0,075 0,067 0,138 0,030 0,247 

          PERF_2 0,082 0,190 0,173 0,205 0,190 0,928 0,016 0,087 0,155 0,138 0,315 

    PLAYRREACT_1 0,119 0,067 -0,166 -0,093 0,031 -0,030 1,000 -0,309 0,073 0,098 -0,076 

       SOCINFL_1 0,126 0,164 0,090 0,082 0,165 0,084 -0,309 1,000 0,082 0,025 0,123 

        SOCSTA_4 0,571 0,471 0,050 0,080 0,351 0,159 0,073 0,082 1,000 0,042 0,231 

     SOC_ENJOY_1 0,034 -0,009 0,096 0,090 0,091 0,093 0,098 0,025 0,042 1,000 0,154 

         VALRE_2 0,264 0,312 0,155 0,157 0,257 0,305 -0,076 0,123 0,231 0,154 1,000 
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5.3.2 Resultat av de formativa måtten 

Först analyseras de yttre tyngderna. Alla yttre tyngder hade ett värde på över 0,77 (t-

värde 1,527) och var därmed betydande bidrag till motsvarande konstruktionerna, 

förutom indikatorn TOTAL_AMOUNT för TF2 som hade ett värde på 0,57 (t-värde 

1,333) och var därmed statistiskt obetydligt.  

 

Tabell 11 Formativa måtten TF2 

TF2 Formativa mått     

Formativ 
konstruktion 

Formativ indikator Yttre tyngd (Yttre 
lastning) 

t 
värde 

Signifikansni
vå 

PURCH_VIRTUAL 

GOODS 

AMOUNT_PER 

MONTH 

0,5106 (0,8345) 3,403 *** 

 HOW_OFTEN -0,5619 (-0,8306) 3,651 *** 

 TOTAL_AMOUNT 0,188 (0,5706) 1,333 Icke 

Signifikant 
* p < 0,1. ** p < 0,05. *** p < 0,01. 

 

Tabell 12 Formativa måtten CS:GO 

CS:GO Formativa mått    

Formativ 
konstruktion 

Formativ indikator Yttre tyngd (Yttre 
lastning) 

t 
värde 

Signifikansni
vå 

PURCH_VIRTUAL 

GOODS 

BUY_AMOUNT 

MONTH 

0,4641 (0,8984) 2,663 *** 

 HOW_OFTEN_BUY -0,4549 (-0,8261) 2,717 *** 

 BUY_TOTAL_AMOU

NT 

0,2670 (0,7763) 1,527 * 

* p < 0,1. ** p < 0,05. *** p < 0,01. 

 

5.3.3 Resultat av den strukturella modellen 

Först kollas kolinjäritet i den strukturella modellen genom VIF. Som bilaga 2 och 3 

visar så är alla värden för bägge spelen klart mellan gränsvärdena 0,2 och 5. Vi kan 

därmed anse att kolinjäritet inte stiger till kritiska nivåer i den strukturella modellen.  

 

Konstruktionen ”vill skaffa virtuella gods” (WANT_PURCHASE_VIRTUAL_GOODS) 

för TF2 har ett R²-värde på 0,198, och 0,229 för CS:GO. Detta innebär att modellen 

förklarar 19,8 % och 23 % av variansen i spelarnas vilja att skaffa virtuella gods. Dessa 

värden är relativt låga (0,75 hög, 0,50 mellanstor, 0,25 låg), men kan anses vara 

betydande eftersom studien är en inledande studie av konsumentbeteende (Hair et. al 
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2014). Dessutom har konstruktionen ”vill köpa virtuella gods” 

(PURCH_VIRTUAL_GOODS) för TF2 ett R²-värde på 0,287, och 0,374 för CS:GO. 

 

Bild 5 TF2 PLS Resultat 
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Bild 6 CS:GO PLS resultat 

 

 

I TF2 ser vi att framgång (ADV) och upplevt värde & personliga resurser (VALRE) 

påverkar mest spelarnas vilja att skaffa virtuella gods. När igen i CS:GO påverkar 

personalisering (CUST) och upplevt värde & personliga resurser (VALRE) mest 

spelarnas vilja att skaffa virtuella gods. Dessa samband och deras statistiska signifikans 

visas också i tabell 13 & 14. Som vi i spelet TF2 är framgång, vana och upplevt värde & 

personliga resurser statistisk signifikanta och leder till viljan att köpa virtuella gods. 

Detta innebär att i ett spel som TF2 lönar det sig för tillverkarna att fokusera på att 

uppehålla nuvarande kunder och på att producera sällsynta virtuella gods som 

möjliggör att spelaren blir mer känd. Dessutom är det viktigt att de virtuella godsen 

känns prissatta på rätt sätt, så att spelarna har motivation att skaffa dem genom att 

köpa. 

I CS:GO-spelet i sin tur var personalisering, vana, andra spelares reaktioner och 

upplevt värde & personliga resurser statistiskt signifikanta. Som skillnad till TF2 är det 

viktigt för spelare i CS:GO att skilja sig visuellt från andra spelare. Andra spelarnas 

reaktioner hade också en effekt på spelarnas vilja att köpa virtuella gods. Detta innebär 
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att i ett spel som CS:GO (som spelas tävlingsinriktat) finner spelarna köpandet av 

virtuella gods inte vara lika acceptabelt som i TF2. Detta kan förstås genom att TF2 är 

ett mindre realistiskt och "allvarligt" spel som spelas mindre tävlingsinriktat.  

 
Tabell 13 Signifikans av TF2 strukturella modellens effekter 

Signifikans av TF2 strukturella modellens effekter Effekt t-värdet Signifikans 

ADV -> WANT_PURCHASE_VIRTUAL_GOODS 0,21 2,49 ** 

CUST -> WANT_PURCHASE_VIRTUAL_GOODS 0,02 0,28 - 

EFFORT -> WANT_PURCHASE_VIRTUAL_GOODS 0,03 0,39 - 

ENJOY -> WANT_PURCHASE_VIRTUAL_GOODS -0,16 1,51 - 

HABIT -> PURCH_VIRTUAL_GOODS 0,25 2,81 *** 

PERF -> WANT_PURCHASE_VIRTUAL_GOODS 0,06 0,80 - 

PLAYRREACT -> PURCH_VIRTUAL_GOODS 0,04 0,51 - 

SOCINFL -> PURCH_VIRTUAL_GOODS 0,00 0,03 - 

SOCSTA -> WANT_PURCHASE_VIRTUAL_GOODS 0,09 1,05 - 

SOC_ENJOY -> WANT_PURCHASE_VIRTUAL_GOODS 0,08 0,84 - 

VALRE -> WANT_PURCHASE_VIRTUAL_GOODS 0,25 3,59 *** 

WANT_PURCHASE_VIRTUAL_GOODS -> PURCH_VIRTUAL_GOODS 0,34 4,21 *** 
* p < 0,1. ** p < 0,05. *** p < 0,01.    

 

Tabell 14 Signifikans av CS:GO strukturella modellens effekter 

Signifikans av CS:GO strukturella modellens effekter Effekt t-värde Signifikans 

ADV -> WANT_PURCHASE_VIRTUAL_GOODS -0,03 0,29 - 

CUST -> WANT_PURCHASE_VIRTUAL_GOODS 0,34 3,99 *** 

EFFORT -> WANT_PURCHASE_VIRTUAL_GOODS 0,00 0,03 - 

ENJOY -> WANT_PURCHASE_VIRTUAL_GOODS 0,00 0,01 - 

HABIT -> PURCH_VIRTUAL_GOODS 0,40 5,45 *** 

PERF -> WANT_PURCHASE_VIRTUAL_GOODS 0,06 0,73 - 

PLAYRREACT -> PURCH_VIRTUAL_GOODS 0,14 2,24 ** 

SOCINFL -> PURCH_VIRTUAL_GOODS -0,02 0,31 - 

SOCSTA -> WANT_PURCHASE_VIRTUAL_GOODS 0,09 0,98 - 

SOC_ENJOY -> WANT_PURCHASE_VIRTUAL_GOODS -0,11 1,50 - 

VALRE -> WANT_PURCHASE_VIRTUAL_GOODS 0,16 2,01 ** 

WANT_PURCHASE_VIRTUAL_GOODS -> PURCH_VIRTUAL_GOODS 0,27 3,39 *** 
* p < 0,1. ** p < 0,05. *** p < 0,01.    

 

5.4 Testandet av hypoteserna 
 

Följande del går ut på att använda de erhållna data för att testa hypoteserna. Först 

testas hypoteserna som gäller spelet TF2, och efter detta testas samma hypoteser 

angående spelet CS:GO. 
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5.4.1 Hypoteserna TF2 

Generellt fanns det stöd till många av hypoteserna för spelet TF2, vilket kan ses i figur 

8. Studien visade att framgång (H1) var en avgörande faktor (p < 0,05) i spelarnas 

motivation att köpa virtuella gods. Personalisering (H2) visade sig också vara en 

mycket svagt påverkande faktor, men dock med en relativt låg signifikansnivå. Det 

verkar som att personaliseringen för TF2 spelarna spelar en relativt liten roll för 

motivationen att skaffa virtuella gods. Detta var et oväntat resultat eftersom spelens 

virtuella gods kraftigt bygger på visuella effekter och gör det lätt att skilja sig från andra 

spelare. Delvis kan detta förklaras av att spelarna som svarade på enkäten hade mycket 

spelerfarenhet och hade därmed redan hunnit samla en stor del virtuella gods vilka 

skiljer dem från nya spelare.  

 

Ett annat oväntat resultat var påverkan ”upplevt nöje” (H3) hade, det visade sig att 

upplevt nöje påverkade negativt motivationen att skaffa virtuella gods, dock med en 

lägre signifikansnivå. Troligen har detta att göra med spelmekaniken där spelarna 

praktiskt taget kan erhålla alla virtuella gods genom att spela, och med ordvalet för den 

ena frågan som mätt spelarnas vilja att köpa virtuella gods (FUTUREPURCH_1).  

 

Upplevt socialt nöje (H4) och upplevd social status (H5) hade som förväntat en positiv 

verkan på motivationen att skaffa virtuella gods, dock båda med en relativt låg 

signifikansnivå. Upplevt värde (H6) visade sig vara en kraftig motivering för spelare att 

skaffa virtuella gods (p < 0,01). Detta betyder att spelarna värderar spelets virtuella 

gods högt. Prissättningen är också på rätt nivå eftersom spelarna var färdiga att 

använda pengar på godsen om de ansåg att de gör ett bra köp. Förväntad prestanda 

(H7) och förväntad insats (H8) påverkade båda positivt viljan att skaffa virtuella gods, 

detta gjorde de dock med en låg signifikansnivå. 

Enlig studien spelade social påverkan (H9) inte en betydlig roll för spelarnas 

motivation att köpa virtuella gods i spelet TF2. Konstruktionen hade också en mycket 

låg effekt (0,03). Andra spelarnas reaktioner (H10) hade en negativ påverkan på 

motivationen att köpa virtuella gods, dock var också denna signifikansnivå relativt låg. 

Vana (H11) hade en mycket kraftig påverkan (p < 0,01) på spelarnas köpande av 

virtuella gods. Detta var förväntat eftersom spelarna som ofta köpte virtuella gods inte 

mera tänkte på det, utan köpandet var mer likt ett betingat beteende. Slutligen 
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påverkade motivationen för att skaffa virtuella gods tydligt (p < 0,01) spelarnas köp av 

virtuella gods (H12). Dessa resultat är klargjorda i tabell 15. 

Tabell 15 TF2 Hypotesresultat 

 TF2 Hypotesresultat  

Nr
. 

Hypotes Result

at 
1 Framgång kommer att positivt påverka spelarnas motivation för att skaffa virtuella gods i spelen. ok 

2 Personalisering kommer att positivt påverka spelarnas motivation för att skaffa virtuella gods i spelen. ok* 

3 Upplevt nöje kommer att positivt påverka spelarnas motivation för att skaffa virtuella gods i spelen. nej** 

4 Upplevt socialt nöje kommer att positivt påverka spelarnas motivation för att skaffa virtuella gods i spelen. ok* 

5 Upplevd social status kommer att positivt påverka spelarnas motivation för att skaffa virtuella gods i spelen. ok* 

6 Upplevt värde kommer att positivt påverka spelarnas motivation för att skaffa virtuella gods i spelen. ok 

7 Förväntad prestanda kommer att positivt påverka spelarnas motivation för att skaffa virtuella gods i spelen. ok* 

8 Förväntad insats kommer att positivt påverka spelarnas motivation för att skaffa virtuella gods i spelen. ok* 

9 Social påverkan kommer att påverka spelarnas motivation för att köpa virtuella gods med riktiga pengar i spelen. nej 

10 Andra spelarnas reaktioner kommer att negativt påverka spelarnas motivation för att köpa virtuella gods för 

riktiga pengar i spelen. 

ok* 

11 Vana kommer att positivt påverka spelarnas motivation för att köpa virtuella gods för riktiga pengar i spelen. ok 

12 Motivation för att skaffa virtuella gods kommer att positivt påverka spelarnas motivation för att köpa virtuella 
gods för riktiga pengar. 

ok 

 * Icke signifikant **negativt, icke signifikant  

 

5.4.2 Hypoteserna CS:GO 

Generellt fanns det också stöd till många av hypoteserna för spelet CS:GO och figur 9 

klargör för dessa. Studien visade att framgång (H1) inte var en avgörande faktor i 

spelarnas motivation att köpa virtuella gods i CS:GO. Detta resultat skiljer sig från TF2 

resultatet vilket kan ha att göra med spelens olika mål. CS:GO-spelet är ett mer 

"allvarligt" spel, och de virtuella godsen spelar en större roll som faktorer som påverkar 

spelfigurerna visuellt. Detta antagande stöds av den andra hypotesen, personalisering 

(H2). I CS:GO var personalisering en klart påverkande faktor för skaffandet av virtuella 

gods (p < 0,01). Detta kan förklaras genom att spelet spelas tävlingsinriktat och 

spelfigurerna är alla standardiserade till en hög grad, vilket i sin tur leder till att ett av 

de få sätten att skilja sig från andra är att skaffa virtuella gods. Godsen är visuellt 

mycket likadana, men ger ändå spelarna en möjlighet att skilja sig från resten. 

 

Det upplevda nöjets (H3) påverkan på skaffandet av virtuella gods stöds inte enligt 

denna undersökning. Effekten på konstruktionen var mycket låg (0,01) och hade en 

mycket låg signifikansnivå. Upplevda sociala nöjet (H4) hade oväntat en negativ effekt 

på skaffandet av virtuella gods i spelet CS:GO. Resultatet kan delvis förklaras genom 
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det kraftiga tävlandet som finns i spelet. Spelet bygger inte på att socialisera med andra 

spelare, utan på att vara möjligast effektiv för sitt lag. Upplevd social status (H5) och 

förväntad prestanda (H7) hade båda som förväntat en positiv påverkan på spelarnas 

vilja att skaffa virtuella gods, fastän på en relativt låg signifikansnivå.  

 

Upplevt värde (H6) visade sig också här vara en kraftig motiverare för spelarnas 

motivation att skaffa virtuella gods (p < 0,05). Detta betyder, på samma sätt som i TF2, 

att spelarna värderar spelets virtuella gods högt. Prissättningen är också på rätt nivå 

eftersom spelarna är färdiga att använda pengar på godsen om de anser att de gör ett 

bra köp. Spelens liknande resultat kan förklaras av den samma utvecklaren, och den 

samma underliggande marknadsplatsen. 

 

Förväntad insats (H8) och social påverkan (H9) hade inte någon signifikant påverkan 

på respektive konstruktion. Effekten var svag på båda och signifikansnivån var låg. 

Andra spelarnas reaktioner (H10) i CS:GO hade en klar och stark (p < 0,05) positiv 

påverkan på motivationen att köpa virtuella gods. Resultatet skiljer sig från det 

motsvarande resultatet i TF2. Skillnaden kan förklaras genom den våldsamma tävlan i 

spelet CS:GO. Spelet lägger mycket vikt på spelarnas skicklighet, vilket är det viktigaste 

i spelet. Utan skicklighet kan man inte vara framgångsrik. Detta tyder på att spelarna 

anser att andra spelare ser ner på spelare som använder pengar på virtuella gods, men 

de köper dem oberoende. 

Vana (H11) hade den största effekten (0,405) och en mycket kraftig påverkan (p < 0,01) 

på spelarnas köpande av virtuella gods. Likasom i TF2 var detta förväntat. Slutligen 

påverkade motivationen att skaffa virtuella gods tydligt (p < 0,01) spelarnas köp av 

dem (H12). Dessa resultat är klargjorda i tabell 16. 
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Tabell 16 CS:GO Hypotesresultat 

 CS:GO Hypotesresultat  

Nr
. 

Hypotes Result
at 

1 Framgång kommer att positivt påverka spelarnas motivation för att skaffa virtuella gods i spelen. nej 

2 Personalisering kommer att positivt påverka spelarnas motivation för att skaffa virtuella gods i spelen. ok 

3 Upplevt nöje kommer att positivt påverka spelarnas motivation för att skaffa virtuella gods i spelen. nej 

4 Upplevt socialt nöje kommer att positivt påverka spelarnas motivation för att skaffa virtuella gods i spelen. nej** 

5 Upplevd social status kommer att positivt påverka spelarnas motivation för att skaffa virtuella gods i spelen. ok* 

6 Upplevt värde kommer att positivt påverka spelarnas motivation för att skaffa virtuella gods i spelen. ok 

7 Förväntad prestanda kommer att positivt påverka spelarnas motivation för att skaffa virtuella gods i spelen. ok* 

8 Förväntad insats kommer att positivt påverka spelarnas motivation för att skaffa virtuella gods i spelen. nej 

9 Social påverkan kommer att påverka spelarnas motivation för att köpa virtuella gods med riktiga pengar i spelen. nej 

10 Andra spelarnas reaktioner kommer att negativt påverka spelarnas motivation för att köpa virtuella gods för 
riktiga pengar i spelen. 

ok 

11 Vana kommer att positivt påverka spelarnas motivation för att köpa virtuella gods för riktiga pengar i spelen. ok 

12 Motivation för att skaffa virtuella gods kommer att positivt påverka spelarnas motivation för att köpa virtuella 

gods för riktiga pengar. 

ok 

 * icke signifikant **negativt, icke signifikant  
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6 AVSLUTANDE DISKUSSION 

Denna studie försöker förstå orsaker som påverkar köpbeteende för virtuella gods i PC-

spel med olika inkomstmodeller. Tidigare forskning har studerat virtuella gods och 

transaktioner med dem, men endast ett fåtal studier har försökt förklara orsaker till 

köpen. Dessa förklarande studier har fokuserat sig på virtuella världar och MMORPG-

spel, men inga har gjorts utgående från den kraftigt växande PC-spelmarknaden eller 

de mycket populära F2P-spelen. Studien fortsätter utveckla modellen för att mäta 

köpbeteende i spel, och gör ändringar till den så att den bättre kan användas i samband 

med spel som inte är virtuella världar. I denna modell (figur 8 & 9) används tidigare 

utvecklade och bekräftade konstruktioner, samt konstruktioner som utvecklats för 

denna studie utgående från explorativ forskning i ämnet och skribentens egna 

erfarenheter. Exempelvis var konstruktioner som ”upplevt socialt nöje” och ”andra 

spelarnas reaktioner” skapade för denna studie. Fastän dessa konstruktioner funnits i 

tidigare forskning i någon mån, används de i denna forskning för första gången i 

samband med PC-spel med olika inkomstmodeller. 

Studien fortsätter i fotspåren av ett fåtal tidigare studier som försökt utveckla en 

teoretisk modell för köpbeteende i spel. Samtidigt är denna studie den första som 

fortsatt utvecklar denna modell att fungera med ett bredare sortiment olika spel, och 

den första som försöker förstå skillnader i spelarnas köpbeteende i två spel med olika 

inkomstmodeller. Studien ger mer insikt till forskningen angående användningen av 

pengar på virtuella gods, dessutom är den en inledning till studerandet av det mycket 

omtalade fenomenet i spelindustrin: F2P. De statistiska testen stöder största delen av 

den utvecklade modellen, samtidigt som modellen tillämpar etablerade modeller i nya 

sammanhang. 

I studien kommer det fram olika slutsatser gällande spelet TF2, som är ett gratisspel 

med virtuella gods, jämfört med CS:GO-spelet, som är ett spel som kostar. Det var 

förväntat att det skulle finnas skillnader i spelarnas användning av virtuella gods i 

dessa två spel. Skillnaderna var förväntade eftersom spelen har olika inkomstmodeller. 

TF2-spelet är gratis och får alla sina inkomster från de virtuella godsen som säljs i 

spelet, när igen CS:GO-spelet kostar att skaffa men spelarna ges en möjlighet att köpa 

virtuella gods i spelet. Båda spelen är lagbaserade flerspelar-FPS-spel, men med olika 

utgångspunkter.  
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TF2 är ett mer kasuellt spel, grafiken får spelet att se ut som en tecknad serie och fastän 

spelandet kräver samma nivå av skicklighet som andra spel, är tävlandet inte lika 

allvarligt. Detta mer kasuella grepp ses också i de virtuella godsen som finns i spelet. 

Vapnen som spelfigurerna har är karikatyrer av riktiga vapen. Godsen är stora, 

färggranna och humoristiska och kan ändra spelfigurens utseende mycket. Lagen är 

större än i CS:GO och ett i samma grad tävlingsinriktat samhälle finns inte. 

CS:GO i sin tur är ett mer allvarligt spel. Detta kan ses i den mer realistiska grafiken, 

vapnen som alla är baserade på riktiga vapen och formade enligt deras riktiga 

motparter. Spelet spelas i mindre lag och speltempot är mindre hektiskt. Spelet har ett 

stort tävlingsinriktat samhälle och stora internationella tävlingar ordnas. Virtuella 

godsen i spelet är relativt diskreta och ändrar inte spelfigurens utseende mycket, 

eftersom en för stor ändring i utseendet kan fungera som en fördel/nackdel. 

Utgångspunkten för spelen och de virtuella godsen är klart olika.   

6.1 Diskussion TF2 
 

I studien kom det fram många intressanta insikter till spelarnas konsumtion av 

virtuella gods i det mer kasuella spelet TF2. I detta F2P-spel var de viktigaste orsakerna 

som påverkade skaffandet av virtuella gods: framgång, upplevt nöje, upplevd social 

status och upplevt värde. Dessutom påverkade konstruktionen vana mest och 

konstruktionen andra spelarnas reaktioner i lägre grad spelarnas köpande av virtuella 

gods.  

 

Eftersom spelet endast innehåller kosmetiska virtuella gods, kan framgång vara ett 

konstigt ordval för konstruktionen. Hur kan virtuella godsen påverka spelarens 

framgång om de inte påverkar spelfiguren på ett annat sätt än kosmetiskt? För att 

kunna svara på denna fråga var frågorna uttryckta på ett sådant sätt att framgång 

uttrycktes genom erhållandet av gods som andra spelare inte kommer att erhålla. Detta 

förklarar resultatet i TF2. Eftersom spelet inte har något mål och spelfigurerna inte kan 

utvecklas, är framgång i spelet samlandet av virtuella gods. Eftersom vissa gods är mer 

sällsynta än andra, är de också mer efterfrågade. Samma orsak förklarar också varför 

personalisering inte var en lika viktig aspekt. Det är lätt att samla ett par virtuella gods i 

spelet så att spelfiguren skiljer sig från standardspelfigurerna. Skillnaderna mellan mer 

avancerade spelare kommer fram först när de mycket sällsynta virtuella godsen (som 

endast kan erhållas genom att använda riktiga pengar) tas med. 
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Upplevt nöje hade en negativ effekt på att skaffa virtuella gods, d.v.s. ju roligare 

spelarna hade i spelet desto mindre ville de skaffa virtuella gods. Denna slutsats strider 

mot den konventionella visdomen att om spelarna har roligt i spelet använder de mer 

pengar i det. Resultatet kan förklaras med den speciella spelmekaniken TF2 innehåller. 

I spelet erhålls virtuella gods huvudsakligen genom att spela, ju mer man spelar, desto 

mer får man virtuella gods. Spelarna som njuter av att spela spelar mycket och får flera 

virtuella gods utan att använda pengar på dem. Genom att en stor del redan får 

tillräckligt virtuella gods, anser de att de inte med pengar vill skaffa fler. Det finns en 

minoritet spelare som använder pengar på virtuella gods även om de spelar mycket. 

Deras användning av pengar är dock inte tillräckligt stor för att synas, eftersom största 

delen av spelarna inte använder pengar på virtuella gods. 

 

Upplevd social status var en annan viktig orsak för skaffandet av virtuella gods. Detta är 

lätt att förstå eftersom spelarna som anser sig ha en hög social status i spelet, vill 

uppehålla den. Uppehållandet av statusen är lättare med sällsynta virtuella gods, vilka 

endast kan erhållas genom att använda riktiga pengar på spelet. Slutligen var upplevt 

värde en orsak som kraftigt påverkade spelarnas vilja att skaffa virtuella gods. Detta är 

också en ganska klar orsak till köpandet av virtuella gods. Om spelaren anser att de 

virtuella godsen har ett stort värde för honom, vill han skaffa dem. Värdet på de 

virtuella godsen bestäms av spelmekaniken och själva spelet. Ett bra utvecklat spel med 

en lockande värld ger upphov till virtuella gods som spelarna bryr sig om. 

 

Vana påverkade mest köpandet av virtuella gods. Det kom fram (i kommentarerna på 

enkäten) att efter att spelarna första gången använt pengar på virtuella godsen var det 

lättare att använda igen. Detta kom fram tydligt i TF2 var en stor del av spelarna inte 

alls använt pengar på spelet, men en del av spelarna hade använt över 1000 dollar. 

Andra spelarnas reaktioner påverkade också köpandet av virtuella gods, vilket är ett 

intressant fenomen som skulle kräva mer undersökning. 

 

Studien påvisar att spelarna i TF2 använde mindre tid på spelet, köpte mer sällan 

virtuella gods och använde mindre pengar på det (bilaga 6) än i CS:GO-spelet. Trots 

detta fanns det en större mängd spelare som använt över 500 och över 1000 dollar på 

spelet än i CS:GO. Det innebär att i TF2 är det färre spelare som använder pengar på 

spelet (som var förväntat när spelet är F2P), men de som använder, använder mer. 

Figur 8 visar den slutliga modellen och effekterna konstruktionerna hade på varandra.  
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Figur 8 TF2 Slutliga modellen med effekter 

 

 

6.2 Diskussion CS:GO 
 

Insikterna som uppkom gällande konsumtionen av virtuella gods i CS:GO-spelet skiljde 

sig tydligt från dem i TF2. Skillnaderna var förväntade eftersom CS:GO-spelet kostar 
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skaffandet av virtuella gods var personalisering, upplevt socialt nöje, upplevd social 

status och upplevt värde & personliga resurser. De viktigaste orsakerna för köpandet av 

virtuella gods var vana och andra spelarnas reaktioner. 

 

I stället för framgång var personalisering var en av de kraftigaste motivationerna för 

spelarna att skaffa virtuella gods i spelet CS:GO. Detta skiljer sig från spelet TF2, var 

framgång var en klart större motivation. Skillnaden kan förklaras genom skillnaderna i 

spelvärlden. CS:GO är ett mycket allvarligare spel, med klara restriktioner på de 

virtuella godsen som kan användas i spelet. Detta innebär att de virtuella godsen 

används främst som ett sätt att skilja sig från de andra spelarna. Genom att köpa 

virtuella gods (vilket som helst) skiljer man sig från de andra spelarna. Jämfört med 

TF2 var en av huvudorsakerna för skaffandet av virtuella gods att erhålla gods som 

andra spelare aldrig kommer att erhålla.  

 

 Upplevt socialt nöje påverkade negativt skaffandet av virtuella gods. Det visade sig att 

spelarna som njöt mycket av att spela och socialisera med andra spelare, köpte mindre 

virtuella gods. Detta resultat skiljer sig från resultatet i spelet TF2, var samma 

konstruktion påverkade skaffandet av virtuella gods positivt. Fortsatt forskning skulle 

krävas för att få fram orsaken på detta samband, men en del av resultaten kan möjligen 

förklaras genom skillnaderna i spelmekaniken. I ett så väsentligt lagbaserat spel som 

CS:GO där ett fungerande lag utgör skillnaden mellan seger och förlust, krävs en 

fungerande kommunikation mellan spelarna. Om denna fungerade kommunikation 

förverkligas är spelarna mycket mer framgångsrika i spelet. 

 

På samma sätt som i TF2 så påverkade upplevd social status och upplevt värde & 

personliga resurser positivt skaffandet av virtuella gods. Liknande resultat kom fram 

vid konstruktionerna vana och andra spelarnas reaktioner, här påverkade de köpandet 

av virtuella gods positivt liksom de motsvarande konstruktionerna för TF2. Det verkar 

som om dessa konstruktioner gäller i alla fall vid PC-spel med olika spelmekanik och 

inkomstmodeller. Fortsatt forskning skulle krävas för att se om dessa konstruktioner 

fungerar lika bra med spel i olika genren. 

Figur 9 presenterar den slutliga modellen för spelet CS:GO samt alla konstruktioner 

och effekter. 
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Figur 9 CS:GO Slutliga modellen med effekter 
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6.3 Skillnader i köpbeteendet i spelen 
 

De två spelen som användes i denna studie är snabbt sett mycket likadana, de är båda 

lagbaserade flerspelar-FPS-spel och de är utvecklade av samma företag. Även spel som 

är så likadan i genren kan vara mycket olika för spelaren. Vid dessa två spel kommer 

största delen av skillnaderna fram i hur spelet presenterar sig. TF2 är ett humoristiskt, 

lekfullt och oseriöst spel, när igen CS:GO är ett mer allvarligt, realistiskt och 

tävlingsinriktat spel. Skillnaderna i spelen har lett till att tillverkaren har haft en 

annorlunda infallsvinkel för de virtuella godsen i bägge spelen. 

 

TF2 använder sig av mer humoristiska, stora, färggranna och orealistiska virtuella 

gods. Godsen kan ändra på hur spelaren ser ut och i vissa fall t.o.m. ändra hur 

spelfiguren fungerar. Detta betyder att spelet har ofta tiotals spelfigurer i många olika 

färger som ser helt olika ut. Spelandet är också mer kaotiskt fastän samarbete krävs för 

att vara möjligast framgångsrik. Laget kan klara sig fastän en del av spelarna inte spelar 

speciellt effektivt. 

CS:GO igen innehåller virtuella gods som endast påverkar spelarnas vapnens skinnens 

utseende. Lagen i spelen är också mindre och ett effektivt lag kräver att alla spelar 

allvarligt och kommunicerar effektivt. 

 

Det kom fram tre tydliga skillnader i konsumtionen av virtuella gods i de två spelen 

som användes i studien. Den första skillnaden var mellan konstruktionerna 

personalisering och framgång. I CS:GO påverkade personalisering klart och tydligt 

skaffandet av virtuella gods, när igen i TF2 var det framgång som hade en klar effekt. 

Enkäten som användes för spelen var ursprungligt utvecklad för MMORPG-spel där 

framgång spelar en annorlunda roll. Framgång är en konstruktion som kan vara 

problematisk att tolka i ett spel som endast innehåller kosmetiska virtuella gods. I 

denna studie uttrycktes framgång genom erhållandet av gods som andra spelare inte 

kommer att erhålla. Detta förklarar varför konstruktionen var betydande i spelet TF2. 

För att skilja sig från standardspelfigurerna krävs endast ett litet antal virtuella gods, 

men för att skilja sig mera (vara unik), krävs ovanliga virtuella gods som andra spelarna 

inte har. I CS:GO igen var personalisering mer betydande. Detta resultat kan förklaras 

genom spelets fokus på tävlan. De virtuella godsen är inte huvudsaken i spelet, utan ett 

tillägg, och används främst för att skilja sig från de nya spelarna. Genom att köpa 

virtuella gods (vilket som helst) skiljer man sig från de andra spelarna. 
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Den andra klara skillnaden kom fram i konstruktionerna upplevt nöje och upplevt 

socialt nöje. Båda konstruktionerna hade en negativ effekt på skaffandet av virtuella 

gods, vilket i början var ett förvånansvärt resultat. Traditionellt har högre nöje knippas 

ihop med högre vilja att skaffa virtuella gods. I denna studie har den negativa effekten 

troligen att göra med spelens genre. Tidigare studier har granskat MMORPG-spel var 

socialt umgänge är ofta ett krav för framgång i spelet. Uppdragen kan och kräver ofta 

samarbete med andra spelare. Spelen i denna studie igen är FPS-spel. Dessa spel kan, 

och spelas ofta, ensamma. En spelare kan vara mycket framgångsrik i spelet utan att 

umgås med andra spelare. Denna skillnad i spelen är något som måste tas i beaktande 

när resultaten tolkas.  Den negative effekten upplevt nöje hade kan troligen förklaras 

genom sättet spelarna får virtuella gods i TF2. 

 

Den tredje skillnaden kom fram i konstruktionen andra spelarnas reaktioner. Det 

visade sig att andra spelarnas reaktioner hade en tydligt större effekt i spelet CS:GO än 

i TF2. Skillnaden i effekten kan förklaras av den tävlingsinriktade andan som finns i 

spelet CS:GO. Spelet kräver en stor mängd umgänge och kommunikation, vilket leder 

till att de andra spelarnas åsikter har en större påverkan på spelarnas bild av köpandet 

av virtuella gods. När igen TF2 spelas oftast utan att kommunicera med andra spelare. 

detta minskar på trycket av andra spelarnas åsikter. 

 

Allt som allt kom det fram relativt få skillnader i konsumtionen av virtuella gods mellan 

dessa två spel. Detta innebär att speltillverkarna kan relativt långt använda samma 

utvecklingsprinciper när de utvecklar virtuella gods för spel med olika 

inkomstmodeller. Genom att se specifikt på vad som påverkar konsumtionen av 

virtuella gods kan tillverkarna dock få mer spelare att köpa dessa virtuella gods.  

 

6.4 Generalisering, restriktioner och fortsatt fors kning 
 

Resultaten av denna studie kan vara värdefulla för spelutvecklare och speltillverkare. 

Kunskapen om faktorerna som påverkar köpandet av virtuella gods förenat med 

möjligheten att mäta styrkan av dessa faktorer, är nyttiga för speltillverkarna som kan 

prioritera sina resurser (arbetskraft, investeringar, tid) på ett möjligast effektivt sätt. 

T.ex. upplevt värde & personliga resurser och vana identifierades som kraftiga orsaker 

för spelarna att skaffa och köpa virtuella gods. Tillverkarna kan därmed fokusera på att 

prissätta de virtuella godsen på ett sådant sätt att spelarna ser köpandet som en bra 
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investering. Dessutom kan tillverkarna identifiera de spelare som ofta köper virtuella 

gods och t.ex. ge dem rabatter eller möjligheten att köpa speciella virtuella gods. 

Genom att ge spelare som ofta köper virtuella gods möjligheten att köpa särskilda och 

sällsynta (dock endast kosmetiska) gods, kan man öka deras vilja att köpa mera gods, 

samtidigt som man utnyttjar deras vilja för personalisering och framgång (som också 

var identifierade som faktorer som påverkar skaffandet och köpandet av virtuella gods). 

Spelen som studerades (TF2 och CS:GO) innehåller båda endast kosmetiska gods vilket 

leder till att slutsatserna i denna studie inte kan generaliseras till alla spel. Endast 

kosmetiska virtuella gods har blivit populärare, speciellt efter den misslyckade 

implementeringen av funktionella virtuella gods i spelet Diablo 3 (Battle.net 2014). 

Spelarna har alltid varit misstänksamma gällande virtuella gods som påverkar 

spelfigurens förmågor (möjliga problem med spelare som köper sig till toppen). Ett 

"blockbuster" spel som Diablo 3s misslyckade tillämpning av dessa har antagligen lett 

till att tillverkarna noggrant överväger beslutet att implementera andra än kosmetiska 

virtuella gods. Speltillverkarna kan relativt fritt lägga till kosmetiska virtuella gods i 

spelet, eftersom kostnaderna för att implementera dem är låga och spelarna har liten 

motvilja gentemot dem. Dessutom är möjligheten att personalisera sin spelfigur och att 

skilja sig från andra spelare en kraftig motivation för många att skaffa virtuella gods. 

Studien har presenterat en modell för konsumtionen av virtuella gods som fungerar i 

olika typers spel med olika inkomstmodeller. Modellen kan användas av speltillverkare 

för att studera vad som påverkar konsumtionen av virtuella gods i deras spel. Genom 

att göra detta kan de få en bättre förståelse om vad som skall prioriteras vid 

utvecklingen av spel. Man måste dock vara försiktig vid implementeringen av modellen. 

Beroende på spelet i fråga kan vissa av modellens konstruktioner kräva justering före 

de kan användas.   

Det kan också vara lönsamt för speltillverkarna att fundera på prissättningen av de 

virtuella godsen som kommer att säljas. Det har visat sig att det måste finnas en balans 

mellan mängden virtuella gods spelarna kan uppnå gratis och priset av de godsen de 

kan köpa. Spelmekaniken Valve utnyttjar i sina spel (spelen som användes i denna 

studie) använder sig av en maximal mängd virtuella gods spelaren kan erhålla per 

vecka genom att spela. Genom att spela tillräckligt varje vecka kan spelarna erhålla 

största delen av de virtuella godsen i spelet, men genom att använda riktiga pengar kan 

de öka mängden ytterligare och får möjligheten att hitta specifika sällsynta gods som 

endast kan erhållas genom att använda pengar. Tillverkarna kan också utnyttja själva 
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spelarna som innehållstillverkare. Genom att engagera spelarna att skapa virtuella gods 

får spelet gratis marknadsföring, mer innehåll och större inkomster. 

I studien kommer det fram flera nya insikter på köpbeteendet av virtuella gods i PC-

spel. Dock måste det påpekas att studien har sina begränsningar. I studien användes en 

ospärrad självurvalsenkät som utfördes på den virtuella anslagstavlan Reddit. Detta 

innebär att studiens slutsatser inte rakt kan användas i andra spel, speciellt inte i spel 

som använder sig av en annan inkomstmodell. Det måste också påpekas att utöver 

spelens inkomstmodell så spelar de virtuella godsens egenskaper och spelets typ en stor 

roll i spelarnas motivation att skaffa och köpa virtuella gods. Dessa skillnader kan leda 

till att de konstruktioner och faktorer som identifierats i denna studie fungerar på ett 

annat sätt i andra spel. De möjliga skillnaderna mellan motivationen för spelarna att 

skaffa och köpa virtuella gods i andra spel leder till att tillämpandet av denna studie i 

andra spel kräver noggrannhet. En annan begränsning är att det i studien används 

spelarnas eget påstående för att uttrycka köpbeteende d.v.s. hur ofta de köper virtuella 

gods och mängden pengar de använt på dem. Detta är ett problem som är gemensamt 

för de forskare som studerar köpbeteende i videospel. Om speltillverkaren inte 

samarbetar med forskarna är det mycket svårt att hitta ett pålitligt och giltigt mått för 

själva köpandet. 

Denna studie har bidragit till att bättre förstå spelarnas köpbeteende i PC-spel. Studien 

har också hämtat med sig många nya intressanta frågor som kan besvaras av fortsatt 

forskning. Fortsatt forskning gällande köpbeteende av virtuella gods i spel är en faktor 

som säkert kommer att bli allt mer populär i framtiden, i samband med att spelandet 

blir ett mer vanligt sätt att använda sin fritid. Fortsatt forskning krävs för att bättre 

förstå spelarnas konsumtion av virtuella gods. En studie som innehåller fler spel med 

helt olika genren och inkomstmodeller kunde vara intressant. En sådan studie skulle 

leda till utvecklingen av en mer universal modell för spelarnas köpbeteende som kunde 

gynna alla speltillverkare.  
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7  BILAGOR 

Bilaga 1 SPSS Utskrift TF2 

Univariate Statistics  

 
N Mean Std. Deviation 

Missing No. of Extremesa 

Count Percent Low High 

ID 200 101,40 58,043 0 ,0 0 0 

AGE 200 2,39 1,115 0 ,0 0 7 

GENDER 199 1,13 ,375 1 ,5 . . 

MARITAL 200 1,38 ,836 0 ,0 0 7 

EMPLOY 200 1,39 ,992 0 ,0 . . 

EDUCATION 200 2,07 ,943 0 ,0 0 16 

INCOME 200 3,43 1,615 0 ,0 0 0 

HOURSWEEK 200 3,02 ,836 0 ,0 0 0 

HOURSTIME 200 2,19 ,637 0 ,0 . . 

START 200 1,65 ,480 0 ,0 0 0 

ADV_1 200 3,81 1,655 0 ,0 0 0 

ADV_2 200 3,21 1,803 0 ,0 0 0 

CUST_1 200 5,17 1,579 0 ,0 0 0 

CUST_2 200 5,01 1,671 0 ,0 10 0 

ENJOY_1 200 6,29 ,818 0 ,0 5 0 

ENJOY_2 200 6,32 ,844 0 ,0 6 0 

ENJOY_3 200 6,25 ,939 0 ,0 11 0 

ENJOY_4 200 5,93 1,640 0 ,0 12 0 

ENJOY_5 200 5,28 1,557 0 ,0 0 0 

SOCSTA_1 199 2,87 1,583 1 ,5 0 0 

SOCSTA_2 200 3,56 1,834 0 ,0 0 0 

SOCSTA_3 200 3,55 1,933 0 ,0 0 0 

SOCSTA_4 200 3,07 1,897 0 ,0 0 0 

VALRE_1 199 5,05 1,635 1 ,5 9 0 

VALRE_2 200 4,78 2,020 0 ,0 0 0 

PERF_1 200 4,93 1,994 0 ,0 0 0 

PERF_2 200 5,59 1,494 0 ,0 9 0 

EFFORT_1 200 5,86 1,376 0 ,0 5 0 

EFFORT_2 200 6,01 1,284 0 ,0 4 0 

SOCINFL_1 200 3,70 1,619 0 ,0 0 0 

PLAYRREACT_1 200 2,08 1,492 0 ,0 0 6 

PLAYRREACT_2 200 1,27 ,742 0 ,0 . . 

HABIT_1 200 2,25 1,448 0 ,0 0 3 

HABIT_2 200 2,55 1,741 0 ,0 0 17 
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HOWOFTEN 200 5,05 1,208 0 ,0 2 0 

AMOUNTPERMONTH 196 1,70 ,839 4 2,0 0 6 

TOTALAMOUNT 200 4,00 2,043 0 ,0 0 0 

FUTUREPURCH_1 200 4,71 1,979 0 ,0 0 0 
 

a. Number of cases outside the range (Q1 - 1.5*IQR, Q3 + 1.5*IQR). 
 

 
Bilaga 2 VIF Beräkningar CS:GO 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) -1,426E-05 ,062   ,000 1,000     

WANT_PRCH_VIRT ,273 ,076 ,273 3,600 ,000 ,664 1,505 

SOCINFL -,012 ,067 -,012 -,175 ,862 ,845 1,183 

PLAYRREACT ,129 ,065 ,129 1,975 ,050 ,896 1,116 

HABIT ,408 ,075 ,408 5,474 ,000 ,688 1,455 

       

 
Bilaga 3 VIF Beräkningar TF2 

Coefficients a 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 3,444E-6 ,061  ,000 1,000   

WANT_PRCH_VI

RT 
-,269 ,079 -,269 -3,405 ,001 ,601 1,664 

SOCINFL -,013 ,064 -,013 -,204 ,839 ,923 1,083 

PLAYRREACT -,167 ,062 -,167 -2,703 ,007 ,982 1,018 

HABIT -,260 ,078 -,260 -3,347 ,001 ,620 1,612 

a. Dependent Variable: PURCH_VIRT 
 
Bilaga 4 TF2 Deskriptiv statistik 

TF2 Deskriptiv statistik Medeltal  Standard 
avvikelse 

 Möjliga 
svar 

        

ADV_1   3,8  1,7  1-7 

ADV_2   3,2  1,8  1-7 

CUST_1   5,2  1,6  1-7 
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CUST_2   5,0  1,7  1-7 

ENJOY_1   6,3  0,8  1-7 

ENJOY_2   6,3  0,8  1-7 

ENJOY_3   6,2  1,0  1-7 

SOC_ENJOY_1  5,9  1,7  1-7 

SOC_ENJOY_2  5,3  1,6  1-7 

SOCSTA_1  2,9  1,6  1-7 

SOCSTA_2  3,6  1,8  1-7 

SOCSTA_3  3,5  1,9  1-7 

SOCSTA_4  3,1  1,9  1-7 

VALRE_1   5,1  1,6  1-7 

VALRE_2   4,8  2,0  1-7 

PERF_1   4,9  2,0  1-7 

PERF_2   5,6  1,5  1-7 

EFFORT_1  5,8  1,4  1-7 

EFFORT_2  6,0  1,3  1-7 

SOCINFL_1  3,7  1,6  1-7 

PLAYRREACT_1  2,1  1,5  1-7 

PLAYRREACT_2  1,3  0,8  1-7 

HABIT_1   2,3  1,5  1-7 

FUTUREPURCH_2  2,5  1,7  1-7 

FUTUREPURCH_1  4,7  2,0  1-7 

 
Bilaga 5 CS:GO Deskriptiv statistik 

CS:GO Deskriptiv statistik Medeltal  Standard 
avvikelse 

 Möjliga 
svar 

        

ADV_1   3,4  1,6  1-7 

ADV_2   3,1  1,8  1-7 

CUST_1   3,7  1,8  1-7 

CUST_2   3,6  1,8  1-7 

ENJOY_1   6,4  0,7  1-7 

ENJOY_2   6,0  1,0  1-7 

ENJOY_3   6,3  0,9  1-7 

SOC_ENJOY_1  6,5  1,0  1-7 

SOC_ENJOY_2  5,4  1,5  1-7 

SOCSTA_1  2,3  1,4  1-7 

SOCSTA_2  3,8  1,8  1-7 

SOCSTA_3  3,9  1,8  1-7 

SOCSTA_4  2,7  1,8  1-7 

VALRE_1   5,2  1,8  1-7 

VALRE_2   5,3  1,7  1-7 

PERF_1   5,6  1,7  1-7 

PERF_2   5,3  1,8  1-7 
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EFFORT_1  6,2  1,1  1-7 

EFFORT_2  6,3  1,0  1-7 

SOCINFL_1  3,8  1,6  1-7 

PLAYRREACT_1  2,0  1,5  1-7 

PLAYRREACT_2  1,1  0,4  1-7 

HABIT_1   2,6  1,6  1-7 

FUTUREPURCH_2  3,2  2,0  1-7 

FUTUREPURCH_1  5,0  1,8  1-7 

 
Bilaga 6 Statistik användning av pengar TF2 och CS:GO 

TF2 

    

CS:GO 

  Köper virtuella gods N  %  
  

Köper virtuella gods  N %  

Dagligen 3 1,5 

  

Dagligen 1 0,6 

Några gånger per vecka 8 4 

  

Några gånger per vecka 21 12,5 

En gång per vecka 12 6 

  

En gång per vecka 20 11,9 

Några gånger per månad 37 18,5 

  

Några gånger per månad 49 29,2 

En gång per månad 39 19,5 

  

En gång per månad 34 20,2 

Mer sällan 102 51 

  

Mer sällan 43 25,6 

        Använder pengar på virtuella gods per 
månad 

  

Använder pengar på virtuella gods per 
månad 

Mindre än 5$ 97 48,5 

  

Mindre än 5$ 72 42,9 

5$-15$ 69 34,5 

  

5$-15$ 53 31,5 

16$-30$ 24 12 

  

16$-30$ 27 16,1 

31$-50$ 4 2 

  

31$-50$ 10 6,0 

Mer än 50$ 3 1,5 

  

Mer än 50$ 6 3,6 

        Sammanlagd summa använt på virtuella 
gods i spelet 

  

Sammanlagd summa använt på virtuella 
gods i spelet 

Mindre än 5$ 22 11 

  

Mindre än 5$ 17 10,1 

5$-25$ 32 16 

  

5$-25$ 43 25,6 

26$-50$ 40 20 

  

26$-50$ 28 16,7 

51$-100$ 30 15 

  

51$-100$ 29 17,3 

101$-200$ 29 14,5 

  

101$-200$ 22 13,1 

201$-500$ 25 12,5 

  

201$-500$ 20 11,9 

501$-1000$ 11 5,5 

  

501$-1000$ 7 4,2 

Över 1000$ 6 3 

  

Över 1000$ 2 1,2 

Vill inte berätta 6 3 

  

Vill inte berätta 0 0,0 

N=200 

    

N=168 
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Bilaga 7 Frågeformuläret som användes  

 



 

 

90 

 



 

 

91

 



 

 

92

 


