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Förord 
 
Först och främst vill vi tacka respondenterna som återgett utförliga svar under intervjuerna, 
vilket har möjliggjort genomförandet av uppsatsen. Vi tackar vår handledare Conny Johanzon 
för den konstruktiva kritiken under uppsatsens gång. Vi vill även tacka vår opponentgrupp 
och bisittare Kerstin Nilsson för produktiva diskussioner.  
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Abstract  
 
E-sports has in recent years become one of the world’s biggest spectator sports, with millions 
of viewers world-wide. As a result, more companies have started to show an interest in the 
market regarding potential investments. However, the corporations are characterized by an 
ambiguity in relation to how investments should be made. The field of E-sports is considered 
to be young and has only recently been publicly accepted, which is why there is a lack of 
studies in this area. The aim of this qualitative study is to explain and, to some extent, 
understand what factors the companies take into account when investing in E-sports. In order 
to investigate, this study is based on a theoretical frame of reference that includes Porter's 
five-forces and the new institutional theory. Semi-structured interviews were carried out to 
gather empirical information, which was the basis for the analysis and discussion. The 
results of this study contributes to the industry and may be used by potential investors. 
Furthermore, one conclusion is that research on E-sports is limited in comparison to how big 
the industry is. 
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Definitionslista 
Dessa begrepp förekommer i denna studie i form av kursiv stil. För att förstå studien, till sin 
helhet, kan dessa begrepp vara nödvändiga att förklara då begreppen är E-sportrelaterade. 
AdBlock,   Ett program som används för att blockera reklam på internet.  
 
Annons- /Sponsrings-mall, Ramverk för hur annonsering och sponsring bör gå tillväga. 
 
Betting,   Vadslagning om pengar. 
 
B2B (Business to Business), Företag som nätverkar med varandra. 
 
Cookies,   Information från webbplatser som sparas i   
     marknadsföringssyfte. 
 
Datorspels-genre,  En viss typ av spel, exempelvis bilspel eller skjutspel. 
 
ESPN,    Ett av världens mest kända TV-bolag som erbjuder ett urval av
    sportkanaler. 
 
Externa företag,  Företag som idag inte är aktiva inom E-sportbranschen. 
 
E-allsvenskan,   Seriespel i spelet FIFA som de flesta allsvenska  
    fotbollsföreningar deltar i. 
 
E-sportnätverk,   Liknande som B2B, där fokuset dock ligger mot företag som 
    agerar inom E-sportbranschen.  
 
FIFA,    Ett fotbollsbaserat TV-spel som är ett etablerat E-sportspel. 
 
Gamers,    Människor som aktivt spelar dator- eller TV-spel. 
 
Influencer,    En person som får betalt av ett företag och i utbyte ska  
    marknadsföra företaget på olika sätt. 
 
League of Legends (LoL),  Ett datorspel som utövas professionellt. 
 
Return of investment,   Ett nyckeltal gällande investeringars lönsamhet. 
 
Streamers,    Personer som livesänder när de spelar datorspel. 
 
Twitch,    En streamingtjänst som sänder E-sportevenemang och 
     streamers. 
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1. Inledning 
 
Studiens första kapitel inleds med segmenten E-sportens bakgrund, olika E-sportdefinitioner, 
samt olika alternativ att investera på inom E-sport. Efter denna inledning introduceras ett 
problematiseringsavsnitt som belyser bristerna gällande eventuella investeringar inom E-
sport. 
 
Elektronisk sport, även känd som E-sport är, enligt Parshakov och Zavertiaeva (2015), en 
bransch där individer tävlar men till skillnad från en traditionell idrott som exempelvis fotboll 
eller ishockey, tävlar adepterna elektroniskt framför en dator- eller TV-skärm. Jenny, 
Manning, Keiper och Olrich (2016) menar att E-sportens uppstart började i Korea där de 
började sända tävlingsinriktade datorspelsmatcher på lokal TV. Detta har spridit sig till 
resterande kontinenter och 2018 tittade cirka 385 miljoner människor på diverse tävlingar 
(Statista, 2018). Turneringarna spelas ofta framför fulla läktare i kända arenor som till 
exempel Staples Center i Los Angeles och Madison Square Garden i New York, och 2013 
hade, enligt Jenny et al. (2016), en LoL Championship-final lika många åskådare som NHLs 
Stanley Cup final samma år. En annan åskådarjämförelse är att under 2018 års World-Finals i 
LoL tittade cirka 200 000 000 individer på turneringens final-match (Esport Charts, 2018). 
Detta kan ställas mot de ca 103 400 000 som tittade på Super Bowl 2017/2018 (Statista, 
2018). Det här motsvarar alltså nästintill dubbelt antal åskådare i LoL-finalen jämfört med 
Super Bowl.  
 
Nyström (2016, 21 oktober) i Sveriges Television AB diskuterar huruvida E-sport ska 
klassificeras som en idrott, en sport eller inget av dem. Exempelvis har det lämnats en 
ansökan till Svenska Riksidrottsförbundet om att skapa ett specialförbund för E-sport. Emil 
Christensen, som är en världens största E-sportprofiler, låg bakom ansökan och menade att 
förbundet kan komma att bli Sveriges största (Nyström, 2016, 21 oktober). 
Riksidrottsförbundet godkände inte förslaget om ett specialförbund med motiveringen att de 
behöver se över vad som ska definieras som idrott (Dagens Nyheter AB, 2017). Argumenten 
mot att E-sporten ska ingå i samma kategori som mer traditionella sporter grundar sig oftast i 
att tävlingarna inte kräver fysisk aktivitet. Nationalencyklopedin (2018, 3 december) 
definierar Idrott som “fysisk aktivitet som människor utför för att få motion och rekreation 
eller uppnå tävlingsresultat”. I Dagens Nyheter AB (2017) förespråkas det om att E-sport ska 
kategoriseras som idrott, alltså att denna definition bör ändras. Att branschen ska klassificeras 
som sport blir dock mer accepterad. Exempelvis kan gamers få uppehållstillstånd i USA för 
att kunna tävla för amerikanska lag (VisaPro, 2018), precis som “vanliga” idrottsmän kan få 
enligt USCIS (2018). Ett annat exempel är att ESPNs sportkanaler sänder tävlingar från spelet 
Dota 2 (ESPN, 2018). 
 
Enligt Parshakov och Zavertiaeva (2015) finns det ingen fastställd definition av E-sport. De 
definierar branschen som tävlingsinriktat datorspel, vilket innebär att denna marknad består 
av ett flertal olika spel där prispengar, antalet utövare samt åskådare avgör om turneringarna 
klassas som professionella. Wagner (2006) har arbetat fram en egen definition på branschen, 
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“ett område med sportaktiviteter där människor utvecklar och tränar mentala eller fysiska 
förmågor inom informations- och kommunikationsteknik”. Hamari och Sjöblom (2017, s 
211, fritt översatt av oss) förklarar E-sport som “ tävlingsinriktad datorspel som ofta 
samordnas av ligor och turneringar, och där utövarna tillhör lag eller organisationer som är 
sponsrade av olika företag”. Under denna uppsats kommer utgångspunkten ligga i Hamari 
och Sjöbloms (2017) definition av E-sport, då anledningen är att studien kommer fokusera på 
externa företags potentiella investeringar och inte på individerna som spelar.  
 
Trots att tävlingsinriktad datorspel klassificeras som sport finns det många skillnader mot mer 
klassiska sporter. Den största skillnaden är att matcher och turneringar kan spelas online, 
vilket skapar möjligheter som inte varit tillgängliga tidigare. Eftersom matcherna ofta spelas 
via internet kan exempelvis ett svenskt lag spela mot ett ryskt lag på förmiddagen för att 
senare under kvällen tävla mot ett amerikanskt (HLTV, 2018). Detta ökar intresset bland 
åskådarna eftersom E-sportens världsstjärnor regelbundet kan tävla mot varandra.  
Tävlingsinriktat spelande har växt i antal utövare, åskådare och mediabevakning de senaste 
decenniet. Forbes (2018) visar att E-sportens totala intäkter beräknas uppgå till 900 miljoner 
dollar år 2018. Att denna sport växer och skapar intäktsmöjligheter uttrycks av Szymanski 
och Kuypers (1999) som menar att oavsett vilken sport som utövas, kommer det att skapa 
intäkter genom underhållningen som sporten bidrar med. Detta skapar ett genuint intresse 
bland externa företag att granska denna explosiva marknad. En anledning till att investera i 
branschen är media-uppvaktningen som Statista (2018) visade siffror på. Detta 
överensstämmer även med Marrow (1999) som visar att media- och TV sändningar har haft 
stor betydelse för att få fotboll att växa till den position som den har idag. Samma logik går 
att applicera inom E-sport.  
 
E-sport är den marknad där svensk sponsring ökar mest, och denna ökning beror troligen på 
antalet åskådare och projektioner om E-sportens framtid (Nilsson, 2017, 7 september). 
Degaris (2010) menar att sponsring främst handlar om att stärka varumärket, öka 
försäljningen eller förbättra lönsamheten. Enligt Degaris (2010) vill sponsorer och investerare 
alltid få någon form av avkastning på sin investering. Vad dessa aktörer är ute efter beror på 
ett flertal olika faktorer, som exempelvis hur stor marknadsandel företaget har eller vilken fas 
företaget är i (Crompton, 2004). Med hjälp av TV, media och streamingtjänster kommer ännu 
fler individer att titta på tävlingar, vilket ger bättre avkastning för företagen, och detta 
resulterar i en fortsatt expansiv marknad (Marrow, 1999). Sponsring är ett av många 
investeringsalternativ för externa företag som är intresserade av E-sportbranschen. 
Exempelvis är Telia officiell partner till E-sportlandslaget (Telia, 2018) och Monster Energy 
är huvudsponsor till svenskbaserade Alliance (No Tidehunter AB, 2018). Förutom det kan 
externa företag exempelvis investera genom att sponsra streamers, arrangera turneringar, 
driva ett eget E-sportlag eller köpa annonser under sändningarna (Twitch Interactive, 2018). 
Reklam inom E-sportbranschen görs oftast i digitaliserad form (Twitch Interactive, 2018). 
Detta ses som fördelaktigt, enligt Sjöberg (2009), eftersom det är relativt billigt att 
marknadsföra sig via internet. Företagen kan också rikta produkterna, med hjälp av cookies, 
mot de kunder som är intressanta (Sveriges Television, 2011). 
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1.1 Problematisering 
Eftersom E-sport är en ung bransch finns det begränsad forskning inom ämnet. Dock har det 
gjorts en del studier, av exempelvis Parshakov och Zavertiaeva (2015), som undersöker om 
födelseland påverkar det sportsliga resultatet. Hiltscher och Scholts (2015) har gjort en analys 
gällande kulturen inom E-sport där det framgår att professionella gamers i Korea betraktas 
som superstjärnor, likt fotbollsstjärnor i sydamerika. Ett annat ämne som berörts är 
marknadens tillväxt som Jenny et al. (2016) visar i sin undersökning om E-sport, där de, som 
tidigare nämnt, likställer en Stanley Cup-final med en LOL Championship-final i antalet 
åskådare. Det har även genomförts studier där den ekonomiska aspekten analyseras mot mer 
traditionella sporter. Exempelvis har EY (2017) utfört en analys av svensk elitfotboll där de 
visade ett tydligt samband mellan finansiella framgångar och sportsliga resultat. Barajas, 
Fernandez-Jardon och Crolley (2005) har även de gjort en liknande studie och har då kommit 
fram till att sportsliga framgångar genererar mer intäkter. Dessa typer av studier, där den 
ekonomiska aspekten analyseras mot en sport, har alltså genomförts mot mer traditionella 
sporter, men inom E-sport är detta område fortfarande begränsat i förhållande till branschens 
storlek. Studier som specifikt berör investeringar inom E-sport är nästintill obefintliga, vilket 
belyser relevansen för denna studies ändamål.  
 
Att E-sportbranschen blivit så stor som den är kan förklaras genom Hebbel-Seegers (2012) 
resonemang om att media är grunden för sportindustrin. Detta förstärks av Marrow (1999) 
som antyder att den ökade kommersialiseringen är bidragande till sportbranschens framväxt. 
Vilka investeringar som i dagsläget är mest lönsamma är dock oklart. Hebbel-Seeger (2012) 
menar dock att exponering inom E-sport kan bli lika effektiv som inom andra idrotter i 
framtiden, i takt med att fler sponsrings- och annonsmallar skapas. Hebbel-Seeger (2012) 
menar alltså att dessa annons- och sponsringsmallar inte är tillräckligt utvecklade idag inom 
E-sport, men belyser potentialen som dessa mallar har när det väl kan tillämpas på optimalt 
sätt likt det görs i traditionella sporter. Enligt Axelsson och Agndal (2012) kan ett företag 
marknadsföra sig på många olika sätt, exempelvis genom annons i TV, tidningar och i sociala 
medier. Sponsring av traditionella idrottsföreningar sker oftast via exponering på fysiska 
arenor genom reklamskyltar, agera matchvärd vid specifika händelser och närvara vid B2B-
event som idrottsföreningen anordnar (Hammarby Fotboll, 2018). E-sportens annons- och 
sponsringsmallar är, som tidigare nämnt av Hebbel-Seeger (2012), bristfällig då den för 
tillfället är begränsad till exempelvis logotypen på lagdräkten och eventuella annonser under 
live-sändning av E-sport (Ninjas in Pyjamas, 2018).  
 
Det saknas däremot uppgifter gällande vad sponsorerna får tillbaka vid en investering inom 
E-sport, vilket kan ses som problematiskt om ett externt företag vill investera i E-
sportbranschen. Då det saknas specifika ramverk om hur investeringar inom E-sport bör 
genomföras, som Hebbel-Seeger (2012) hävdar, blir det alltså svårt för externa företag att 
estimera en eventuell investerings lönsamhet. Greve (2014, s 34) definierar lönsamhet som 
“relationen mellan den verkliga avkastningen och kravet på avkastning[...]”. Inom andra 
branscher finns det tydliga sätt att beräkna lönsamhet i form av kalkyler och index, vilket 
underlättar för nya investeringar (Avanza Bank Holding AB, 2018). Detta förstärks av Greve 
(2014) som menar att en tydlig kalkyl krävs för att bedöma huruvida investeringen är lönsam 
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eller ej. Eftersom det är svårt att beräkna lönsamhet inom E-sportbranschen behöver alltså 
externa företag grunda beslutet om eventuella investeringar på andra aspekter än konkreta 
kalkyler.  

 
1.2 Syfte  
Undersökningens avsikt är att förklara, och till viss del förstå, vilka ställningstaganden som 
företag tar hänsyn till vid en investering inom E-sport. 
 
1.3 Frågeställning 
Vilka faktorer finns att beakta vid en investering inom E-sport? 
 
1.4 Avgränsning 
Studien fokuserar framförallt på svenska företag som vill använda alternativa marknader för 
att investera. Dock används även ett globalt perspektiv eftersom E-sport spelas online, vilket 
grundas i att gamers kan befinna sig vart som helst i världen när det tittar på E-sport eller 
spelar själva. Då E-sport består av många olika spel, berör denna studie E-sportbranschen i 
sin helhet istället för att preciseras mot en specifik datorspels-genre. 
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2. Teoretisk referensram 
 
Detta kapitel kommer att beskriva valda teorier och modeller. Detta genomförs eftersom 
läsaren ska få en inblick i hur modell- och teorival kommer att beröra fenomenet E-sport. 
Delarna kommer att beskriva Porters femkraftsmodell, den nyinstitutionella teorin och 
isomorfism. 
 
2.1 Porters fem krafter 
Porters (1979) femkraftsmodell är en omvärldsanalys som grundas på fem krafter som gör en 
marknad eller bransch dynamisk, och innebär att en organisation eller företag måste bemästra 
dessa för att förbli konkurrenskraftiga på marknaden. Genom femkraftsmodellen kan 
organisationer ta reda på hur de bör positionera sig i förhållande till konkurrenterna, då 
syftet med positionering är att stärka företagets varumärke vilket förhoppningsvis leder till att 
produkten blir positivt ihågkommen av kunderna (Grundy, 2006). Porter (1979) förklarar att 
oavsett vilken bransch ett företag befinner sig i, alternativt vill befinna sig i, maximeras 
organisationens vinst i takt med vilken grad företaget har lyckats analysera och behärska de 
ingående faktorerna. När ett företag har beaktat modellen, måste organisationen skydda sig 
gentemot marknadens dynamik och lära sig att utnyttja en förändring till sin fördel (Porter, 
1979). De fem krafterna som berörs av Porter (1979, s 137, fritt översatt av oss) är “[...] 
konkurrens från nya aktörer, kunders förhandlingsstyrka, leverantörers förhandlingsstyrka, 
hot om substituta produkter eller tjänster och konkurrens mellan befintliga aktörer.” 
 
2.1.1 Konkurrens från nya aktörer 
Denna kraft fokuserar på om det är lätt eller svårt att ta sig in på marknaden. I en viss bransch 
kan det vara enkelt att etablera sig, vilket gör att existerande företag behöver vara vaksamma 
på nya konkurrenter (Frankelius, 2001). Stora bolag påverkas mindre av nya aktörer än små 
företag, menar Grundy (2006), eftersom en organisation med stor marknadsandel byggt upp 
en stabil kundkrets. Vad som påverkar huruvida det är lätt eller svårt att etablera sig inom en 
bransch skiljer sig beroende på ett antal olika element. Porter (1979) exemplifierar detta 
genom att organisationer kan patentera sina produkter, vilket förenklar en eventuell etablering 
från nya aktörer. Det kan vara svårt, enligt Porter (1979), för nya aktörer att etablera sig på en 
redan etablerad marknad om det kräver stora kapitalkostnader. Normann (2000) förtydligar 
detta då det är enklare att etablera sig på en ny marknad gentemot en redan erkänd marknad. 
 
2.1.2 Kundernas förhandlingsstyrka 
Porter (1979) menar att kundernas förhandlingskraft bygger på hur mycket makt kunderna 
besitter. Enligt Porter (1979) finns det olika faktorer som påverkar förhandlingsstyrkan, bland 
annat om kunderna har många alternativ att välja mellan ökar deras makt vilket gör att priset 
pressas till deras fördel. Ifall kunderna har få alternativ minskar deras förhandlingsstyrka och 
de får därför anpassa sig efter leverantörerna. Karagiannopoulos, Georgopoulos och 
Nikolopoulos (2005) menar att kundernas förhandlingsstyrka ökar ifall det finns mycket 
information om produkten, eftersom kunderna kan jämföra produkten med en annan likvärdig 
produkt.  
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2.1.3 Leverantörers förhandlingsstyrka 
Porter (1979) menar att leverantörers förhandlingsstyrka påverkas av antalet leverantörer. Om 
det finns ett fåtal leverantörer leder det till att leverantörernas förhandlingsstyrka ökar, då de 
får större makt och kan då pressa priset till sin fördel (Porter, 1979). Finns det däremot många 
leverantörer på en marknad minskar således leverantörernas förhandlingsstyrka. Storleken på 
en organisation kan, enligt Karagiannopoulos et al. (2005), även den påverka leverantörernas 
förhandlingsstyrka eftersom att stora leverantörer, i större utsträckning, kan massproducera 
produkter och således erbjuda ett lägre pris. Porter (1979) hävdar att leverantörer kan öka sin 
förhandlingsförmåga genom att erbjuda unika produkter eller tjänster för att differentiera sig 
mot konkurrenterna. 
 
2.1.4 Hot om substituta produkter eller tjänster 
För att kunna göra en omvärldsanalys krävs det, enligt Porter (1979), en tydlig 
branschdefinition för att kunna urskilja substitut. Frankelius (2001) förklarar en substitutvara 
som något kunden kan välja att köpa istället för att införskaffa företagets produkter eller 
tjänster. Porter (1979) menar att det är betydligt enklare att sälja en vara eller tjänst om det 
finns få substitutvaror. Det vill säga, om det finns fler likartade produkter ökar risken att 
kunder väljer substituta varor framför företagets produkter. En substitutvara kan differentiera 
sig genom exempelvis kvalité, design eller pris (Porter, 1979). Karagiannopoulos et al. (2005) 
beskriver att internet möjliggör att nya substitut sprids över världen, vilket synliggör att fler 
substitut kan komma.  
 
2.1.5 Konkurrens mellan befintliga aktörer 
Den femte och sista kraften i modellen bygger på hur konkurrensen ser ut bland marknadens 
aktörer. Porter (1979) menar att det är viktigt att analysera konkurrenternas strategi för att 
kunna differentiera sig gentemot dem, och hur denna differentiering genomförs beror på 
organisationens mål och förutsättningar. Porter (1979) belyser alltså vikten att identifiera 
konkurrenternas styrkor och svagheter för att enklare kunna påverka kundernas bild av 
företaget. Karagiannopoulos et al. (2005) menar att organisationer kan förhålla sig 
konkurrenskraftiga gentemot befintliga aktörer genom att göra reklam via medier. Om ett 
företag har en stark position gentemot konkurrenterna innebär det ofta, enligt Porter (1979), 
att företaget får mycket makt. Porter (1979) fokuserar mycket på maktbegreppet och betonar 
att företag bör försöka hitta leverantörer med lite makt för att på så sätt skapa sig fördelar.  
 
2.2 Nyinstitutionella teorin 
Den nyinstitutionella teorin är en uppdatering, eller en vidareutveckling på den institutionella 
teorin. Den nyinstituionella teorin ifrågasätter organisationers agerande, till skillnad mot 
andra organisationsteorier som istället fokuserar på att förklara en organisations agerande 
(Eriksson-Zetterquist, Kalling & Styhre, 2015). Grundtanken med nyinstitutionell teori är, 
enligt Eriksson-Zetterquist et al. (2015), att beskriva hur organisationer förändras och 
utvecklas till effektiva enheter. Denna förändring beror på omvärldens påverkan på en 
enskild organisation, och det är en strävan efter stabilitet som ligger till grund för just denna 
förändring. Eriksson-Zetterquist et al. (2015) menar att det finns en tankegång om 
människan, inom den nyinstitutionella teorin, där hon inte agerar rationellt ur ett ekonomiskt 
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perspektiv. Istället förklaras organisationer som institutionaliserade vilket innebär, enligt 
Eriksson-Zetterquist et al. (2015), att omgivningen och erfarenhet påverkar organisationens 
agerande.  
 
Frostensons (2015) ideologi gällande den nyinstitutionella teorin är snarlik Eriksson-
Zetterquists et al. (2015) grundtanke. Frostensson (2015) beskriver den nyinstitutionella 
teorin som ett omfång av omvärldsberoenden av diverse olika företeelser, såsom 
hållbarhetsfrågor, som påverkar en organisations agerande. Di Maggio och Powell (1991) 
håller med, då de menar att den nyinstitutionella teorin studerar samhället och fokuserar på 
organisationers påverkan av varandra, samt hur organisationer hanterar förändring.  
 
2.2.1 Isomorfism 
Eriksson-Zetterquist et al. (2015) menar att organisationer som tillhör liknande 
verksamhetsområde har benägenhet att efterlikna varandra, vilket definieras som isomorfism.  
Meyer och Rowan (1977) beskriver att isomorfism leder till att organisationer har en större 
chans att bli framgångsrika och således fortleva. Meyer och Rowan (1977) menar även att en 
del av framgångsreceptet är att ett gemensamt vokabulär utvecklas inom organisationen, 
vilket leder till att organisationen har bättre förutsättningar att förhålla sig till omvärlden. 
Med tanke på att omvärlden förändras snabbt, i takt med den digitala revolutionen, krävs det 
att en organisation är dynamisk i sitt förhållningssätt till omgivningen menar Eriksson-
Zetterquist et al. (2015). Detta stöds även av Lindkvist, Bakka och Fivelsdal (2014) som 
menar att organisationer bör vara öppna för alternativa marknader för att bibehålla sin 
konkurrenskraftighet.  
 
Di Maggio och Powell (1983) menar att det finns tre varianter av isomorfism som beskriver 
olika förhållningssätt till likhet. Dessa benämns som tvingande, imiterande och normativ. 
Den tvingande isomorfismen kan grundas av företag som har monopol, och kan därför kräva 
att mindre organisationer uppfyller vissa krav (Eriksson-Zetterquist et al., 2015). Tvingande 
isomorfism kan också skapas på informell väg genom samhällets förväntningar eller 
koncerners krav på dotterbolag (Lindkvist et al., 2014). Den imiterande isomorfismen, enligt 
Eriksson-Zetterquist et al. (2015), bygger på att mindre organisationer som har bristfällig 
kunskap och erfarenhet imiterar mer framgångsrika organisationer för att skapa legitimitet. 
Imiterande isomorfism sker inte alltid genom att organisationer aktivt väljer att imitera en 
annan organisation, då organisationer inom samma bransch omedvetet kan efterlikna 
varandra om de utgår efter samma regler och praxis (Lindkvist et al., 2014). Normativ 
isomorfism beskrivs, enligt Lindkvist et al. (2014), som att ett företag försöker skapa en 
gemensam kunskapsbas, genom bland annat att anställa personal som har samma utbildning 
som individerna i företaget. Detta gör att personalen bibehåller kunskapen samt att det blir 
lättare att utveckla nya nätverk (Eriksson-Zetterquist et al., 2015). 
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3. Metod 
 
Detta kapitel beskriver hur denna kvalitativa studie har genomförts, vilket gör att läsaren får 
en omfattande förståelse för studiens tillvägagångssätt. Segmenten kommer att innefattas av 
en redogörelse över kvalitativ metod, litteratursökning, urval, intervjupersoner, intervjuer, 
etiskt förhållningssätt, analysmetod, trovärdighet, teoretisk metoddiskussion och även en 
kritisk ståndpunkt gällande metodvalet.  
 
3.1 Metodval  
En kvalitativ ansats kännetecknas, enligt Bryman och Bell (2013), av en ökad generaliserad 
förståelse kring ett preciserat fenomen. Detta stöds även av Jacobsen (2017) som hävdar att 
huvuduppgiften med en studie, med en kvalitativ ansats, är att inbringa en ökad förståelse. 
Denna studie har en kvalitativ ansats med mål att öka förståelsen kring investeringar inom E-
sport vilket går i enlighet med Jacobsen (2017) och Bryman och Bells (2013) argumentation. 
Bryman och Bell (2013) menar att en kvalitativ metod fokuserar på hur individer tolkar den 
sociala verkligheten, snarare än att fokusera på naturvetenskapliga normer. Bryman och Bell 
(2013) beskriver att kvalitativ forskning tenderar att ha ett stort fokus på utveckling och 
förändring över tid. Gratton och Jones (2010) menar att det en induktiv ansats är 
karakteristisk för en kvalitativ metod, där studien utgår från verkligheten när fenomenet 
utforskas för att ta fram en generaliserande bild. Detta stöds även av Bryman och Bell (2013) 
som menar att en kvalitativ metod, generellt sett, oftast är induktiv. Denna studie fokuserar på 
att öka förståelsen kring E-sport, vilket stämmer överens med argumentationen om en 
induktiv ansats.  
 
Jacobsen (2017) beskriver att kvalitativa forskare inriktar sig mot deskriptiva detaljer, alltså 
en detaljerad problembeskrivning i sin forskning. Detta stöds även av Bryman och Bell 
(2013), som dock påpekar att detta inte är det enda som kvalitativa forskare fokuserar mot, 
utan att förklaringar är en stor del av kvalitativ forskning i form av preciseringen mot varför- 
och hur frågor. Då investeringar är ett komplext område, speciellt inom nya branscher såsom 
E-sport, var förklaringar avgörande för att tillfredsställa denna studies syfte. En annan typ av 
ansats hade därför inte varit aktuell då det deskriptiva tillvägagångssättet var ett måste för 
denna kvalitativa undersöknings verksamhetsområde. Ett kvantitativt tillvägagångssätt hade 
möjligen kunnat besvara studiens forskningsfråga, men eftersom denna studies mål var att 
öka förståelsen är ett kvalitativt tillvägagångssätt att föredra. 
 
3.2 Litteratursökning 
Bryman och Bell (2013), och till viss del Jacobsen (2017), framhäver vikten av att det krävs 
en noggrann litteratursökning för att kunna identifiera problemområden som ännu inte belysts 
av tidigare forskning. Det är även väsentligt, enligt Bryman och Bell (2013), att lokalisera 
användbara teorier eller modeller som kan användas för att angripa det identifierade 
problemet. Informationen till denna studie har primärt hämtats från databasen Google 
Schoolar och sekundärt via Örebro Universitets databaser för att finna relevanta böcker och 
artiklar gällande fenomenet E-sport. Artiklarna och böckerna, som återfinns i 



 

 14 

källförteckningen, har lagt en grund för studiens teoretiska ansats, vilket anses som 
fundamentalt när det kommer till undersökningens tidiga stadie enligt både Bryman och Bell 
(2013) och Gratton och Jones (2010). Sökordet E-sport har primärt genomsyrat 
litteratursökningen, då detta begrepp har kombinerats med flertalet andra sökord som 
exempelvis business, marketing, investment, revenue, income och profit. 
 
3.3 Urval av intervjupersoner 
Vilken urvalsmetod som används för att ta fram respondenter beror, enligt Holme och 
Solvang (1997), på vilket syfte undersökningen har. Ifall syftet främst ska ta reda på något 
om populationen bör ett representativt urval prioriteras, medan om fokuset ligger på samband 
är exempelvis variation mer centralt. Holme och Solvang (1997) poängterar dock att andra 
faktor som exempelvis tid och pengar påverkar valet av intervjupersoner. Valet av 
respondenter är, enligt Holme och Solvang (1997), en avgörande del av undersökningen, och 
om fel undersökningspersoner intervjuas kan det leda till att bidraget blir missvisande.  
 
Valet av intervjupersoner i denna undersökning har främst grundats på ändamålsenligt urval 
som, enligt Denscombe (2016), bygger på att tillfråga personer som forskarna har kännedom 
om, och som samtidigt besitter kunskap och erfarenhet inom området. Dessa personer var 
alltså inte slumpmässigt utvalda utan respondenterna blev istället handplockade för deras 
relevans till undersökningens syfte. Denscombe (2016) menar att denna metod är effektiv när 
forskare snabbt vill hitta respondenter och inte fokuserar på proportionalitet.  
 
Till viss del valdes intervjupersonerna även genom ett så kallat snöbollsurval. Metoden 
grundar sig, enligt Bryman och Bell (2013), i att forskare tar kontakt med ett antal personer 
som är relevanta för undersökningen och därefter använder dessa personer för att få kontakt 
med andra respondenter. Exempelvis skapades en kontakt med PUMA tack vare intervjun 
med Malmö FFs verkställande direktör. Urvalet är således inte slumpmässigt och innan 
intervjuerna genomförts vet intervjuaren inte riktigt vart respondenterna kommer att komma 
ifrån. Bryman och Bell (2013) menar att snöbollsurval blivit allt vanligare på senare år, 
eftersom metoden passar bra in med kvalitativ forskning.  
 
3.3.1 Intervjupersoner 
Rapporten består av intervjuer med inflytelserika individer i företag som har investerat i E-
sportbranschen, personer som har ett högt anseende inom den svenska E-sportscenen och 
även högt uppsatta individer i företag som eventuellt skulle kunna tänka sig att investera i 
branschen. Dessa intervjuer bidrar till insamling av information som möjliggör 
efterkommande analyser, och således slutsatser, baserat på empirin.  
 
 
Rutger Hagstad Marknadsföringschef i norden för PUMA, som är ett av världens 
   största sportmärken.  
 
Klas Bergqvist  En av grundarna till restaurangkedjan Kappa Bar som är en sportbar
   med E-sportinriktning. 
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Viktor Jendeby Brand manager för Fragbite som är en traditionell nyhetssajt, men 
   agerar även som liga- och turneringsarrangörer inom E-sport. 
  
Niclas Carlnén  Verkställande direktör för Malmö FF som är en av Sveriges mest 
   framgångsrika fotbollsföreningar. 
 
Fabian Ahlstrand Programledare för GLHF, ett av sveriges största webb-baserade 
   program som återger veckans E-sportnyheter.  

 
Kristofer Johansson Managing Partner på Sjöö Sandström, som är en exklusiv  
    klocktillverkare. 
 
Yacine Laghmari Nordens största streamer.   
 
Marie-Luise Fakesch Global Communications Manager för ESL, som är världens största och
   ledande E-sportföretag. Arrangerar turneringar och event globalt. 
 
3.4 Intervjuer 
Gratton och Jones (2010) menar att kvalitativa intervjuer fokuserar på frågor såsom “varför” 
och “hur”, vilket även går i linje med Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) argumentation 
om vad som klassificeras som en kvalitativ intervju. Holme och Solvang (1997) menar att 
kvalitativa intervjuer används för att skapa en mer berikad förståelse, jämfört med enkäter, 
gällande fenomenet som ska studeras. Gratton och Jones (2010) håller med då de framhäver 
vikten av användning av intervjuer, jämfört med enkäter, i datainsamlingen när det kommer 
till studier som är lagda åt det kvalitativa hållet. Detta stöds även av Bryman och Bell (2013) 
som menar att intervjuer är bättre än enkäter när det kommer till induktiva ansatser, i 
förhållande till forskningsområdets exploration. Med tanke på att studier kring E-
sportbranschen är begränsade, har denna studie följt ovannämnda argumentationer och 
således fokuserat på intervjuer.  
 
Gratton och Jones (2010) menar även att intervjuformatet bör preciseras, och nämner då att 
en semistrukturerad intervju förhåller sig bäst om forskarna är flexibla i deras 
datainsamlingsmetod. Ett semistrukturerat intervjuformat ger forskarna möjlighet att anpassa 
frågorna baserat på svaren som tillhandahålls från respondenten, vilket gör samtalet mer 
dynamiskt och eventuella följdfrågor blir mindre framtvingande (Gratton & Jones, 2010). 
Detta stöds även av Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) som menar att det är viktigt att 
respondenten själv kan perspektivisera det aktuella ämnet, vilket sätter problematiseringen i 
ett större sammanhang. Studien har anammat detta resonemang, och således fokuserat på ett 
semistrukturerat intervjuformat. Samtliga intervjuer genomfördes via Skype eller telefon och 
hade en snittlängd på 43 minuter, vilket är något kortare än den estimerade tidsåtgången som 
var 50 minuter.  
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3.4.1 Intervjuguide 
Intervjuguiden, återfinns under bilagor, består av frågor som intervjuaren förhåller sig till 
under genomförandet. Syftet med intervjun är att få inblick i hur företag tänker gällande 
investeringar inom E-sport. Intervjuerna är, som redan nämnt, semistrukturerade och därför 
öppnar det upp för eventuella följdfrågor baserat på svaren som återges. Tanken var att 
intervjuerna inte skulle bli stela, utan mer åt det dynamiska hållet. Studiens intervjufrågor 
grundade sig på följande fyra områden, vilka benämns som “E-sport”, “Nyinstitutionell 
teori”, “Porters femkraftsmodell” och “lönsamhet”. Dessa områden har tagits fram med 
utgångspunkt ur inlednings-avsnittet, problematisering och den teoretiska referensramen, och 
detta kan liknas vid det som Bryman och Bell (2013) benämner som en operationalisering. 
Frågorna behandlade i huvudsak investeringar kopplat till E-sport, men även generella ämnen 
har berörts såsom reklam och sponsring. Detta var ett medvetet val för att inte göra 
intervjuerna monotona för respondenten, vilket går i linje med Bryman och Bells (2013) 
resonemang som bygger på att respondentens entusiasm påverkar dennes svar, där ett 
bristande engagemang kan störa datainsamlingen.  
 
Bryman och Bell (2013) menar att det finns en problematik angående genomförandet av 
intervjuer när det kommer till ett outforskat fenomen, vilken E-sportbranschen förefaller 
inom. Detta kan tolkas som att det är ett fåtal personer som innehar en berikad kunskap inom 
E-sport. Lösningen enligt Bryman och Bell (2013), och till viss del Gratton och Jones (2010), 
är då att modifiera intervjufrågorna för att dessa ska passa samtliga respondenter. Bryman 
och Bell (2013) menar dock att grunden i intervjun inte får förvrängas i samband med dessa 
eventuella förändringar, då datainsamlingen kan bli något förvriden. Jacobsen (2017), och 
även Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011), förespråkar en försiktighet gällande alternativa 
frågor till differentierade respondenter men påpekar att det är fördelaktigt, förutsatt att den 
vetenskapliga grunden är enhetlig. Studien har anammat denna argumentation och har således 
formulerat om vissa frågor, där grunden dock var densamma, eftersom respondenternas yrken 
skiljer sig åt då titel-spannet omfattar bland annat verkställande direktör, marknadschef och 
streamer. Respondenternas företag agerar även inom differentierade branscher, vilket även 
det var en indikation på att följa den tidigare nämnda argumentationen gällande alternativa 
frågeformuleringar.  
 
3.5 Etiskt förhållningssätt 
Bryman och Bell (2013) menar att etik är något som är subjektivt, då olika författare kan 
perspektivisera ämnet på olika sätt och således ha differentierade inställningar till etikens 
tyngd i en studie. Bryman och Bell (2013) förespråkar dock att en studie bör ha beaktat ämnet 
etik, då etiska överväganden är något som forskare idag inte kan avvika från. Gratton och 
Jones (2010) håller med, men framhäver att en studie bör ta etiken på största allvar för att öka 
känslan av trygghet hos eventuella respondenter. Med tanke på att denna studies empiri 
grundat sig i intervjuer med högt ansedda respondenter, har studien fokuserat på att omfamna 
argumentationen om att värdesätta etiken likt Gratton och Jones (2010) beskriver. Denna 
uppsats har fokuserat på tre olika typer av krav när det kommer till etiska överväganden vilka 
Bryman och Bell (2013) benämner som informationskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. 
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Ett etiskt förhållningssätt verkar alltså påverka respondenternas trygghet, vilket Gratton och 
Jones (2010) och Bryman och Bell (2013) beskriver. Denna argumentation beaktades då 
intervjuerna började med en sammanfattad beskrivning av studiens syfte. En redogörelse om 
varför respektive respondent blev intervjuad beskrevs även under intervjuns början, och hur 
dennes svar var tänkt att presenteras under det empiriska avsnittet. Respondenterna blev 
tillfrågade, under intervjuns början, om huruvida de vill vara anonyma eller inte. 
Respondenterna hade även möjlighet att besvara en fråga med “inga kommentarer”, om 
denne inte känner sig bekväm med frågan. Detta kan liknas vid det som Bryman och Bell 
(2013) benämner som informationskravet, då studien har informerat respondenterna om 
studiens ändamål och deras valmöjligheter under intervjuns gång. Respondenterna blev även 
underrättade om att de, när som helst under intervjun, hade möjlighet att avbryta intervjun. 
Även detta kan ses som överensstämmande med Bryman och Bell (2013) argumentation om 
vad som inkluderas under informationskravet.  
 
För att kunna beakta konfidentialitetskravet har studien formulerat respondenternas svar i 
empirin på ett övergripande sätt, där det inte framgår vilken respondent som har sagt vad. 
Detta beskrivs, enligt Bryman och Bell (2013), som en indikation på att en studie behandlat 
empirin på ett konfidentiellt sätt, då insamlad data inte direkt går att koppla till en specifik 
respondent. Valet av att tillämpa konfidentialitetskravet grundar sig, till viss del, i ett par av 
respondenternas önskan om att vara anonyma när det kommer till citering. Därav valde denna 
studie att anonymisera alla respondenters återgivna svar, för att inte offentliggöra om vilka 
respondenter som har valt att vara anonyma. Det grundar sig även i att studiens ändamål är att 
inbringa en generaliserad blick över investeringar inom E-sport, och inte en specificering 
kring vad som präglar en viss bransch som det externa företaget vanligen agerar i.  
 
Nyttjandekravet beskrivs, enligt Bryman och Bell (2013), som att datainsamlingen endast är 
ämnat åt den aktuella forskningen. Det vill säga att den insamlade informationen, inte 
kommer att spridas för andra ändamål. Detta krav beaktades då respondenterna blev 
informerade om detta i början av intervjun för att de skulle känna sig trygga med att deras 
svar skulle återspegla denna studies syfte och inget annat. Respondenterna blev även 
tillfrågade om huruvida de ville ha en kopia på hur dennes svar skulle beskrivas under 
nästkommande kapitel, vilket även det är ett kännetecken enligt Bryman och Bell (2013) på 
att en studie har tagit hänsyn till nyttjandekravet. 
 
3.6 Analysmetod 
Denna studie har valt en tematisk analys, vilken går ut på att finna mönster i den insamlade 
datan för att kunna beskriva empirin i berikad form (Bryman & Bell, 2013). Med tanke på att 
åtta intervjuer genomfördes, antecknades det flitigt under genomförandet av intervjun. Dessa 
anteckningar var stundtals svåra att kontextualisera, vilket gjorde att en renskrivning av 
anteckningarna var nödvändig. Bryman och Bell (2013) menar att det kan vara problematiskt 
att anteckna i samband med intervjuerna då intervjuaren förutsätts att vara fullt fokuserad på 
själva intervjun, vilket kan vara svårt om denne även ska anteckna. Anteckningar genererar 
oftast i ett sammanfattat svar från respondenten, vilket skulle kunna leda till att 
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datainsamlingen inte blir lika berikad som önskat. Därav har denna studie gått tillbaka till de 
inspelade intervjuerna för att säkerställa att data samlas in i sin helhet.  
 
Därefter valde denna studie att genomföra en kodning. Kodning är det första som kvalitativa 
intervjuer börjar med, och används för att bryta ner empirin i mindre delar för att kunna förstå 
datainsamlingen (Bryman & Bell, 2013). Med tanke på att denna studies syfte är att öka 
förståelsen för investeringar inom E-sport, var det ett givet val att jobba mot en öppen 
kodning. Denna typ av kodning beskrivs, enligt Bryman och Bell (2013), som att forskare ska 
kunna vara öppen på empiri som denne egentligen inte förväntas att få. Det är klart att studien 
önskade vissa typer av svar, med tanke på att intervjuguidens utformning, men det betyder 
nödvändigtvis inte att denna studie var främmande till alternativa resultat. Bryman och Bell 
(2013) menar att det är bra om många koder kan utvinnas ur datainsamlingen, då det är 
viktigt att senare kunna välja de koder som passar bäst in baserat på studiens ändamål. När 
studien väl hade formulerat koderna var det dags att försöka utforma korrelationer mellan 
dessa koder. Detta beskrivs som en tematisering av Bryman och Bell (2013). Dessa teman 
ska, enligt Bryman och Bell (2013), kunna kopplas samman med studiens valda teori, vilket 
genomfördes för att den röda tråden ska vara genomgående arbetet igenom. Dessa teman har 
senare i analysen rubricerats som investeringar, reklam, framtid och struktur. 
 
3.7 Trovärdighet 
Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) menar att studiens trovärdighet grundas i huruvida 
källorna som angivits är korrekta och sanningsenliga. Detta stöds även Jacobsen (2017) som 
beskriver att tillförlitligheten till källorna är viktig när studiens trovärdighet bedöms. Bryman 
och Bell (2013) diskuterar begreppen som innefattas av en kvalitativ ansats, där en kvalitativ 
metod skiljer sig gentemot en kvantitativ ansats. Bryman och Bell (2013) menar att i en 
kvantitativ metod används generellt sett begrepp som validitet och reliabilitet, men i en 
kvalitativ ansats är det vanligare att använda sig av begrepp såsom validitet och trovärdighet. 
Detta grundas, enligt Bryman och Bell (2013), i att begreppet reliabilitet oftast förklarar 
huruvida ett mått i en undersökning är stabilt, då det är viktigt att undersöka det som 
forskaren verkligen är ute efter. Begreppet validitet används dock mer frekvent i kvalitativa 
metoder, då Bryman och Bell (2013) beskriver begreppet som att slutsatserna ska hänga ihop 
med undersökningens ideologi.  
 
Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) betonar vikten av att intervjupersonerna inte blir 
påverkade av exempelvis ledande frågor. Bryman och Bell (2013) håller med, då dem hävdar 
att intervju-utföraren ska vara neutral för att respondentens åsikter inte ska bli modifierade. 
Bryman och Bell (2013) menar att det kan vara problematisk att intervjua likasinnade 
individer då det finns en risk för skönmålning av fenomenet, och det blir alltså en snedvriden 
uppfattning om företeelsen. Detta stärks av Gratton och Jones (2010) som menar att det är 
viktigt att ta upp både positiva och negativa aspekter av fenomenet under intervjun. Därav 
hade utformningen av intervjun detta i beaktelse, för att undvika en eventuell förvrängd bild 
av fenomenet och således stärka studiens validitet.  
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3.8 Teoretisk metoddiskussion  
Vid genomförandet av detta arbete krävdes en teoretisk- och vetenskaplig utgångspunkt. E-
sport är, som tidigare nämnt, en ny bransch och därav var den vetenskapliga grunden 
begränsad. Således applicerades kopplingen mellan tidigare modeller och vetenskapliga 
teorier med E-sportbranschen under denna studie. Investeringar inom E-sport innefattas 
främst av reklam vilket gjorde en marknadsföringsmodell relevant. Porters (1979) 
femkraftsmodell visar att företagets avkastning ökar i symbios med behärskning av krafterna, 
vilket gjorde modellen väsentlig i ett investeringssammanhang. Detta stärks även av Greve 
(2014) som menar att innebörden med en investering är att generera någon form av förmån 
eller värde tillbaka till investeraren. Med tanke på att det inte finns några tydliga ramar om 
hur en investering inom E-sportbranschen bör utföras, har även den nyinstitutionella teorin 
behandlats med en betoning på isomorfism. En kombination av dessa teoretiska ansatser kan 
möjliggöra ett förtydligande i vilka faktorer som företag beaktar vid en eventuell investering 
inom E-sport. Dessa teorier är riktade, alternativt går att rikta mot dynamiska marknader, 
vilket E-sportbranschen klassificeras som då det är en ny marknad vilken befinner sig under 
ständig förändring och utveckling. Med tanke på att marknaden är modern och outforskad har 
både modell och teori tillämpats för att stärka studiens trovärdighet. Med detta till grund 
skapades en teoretisk infallsvinkel och vetenskaplig aspekt i undersökningen gällande E-
sportbranschen samt dess investeringsmöjligheter.  
 
3.9 Metodkritik 
Det finns, som tidigare nämnt, begränsad forskning inom E-sportbranschen och därför har 
studien grundat sig i fler elektroniska källor än önskvärt. Om fenomenets vetenskapliga grund 
varit större hade detta bidragit till en ökad trovärdighet. Studiens datainsamlingsmetod hade 
ambitionen att genomföra fysiska intervjuer, då dilemmat med interaktiva intervjuer är att det 
kan bli problematiskt att notera och utläsa potentiella icke-verbala reaktioner såsom 
ansiktsuttryck eller kroppsspråk (Gratton & Jones, 2010). Fysiska intervjuer genererar alltså 
ett mervärde och således mer utförlig data, i form av den extra dimensionen som 
tillhandahålls. Samtidigt menar Healey och Rawlinson (1993) att det inte alltid är nödvändigt 
med fysiska intervjuer, utan att intervjuer via mail eller telefon är tillräckligt när forskarna 
har svårighet att fysiskt närvara på grund av geografiska skäl. Healey och Rawlinson (1993) 
påpekar dock vikten av att icke-fysiska intervjuer bör innefatta dels ett telefonsamtal men 
även ytterligare utväxling, i form av exempelvis mail, för att minska det eventuella 
mervärdes-hålet. Studien har genomfört intervjuerna via Skype eller telefon, vilket kan ha lett 
till att vi inte har uppmärksammat eventuella icke-verbala reaktioner som således kan ha 
präglat intervjun.  
 
Det fanns även brister gällande studiens urvalsmetod. Studien har utgått från ett 
ändamålsenligt urval, vilket förfaller inom icke-sannolikhetsurval, vilket Holme och Solvang 
(1997) påvisar nackdelar med. Holme och Solvang (1997) menar att chansen till en 
missvisande slutsats ökar om intervjupersonerna inte är representativa för populationen, 
vilket kan tolkas som problematiskt när det kommer till denna studies tillvägagångssätt. 
Bryman och Bell (2013) anser även att det blir svårt att återskapa urvalet eftersom det inte 
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finns någon tillgänglig urvalsram, vilket kan försvåra en replikation av denna undersökning i 
framtiden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 21 

4. Empiri 
 
Under studiens empiriska kapitel redogörs de 16 frågor som tillämpats under intervjuerna. 
Ett övergripande svar, med den mest relevanta informationen, återges från respondenterna 
till respektive frågeställning. Alltså, all data som framgår under detta kapitel är endast 
återberättad från samtliga intervjuer, och innehåller därmed ingen personlig reflektion. 
 
Varför följer du E-sportscenen?  
Av våra intervjupersoner där frågan Varför följer du e-sportscenen var aktuell, svarade 
samtliga att de följde scenen och branschen för att se hur den utvecklas. Majoriteten av 
respondenterna klassificerade sig inte som aktiva gamers, utan var istället intresserade av att 
se helhetsperspektivet av branschen, hur den förändras och få en egen uppfattning om E-
sport. 
 
Varför blev E-sport aktuellt för er verksamhet? 
Under denna fråga varierade respondenternas svar till en viss grad. Dock lokaliserades en 
tydlig röd tråd under samtliga intervjuer, och det var att E-sportbranschen var på något sätt 
relevant till företaget. Exempelvis i Malmö FFs fall fanns deras spelare i FIFA, och att E-
allsvenskan är under uppstart, vilket ledde till en given E-sportutveckling hos Malmö FF.  
 
E-sporten är global, har ett enormt åskådarantal och utvecklingskurvan har endast varit 
positiv, vilket har väckt intresse hos respondenterna gällande eventuella investeringar. Med 
tanke på att branschen är så pass ny finns det, enligt några av respondenterna, många 
oexploaterade områden där företag kan bli unika om de blir den första aktören. Därmed ser 
samtliga respondenter ett stort värde och möjlighet att etablera sig i världens snabbast 
växande sport, vilket gjorde E-sport aktuellt för dem. 
 
Varför tror du att intresset för E-sport är så stort som det är? 
Samtliga av respondenterna menar att Gameing går snabbare än vanliga sporter, alltså att 
spelen är intensivare och det händer mer under kort tid. Något som nästintill samtliga av 
intervjupersonerna var eniga om var att tillgängligheten är en avgörande faktor. Att 
människor kan tävla hemifrån, och oavsett faktorer som ålder, kön och tid på dygnet kan alla 
som har en internetuppkoppling sitta och spela. Utbudet inom E-sport är även en betydande 
faktor, alltså att det finns många olika datorspel vilket gör att det finns något som passar alla 
individer. Majoriteten av respondenterna menar att utvecklingen av E-sporten är naturlig, i 
samband med att digitaliseringen överlag blir allt mer etablerad. Det framgår även att denna 
naturliga utveckling av E-sport speglar den unga generationen. Dagens ungdomar använder 
sig av sociala medier såsom facebook, instagram, youtube och snapchat för att skapa sig en 
karaktär, precis som det är inom E-sporten där en individ skapar sig en profil, ett nickname 
och således en image. Givetvis berördes även den ekonomiska aspekten inom E-sport där det 
framgick, av samtliga respondenter, att E-sportbranschen kommer att växa med tanke på att 
allt mer pengar cirkulerar i branschen då exempelvis prispengar från turneringar fortsätter att 
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stiga.  
 
Hur påverkar sociala medier E-sportbranschen?  
Något som de flesta respondenterna var överens om är att sociala medier har varit en stor 
orsak till E-sportsbranschens kraftiga ökning de senaste åren. Detta grundar sig i att 
målgruppen unga män, generellt sett, är mer mottagliga för information som de får serverad 
direkt från de plattformar som de dagligen besöker. Vissa respondenter jobbar inte aktivt med 
sociala medier, men de var ändå medvetna om dess viktiga roll. Ett par av respondenterna 
menar att det är vanligt att företag betalar influencers för att de ska använda och främja 
företagets produkter, vilket kan möjliggöra en differentiering gentemot konkurrenterna. Detta 
fenomen blir allt vanligare bland utövarna av E-sport och även bland vanliga streamers. 
Exempelvis har de flesta E-sportprofiler ett instagramkonto där de marknadsför deras 
sponsorer, precis som “vanliga” influencers gör. 
  
De plattformar som diskuterades mest under intervjuerna var Facebook, Instagram, och 
Twitter eftersom dessa är de populäraste bland målgruppen. Hur användandet av sociala 
medier genomförs på smidigast sätt var dock något som respondenterna var osäkra på. Vissa 
ville främst använda utövarna för att kunderna ska kunna identifiera sig med företaget, medan 
andra främst såg sociala medier som ett medel för att nå ut till fler kunder. Cookies var något 
som i princip alla respondenter tyckte var intressant. Det framgick dock under intervjuernas 
gång att cookies inte verkar vara lika effektivt som i andra branscher, där anledningen till det 
är att målgruppen unga män använder AdBlock i större utsträckning än andra målgrupper. 
 
Hur tror du E-sportbranschen kommer se ut i framtiden? 
Samtliga intervjupersoner var eniga om att E-sportbranschen kommer att växa, med tanke på 
den enorma potential som branschen besitter, och bli allt mer accepterad. Det framgick även 
att det är få som slutar med E-sport. Många individer sitter och spelar datorspel även på äldre 
dagar, och därför kommer intresset för branschen att bibehållas. Respondenterna tror att det 
kommer arrangeras fler fysiska tävlingar, vilket i sin tur leder till att fler varumärken vill 
etablera sig inom branschen. Även om intervjupersonerna var eniga om att E-sporten kommer 
växa, ser de även ett gemensamt problem med tillväxten. De menar att strukturen inom 
branschen är minst sagt bristfällig, nästintill obefintlig. Respondenterna antyder att varje spel 
inom E-sporten ägs av ett företag och dessa bestämmer då riktlinjerna för respektive spel, 
vilket alstrar en osäkerhet ur ett investeringsperspektiv. Det betyder att E-sportbranschens 
framtid ligger hos tillverkarna, och inte konsumenterna. Respondenterna efterfrågar alltså en 
tydligare struktur i framtiden som består av bestämda seriesystem där en vinnare kan krönas.  
Respondenterna som redan är involverade i E-sportbranschen var övertygade om att de skulle 
få fler konkurrenter med tiden. Respondenterna var även någorlunda överens om att 
anledningen till det är marknadens storlek och potential. 
 
Försökte ni efterlikna något annat företag vid er investering?  
- Hur isåfall? 
Majoriteten av respondenterna försökte inte efterlikna andra företag vid investeringen. 
Anledningen till det var främst att respondenterna hade olika mål med E-sportsatsningen men 
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också eftersom de var osäkra på vilka företag som gjort en lönsam investering. Några av 
respondenterna hade dock tittat på andra företag för att hitta inspiration och lära sig hur en 
investering inom branschen kan gå till. Detta gjorde att vissa av respondenterna i slutändan 
gjorde på liknande sätt som företag som redan var involverade i branschen. 
 
Några av era konkurrenter har investerat i E-sportbranschen. 
- Och med det till grund, hur har ni valt att agera? 
Ingen av respondenterna har känt sig direkt pressade av konkurrenterna att investera i E-
sportbranschen, trots att allt fler företag etablerar sig på marknaden. Majoriteten av 
respondenterna medger att de har fått upp ögonen för E-sportbranschen i takt med att 
konkurrenterna agerar, men ingen av respondenterna har förhastat sig och investerat bara för 
att konkurrenterna gör det. Snarare har det lett till att organisationen i sig har tittat 
noggrannare på E-sportbranschen.  
 
Vilka skillnader finns det mellan traditionella sporter och e-sport gällande reklam?  
När det kommer till reklam är det enligt respondenterna vissa skillnader mellan E-sport och 
traditionell idrott. Majoriteten av respondenterna menade att de största skillnaderna är att 
reklam inom traditionella sporter har bättre struktur och det är lättare att få fram information. 
Om ett företag exempelvis vill sponsra ett fotbollslag vet de hur många matcher laget ska 
spela, i vilken liga laget spelar, ungefär hur många som kommer att kolla, samt att de vet 
ungefär hur mycket mediabevakning som kommer att finnas. Denna struktur finns inte inom 
E-sporten, enligt majoriteten av intervjupersonerna. Respondenterna menade att det släpps 
nya datorspel som kan konkurrera med befintliga, vilket självklart påverkar antalet spelare 
och åskådare. Något som också framgick av intervjuerna var att AdBlock är vanligt bland 
målgruppen vilket gör det svårt att estimera hur många människor som faktiskt ser reklamen 
som visas på internet. Detta kan, enligt ett fåtal av respondenterna, jämföras med en 
reklamskylt på en fotbollsarena, då kommer logotypen exponeras för samtliga åskådare. 
Reklam inom E-sport har dock många positiva aspekter som traditionella idrotter inte har 
möjlighet till. Exempelvis visas en vanlig reklamskylt även för människor som inte är 
intresserade av produkten. Inom E-sport kan sponsorerna rikta reklamen så att alla åskådare 
exponeras för de produkter som de är intresserade av.  
 
Hur skulle ni göra reklam för ert varumärke inom E-sport? 
Respondenterna hade olika syn på hur de skulle göra reklam för sitt varumärke inom E-sport. 
Vissa företag försöker använda samma metod som vid deras primära marknadsföring, medan 
andra gick mer på magkänsla. Bland annat diskuterades vilka plattformar som företaget vill 
synas på, där de flesta av respondenterna ansåg att social medier var en bra utgångspunkt. Det 
nämndes även eventuella samarbeten med lokaltidningar samt exponering på Twitch. Något 
som de flesta respondenterna tyckte var intressant var att använda välkända E-sportprofiler 
för att göra reklam för företagets produkt eller varumärke. Det drogs paralleller till 
idrottsvärlden där exempelvis Cristiano Ronaldo är förknippad med Nike och Lionel Messi är 
förknippad med Adidas. Denna möjlighet finns alltså även inom E-sportbranschen eftersom 
många av utövarna blir idoler till andra.  
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Det som respondenterna tyckte var viktigast var att logotypen var synlig och lättillgänglig för 
att varumärket smidigt ska kunna integreras med E-sportbranschen. Majoriteten av de 
tillfrågade ville dock inte ”köpa sig” in i branschen, utan marknadsföringen skulle istället 
syfta på att göra varumärket en del av E-sporten. Hur detta skulle gå till berodde lite på vilken 
bransch företagen primärt hör hemma. Detta för att marknadsföringen skulle kännas trovärdig 
samt för att vara relevant till deras ursprungliga marknadsplan. Respondenterna som 
vanligtvis hör hemma i den traditionella idrottsvärlden ville framförallt att utövarna skulle 
bära deras kläder samt att de gärna ville se sina produkter i spelen. Exempelvis genom att 
spelarna, i spelen, använde sponsorernas skor precis som de gör i den verkliga världen. Att 
synas inom spelet var något som diskuterades med flera av respondenterna. De flesta tror att 
detta fenomen kommer bli allt vanligare i framtiden, eftersom reklamen med stor sannolikhet 
kommer att uppmärksammas av åskådarna. Detta kan göras på många olika sätt, exempelvis 
inom sportspel är det vanligt att företagslogotyper visas på reklamskyltar precis som på en 
riktig arena. Ett par av respondenterna poängterade dock att reklam i spel är dyrare än 
exempelvis en annons. Resterande respondenter hade andra strategier, exempelvis genom att 
delta på diverse event. 
  
Det diskuterades även om E-sportsbranschens dynamik, där majoriteten av de intervjuade 
förändrat sin marknadsplan sedan starten. Respondenterna var också överens om att 
marknadsföringen aldrig kan vara färdig, utan att den hela tiden måste genomgå förändringar 
för att klara av en dynamisk marknad. Eftersom många stora bolag går in i branschen belös 
en av respondenterna att det krävs det en effektiv och utvecklande marknadsföringsplan för 
att ha fortsatt relevans. 
 
Hur ser kravställningen ut mellan er och era sponsorer? 
Enligt respondenterna är sponsorerna oftast ute efter exponering, där målet med denna 
exponering var att på sikt få ekonomiska fördelar men också stärka varumärket med hjälp av 
en stor och expanderande bransch. Företag som i dagsläget är sponsorer inom branschen är 
främst företag vars produkter riktar sig mot unga män. Till exempel är i princip varje 
bettingföretag på något sätt involverad i branschen och detta gäller även för företag som gör 
läsk och energidryck. 
  
Sponsorernas krav på företagen är att få vara delaktiga samt få visa upp sitt varumärke, för att 
då kunna nå kunderna. Majoriteten av respondenterna pratade mycket om return of 
investment. Alltså att det är viktigt att företaget får något tillbaka för sin investering. Ett 
sponsorsamarbete ska vara fördelaktigt för båda parter, där utformningen av avtalen varierar 
och baseras helt på vilka företag som är involverade. Exempelvis finns det företag som endast 
sponsrar med pengar för att på så sätt synas, medan vissa bolag hjälper E-sportföretag att hitta 
nya partners i utbyte mot exponering. 
 
Vad var syftet med er investering? 
Det finns främst två anledningar eller syften med respondenternas investeringar i E-sporten. 
Varumärkeskännedom samt en relevans till branschen. Med relevans menar respondenterna 
att det E-sporten erbjuder är relevant till företagets verksamhet. Exempelvis för 
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idrottsföreningar, eller sportrelaterade företag, blir diverse sportspel som är etablerade inom 
E-sporten relevanta för det företaget eller idrottslaget. Det vill säga, E-sportspel som FIFA 
blir relevant för ett sportföretag som Malmö FF då båda är kopplade till fotboll. PUMA 
tillverkar sport- och träningskläder, vilket gör att PUMA är relevant inom branschen då de 
professionella spelarna inom E-sport klassas som atleter. Målet med varumärkeskännedom, 
som intervjupersonerna förklarade det, är att lyckas bli en del av konsumenternas intresse. 
För att lyckas med det måste företagen försöka påverka och integrera sig i E-sportens 
målgrupp.  
 
Varför valde ni att investera inom E-sport istället för någon annan bransch? 
Samtliga respondenter gav ett enhetligt grund-svar gällande denna frågeställning, där vissa 
svar tog lite olika riktningar. Alla respondenter menade att en investering inom E-sport är en 
investering för framtiden, där det gäller att vara med från början för att kunna ligga i 
framkant rent marknadsmässigt. Respondenterna var även eniga gällande utförandet av en 
investering inom E-sport, där samtliga menade att det är oklart huruvida investeringen 
kommer att klassificeras som lönsam. Ett fåtal respondenter har investerat bara för att inte 
missa ett eventuellt guldkorn, medan resterande respondenter hade mer “kött på benen” när 
det kommer till val av investering. Alla respondenter var dock eniga när det kommer till 
branschens dynamik, där ingen av respondenterna tyckte att en investering inom E-sport kan 
likställas med en annan typ av investering.  
 
Majoriteten av respondenterna betonade att det är en specifik målgrupp som organisationen 
vill nå, där fokuset låg på unga män i tonåren. Resonemanget byggdes upp i form av en 
argumentation om att företaget behöver slå sig in på E-sportmarknaden för att kunna nå ut till 
dessa tonårskillar, med tanke på att alla unga män har någon typ av kontakt med E-sport. 
Detta exemplifieras av ett flertal i respondenter som menar att varenda tonårskille som är 
sportintresserad har någon typ av anknytning till det virtuella spelet FIFA, och de som inte 
har ett sportintresse har oftast ett intresse av alternativa datorspels-genres. Samtliga 
respondenter menar att anknytningen till E-sporten blir naturlig, i takt med digitaliseringens 
påverkan av dagens generationen av tonårskillar, och därför argument nog för att investera i 
E-sportbranschen. 
 
Hur bedömer ni er investering i förhållande till lönsamhet?  
Samtliga respondenter menade att en investering inom E-sporten är svår att mäta, då ingen 
konkret kalkyl eller bedömningsmall finns att utgå ifrån i dagsläget. Svaren var enhetliga 
gällande denna intervjufråga där samtliga respondenter menar att en investering inom E-
sport, är en investering för framtiden. Bedömningen blir således, enligt respondenterna, att 
investeringen kommer att bedömas långsiktig, där argumentation grundas i att E-
sportbranschen är relativt ny och fortfarande är under tillväxt.  
 
Respondenterna var även eniga gällande investeringens första steg, vilket är att se huruvida 
investeringen “bär sig själv”. Med det menas att investeringens intäkter ställs mot 
kostnaderna för att då kunna bedöma investeringen gällande ett minus- eller plusresultat. 
Huruvida detta ses som en signifikant del, skiljer sig respondenternas svar en del. Majoriteten 
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av respondenterna förväntar sig inte att gå med ett plusresultat under det första åren, och att 
det är en risk värd att ta. Vissa menar dock att eventuellt plusresultat kan leda till att 
investeringen entusiasmeras och att det, först då, då öppnar upp för ett långsiktigt tänkande 
gällande investeringen.  
 
Respondenterna var eniga om att investeringen kommer att bedömas efter andra kriterier än 
bara att investeringen bär sig själv. Nästintill alla respondenter menade att investeringen 
kommer att vara gynnsam ur ett varumärkesperspektiv, där respondenterna exemplifierar 
detta i termer som varumärkesexponering och varumärkesvärde.  
 
Genom er investering inom E-sportbranschen, har ni skapat nya företagskontakter? 
- Hur vill företag utnyttja ett B2B nätverk inom E-sport? 
Det generella svaret var att respondenterna inte hade skapat eller utnyttjat något konkret 
nätverk gällande E-sportbranschen. Vissa respondenter har inkluderat dessa kontakter i ett 
redan existerande nätverk, medan andra inte hade skapat den typen av relation till företag 
som vanligtvis verkar inom E-sport. Samtliga respondenter påpekar dock vikten av att knyta 
kontakter med företag som redan är aktiva inom E-sportbranschen och även företag som vill 
in på E-sportmarknaden. Ett utbyte av information är något som genomsyrar samtliga av 
respondenternas svar, där det är en fråga om att hjälpa varandra. Logiken, som det flesta av 
respondenterna anammar, är att det gynnar de själva om fler aktörer är verksamma inom E-
sportbranschen i dagsläget. Det är alltså ingen direkt fråga om konkurrens inom E-sporten, 
utan en mer en positivistisk syn på främjandet av E-sportbranschen. Majoriteten av 
respondenterna tror att det kommer att bli ett mer utstakat nätverk, likt det finns i andra 
branscher, som fokuserar mot E-sport i framtiden, men ingen av respondenterna tror att detta 
är något som existerar i dagsläget med tanke på att E-sportbranschen fortfarande kan 
betraktas som relativt ny och outforskad.  
 
Har ni märkt någon förändring gällande E-sportbranschens konsumenter, exempelvis fler 
kvinnliga åskådare?  
- Hur har ni beaktat detta? 
Samtliga av respondenterna är medvetna om att E-sportens konsumenter inte är lika 
mansdominerat nu som det var för ett par år sedan, vilket alla respondenter tycker är bra. 
Samtidigt visar vissa respondenter problematiken gällande detta när det kommer till 
målgrupp. Tidigare har målgruppen varit väldigt tydlig i form av tonårskillar där reklam som 
visas under sändningarna, generellt sett, har riktat sig mot män i form av exempelvis en 
parfym för killar eller en rakapparat. I takt med att allt fler kvinnor tittar, och även spelar 
själva, kommer målgruppen, enligt ett fåtal av respondenterna, att gå från tonårskillar till 
tonåringar. Detta försvårar riktningen av en specifik produkt mot en utpräglad målgrupp. 
Argumentationen om problematiken gällande detta mynnar även ut att snittåldern för de som 
tittar på E-sport blir allt högre, vilket försvårar precisionen rörande en speciell målgrupp. 
Majoriteten menar dock att detta inte är ett problem i sig, utan är snarare positiva till att E-
sportbranschen i sig lockar allt mer differentierade kunder. Det möjliggör att nå ut med allt 
fler olika produkter till potentiella kunder. 
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Vad är det ni behöver veta för att kunna göra en “helhjärtad” E-sportsatsning? 
De flesta av respondenterna menar att E-sportbranschen i dagsläget är bristfällig när det 
kommer till struktur där argumentationen bygger på att spelen ägs av företag, och att 
företagen kan ändra spelet. Detta kan bli problematiskt ur ett investeringsperspektiv, då ett 
spel kan förändras radikalt och då bli något helt annat jämfört med vad organisationen 
ursprungligen investerade i. Ett flertal respondenter drar parallellen till fotboll, som idag är 
väldigt strukturerad i form av förbund, serier och turneringar för såväl klubb- som landslag. 
Resterande delen av respondenterna parallelliserar generella investeringar med E-sport, där 
problematiken inom en investering i E-sport ligger i den bristfälliga kunskapen om ämnet 
gällande ramverk och kalkyler. Ett par av respondenterna tror att Sverige kommer bli likt 
Danmark i form av gymnasieutbildningar som inriktar sig mot E-sport, där denna bristfälliga 
kunskap kommer att läras ut när den väl är genomarbetad.  
 
Samtliga respondenter tror att kunskapen och ramverken kommer att förbättras inom en snar 
framtid inom E-sportbranschen, men att det i dagsläget är bristfälligt. Företag kan inte 
beräkna lönsamhet gällande en investering inom E-sport eftersom det inte finns något direkt 
att utgå ifrån, när det kommer till kalkyler eller ett utpräglat ramverk. Flertalet av 
respondenterna påpekar dock att detta kommer att utvecklas inom E-sporten, och först då kan 
de investera helhjärtat. 
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5. Analys  
 
Detta kapitel analyserar det empiriska material som återgavs under föregående kapitel i 
korrelation med den teoretiska referensramen. Segmenten innefattas av investeringar, 
reklam, E-sportens framtid samt branschens struktur. 
 
5.1 Investeringar inom E-sport 
Samtliga respondenter följde E-sportscenen för att undersöka och försöka få sig ett 
“helikopterperspektiv” på branschen och dess dynamik. Respondenterna vill alltså granska 
och tydliggöra den rådande konkurrenssituationen och då kunna ta reda på vilka 
investeringsmöjligheter som finns. Detta kan kopplas till Porters femkraftsmodell eftersom 
den grundar sig i att organisationer gör en omvärldsanalys av branschen. Ingen av 
respondenterna ansåg att en investering inom E-sport kan likställas med en annan typ av 
investering, där samtliga deltagande ansåg att detta grundas i branschens dynamik gällande 
erfarenhet och exploration. Respondenterna var också överens gällande att en investering 
inom E-sport är svårmätbar, anledningen till det är att marknaden är ung och att det inte finns 
någon bedömningsmall eller konkret kalkyl att utgå ifrån. Detta ledde det till ett enhetligt 
svar om att en investering inom E-sport bör bedömas långsiktigt.  
 
E-sporten blev aktuell hos respondenterna eftersom branschen var relevant till företagets 
verksamhet, vilket i sin tur ledde till en naturlig utveckling hos företagen. Respondenterna 
ville också ta sig in i E-sporten i ett tidigt skede, vilket kan kopplas till Normann (2000), då 
de såg möjligheter att bli den första aktören och således kunna bli unika. Eftersom fler företag 
tar sig in i branschen, tyder det också på att det är relativt enkelt att etablera sig på 
marknaden, vilket kan kopplas till konkurrens från nya aktörer (Porter, 1979). E-
sportbranschen blir relevant för respektive respondent, vilket gör den aktuell för en eventuell 
investering. Detta kan förklaras genom den nyinstitutionella teorin som att respondenternas 
verksamheter vill vidareutvecklas, och därmed skapa lönsamhet (Eriksson-Zetterquist et al., 
2015), och därav skulle en investering inom E-sport kunna betraktas som naturlig med tanke 
på branschens storlek och tillväxtpotential. 
 
Ett fåtal av respondenterna ansåg att antalet spel var en av orsakerna till det stora intresset för 
branschen. Detta kan kopplas till Porters kraft om kundernas förhandlingskraft, då gamers 
kan välja mellan många olika spel vilket kan, i detta fall, betyda att kunderna har mycket 
makt. En ökad digitalisering gör även det att intresset ökar, eftersom fler människor har 
möjlighet att spela datorspel. Digitaliseringen kan även den ha gjort att kundernas 
förhandlingsstyrka har förbättrats. Förr i tiden var utövarna ofta tvungna att vara på samma 
plats för att spela med varandra, men nu kan utövarna sitta hemma och göra det. Detta gör att 
gaming blir tillgängligt för alla.  
 
Ett fåtal av respondenterna har investerat inom E-sportbranschen med begränsad kunskap om 
den, där argumentationen grundades i en ideologi om att vara med från början utifrån ett 
marknadsmässigt perspektiv och således inte gå miste om ett eventuellt fynd. Detta 
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resonemang harmonierar inte med Porters (1979) ideologi, gällande bemästrandet av 
femkraftsmodellen, då utgångspunkten tycks vara påverkad av branschens dynamik snarare 
än en behärskning av omvärlden. Samtidigt var respondenterna eniga gällande att 
investeringen kommer att bedömas långsiktigt då abstrakta faktorer som exempelvis 
varumärkesexponering och varumärkesvärde kommer att beaktas. 
 
Vissa respondenter har alltså investerat i E-sportbranschen utan någon direkt grund, medan 
andra respondenter har iakttagit branschen under en längre tid innan investeringen har 
genomförts. Dock var samtliga respondenter, oavsett bakgrundsfakta, överens om oklarheten 
gällande investeringens klassificering rörande lönsamhet. Detta kan tolkas som 
överensstämmande med Eriksson-Zetterquist et al. (2015) argumentation om att 
organisationer vill vidareutvecklas till effektiva enheter. Med tanke på att respondenterna har 
investerat inom E-sportbranschen, trots vetskapen om att investeringen eventuellt inte är 
lönsam, kan detta tolkas som att de inte är ekonomiskt rationella vilket tycks harmoniera med 
Eriksson-Zetterquists et al. (2015) tankegång gällande rationalitet. Detta kan ses som 
kontrasterande med Greves (2014) argumentation, om att en tydlig kalkyl ska finnas vid 
bedömning av en investering, då respondenterna tycks ha förbisett detta genom att de har 
investerat inom E-sportbranschen ändå.  
 
Personerna som tillfrågades var eniga om att det krävs mer än bara pengar för att göra en 
lyckad E-sportsatsning, det krävs även engagemang. Respondenterna menade att 
varumärkeskännedom samt relevans till E-sporten var de som låg till grund för 
respondenternas E-sportinvesteringar. För att varumärket ska associeras med spelen eller 
utövarna krävs det alltså en gedigen satsning och det räcker således inte med att bara köpa 
annonser och skyltar. Några av respondenterna var även intresserade av att visa upp sitt 
varumärke på event. När ett externt företag gör ett event möjligt skapas en uppskattning från 
både åskådare och utövare, vilket kan leda till att fler kan associera företaget med branschen. 
Ifall ett företag förknippas med E-sportbranschen kan de få ett stort övertag på 
konkurrenterna, vilket kan tolkas som att företaget har Porters femkraftsmodell i beaktning 
gällande konkurrens mellan befintliga aktörer.  
 
5.2 Reklam inom E-sport 
Genom intervjuerna framgick olika sätt att marknadsföra via reklam inom E-sport. Detta kan 
kopplas till Porters (1979) femkraftsmodell angående hot om substituta produkter eller 
tjänster. Ifall det finns många olika sätt att göra reklam på, kan det bli problematiskt att veta 
vilken strategi som är mest effektiv. Detta blir än mer osäkert i en ny bransch där det inte 
finns några direkta siffror att utgå ifrån. Något som ansågs väldigt intressant bland 
respondenterna var att exponeras i spelen eller under sändningar. Om reklamen visas på detta 
sätt kommer den med stor sannolikhet visas för utövarna och åskådarna, vilket ger en större 
säkerhet jämfört med övriga strategier. Det är dock en betydligt dyrare investering vilket gör 
att andra alternativ kan värderas högre.  
  
Den stora skillnaden mellan reklam inom E-sport och mer traditionella sporter är att nästan 
allt inom E-sport sker digitalt. Tittarna är oftast hemma och inte på en fysisk arena, vilket gör 
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att alternativa marknadsföringsmetoder är möjliga att användas. Respondenterna tror, som 
tidigare nämnt, att det kommer bli fler offline-event i framtiden vilket gör att E-sport, i större 
utsträckning, kan efterlikna de traditionella sporterna. Detta kan kopplas till den imiterande 
isomorfismen då E-sport branschen förväntas bli mer lik traditionella sporter i framtiden. Den 
stora fördelen med digital marknadsföring är, som tidigare nämnt, att den går att rikta mot 
kunderna. Ett exempel på riktad marknadsföring är om en person letar semesterresor på 
internet, så kan reklam från resebyråer och hotell visas under matcherna för den specifika 
personen. Denna personliga och specificerade reklam förekommer, i dagsläget, inte på 
fysiska arenor.  
 
En annan digital marknadsföringsstrategi är användandet av sociala medier. Respondenterna 
ansåg att dessa plattformar har viktig roll inom E-sportbranschens utveckling. Sociala medier 
är en av anledningarna till marknadens explosiva ökning och det är även en av de stora 
orsakerna till att externa företag intresserar sig för E-sport. I dagens samhälle anses reklam 
via sociala medier vara nödvändigt eftersom det är smidigt, billigt och når många personer, 
och kan således ha en koppling till den imiterande isomorfismen. Porter (1979) menar att 
företag bör differentiera sin marknadsstrategi för att skapa sig fördelar gentemot 
konkurrenterna. Ett fåtal av respondenterna exemplifierade detta mot begreppet influencers, 
vilket är ett relativt nytt koncept. Det finns tusentals människor som jobbar med att lägga upp 
bilder på Instagram, men i dagsläget finns det få influencers som riktar sig mot unga män 
som gillar att spela datorspel. En anledning till att det inte är populärt tros vara på grund av 
att målgruppen lägger mindre fokus på vad utövarna gör utöver spelandet. Grundtanken går 
dock att applicera inom E-sportbranschen, då det exempelvis blir allt vanligare att företag 
betalar utövare för att de ska visa upp produkter för tittarna. Detta kan tolkas som den 
imiterande isomorfism, där det är troligt att E-sportens influencers har hämtat inspiration från 
andra branscher. 
 
Vissa respondenter var bekymrade över osäkerheten som finns med onlineannonser. Det 
handlar främst om användandet av Adblock som gör att reklamen inte visas för alla, vilket 
annonsörerna har betalat för. Detta gäller för all reklam via internet och inte bara inom E-
sportbranschen. Stor osäkerhet är något som sponsorer och investerare inte eftersträvar, vilket 
kan leda till att företag avvaktar med att investera i E-sportbranschen i väntan på bättre 
beslutsunderlag att utgå ifrån. Detta kan tolkas som motsägande med Eriksson-Zetterquist et 
al. (2015) argumentation, då ett avvaktande kan ses som att organisationer är ekonomiskt 
rationella med grund att osäkerheten är för stor.  
 
Gällande sponsring var begreppet return of investment centralt, eftersom företag som 
sponsrar gör det för att få någonting tillbaka. Hur sponsringen ser ut beror helt på vilka 
förutsättningar företaget besitter samt vilket syfte företaget har. Sponsring inom E-sport kan 
kopplas till den imiterande isomorfismen då det förekom, enligt ett fåtal av respondenterna, 
att ett företag också intresserade sig för branschen när dess konkurrenter investerat i den. 
Företagen väljer alltså att marknadsföra sig i samma bransch som konkurrenterna eftersom de 
inte vill ”halka efter”. En av respondenterna exemplifierar detta mot bettingbranschen, då i 
princip alla bettingföretag numera erbjuder odds på E-sport. Vissa respondenter påpekade 
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dock att eftersom det är en ung marknad är det svårt att veta vilka investeringar som faktiskt 
varit framgångsrika. Detta gjorde att de flesta av respondenterna försökte gå sin egen väg 
istället för att försöka efterlikna andra företags investeringar. Det förekom dock att 
respondenternas har tittat på andra investeringar för att analysera och lära sig av dem. Detta 
kan kopplas till porters kraft om konkurrens mellan befintliga aktörer då företag behöver 
differentiera sig mot konkurrenterna. 
 
5.3 E-sportens framtid 
Respondenterna är väl medvetna om att E-sporten berör allt fler kvinnor, vilket således leder 
till att målgruppen blir allt mer heterogen. Problematiken gällande detta, alltså att det blir 
svårt att precisera målgruppen, kan argumenteras utifrån ett isomorfistiskt perspektiv. Den 
imiterande isomorfismen bygger på, som tidigare nämnt, att ett företag kan efterlikna ett 
framgångsrikt företag i hopp om att nå motsvarande framgångar (Eriksson-Zetterquist et al., 
2015). Dilemmat kan exemplifieras likt att ett företag har marknadsfört sig genom att 
annonsera en rakapparat med grunden att målgruppen är tonårskillar. Med tanke på att E-
sportens konsumenter skiljer sig nu jämfört med för ett par år sedan kan det vara svårt för ett 
externt företag att efterlikna denna typ av annonsering, då målgruppen blir allt bredare. Av 
respondenternas svar att döma, kan det alltså tolkas som att den imiterande isomorfismen inte 
är applicerbar gällande annonsering av en specifik produkt mot E-sporten. 
 
I dagsläget har leverantörerna, det vill säga speltillverkarna, mycket makt då det är 
leverantörerna som bestämmer när tävlingar ska anordnas och vilka regler som ska gälla.  
Detta förhållande stämmer väl överens med Porters (1979) beskrivning av leverantörers 
förhandlingsstyrka. Speltillverkarnas förhandlingsstyrka skapar således en osäkerhet för 
potentiella kunder, det vill säga studiens respondenter. De flesta av respondenterna menar 
dock att kunderna kommer få en ökad förhandlingsstyrka ifall branschen blir mer 
strukturerad. Det blir då lättare för kunden att ställa krav på investeringen gällande lönsamhet 
eller avkastning, vilket kan leda till att externa företag kan vidareutvecklas till mer effektiva 
enheter. 
 
Att E-sportbranschen kommer att växa är samtliga respondenter eniga om. Det betyder att E-
sportbranschen kan komma att bli ett av de mest lönsamma alternativen för eventuella 
investeringar i framtiden. Detta kommer förmodligen leda till att fler organisationer blir 
verksamma inom E-sportbranschen. Det här kan tolkas som att organisationer kommer att få 
fler konkurrenter i framtiden, vilket samtliga respondenter var eniga om. Detta kan tolkas 
som, i enlighet med Porter (1979), att det i dagsläget är lätt att etablera sig i E-
sportbranschen. Detta stärks av Normann (2000) som menar att det är lättare att ta sig in i en 
bransch som är i utvecklingsstadiet. Branschen är också dynamisk vilket gör att olika typer av 
företag har möjlighet att ta sig in på marknaden. I en bransch där det är lätt för nya aktörer att 
ta sig in så bör, enligt Frankelius (2001), de nuvarande företagen vara vaksamma för att inte 
tappa marknadsandelar. En av respondenterna menar även att substituten kommer att öka, och 
exemplifierar detta med att det blir allt mer streamers och att det kommer allt fler spel, vilket 
gör det svårt att välja vilken typ av investering som bör genomföras. Med fler konkurrenter 
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och substitut kommer företagen, enligt Porter (1979), att få det svårare att behålla eller skaffa 
sig nya marknadsandelar.  
 
Nästintill samtliga respondenter tror att det kommer att komma ett mer preciserat E-
sportnätverk i takt med att E-sportbranschen blir mer erkänd av allmänheten, men ingen av 
respondenterna tror att detta är något som finns i dagsläget. I takt med att E-sportbranschen 
blir allt mer etablerad kommer den, enligt ett flertal av respondenterna, att efterlikna andra 
branscher gällande ett utstakat nätverk, vilket således kan liknas med den imiterande 
isomorfismen. Samtliga respondenter menar att ett preciserat E-sportnätverk skulle vara 
önskvärt då det är viktigt att knyta kontakter till företag som är aktiva inom E-
sportbranschen. Detta kan tolkas som att det går emot Porters (1979) femkraftsmodell 
gällande konkurrens från befintliga aktörer, vilken Frankelius (2001) beskriver som att 
företag bör differentiera sig mot konkurrenterna för att få kunder att köpa ens produkter. 
Samtidigt poängterar samtliga respondenter att fler företag inte är problematiskt ur ett 
konkurrensperspektiv, med tanke på att branschen är ny och ännu inte fullt exploaterad, utan 
snarare som ett främjande av E-sportbranschen. Detta kan i sin tur tolkas som att företag är 
ömsesidig gällande dess omvärld. Således kan denna koppling appliceras mot isomorfismen, 
då företag kan lära sig av varandra och följaktligen efterlikna ett annat företag i hopp om att 
imitera dem för att skapa legitimitet.  
 
5.4 Struktur inom E-sport 
Det går att konstatera att samtliga svar, som återgetts av respondenterna, innefattas av en 
önskan om att E-sportbranschen ska bli allt mer strukturerad. Majoriteten av respondenterna 
vill att E-sportbranschen ska efterlikna fotbollsbranschens struktur gällande förbund, serier 
och turneringar, vilket kan tolkas som överensstämmande med den imiterande isomorfismen. 
Merparten av respondenterna menar även att den bristfälliga kunskapen, som i dagsläget 
existerar inom E-sportbranschen, är grunden till varför en investering i E-sport inte kan 
likställas med en generell investering. Detta går även att likhets-gestalta mot isomorfismen 
där det framgår, baserat på respondenternas svar, att en investering inte kan utföras på samma 
sätt när en jämförelse görs mellan dessa olika typer av investeringar. Samtliga respondenter 
menar dock att den rådande kunskapsbristen är tillfällig, och i takt med att den förbättras 
kommer företagen att kunna förstå E-sportbranschen bättre. Ett fåtal av respondenterna tror 
även att branschens struktur kan förbättras genom att efterlikna Danmark gällande 
gymnasieutbildningar som inriktar sig mot E-sport, vilket även det är en indikation på 
isomorfism.  
 
Samtliga respondenterna upplever brister i struktur, kunskap och tydliga ramverk inom E-
sportbranschen, vilket kan analyseras mot Porters (1979) femkraftsmodell. Porters (1979) 
argumentation bygger på att företagets avkastning grundas i hur företaget har behärskat de 
fem krafterna som ingår i modellen och utifrån det resonemanget kan det tolkas, förutsatt att 
femkraftsmodellen är definitiv, som att en investering inom E-sport inte kan betraktas som 
lönsam. Samtidigt har ett flertal av respondenterna genomfört en investering som genererat 
avkastning, utan att direkt ha beaktat Porters (1979) femkraftsmodell, vilket kan tolkas som 
att respondenterna indirekt har behärskat dessa krafter. Å andra sidan stämmer Porters (1979) 



 

 33 

argumentation överens med respondenternas önskan, gällande en mer berikad kunskap om E-
sportbranschen, vilket kan möjliggöra fler hängivna investeringar inom fenomenet E-sport. 
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6. Diskussion 
 
Detta kapitel innefattas av en diskuterande ansats där berörda ämnen är brister i teori- och 
modellval samt hur dessa har format slutsatsen. Det diskuteras även om framtida forskning. 
 
Att fler externa företag investerar i E-sport är gynnsamt för branschen, eftersom det innebär 
mer pengar i rörelse och mer uppmärksamhet från allmänheten. Många företag har 
ambitionen att hitta samarbetspartners, vilket även det främjar verksamheten på olika sätt. 
Inom E-sportbranschen finns det inga uttalade nätverk, som det exempelvis finns inom 
Fotbollsbranschen. Ett specifikt E-sportnätverk är dock önskvärt eftersom att det skulle 
kunna medföra ett mervärde i form av exempelvis kunskapsutbyte, som sedermera kan 
rendera i lönsamhet. Detta kan tolkas som att Porters femkraftsmodell är otillräcklig när den 
ska appliceras mot E-sportbranschen, när det kommer till att identifiera faktorer som externa 
företag bör beakta när de ska investera inom E-sportbranschen. Detta kan grundas i att E-
sportbranschen befinner sig i en digital marknad, som fortfarande är i tillväxtfasen. Porters 
femkraftsmodell bygger, som tidigare nämnt, på fem krafter där företagets lönsamhet grundas 
i huruvida dessa krafter behärskas av företaget. Denna undersökning har identifierat faktorer 
som inte innefattas av femkraftsmodellen, vilka är nätverksskapande och möjligheten att 
exponera sig. Dessa faktorer kan möjliggöra en mer omfattande bild, och således underlätta 
en potentiell lönsam investering, och skulle då kunna komplettera femkraftsmodellen i E-
sportsammanhang.  
 
Några av företagen valde att satsa på E-sport eftersom det ansågs vara en vidareutveckling 
som matchar den primära verksamheten, vilket kan tolkas som överensstämmande med den 
nyinstitutionella teorin då de vill utvecklas till mer effektiva enheter. Hos dessa respondenter 
var det ekonomiska resultatet inte det viktigaste, utan fokuset var istället på att utvidga 
varumärket. Det gjordes även ett antal kopplingar till den imiterande isomorfismen. Dessa 
handlade främst om respondenternas tro om att E-sportbranschen, gällande struktur, kommer 
efterlikna mer traditionella idrotter i framtiden. Den tvingande isomorfismen framgick inte 
som aktuell inom E-sportbranchen, detta beror troligen på att det i dagsläget inte finns några 
förbund eller företag med monopol inom branschen. Den normativa isomorfismen är i 
dagsläget inte påtaglig inom E-sportmarknaden, men med mer struktur kan även den 
normativa isomorfismen tillämpas.  
 
Valet av teori påverkade vilka faktorer som belystes. Med andra teorier eller metoder hade 
frågorna formulerats annorlunda, och analysen hade haft en annan infallsvinkel. Detta hade 
eventuellt genererat vissa skillnader i slutsatsen. Trots att Porters femkraftsmodell och den 
nyinstitutionella teorin inte behandlade fenomenet E-sport till sin helhet, var de valda 
teorierna en bidragande faktor till att studien identifierade ställningstaganden som investerare 
gör. Exempelvis ställdes ingen fråga angående strukturen inom E-sport i intervjuerna, det var 
dock något som ett flertal av respondenterna påpekade i olika sammanhang. Valet att använda 
Porters femkraftsmodell grundande sig i, som tidigare sagt, att investeringar inom E-sport 
generellt sätt handlar om reklam. Av intervjuerna framgick det tydligt att externa företag 
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främst vill få sitt varumärke exponerat vilket i efterhand kan tolkas som att valet att använda 
en marknadsföringsmodell, för att undersöka E-sportbranschen, var en lämplig utgångspunkt. 
 
Eftersom respondenterna i stort sett svarade enhetligt, med vissa undantag, har 
undersökningen rimligen gett en överblick på hur E-sportbranschen ser ut för potentiella 
investerare. Något som skulle vara intressant är att genomföra denna undersökning med ännu 
fler intervjuer och även fråga fler företag som dagligen jobbar med E-sport. Med fler 
intervjuer hade studien blivit mer övergripande och mer representativ för hela E-
sportbranschen, vilket skulle kunna leda till att det finns ytterligare faktorer än de som den 
här undersökningen har lyckats lokalisera.  
 
Det vore intressant ifall denna studie skulle genomföras igen, om ett antal år, då branschen 
blivit än mer etablerad och erkänd. Då skulle undersökningen förhoppningsvis kunna besvara 
frågan om vilka investeringar som varit mest lönsamma, vilket framförallt var den fråga som 
respondenterna var osäkra på. Skulle denna fråga besvaras, blir förmodligen marknaden 
säkrare ur ett investerarperspektiv vilket skulle kunna leda till att fler externa företag vågar 
investera i branschen.  
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7. Slutsats 
 
Studiens syfte, vilka ställningstaganden som företag tar hänsyn till vid en investering inom E-
sport, kan besvaras utifrån empiri- och analyskapitlet. Genom intervjuerna, som 
undersökningen grundar sig på, har ett antal betydelsefulla faktorer identifierats. Dessa 
faktorer är E-sportens potential, målgruppen unga män, branschens bristfälliga struktur, och 
osäkerheten som finns gällande beräkningen av lönsamhet. 
 
Det som framförallt gör E-sportmarknaden intressant för externa företag är att intresset för 
sporten är så stort som det är, vilket skapar ekonomisk potential. Branschen förväntas även 
fortsätta öka i antalet utövare och åskådare, vilket skapar möjligheter för externa företag att 
investera i branschen. Dessa investeringar kan se olika ut eftersom organisationer har olika 
mål med sina investeringar, men studien kan konstatera att en investering inom E-sport är ett 
effektivt sätt att exponera sitt varumärke på.  
 
I dagsläget är målgruppen avgränsad till unga män. Genom en investering inom E-sport kan 
organisationer, på ett effektivt sätt, nå den specificerade målgruppen. Detta kan grunda sig i 
att majoriteten av dagens unga män har någon form av relation till E-sport, eftersom E-
sporten består av flera datorspel-genre finns det något för alla. Dock förväntas målgruppen få 
ett större åldersspann och inkludera fler kvinnor i framtiden, i takt med att branschen blir mer 
etablerad och erkänd. 
 
Branschen är i en utvecklingsfas vilket gör att investerare kan ta marknadsandelar, men 
samtidigt kan detta ses som problematiskt. Något som blev tydligt var att marknaden, ur ett 
företagsperspektiv, saknar struktur och präglas därför av osäkerhet. Denna bristande struktur 
grundas i att datorspelen ägs av speltillverkarna, vilket betyder att tillverkarna bestämmer 
riktlinjerna för datorspelen och således E-sportbranschen. Detta leder i sin tur till en 
osäkerhet, hos de externa företagen, gällande investeringar inom E-sport.  
 
En satsning på E-sport är en investering för framtiden, men eftersom branschen är ung finns 
det begränsad information från tidigare investeringar att utgå ifrån. Detta gör att externa 
företag, generellt sett, inte vet vilka investeringar som är mest lönsamma. De flesta 
investeringar inom E-sportbranschen handlar om reklam och med ett tydligare ramverk, 
gällande annons- och sponsringsmallar, blir det enklare för organisationerna att veta hur 
investeringen bör genomföras. Denna studie kan konstatera att dessa mallar inte finns i 
dagsläget, och därför väljer vissa organisationer att exponera sig på ett liknande sätt inom E-
sportbranschen som de gör i andra branscher utan någon direkt kännedom om detta är 
lönsamt eller inte. Studien visar även att det saknas fullständiga investeringskalkyler vilket 
gör det svårt för externa företag att beräkna lönsamheten på en eventuell investering inom E-
sport. 
 
 
 



 

 37 

8. Referenslista 
 
Avanza Holding Bank AB. (2018). Aktielistan. Hämtad 2018-11-27, från 
https://www.avanza.se/aktier/lista.html 
 
Axelsson, B., & Agndal, H. (2012). Professionell Marknadsföring. Lund: Studentlitteratur 
AB. 
 
Barajas, A., Fernandez-Jardon, C., & Crolley, L. (2005). Does sports performance influence 
revenues and economic results in Spanish football?. Munich Personal RePEc Archive, 3234. 
 
Bryman, A., & Bell, E. (2013). Företagsekonomiska forskningsmetoder. Malmö: Liber. 
 
Crompton, J. L. (2004). Conceptualization and alternate operationalizations of the 
measurement of sponsorship effectiveness in sport. Leisure Studies, 23(3), 213-229. 
 
Dagens Nyheter AB. (2017). E-sport ingen sport förrän 2019. Hämtad 2018-12-03, från 
https://www.dn.se/sport/e-sport-ingen-sport-forran-tidigast-2019/ 
 
Degaris, L. (2010). The benefits grid: translating motorsports sponsorship features into 
sponsor benefits. International Journal of Sport Management and Marketing, 4(1-2), 21-29. 
 
Denscombe, M. (2016). Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. 
 
Di Maggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The Iron Cage Revisited: Institutional 
Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields. American Sociological 
Review, 48(2), 147-160. 
 
Di Maggio, P. J., & Powell, W. W. (1991). The New Institutionalism in Organizational 
Analysis. Chicago CL: The University of Chicago Press.  
 
Eriksson, L. T., & Wiedersheim-Paul, F. (2011). Att utreda, forska och rapportera. Malmö: 
Liber. 

Eriksson-Zetterquist, U., Kalling, T., & Styhre, A. (2015). Organisation och Organisering. 
Stockholm: Liber. 

ESPN. (2018). The 2017-2018 Dota 2 Hub. Hämtad 2018-12-04, från 
http://www.espn.com/esports/story/_/id/18749881/the-dota-2-espn-esports-homepage 
 
Esport Charts. (2018). Worlds 2018 - 200 million viewers at once. Hämtad 2018-11-20, från 
https://esc.watch/blog/post/worlds-2018-final 



 

 38 

EY. (2017). Hur mår svensk elitfotboll? En analys av den finansiella ställningen i 
Allsvenskan 2017. Hämtad 2018-11-11, från 
https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/EY_-_Hur_mar_svensk_elitfotboll/$FILE/EY-
hur-mar-svensk-elitfotboll-web.pdf 
 
Forbes. (2018). How big can Esports grow in 2018. Hämtad 2018-11-14, från 
https://www.forbes.com/sites/greatspeculations/2018/07/11/how-big-can-esports-grow-in-
2018/#47c909e46a36 
 
Frankelius, P. (2001). Omvärldsanalys. Malmö: Liber. 
 
Frostenson, M. (2015). Redovisningsteori. Lund: Studentlitteratur. 
 
Gratton, C., & Jones, I. (2010). Research methods for sport studies. London: Routledge. 
 
Greve, J. (2014). Ekonomistyrning, Principer och Praxis. Lund: Studentlitteratur AB.  
 
Grundy, T. (2006). Rethinking and reinventing Michael Porter's five forces model. Strategic 
Change, 15(5), 213-229. 
 
Hamari, J., & Sjöblom, M. (2017). What is eSports and why do people watch it? Internet 
research, 27(2), 211-232.  
 
Hammarby Fotboll. (2018). Sponsra Hammarby Fotboll. Hämtad 2018-11-19, från 
https://www.hammarbyfotboll.se/partners/sponsra-hammarby-fotboll/ 
 
Healey, M. J., & Rawlinson, M. B. (1993). Interviewing Business Owners and Managers: A 
Review of Methods and Techniques, Geoforum, 24(3), 339-55. 
 
Hebbel-Seeger, A. (2012). The relationship between real sports and digital adaptation in e-
sport gaming. International journal of sports marketing and sponsorship, 13(2), 43-54. 
 
Hiltscher, J., & Scholz, T. M. (2015). eSports Yearbook 2013/14. Germany: Norderstedt. 
 
HLTV. (2018). Matches. Hämtad 2018-12-21, från https://www.hltv.org/matches 
 
Holme, I. M., & Solvang, B. K. (1997). Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa 
metoder. Lund: Studentlitteratur. 
 
Jacobsen, D. I. (2017). Hur genomför man undersökningar. Lund: Studentlitteratur. 
 
Jenny, S. E., Manning, D., Keiper, M.C., & Olrich, T. W. (2016). Virtually Athletes: Where 
eSports Fit Within Definition of “Sport”. Quest, 69(1), 1-18. 
 



 

 39 

Karagiannopoulos, G. D., Georgopoulos, N., & Nikolopoulos, K. (2005). Fathoming Porter's 
five forces model in the internet era. Info, 7(6), 66-76. 

Lindkvist, L., Bakka, J. F., & Fivelsdal, E. (2014). Organisationsteori: Struktur, kultur, 
processer. Stockholm: Liber. 

Marrow, S. (1999). The New Business of Football: Accountability and Finance in Football. 
London: Macmillan Press LTD. 
 
Meyer, J., & Rowan, B. (1977). Institutionalized Organizations: Formal structure as myth and 
ceremony. American Journal of Sociology, 83(2), 340-363. 
 
Nationalencyklopedin AB. (2018). Idrott. Hämtad 2018-12-03, från 
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/idrott 
 

Nilsson, S. (2017, 7 september). Sponsorer söker sig till e-sport. Dagens Media. Hämtad 
2018-12-07, från https://www.dagensmedia.se/medier/event-sponsring/sponsorer-soker-sig-
till-e-sport-6869156 
 
Ninjas in Pyjamas AB. (2018). Partners. Hämtad 2018-11-19, från https://nip.gl/partners/ 
 
Normann, R. (2000). Service Management, Ledning och strategi i tjänsteproduktionen. 
Malmö: Liber. 
 
No Tidehunter AB. (2018). Sponsors. Hämtad 2018-11-13, från 
https://thealliance.gg/sponsors 
 
Nyström, J. (2016, 21 oktober). Planen: Göra e-sport till “riktig sport. Sveriges Television AB. 
Hämtad 2018-12-03, från https://www.svt.se/sport/e-sport/e-sport-1 
 
Parshakov, P. & Zavertiaeva, M. (2015). Success in eSports: Does Country Matter?. SSRN 
Scholarly Paper 2662343. Hämtad 2018-11-13, från http://papers.ssrn.com/abstract=2662343 
 
Porter, M. E. (1979). How Competitive Forces Shape Strategy. Harvard Business Review, 
57(2), 137–145. 

 
Sjöberg, A. (2009). Internet för Turism & Event: Hur man använder Internets nya 
möjligheter i sin marknadsföring. Malmö: Strategiförlaget. 
 
Statista Inc. (2018). NFL TV ratings and viewership 2017-18. Hämtad 2018-11-20, från 
https://www.statista.com/statistics/915958/nfl-viewership-figures-ratings/ 
 



 

 40 

Statista Inc. (2018). Worldwide Esports viewer numbers 2012-2021. Hämtad 2018-11-13, 
från https://www.statista.com/statistics/490480/global-esports-audience-size-viewer-type/ 

Sveriges Television. (2011). Riktad reklam blir vanligare i framtiden - Facebook vill veta var 
du bor. Hämtad 2018-12-21, från https://www.svt.se/nyheter/inrikes/riktad-reklam-blir-
vanligare-i-framtiden-facebook-vill-veta-var-du-bor 
 
Szymanski, S., & Kuypers, T. (1999). Winners and Losers: The business Strategy of 
Football. London: Viking. 
 
Telia. (2018). Telia sponsrar svenska landslaget i E-Sport. Hämtad 2018-11-14, från 
http://press.telia.se/pressreleases/telia-sponsrar-svenska-landslaget-i-e-sport-2592531 

Twitch Interactive. (2018). Jobs. Hämtad 2018-12-14, från https://www.twitch.tv/p/jobs/ 
 
USCIS. (2018). P-1A Internationally Recognized Athlete. Hämtad 2018-12-04, från 
https://www.uscis.gov/working-united-states/temporary-workers/p-1a-internationally-
recognized-athlete 
 
VisaPro. (2018). P1 Visa for eSport Professionals. Hämtad 2018-12-04, från 
http://www.visapro.com/resources/article/p1-visa-for-esport/ 
 
Wagner, M. G (2006). On the Scientific Relevance of eSports. I proceedings 2006 
International Conference on Internet Computing & Conference on Computer Games 
Development, 437–442.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 41 

9. Bilagor 
 
9.1 Intervjuguide 
1 = E-sport 
2 = Nyinstituinell teori 
3 = Porter 
4 = Lönsamhet 

Varför följer du E-sportscenen?  1 

Varför blev E-sport aktuellt för er verksamhet?  1, 4 

Varför tror du att intresset för E-esport är så stort som det är? 1  

Hur påverkar sociala medier E-sportbranschen?  1 

Hur tror du E-sportbranschen kommer se ut i framtiden? 1, 2, 3 

Försökte ni efterlikna något annat företag er vid investeringen? 
- Hur isåfall? 

2 

Några av era konkurrenter har investerat i E-sportbranschen. 
- Och med det till grund, hur har ni valt att agera? 

2, 3 

Vilka skillnader finns det mellan traditionella sporter och E-sport 
gällande reklam? 

2 

Hur skulle ni göra reklam för ert varumärke inom E-sport? 2, 4 

Hur ser kravställningen ut mellan er och era sponsorer? 3, 4 

Vad var syftet med er investering?  2, 4 

Varför valde ni att investera inom E-sport istället för någon annan 
bransch?  

2, 3, 4 

Hur bedömer ni er investering i förhållande till lönsamhet?  2, 4 

Genom er investering i E-sportbranschen, har ni skapat nya 
företagskontakter? 
- Varför vill företag utnyttja ett B2B nätverk inom E-sport? 

4 

Har ni märkt någon förändring gällande E-sportbranschens 
konsumenter, exempelvis fler kvinnliga åskådare? 
- Hur har ni beaktat detta? 

1, 3, 4 

Vad är det ni behöver veta för att kunna göra en “helhjärtad” E-
sportsatsning? 

1, 2, 3, 4 
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