
 

Södertörns högskola | Institutionen för Institutionen för 

naturvetenskap, miljö och teknik 

Kandidatuppsats 15 hp | Medieteknik | höstterminen 2013 

 

Spelentusiasters val av analoga 

spel                               

En kvalitativ studie om avnändare på 

boardgamegeek.com 



 2 

Av: André Forsblom & Andreas Norberg 

Handledare: Inger Ekman 



 3 

Abstract 

This qualitative study examines how users of boardgamegeek.com chooses 

which analogue game to buy. The purpose of the study is to find out which 

factors constitutes the choice of games and how the information of these factors 

reach the consumer. The investigation is executed by users of 

boardgamegeek.com explaining their latest game purchase in a questionnaire 

survey online. The results show that many of the respondents research the 

games they are interrested in beforehand and based on this information make 

their choice. Despite of this we can see that many game developers and 

distributors does not make this information available for the consumers, but 

leaves this task to the public. 
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Sammanfattning 

Denna kvalitativa studie undersöker hur användare på boardgamegeek.com 

väljer vilket analogt spel de ska köpa. Syftet med studien är att ta reda på vilka 

faktorer som utgör valet av spel samt hur informationen om dessa faktorer når 

konsumenten. Undersökningen utförs genom att användare på 

boardgamegeek.com berättar om sitt senaste spelköp i en frågeenkät över 

Internet. Resultaten visar att många av respondenterna undersöker spelen de är 

intresserade av på förhand och utifrån denna information gör sina val. Trots 

detta kan vi se att många speltillverkare och distributörer inte gör denna 

information tillgänglig för konsumenterna, utan överlåter detta ansvar till 

allmänheten. 
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1 Introduction 

1.1 Background 

Konsumenter av digitala spel har mycket lättillgänglig information om 

produkten innan de gör sitt köp. I takt med att digitala tjänster ökar 

tillgängligheten av spel genom att tillhandahålla köp över Internet blir det allt 

vanligare att konsumenter enbart betalar för att ladda ned en digital fil istället 

för att gå till en affär. Detta skapar en helt ny miljö som påverkar 

konsumenternas roll och beteende på marknaden. Trailers, skärmdumpar och 

annat material kan ses i samma fönster som kunden gör sitt köp vilket innebär 

att potentiella spelköpare har stora möjligheter att snabbt och enkelt motivera 

sitt köp med hjälp av de verktyg som erbjuds. De kan till exempel se en video av 

ett spels gameplay och sedan göra en bedömning om det passar deras smak av 

spel eller inte. Med ett etablerat system som detta har även utgivare och 

försäljare stora möjligheter att medvetet nå ut till konsumenterna.  

Men hur ser det ut i den analoga spelvärlden? Vilken roll spelar informationen 

om spel för konsumenterna och vilka källor kommer denna information ifrån? 

Söker även den konsumentgruppen efter information på Internet innan köp eller 

får framsidan av kartongen motsvara allt detta? Är det den sociala aspekten som 

väger tyngst, är det bekanta man spelat med tidigare eller som har 

rekommenderat spelet som kunderna baserar sina köp på? När konsumenten 

fått denna information, vilka faktorer avgör då vilket spel en kund väljer att 

köpa?  

Detta är ett relativt outforskat ämne som denna studie syftar att bidra till 

genom att undersöka hur konsumenter går tillväga när de köper analoga spel 

och hur de gör sina val. Det är ett ämne som är av hög relevans inom speldesign - 

att få en inblick i hur konsumenters spelköp fungerar kan ge viktig kunskap som 

kan bidra till en mer lönsam design, utveckling och distribuering av analoga spel, 

och ge kunskap som är applicerbar i många fält inom både utvecklingen 

och/eller försäljningen av analoga spel, så som designers, utgivare och försäljare. 

Att specifikt undersöka spelentusiaster anser vi är av stort intresse för denna 

studie. Med termen spelentusiaster syftar vi till personer som tar sitt spelande 
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något mer seriöst än den genomsnittliga konsumenten. Den främsta anledningen 

till att denna spelartyp är av intresse är för att det är en rimlig premiss att anta 

att en spelentusiast gör ett mer medvetet val än en person som till exempel 

köper ett spel till familjen eller som en gåva, vilket är av uppenbar signifikans för 

studiens undersökningsområde. En annan faktor är att dessa entusiaster även 

står för vad vi kallar, konsumentgenererad information, vilket också är av hög 

relevans för denna studie. En mer utförlig förklaring av detta presenteras i 

kapitlet Konsumentgeneread information. 

1.2 Teori kring konsumentforskning 

Konsumentforskning har funnits länge medan spelforskning är en 

förhållandevis ny förekomst. Spelforskningen idag är dessutom mest fokuserad 

på digitala spel vilket har resulterat i att de analoga spelen till stor del har glömts 

bort inom forskningen. Konsumentforskning som specifikt fokuserar på analoga 

spel är i stort sett obefintlig. Forskning kring konsumentgenererat material är 

emellertid av relevans för denna studie då vi kan se att förekomsten av sådant 

material är utbrett inom området analoga spel. Vidare kan vi se att en stor 

mängd av konsumentgenererat material kopplat till analoga spel skapas av 

urvalsgruppen för denna studie, nämligen spelentusiaster.  

Internet och informationsteknologi har revolutionerat 

marknadsföringsstrategierna för alla företag, spelutvecklare/utgivare som vilket 

annat företag som helst (Kline, Dyer-Witheford and De Peuter, 2005). Detta 

påverkar sättet företag marknadsför sig och sina produkter, genom att de mest 

hängivna konsumenterna skapar virala kampanjer och konsumentgenererat 

material når företagen ut till fler potentiella konsumenter på ett mer 

kostnadseffektivt sätt (Richardson and Domingos, 2002). Det är rimligt att påstå 

att den digitala spelindustrin har anpassat sig till den här nya eran inom 

marknadsföring med tjänster som bland annat Steam (Valve Corporation, 2003.) 

och on-demand funktionerna i XBOX Live (Microsoft, 2002) och 

PlayStationNetwork (Sony Computer Entertainment, 2006). 

Hennig-Thurau et al., (2010) skriver att “Consumers today dedicate 

substantial time producing and consuming new multimedia content, which 
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includes video sharing platforms such as YouTube, music streaming services 

such as Pandora, online video games and MMOGs, and ‘‘virtual worlds’’ such as 

Second Life.”. De menar att konsumenter som skapar egen media kring 

produkter de gillar, så som recensioner i form av youtube-videor eller annat 

material som publiceras digitalt, har en stor inverkan på etablerade 

affärsmodeller och marknadsföring.  

I vår egen efterforskning har vi märkt att det till exempel finns en mängd 

youtube-kanaler som publicerar recensioner och genomspelningar av analoga 

spel. Internet har skapat ett nytt sätt för konsumenter att diskutera produkter 

vilket i sin tur har förändrat företags marknadsföringsstrategier utöver 

traditionell reklam (Campbell, Pitt, Parent, Berthon, 2011). Man kan även fråga 

sig om annan media spelar en stor roll för vilka spel som skapas och blir 

populära, till exempel då det är relativt vanligt förekommande inom analoga spel 

(och även digitala) att man bygger vidare på en befintlig franchise. Pokémon The 

Trading Card Game (Media Factory, 1996) och dess explosionsartade 

framgångar under 90-talet är ett bra exempel på detta. Tinsman skriver att 

Pokémon TCG sålde mer på fem år än vad Monopol (Parker Brothers, 1935) och 

Trivial Pursuit (Selchow and Righter, 1982) gjort under hela sina livslängder 

fram till den punkten vilket uppgick till ett värde av mer än tre miljarder dollar. 

Enligt Robert Gutschera, den ansvarige för den amerikanska lanseringen av 

kortspelet i USA, berodde en stor del av dessa framgångar på Pokémon TV-

seriens stora popularitet. (Game Inventors Guidebook, 2002) Detta är något 

spelutvecklare än idag arbetar med, exempel på populära TV-serier som under 

de senaste åren även blivit analoga spel är The Walking Dead (2010), Battlestar 

Galactica (2004) och Sons of Anarchy (2008). Även vissa storsäljande digitala 

spel så som Gears of War (Epic Games, 2006) har omvandlats till analoga 

plattformar som brädspel. 

1.3 Konsumentgenerarat material 

Lättillgänglig information om analoga spel som spelkonsumenter kan dra 

nytta av när de väljer vilket spel de ska köpa skapas i stor utsträckning av 

konsumenterna själva. Med “lättillgänglig” syftar vi främst på information som 

publiceras på Internet och som kostnadsfritt är tillgänglig för allmänheten. 
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Denna information kan ta olika form och gå igenom en mängd olika kanaler. 

Några av dessa kommer därför beskrivas i detta stycke för att ge en tydligare 

bild av hur konsumentgenererad information om analoga spel kan se ut.  

 

1.3.1 Youtube-kanaler 

På youtube.com (Google, 2005) finns det en mängd användare som publicerar 

olika typer av information om analoga spel på sina konton i form av videoklipp. 

Detta kan vara allt i från recensioner, demonstrationer och genom-spelningar av 

brädspel och sällskapsspel. Exempel på Youtube-kanaler som skapar sådant 

material är Board Game Replay1, The Dice Tower2, tabletopminions3 och Watch 

It Played4.  

 

1.3.2 Webbsidor 

Vissa webbsidor så som boardgamegeek.com (Alden, 2000) och 

boardgamelinks.com arbetar för att samla så mycket brädspels-relaterad 

information som möjligt på ett och samma ställe. Detta kan vara topp-listor över 

bästa spel, information om spelutgivare, länkar till spelrelaterade webbsidor, 

nyheter om analoga spel, tips på återförsäljare och så vidare. Mycket av 

informationen som finns att tillgå på dessa sidor görs i sin tur möjlig av 

användare på hemsidan. Material så som recensioner och artiklar skrivs av 

användare som postas på hemsidan och görs offentlig för andra användare och 

besökare. 

                                                        

1 https://www.youtube.com/user/boardgamereplay  

2 https://www.youtube.com/user/thedicetower  

3 https://www.youtube.com/user/tabletopminions  

4 https://www.youtube.com/user/WatchItPlayed  

https://www.youtube.com/user/boardgamereplay
https://www.youtube.com/user/thedicetower
https://www.youtube.com/user/tabletopminions
https://www.youtube.com/user/WatchItPlayed
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1.4 Forskningsfrågor 

För att skaffa oss en uppfattning av spelkonsumenters beteenden och få större 

klarhet i hur deras urvalsprocess går till på spelmarknaden strävar denna studie 

att besvara denna frågeställning: 

Vilka faktorer avgör vilket analogt spel en spelentusiast väljer att köpa och 

hur tar dessa konsumenter reda på information om analoga spel innan sina köp? 

1.5 Struktur 

I Teori och Metod-kapitlet kommer vi beskriva hur vi gick tillväga för att 

undersöka ämnet och samla in vår data genom en online enkät publicerad på 

boardgamegeek.com. Följt av detta är ett kapitel där undersökningens resultat 

presenteras, varpå intressanta fynd diskuteras i detalj. Därefter följer en 

diskussion där vi tolkar och analyserar undersökningens resultat för att ta reda 

på vad dessa kan innebära. Kontentan av studiens fynd beskrivs sedan i 

uppsatsens slutsats. 
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2 Teori och metod 

Vi valde att använda oss av Grounded Theory då vi skulle utforska ett för oss 

främmande ämne med mycket begränsad tidigare forskning. Grounded Theory, 

eller GT, ansåg vi var ett passande förhållningssätt eftersom resultaten av 

undersökningen ska fungera som teoriskapande, och vi därför ville att resultaten 

fritt skulle få träda fram ur den insamlade kvalitativa datan. När man arbetar 

med GT låter man den insamlade datan skapa hypoteser genom att man 

kontinuerligt samlar in och analyserar datan. Utifrån den insamlade datan 

identifierar man mönster och kategoriserar informationen. Efter den första 

omgången så itererar man och försöker se om det går att göra större kategorier 

av kategorierna. Utifrån detta skapar man sedan sina hypoteser. 

Värt att nämna om urvalet av respondenter för denna studie är att vi 

medvetet valde att specifikt undersöka spelentusiaster då vi anser att detta ökar 

våra chanser att samla in data relevant för ämnet. En annan faktor som spelade 

in i vårt val av målgrupp att undersöka, är att denna spelartyp är starkt kopplad 

till konsumentgenererad information, detta nämns även i kapitlet Bakgrund. För 

att komma i kontakt med denna grupp sökte vi oss till boardgamegeek.com. 

BoardGameGeek är en sida som erbjuder omfattande information om brädspel, 

brädspelskulturen, nysläppta spel, recensioner med mera. Sidan har ett stort och 

växande antal användare som bidrar med resurser i form av egna recensioner, 

forumtrådar, bilder, betyg med mera vilket bidrar till att bygga upp ett starkt 

community. Uppenbarligen är därför många av BoardGameGeeks användare 

brädspelskonsumenter, vilka vi ville komma i kontakt med. 

För att genomföra vår undersökning och besvara vår frågeställning använde 

vi oss av en kvalitativ frågeformulärs-undersökning. Den gick ut på att fråga 

BoardGameGeeks användare om deras val av spel och köp med hjälp av ett 

frågeformulär. Vi utformade en enkät på surveymonkey.com som erbjuder denna 

tjänst gratis. Vårt mål var att samla in kvalitativ data genom utförliga, 

beskrivande svar från våra respondenter. Därför bestod vårt frågeformulär av 

endast en öppen fråga där respondenterna uppmanades att fritt beskriva sitt 

senaste spelköp samt förklara varför de valde det spelet. Frågeformuläret 

itererades och testades flera gånger innan undersökningen för att vi skulle öka 
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våra chanser att få så bra svar och så givande data som möjligt. Frågorna skrevs 

på engelska. 

Den 14/11-14 skrev vi en forumpost på boardgamegeek.com under tråden 

General Gaming. I posten presenterade vi oss och förklarade vårt syfte med 

undersökningen, och bad läsarna att hjälpa oss genom att besvara vårt 

frågeformulär genom att följa en länk i posten. Vårt mål var att få minst 20 svar, 

så när vi efter fyra dagar endast fått tolv svar valde vi att posta vår undersökning 

igen i samma forum, i hopp om att få fler svar. Vi stängde undersökningen den 

21/11 och meddelade detta i vår forumpost. Vid detta tillfälle hade vi totalt fått 

in 42 svar.  

Under tiden undersökningen pågick samlade vi in svaren för att börja koda 

dem enligt GT. Detta utfördes genom att varje svar noggrant lästes igenom var 

för sig, sedan listade vi de väsentliga delarna av varje svar i form av nyckelord. 

Väsentliga delar av svaret syftar till delar av svaret som på något sätt beskrevs 

som påverkande eller avgörande för respondentens val av spel samt beslut av 

köp. Denna process upprepades med varje inkommande svar. Efter att alla 

nyckelord från samtliga svar extraherats, grupperade vi nyckelorden i form av 

kategorier. Dessa kategorier listades och varje nyckelord från varje respondent 

markerades under en viss kategori för att ge oss en tydlig överblick över vår 

data, samt för att kunna se eventuella samband mellan respondenter och/eller 

kategorier. Allt eftersom vi fortsatte analysera kategoriseringen började vi se 

tydliga samband mellan vissa kategorier. En vidarearbetning av detta 

resulterade i en omgruppering av kategorierna i form av sex meta-kategorier, 

där kategorier som berör samma område listades under en rubrik i form av 

meta-kategorins namn. Fyra av kategorierna placerades under Övrigt då vi inte 

kunde se några tydliga samband mellan dem och de identifierade meta-

kategorierna. 
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3 Resultat 

Resultaten visar att respondenterna i denna undersökning baserar sina val av 

spel på en mängd olika faktorer. Dessa faktorer är bland annat spelets pris, om 

spelets gameplay passar konsumentens smak, om konsumenten bedömmer att 

spelet kommer uppskattas av personer denne sannolikt kommer spela det 

tillsammans med och om spelet har ett tilltalande tema. Vidare visar resultaten 

att konsumenterna genomför förundersökningar av spel de är intresserade av 

innan de bestämmer sig för att köpa det eller inte. Dessa förundersökningar 

utförs framförallt genom att konsumenten besöker olika webbsidor på Internet 

för att få tillgång till information om spelet de undersöker. Utifrån den insamlade 

datan kan vi se att konsumenterna använder sig av boardgamegeek.com samt 

youtube.com för att få olika typer av information om det berörda spelet för att 

fatta sitt beslut.  

 

Svaren från undersökningen resulterade i totalt 26 kategorier. Vissa 

kategorier påvisades i svar från flera respondenter, medan andra endast hade en. 

Fyra av svaren resulterade inte i någon kategori då de inte besvarade 

frågeställningen på grund av otillräckligt utförliga svar. Dessa var svar som 

endast besvarade frågan genom att skriva titeln på ett eller flera spel de hade 

köpt och inte förklarade varför den valde att köpa just det spelet.  

Kategorierna listas nedan, från mest förekommande till minst förekommande. 

Siffran efter varje kategori visar i hur många olika svar dessa element påvisades. 

Däremot innebär inte detta att en kategori som påvisades i många svar 

nödvändigtvis är av större vikt än en kategori som endast kommer ur ett och 

samma svar. 

 

Pris/Billigt/Rabatt   20 

Gameplay/mekanik   14 

Online recensioner, betyg  11 

Online video, demo   11 
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Spelpartners Smak   10 

Antal spelare    8 

Tema/setting    7 

Spelat innan köp    5 

Regelsvårighet    5 

Kontakter, WOM, tips   4 

Speltid     4 

Återspelsvärde    3 

Inköpslista    3 

Ospecifierad förundersökning  2 

Grafisk stil     2 

Nysläppt     2 

Bekant tillverkare   1 

Genre     1 

Kan bli slutsålt    1 

Intuition-kort    1 

Småskalig form    1 

Spela public    1 

Komplettera samling   1 

Bekant designer    1 

Forum     1 

 

Meta-kategori-indelningen av de identifierade kategorierna visas i tabellen 

nedan. I tabellen inkluderas även korta beskrivningar av svårtolkade 

kategoribenämningar. 



 15 

 

Utifrån denna indelning kan vi se att meta-kategorierna spelar olika roller för 

konsumenten i processen att köpa ett analogt spel. Fyra av meta-kategorierna, 

Social aspekt, Spelandet, Kosmetika och Fan-boy, och även kategorierna under 

Övrigt, visar på faktorer som påverkar konsumentens val av spel. Meta-kategorin 

Förundersökning visar olika sätt konsumenten kan gå tillväga på för att få 

information om dessa faktorer före ett köp, och Planerade köp visar hur 

konsumenten kan gå tillväga för att hantera och utvärdera faktorer relevanta för 

sitt val med hjälp av olika metoder, så som att använda sig av en inköpslista. 

3.1 Faktorer som påverkar valet av spel 

3.1.1 Pris 

Den mest förekommande enskilda faktorn respondenterna i denna studie 

väger in i sina val av spel är priset, och då självklart, att spelet ska kosta så lite 

som möjligt. Däremot är det viktigt att poängtera att eftersom detta är en 

kvalitativ undersökning är inte antal nödvändigtvis det mest väsentliga, det 

relevanta är snarare hur respondenterna talar om sina spelköp och vad som 

ledde till deras val. Att spelköpare vill ha ett så lågt pris som möjligt kan ses som 

något uppenbart - de flesta konsumenter, oavsett produkt eller tjänst vill betala 

så lite som möjligt. Även fast denna kategori var den mest förekommande i 
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denna undersökning, betyder inte det att priset är den viktigaste faktorn för 

konsumenters val av spel. För det första är priset kanske det som ligger närmast 

till hands att nämna när man blir tillfrågad om en produkt man köpt, man 

spenderar ju trots allt pengar för att få produkten. Detta gör att det kan vara 

mycket enklare att hänvisa till detta, än mer subtila, bakomliggande faktorer som 

att man till exempel associerar ett visst spel med ett trevligt minne från sin 

barndom, och därför dras till det. Detta faktum skulle kunna vara en bidragande 

faktor till att just denna kategori var den mest förekommande i denna 

undersökning. Det är också viktigt att understryka, att även fast många 

respondenter nämnde pris i sin motivering av spelköp, var det också många som 

inte nämnde pris som relevant för deras val över huvudtaget. En sådan 

konsument skulle kanske köpa ett spel så länge det tillgodoser de faktorer och 

kategorier denne värdesätter, oavsett pris. Många av respondeterna i 

undersökningen nämnde spelets pris på ett sätt som inte får det att framstå som 

en direkt avgörande faktor för deras val av spel att köpa, utan snarare som en 

bidragande faktor, som i utdragen från två av respondenternas svar nedan.  

“I bought Lost Legends last night at my local game store. I bought it because 

they just got it in, it looked interesting, was inexpensive, and it was well reviewed 

by Board Game Geek.”  

“I bought Dead of Winter at a local game store. I wasn't planning on buying it, 

but i saw the box on the shelf as it had just come out that week. it was a little 

cheaper than what i was looking at (eclipse) and there was a lot of good 

buzz/reviews on the internet so i took a chance on it.” 

Detta innebär inte att vi avfärdar ett spels pris som irrelevant, men det är 

viktigt att hålla en kvalitativ analys av datan och inte stirra sig blind på siffror. 

Oavsett pekar resultaten tydligt på att ett spels pris spelar en viss roll i 

konsumenters val av spel. 

3.1.2 Spelandet 

Efter priset, nämndes kategorin Gameplay/Mekanik flest gånger i svaren från 

respondenterna. Utbredningen av denna kategori kanske inte heller är helt 

förvånande. Det är när spelaren/spelarna interagerar med spelet gameplay 
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uppstår, vilket då skapar kärnan av spelandet. Beroende på spelets regler kan 

spelets gameplay ta helt olika former, som uppfattas som mer eller mindre 

tilltalande av olika spelare. Vissa kanske gillar att spela under tidspress medan 

andra inte gör det, vissa kanske tycker att samarbete höjer spelvärdet medan 

andra vill spela helt individuellt. Detsamma gäller för spelmekaniker (så som att 

slå tärningar, dra kort, vända på brickor, etc.), personer har olika preferenser och 

gillar olika saker.  

“I went to the store looking to buy The Resistance. I enjoy social deduction 

games and had played The Resistance once before.“ 

“I purchased Pandemic: the Cure this week.  The reason for this was because I 

enjoy dice-based games and love the original Pandemic game.” 

Även om det är omöjligt att utveckla ett spel vars Gameplay/Mekanik tilltalar 

alla tänkbara spelare, är det ändå en kategori som kan arbetas med för att till 

exempel effektivt rikta sig åt en viss målgrupp, eller rikta sig till flera målgrupper 

genom blanda olika mekaniker för att tilltala spelare med olika preferenser. 

Flera andra frekvent uppkommande kategorier, så som antal spelare, tema, 

regelsvårighet och speltid är faktorer som ofta står synligt på spelets låda vilket 

gör det enkelt för personer att få denna information. Av denna anledning är det 

kanske inte förvånande att dessa kategorier nämndes i många av svaren. 

Däremot kan det vara av intresse att undersöka om personer anser detta vara 

viktiga faktorer när de väljer ett spel, och att det är anledningen till att det ofta 

skrivs på spelens omslag, eller, om personer i själva verket nämner dessa 

faktorer bara för att det är dem som är lättast att få information om utifrån det 

fysiska spelet. För att kunna besvara varför just dessa faktorer traditionellt sett 

skrivs ut på spelen och andra inte kräver emellertid mer efterforskning för att 

kunna besvara. 

3.1.3 Social Aspekt 

Våra resultat visar att det finns en framträdande spelartyp som vi väljer att 

kalla den gruppspecifika spelartypen. Flera exempel på detta går att se i svaren 

från respondenterna då flera av dem rapporterade att deras val av spel 

påverkades av deras spelpartners smak samt antal spelare i spelet. De menade 
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att de hade en eller flera personer i åtanke innan sitt köp - personer de brukar, 

planerar eller sannolikt kommer spela med - och sedan vägde in dessa 

spelpartners preferenser i sitt val. Detta illustreras kanske bäst med hjälp av 

utdrag från respondenternas svar nedan. 

“...my wife enjoys cooperative games and several video reviewers praised the 

game.  Most of my game purchases are decided by the following criteria: does it 

play well with two? Because I frequently play with my wife. “ 

“I wanted to purchase a game with direct conflict for my friends as that is the 

style of game they enjoy - but with enough going on behind the scenes for me to 

keep interested.”   

Värt att poängtera är att även svaren från denna så kallade gruppspecifika 

spelartypen vägde in andra faktorer från flera olika kategorier i sitt val, men 

ännu mer intresseväckande är att - som i citaten från svaren ovan - hade de 

svarande respondenterna även kunskap om vilka kategorier som passade deras 

spelpartners smak och tog detta i beaktning i sitt val. 

3.2 Metoder för att få information om faktorer som påverkar valet av spel 

3.2.1 Förundersökning 

Ett intressant resultat är de tredje och fjärde vanligaste förekommande 

kategorierna, Online recensioner, betyg och Online video, demo. Den första av 

dessa förundersökningstyper, Online recensioner, betyg, utgörs av att 

konsumenten läser recensioner och betyg av spel på Internet innan man gör sitt 

köp. Vi tolkar det som att konsumenten vill undersöka/försäkra sig om 

produktens kvalité innan denne gör ett köp.  

“Both games are ones I had known about for a couple of months before buying, 

and I had read many reviews about each game to help my decision.” 

Online Video, demo (demonstration), är kategorin som innefattar videoklipp 

där spelet packas upp (så kallat un-boxing), visas, förklaras och/eller spelas. Vi 

anser att konsumenten strävar efter att tydligt få se exakt vad det är man 

eventuellt kommer köpa och utifrån det fatta ett beslut.  

“ I watched some youtube reviews and it seemed like something I would enjoy.” 
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3.3 Metoder för att hantera val och köp 

3.3.1 Planerade köp 

Eftersom resultaten från vår undersökning är av en specifik typ av 

spelare/spelkonsumenter - nämligen användare på BGG - kan de uppkomna 

kategorierna skilja sig från de som skulle kunna framstå ur en undersökning av 

en annan grupp individer, men kanske vissa kategorier mer än andra. Dessa 

skulle framförallt kunna vara Inköpslista, Nysläppt, Bekant tillverkare, Kan bli 

slutsålt, Intuition-kort, Komplettera samling och Bekant designer. Några av dessa 

kategorier kräver en mer utförlig förklaring för att förstå vad de innebär då 

enbart kategorinamnen kan vara svårtolkade.  

Inköpslista är en kategori som innefattar att respondeten använder sig av 

någon form av lista, prioriteringsordning eller planering över vilka spel denne 

planerar att köpa, och ändrar denna kontinuerligt genom att flytta titlar upp eller 

ner på listan (baserat på andra faktorer eller kategorier som de anser är 

relvanta) och sedan baserar sitt köp utifrån detta.  

En respondent rapporterade att han använder sig av så kallade Intuition-kort 

för att välja vilket spel han skulle köpa. Detta gjorde han genom att skriva titlar 

på spel han ville ha på några papperslappar, blandade korten, och drog sedan ett 

kort slumpmässigt ur högen. Beroende på hans intuition när han drog kortet och 

läste en viss titel menade han att detta hjälpte han att avgöra vilket spel han 

faktiskt ville ha mer än dom andra.  

Det kan anses som rimligt att påstå att BGGs användare är något mer seriösa i 

sitt köpande av spel än den genomsnittsliga individen. Det är därför också 

rimligt att påstå att de ovannämnda kategorierna, bland annat Inköpslista och 

Inuition-kort, till största del stämmer in på denna typ av konsumenter, då det är 

metoder som kräver ett visst engagemang och arbete för att utföra. 
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4 Diskussion 

Att använda sig av hemsidor och tjänster på Internet för att få tillgång till 

information om spel är inte säreget för den digitala spelkretsen - utifrån denna 

studie kan vi se att det är ett framstående fenomen och tillvägagångssätt även för 

många analoga spelkonsumenter. BGG har tagit på sig en stor del av denna 

uppgift genom att tillhandahålla en hemsida som erbjuder denna typ av tjänster, 

och information som potentiella spelköpare uppenbarligen anser är relevant för 

deras val och köp av spel. Youtube är ett annat medium som gör det möjligt för 

konsumenter att få information om analoga spel. Resultaten från denna studie 

visar att många konsumenter bland annat vill se ett spels innehåll och/eller se 

hur det spelas innan dem köper det, och detta görs i många fall möjligt genom 

videoklipp på Youtube. 

Som vi ser det är finns en eventuell problematik med dessa typer av 

förundersökningar som bedrivs av konsumenter, då det kräver att 

konsumenterna har kanaler de kan använda för att göra detta, och dessa kanaler 

utgörs idag till stor del av konsumenterna själva. Hemsidorna ovan, BGG och 

Youtube, är exempel på sådana kanaler, men informationen de erbjuder är på 

sätt och vis möjliga av en slump. För att exemplifiera vad som menas med detta, 

tänk att företaget AnalogaSpel utvecklar ett strategiskt brädspel och gör det 

möjligt för kunder att beställa det genom sin hemsida. Spelet säljer endast ett 

fåtal exemplar under den första veckan, men sedan laddas ett videoklipp upp på 

youtube.com där en av dessa spelköpare visar hur spelet spelas och varför hen 

anser att det är ett så bra spel. Veckorna efter säljs betydligt fler exemplar för att 

många som såg videoklippet blev övertygade av att det var ett bra köp. I detta 

exempel har inte AnalogaSpel gjort någonting för att öka sin försäljning, det 

skedde av en slump för att en privatperson råkade köpa deras spel, gilla det och 

sedan bestämde sig för att dela med sig av det på Internet och därmed göra 

denna information möjlig för andra. Detta är självklart ett förenklat exempel, 

men något som ändå till stor del stämmer överens med hur verkligheten inom 

den analoga spelvärlden ser ut. Vi kan se att det finns en efterfrågan av 

lättillgänglig information som inte besvaras med ett utbud utformat efter detta. 

Än så länge finns det inget etablerat system, kanske för att det inte anses vara ett 
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faktum eller allmän kännedom inom den analoga spelindustrin. På grund av 

denna obesvarade efterfrågan överlåts ansvaret av att tillhandahålla detta utbud 

till allmänheten, trots att det i realiteten är något som företagen, utvecklarna och 

försäljarna av analoga spel skulle gynnas av lika mycket som konsumenterna.  

Vi menar att de avgörande faktorerna som individer baserar sina val av spel 

på - så som kategorierna presenterade i denna studie - bättre behöver förmedlas 

till konsumentgruppen. Ett förlag som släpper ett spel och sedan gör 

informationen om det tillgänglig på sin hemsida (utöver traditionen att enbart 

lista saker så som speltid, antalspelare och så vidare) skulle förenkla 

konsumenters val av spel, och potentiellt öka försäljningen. Detta skulle också 

vara ett effektivt förmedlingssätt då konsumenter kan finna all information från 

en och samma källa, så som förlagets hemsida. Däremot är det endast till 

konsumenternas fördel att fristående enheter utan koppling till ett specifikt spel 

eller förlag, så som BoardGameGeek, tillhandahåller kundrecensioner och 

liknande. Självklart skulle sådant material inte framstå som trovärdigt om det 

endast kom från spelutvecklarens håll. Detta skulle sannolikt göra att 

informationen företagen själva erbjuder på sin hemsida skulle vara av högre 

kvalité för konsumenterna än enbart marknadsföring i form av renodlad reklam. 

De två olika typerna av informationskällor behöver alltså inte på något sätt 

ersättas av den andra, tvärtom ges sannolikt bäst resultat av en kombination. 

Emellertid skulle man kunna se det som att detta är något som börjar 

erkännas och tillämpas inom industrin - till exempel släpper vissa företag egna 

demonstrationer av sina spel - men det är långt ifrån normen. Detta kan bero på 

att det fortfarande inte anses som grundläggande eller relevant för utvecklare 

eller försäljare att erbjuda denna typ av information, vilket är något denna studie 

syftar till att bidra till.  
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5 Slutsats 

I denna studie ville vi undersöka vilka faktorer spelentusiaster baserar sina 

val av spel på när de köper analoga spel. Sammankopplat med detta var att ta 

reda på hur och ifrån vilka källor dessa konsumenter får informationen om dessa 

faktorer. 

Vi genomförde en undersökning där vi med hjälp av en online enkät 

uppmanade användare på boardgamegeek.com att berätta om sitt senaste 

spelköp och förklara varför de valde att köpa det spelet. Enkäten fick 42 svar. 

Dessa svar lästes igenom grundligt för att identifiera faktorer som fungerat som 

påverkande eller avgörande för respondentens val av spel. Faktorerna vi 

identifierade från varje svar grupperades sedan i form av kategorier, totalt 26 

stycken, som sedan vidarearbetades till en samling av sex meta-kategorier. Flera 

av dessa meta-kategorier visar på vilka faktorer spelentusiaster väger in i sitt val 

av spel. Dessa är i korthet:  

 Faktorer kopplade till den sociala aspekten rörande spelet, så som 

antal spelare och spelpartners smak. 

 Faktorer kopplade till spelandet; gameplay, spelmekanik, 

regelsvårighet, speltid, genre. 

 Kosmetiska faktorer så som spelets grafiska stil, tema och setting. 

 Faktorer som att spelet är utvecklat av en bekant tillverkare eller 

bekant designer. 

 Övriga faktorer så som spelets pris, tips av bekanta, att spelet är 

nysläppt påverkar också valet av spel. 

En av meta-kategorierna, Planerade köp, visar hur konsumenter går tillväga 

för att hantera och utvärdera faktorer relevanta för sitt val så som att använda 

sig av en inköpslista. 

Meta-kategorin Förundersökning visar att spelentusiaster använder sig av 

Internet för att genom olika webbsidor få tillgång till olika typer av information 

om analoga spel innan köp.  

Utifrån våra insamlade svar och kategorierna de resulterade i kan vi se att det 

finns ett stort behov hos spelentusiaster att få tillgång till information om 
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analoga spel online. Precis som konsumenter av digitala spel använder sig av 

Internet som medium för att hitta information gör även konsumenter av analoga 

spel, men vi anser att det är en stor skillnad på utbudet.  

Vi uppmuntrar till fortsatta studier inom ämnet för att få en större inblick och 

förståelse för hur analoga spels konsumentgrupp går tillväga när de väljer spel 

att köpa, med målet att använda denna kunskap för att förbättra marknaden för 

både utgivare och konsumenter genom att besvara efterfrågan av information 

med ett bredare utbud i passande forum.  

Då denna studie undersökte spelköp inom en begränsad befolkning och en 

specifik konsumentgrupp i form av användarna av boardgamegeek. com, skulle 

fortsatt forskning med fördel kunna tillämpas på en bredare målgrupp i större 

skala för att ge mer generaliserbara resultat. 



 24 

References 

Alden, Scott, 2000. Board Game Geek. [online] Available at: 

<www.boardgamegeek.com/> [Accessed 16 January 2015].  

 

Battlestar Galactica, 2004. [TV-programme] Touchstone Television. 

 

Bryant, A. and Charmaz, K., 2007. The SAGE handbook of grounded theory. Los 

Angeles; London: SAGE. 

 

Campbell, C., Pitt, L.F., Parent, M. and Berthon, P.R., 2011. Understanding 

Consumer Conversations Around Ads in a Web 2.0 World. Journal of Advertising, 

40(1), pp.87–102. 

 

Epic Games, 2006, Gears of War. Microsoft Studios. 

 

Google, 2005. Youtube. [online] Availible at: <www.youtube.com/>  [Accessed 16 

January 2015]. 

 

Haney C., Abbott S., 1982, Trivial Pursuit, Selchow and Righter. 

 

Hennig-Thurau, T., Malthouse, E.C., Friege, C., Gensler, S., Lobschat, L., 

Rangaswamy, A. and Skiera, B., 2010. The Impact of New Media on Customer 

Relationships. Journal of Service Research, 13(3), pp.311–330.  

 

Kline, S., Dyer-Witheford, N. and De Peuter, G., 2005. Digital play the interaction 

of technology, culture, and marketing. [online] Montréal: McGill-Queen’s 
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