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FÖRORD 
 

Jag vill börja med att tacka min handledare Håkan Appelblad som varit 
vägledande under hela uppsatsens gång. Jag vill även tacka alla 

respondenter som tagit sig tid att svara på min enkätstudie. Slutligen skulle 
jag vilja tacka de organisationer som hjälpt mig att distribuera ut enkäten 

till respondenterna. 
 



ABSTRACT 
 

E-sport is one of the fastest growing sports in the world. Hundreds of 
thousands interested people travel every year as spectators to E-sport events 
when professional E-sport stars compete against each other in the biggest 
games in the world. It is an important subject to study because of the lack of 
research and because of the recent growth of interest for E-sport in the 
world. The aim of this thesis is to identify the motives behind travel to E-
sport events. To answer the purpose of the thesis a web survey has been 
used. The result showed that it is the categories Performance and Excitement 
that motivates people to travel to these events and it is the event itself and 
the atmosphere on the event that pulls people to the events.  Some of the 
motives to travel as a spectator to E-sports events where affected by earlier 
experiences of E-sport events and by how often people travel. The most 
notable motives that showed a significant difference were connected to 
socialization, which can depend on spatial circumstances. 
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1. INTRODUKTION 
Svenska E-sportföreningen (2017) beskriver E-sport som; ”E-sport är en 
förkortning av ’elektronisk sport’ och är ett samlingsnamn för alla tävlingar 
som är utförda med hjälp av datorer eller spelkonsol”. De flesta forskare är 
överens om att startpunkten för E-sport började i början av 1990-talet då 
dataspelet Doom släpptes (Danielsson, 2005). Idag tävlar professionella E-
sportsutövare regelbundet mot varandra i många olika data- och tv-spel. 
Tävlingarna mot varandra sker både online, där spelarna sitter hemma, och 
offline, där spelarna åker på stora turneringar för att spela mot varandra. De 
största turneringarna inom E-sport spelas runt om i hela världen på arenor 
såsom Madison Square Garden i New York och Pekings nationalstadium 
Bird's Nest som även var huvudarena under Sommar-OS 2008. 
 

Trots att E-sport utspelar sig i ett virtuellt rum, påverkar det det verkliga 
rummet och den fysiska geografin då tusentals människor väljer att resa till 
de stora E-sportseventen för att vara åskådare när professionella 
datorspelare tävlar mot varandra i många olika datorspel och tv-spel. De spel 
som är absolut störst inom E-sport är datorspel och några exempel på de 
allra största är; League of Legends, Counter-strike, Dota 2 och Starcraft 2. 
League of Legends, Counter-Strike och Dota 2 är alla lagspel där fem spelare 
tävlar mot varandra, medan Starcraft 2 är individuellt. 
 

Mellan 25-26 februari och 3-5 mars 2017 pågick Intel Extreme Master i 
Katowice, vilket är ett av de största eventen inom E-sport. IEM Katowice 
2017 slog nytt rekord med 173 000 åskådare under eventet och med 46 
miljoner unika tittare (ESLgaming, 2017.). För att få en bild av hur mycket E-
sport har växt de senaste åren går det att jämföra med ett E-sportevenemang 
som arrangerades för 10 år sedan; iFNG Oberhausen där 750 personer var 
åskådare (Turtle Entertainement, 2017). Ett annat sätt att se hur mycket 
fenomenet har växt är att titta på prispengarna för turneringarna. År 2010 
var den sammanlagda prispotten för E-sportturneringar 52 miljoner kronor 
och fem år senare hade denna siffra multiplicerats med drygt åtta, vilket 
innebar att år 2015 var prispotten 435 miljoner kronor (Thiemo Bräutigam, 
2015). Twitch.tv är en hemsida som erbjuder människor att titta på när 
personer väljer att så kallat streama deras datorskärm så att andra kan se 
när dessa personer framförallt spelar olika dator- och tv-spel. Enligt Twitch 
har de 9.7 miljoner aktiva tittare varje dag och över 2 miljoner unika 
personer som väljer att streama varje månad (twitch.tv, 2017). E-sport har, 
som tidigare nämnts, växt enormt de senaste åren och det finns en stor 
marknad och ett stort intresse runt om E-sport. De flesta personer som tittar 
på E-sport är inte på plats som åskådare, utan streamar matcherna, men 



2 
 

samtidigt växer dessa evenemang och fler människor väljer att titta på plats 
(Turtle Entertainment, 2017). De flesta som både tittar och utövar E-sport är 
män mellan 16–26 år (Turtle Entertainment, 2017). Att E-sport är ett 
fenomen som har ökat de senaste åren är självklart, men varför väljer 
människor att resa för att vara åskådare vid ett E-sportevenemang? 
 

Det finns idag diskussioner i samhället och forskare som diskuterar om E-
sport ska definieras som sport eller klassas som något annat (se t.ex. Thiborg, 
2011 och Hamari & Sjöblom, 2017). I samhället är en aktuell diskussion om 
E-sportsstjärnorna Emil “Heaton” Christensen har något att göra i TV-
programmet Mästarnas Mästare där professionella idrottare som avslutat sin 
karriär tävlar mot varandra (svt.se, 2017). Enligt Thiborg (2011) är E-sport 
just E-sport och inte samma sak som traditionell sport, utan något mer. Stora 
likheter finns mellan sport och E-sport, men det finns skillnader också, såsom 
det digitala (Thiborg, 2011).  
 

Om E-sport är eller bör klassas som sport är inte något som denna studie 
kommer att behandla. Istället ligger fokus på motivationen till varför en 
individ väljer att resa för att vara åskådare på E-sportevenemang. För att 
förstå motivet bakom resenärens vilja att resa är det nödvändigt att förstå 
vilka behov människan har, hur behoven har kommit till och hur 
turistföretagen kan uppfylla dessa behov för individen (Pizam & Mansfeld, 
1999). Istället för att undersöka varför människor väljer att resa är det, enligt 
Pearce och Packer (2013) bättre att undersöka vad som motiverar 
människor att välja att resa och vad som lockar dem för att sedan kunna möta 
människors efterfrågan. Det är viktigt att förstå besökarens motivation till 
ett evenemang för att kunna planera evenemanget och möta besökarnas 
efterfrågan. För att kunna förutspå framtida resvanor hos turister är det 
angeläget att ha kunskap om människors resemotivation och dess samband 
med valet utav en destination (Jang & Cai, 2002). Det är även viktigt att förstå 
människors beslutsfattning till att förflytta sig för att kunna planera 
samhället (Gren & Hallin, 2003). Problemet idag är att man inte vet vad det 
är som motiverar människor att förflytta sig för att titta på andra när de 
utövar E-sport och därför kan det vara svårt att forska vidare på hur denna 
sorts turism kan användas på bästa sätt. Enligt Lee och Pearce (2002) 
behöver undersökningar kring turistmotivation, som styrs av drivkrafter, 
regelbundet utföras. Detta för att människors drivkraft ständigt förändras 
utifrån sociala och kulturella aspekter. Motivationen till resande är viktigt för 
forskare att förstå för att förhoppningsvis kunna förutspå vem turisten är, 
vad turisten efterfrågar, när turisten vill resa och varför turisten väljer en 
destination. Det finns även forskning om motivation till varför människor 
väljer att resa för att vara åskådare på traditionella sportevenemang, där 
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största motivationen till att vara åskådare ofta är att uppleva spänning (se 
ex. Funk m.fl., 2009; Chien, 2012; Funk, Mahony & Ridinger, 2002). Sloan 
(1985) påstår att motivation till att vara åskådare vid sportevenemang 
varierar mellan olika typer av sporter.  Är det en möjlighet att det finns någon 
skillnad mellan motivationen att resa för att vara åskådare för ett 
traditionellt sportevenemang gentemot ett E-sportevenemang? 
 

1.1 SYFTE 
Syftet med denna studie är att undersöka motiven till varför människor reser 
som åskådare till E-sportsevenemang. Syftet kommer att besvaras med hjälp 
av följande frågeställningar: 
 

 Vilka faktorer motiverar människor att resa som åskådare till E-
sportsevenemang? 

 Har tidigare erfarenheter av E-sportsevenemang en påverkan på 
motiven att resa som åskådare till E-sportsevenemang? 

 Vad betyder andra reserfarenheter för motiven att resa som åskådare 
till E-sportsevenemang? 
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2. TEORETISKT RAMVERK 

2.1 E-SPORT 
Enligt Thiborg (2011) har forskning kring E-sport troligtvis funnits sedan de 
första datorspelen började tillverkas. Dock var det inte förrän början av 
2000-talet som forskare började studera datorspel internationellt (Thiborg, 
2011). Enligt Rambusch, Jakobsson och Pargman (2007) är det få forskare 
inom dataspel som intresserat sig för E-sport, detta kan bero på att få 
Dataspelsforskare intresserat sig för just sport. Mycket av forskningen om E-
sport är skriven på förstaspråket för forskaren och inte på engelska, vilket 
kan medföra komplikationer (Thiborg, 2011). Hamari och Sjöblom (2017) 
genomförde en undersökning om varför människor tittar på E-sport genom 
sin TV eller dator. Resultatet visade att personer vill se på E-sport för att fly 
verkligheten, få kunskap om de olika spelen, att uppleva något nytt och att 
intensiteten bland E-sportspelare är lockande (Hamari & Sjöblom, 2017). 
Även Karlsson (2012) undersökte vad som motiverade konsumtion av E-
sport. Resultatet blev att personerna ville uppleva underhållning, att känna 
en gemenskap och spendera tid med vänner, att förbättra kunskapen om E-
sport samt att fly verkligheten genom avkoppling. En subkultur och 
gemenskap kan bildas bland de intresserade inom E-sport eftersom de 
utomstående har en negativ inställning till fenomenet (Karlsson, 2012). 
GameFled genomförde 2016 en kartläggning av E-sportsevenemang i 
Europa. 202 evenemang inriktade mot e-sport identifierades och kartlades 
runt om i Europa, 11 av dessa evenemang återfinns i Sverige (Kartläggning 
av spelrelaterade evenemang, 2016). 
 
Inom E-sport arrangeras stora evenemang för att locka personer att komma 
och titta på när professionella datorspelare tävlar mot varandra eller för att 
själv spela dator mot andra. Enligt Andersson, Larson och Mossberg (2009) 
kan evenemang domineras av antingen deltagare eller av åskådare. 
Exempelvis inom traditionell sport har loppet tjejmilen fler deltagare än 
åskådare, medan fotboll-VM har fler åskådare än deltagare. Inom E-
sportevenemang gäller samma sak, antingen besöks evenemanget som 
åskådare eller som deltagare. I Sverige skapades, år 2001, Dreamhack som är 
världens största LAN-party. Till Dreamhack kommer människor för att 
koppla upp sina datorer och tävla mot varandra i datorspel.  2010 sattes 13 
153 datorer ihop under Dreamhack och detta satte nytt världsrekord i 
antalet ihopkopplade datorer. På Dreamhack finns även möjlighet att titta på 
E-sportmatcher, vilket har växt de senaste åren (Internetmuseum, 
2017).  Andersson, Larson och Mossberg (2009) menar att det som 
kännetecknar någon som är deltagare under ett evenemang är; Besökaren är 
medproducent, Besökares input är obligatorisk, Besökaren kan påverka 
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resultatet och Besökaren vill vara aktiv. Detta kännetecknar besökare på 
LAN-party och Dreamhack är då ett deltagande evenemang eftersom 
Dreamhack domineras av deltagare och inte åskådare.  
 

IEM Katowice är ett exempel av många där besökarna kommer för att titta 
när professionella datorspelare utmanar varandra (ESLgaming, 
2017).  Andra exempel är The Worlds, ESL ONE och the International. IEM 
Katowice är platsbunden i Katowice, medan de andra stora E-
sportevenemang såsom The Worlds och the International byter plats varje 
år.  Andersson, Larson och Mossberg (2009) anser att det som kännetecknar 
en åskådare är att; Besökaren är närvarande, Betalning kan vara den enda 
input som krävs av besökaren, Besökaren kan inte alls eller endast i liten 
grad påverka resultatet och Besökare vill njuta utan alltför mycket fysisk 
ansträngning. Besökarna på exempelvis E-sportsevenemanget IEM Katowice 
kan kategoriseras som åskådare och evenemanget identifieras som 
åskådarevenemang eftersom det är fler åskådare än deltagare. 

2.2 EVENEMANG 
Andersson, Larson och Mossberg (2009, s16) definierar evenemang: ”Ett 
evenemang är en aktivitet som är avgränsad i tid och rum. Det har ett 
program, en arrangör, åskådare och/eller deltagare”. Enligt Ritchie och 
Goeldner (1994) har ett evenemang allt för att kategoriseras som en 
attraktion, det som dock skiljer ett evenemang från andra attraktioner är att 
evenemangen ofta är under en avgränsad tid. Bohlin och Elbe (2011) menar 
att det även går att dela in evenemang i olika kategorier. Det är kulturella, 
konst och underhållningsevenemang och företags- och handelsevenemang. 
Kulturella evenemang är exempelvis festivaler och religiösa evenemang. 
Konst och underhållningsevenemang är exempelvis konserter och 
utställningar och exempel på företags- och handelsevenemang är möten och 
konferenser (Bohlin & Elbe, 2011). 

2.3 SPORTTURISM 
Begreppet sportturism är relativt nytt inom akademin och forskning, men 
fenomenet att resa för att titta på sport har funnit sedan de antika Olympiska 
spelen när människor reste för att delta eller att titta på sport. Gibson, Attle, 
och Yiannakis (1997) definierar sportturism som: 
 

“Sport tourism includes travel away from one’s primary residence to 
participate in a sport activity for recreation or competition, travel to 
observe sport at the grassroots or elite level, and travel to visit a sport 
attraction such as a sports hall of fame or water park”. (Gibson, Attle & 
Yiannakis, 1998. s. 53). 
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Gibson, Attle, och Yiannakis (1998) menar att sportturism är när någon 
lämnar sitt hem för att antingen delta eller att titta på en sportaktivitet. Det 
är även sportturism när personen besöker en sportattraktion såsom ett 
sportmuseum eller en vattenpark.  
 

Hudson (2003) påpekar att man har insett att det finns en lönsamhet för 
destinationen med hjälp av sportturism. Sportturism är även fått ett större 
erkännande inom turismsektorn. Enligt Hudson (2003) gynnas den lokala 
ekonomin och de anställda inom turismen av dessa sportevenemang. Zauhar 
och Kurtzman (1997) anser att de äldre varianterna av pilgrimsfärder har 
ersatts av sportevenemang som exempelvis de Olympiska Spelen, Fotbolls-
VM och mindre sportevenemang. Gibson, Attle, och Yiannakis (1998) påstår 
att mycket av forskningen kring åskådarna på sportevenemang har 
undersökt hur dessa personer spenderar sina pengar när de är på 
evenemanget.  Sportevenemang är något som många vill ha på sin 
destination för att världen ska få upp ögonen för destinationen och för att 
bevisa att platsen är bra nog för större evenemang, men även för att få skjuts 
på ekonomin på lång sikt (Lamla, Straub & Girsberger, 2014). Vad som 
motiverar människor att åka på sportevenemang kan variera stort. Det är 
ofta för att fly vardagen och för att uppfylla sina önskemål, men ibland är det 
bara resan i sig som lockar och sportaktiviteter är ett plus (Hudson, 2003). 

2.4 MOTIVATION 
Motivation till att resa grundar sig i inre anledningar hos individen. Enligt 
Weaver och Lawton (2010) kan personens syfte att resa vara att besöka släkt 
och vänner, medan det kan finnas ett underliggande motiv som kan vara 
något helt annat, exempelvis att lösa konflikter. Det som motiverar de flesta 
människor att resa är att det finns en längtan att fly från sin vardag vilket, 
enligt Weaver och Lawton (2010), medför att motivation till att resa kan ses 
som psykologiskt. 
 

Enligt Pizam och Mansfeld (1999) drar turistföretagen stor ekonomisk 
vinning om de undersöker och lyckas förutsäga hur turisten fungerar. För att 
förstå motivet bakom resenärens vilja att resa är det nödvändigt att förstå 
vilka behov människan har, hur behoven har kommit till och hur 
turistföretagen kan uppfylla dessa behov (Pizam & Mansfeld, 1999). 
Enligt McIntosh, Goeldner och Richies går det att dela upp motivation till 
resan i fyra kategorier: Fysiska, kulturella, personliga och status/prestige 
(Cooper & Copper, 1998). Den fysiska kategorin är motivation när 
resenärens motivation till resan är relaterad till fysisk vila eller avkoppling, 
sportaktivitet, specifika medicinska behandlingar och resor som anses stärka 
själen. Alla dessa kan kopplas till resenärens fysiska hälsa. Den kulturella 
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motivationen till resan är när resenären reser för att lära sig om landet, dess 
befolkning, kultur, musik och historia eller om resenären har en vilja att 
besöka något evenemang som har influerats av andra kulturer. Till den 
personliga motivationen hör att resenären vill resa för att besöka vänner 
eller familj och/eller för att fly vardagen. Den sista kategorin, status/prestige, 
är när resenären har en vilja att resa för att själv utvecklas som person, 
genom att exempelvis öka självförtroende genom utbildning (Cooper & 
Cooper, 1998). Halloway och Taylor (2006) har valt att kategorisera 
motivationen till resan i tre olika delar; 1) fritid och rekreationsturister, 2) 
turister som besöker vänner och släktingar, 3) business och branschturister. 
Fritid och rekreationsturister är de som reser för att få semester, vila, 
avkoppling och nöje. Gruppen räknas till den största inom internationell 
turism. Turister som besöker vänner och släktingar handlar om att 
resenären har en motivation om att besöka en vän eller släkting som är 
bosatt på annan ort. Business och branschturister är resenärer med 
arbetsrelaterat motiv, exempelvis besöka mässor och konferenser. 

2.5 MASLOWS BEHOVSTRAPPA 
Motivationen skapas av behovet hos människan och för att förstå 
motivationen måste man undersöka vad människan behöver och hur den kan 
få sina behov uppfyllda. Maslow skapade år 1943 en behovstrappa som idag 
är en av det mest kända inom motivationsteorier. En av de största orsakerna 
till att den är populär ska vara dess enkelhet. Maslows behovstrappa består 
av fem olika steg; Kroppsliga behov, Trygghet, Kärlek och gemenskap, 
Uppskattning och Självförverkligande. Kroppsliga behov är saker som mat, 
motion och sömn. Trygghet innebär att individen ska känna sig trygg i sin 
omgivning.  Med trappsteget kärlek och gemenskap menas att individen har 
kärlek och gemenskap i sitt liv, så som familj och vänner. Det fjärde steget, 
uppskattning, innebär att det finns ett behov hos människan att känna sig 
respekterad av andra individer och att individen känner att den uppfyller 
något i samhället. Det femte och sista steget är självförverkligande, vilket 
innebär att individen gör något för sig själv som gör den lycklig, så som resor. 
Enligt Maslow måste det första steget tillfredsställas för att individen ska 
flyttas upp ett steg. Om exempelvis mat, motion och sömn tillfredsställs på 
första nivån kommer det inte att finnas någon motivation för personen att 
prioritera dessa saker och individen går då upp en nivå (Maslow, 1987).  
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Figur 1. Maslows behovstrappa. 
Källa: Tourism Management: Analysis, Behaviour, and Strategy, s.15. Woodside, A. G. & Martin, D. (2008). 

2.6 TRAVEL CAREER LADDER OCH TRAVEL CAREER 
PATTERNS 
För att undersöka motivationen hos turister har Maslows behovstrappa varit 
en av de allra viktigaste teorierna att fokusera på. Utifrån Maslows 
behovstrappa skapades två nya begreppsramar för att förstå motivationen 
bland resenärer; Travel Career Ladder (TCL) och Travel Career Patterns 
(TCP). TCL är mer baserad på Maslows behovstrappa och går ut på att 
turisten vill uppnå självförverkligande. Enligt TCL är motivationen hos 
turisten rangordnad i en hierarki eller trappa, där avslappning är i det lägsta 
trappsteget, följd av säkerhetsbehov, relationsbehov, självförtroende och 
utvecklande och i den sista nivån; uppfylla behoven. Idéen inom TCL är att 
motivationen till olika resor ständigt förändras i och med turistens 
reserfarenheter. TCL menar att turister har en så kallad resekarriär som 
förändras under en livsstil. I och med mer erfarenhet en turist skaffar sig 
genom resande kommer de att försöka uppnå en högre nivå i trappan. Enligt 
Hsu och Huang (2007) rör sig många turister systematiskt igenom trappan 
eller har ett mönster som är lätt att följa. En del turister kan dock inte uppnå 
högre nivåer på grund av exempelvis ekonomiska hinder (Hsu & Huang, 
2007).  
 

TCP är kallad en förändrad version av TCL, men enligt Hsu och Huang (2007) 
skiljer sig den nya modellen från den första. I och med TCP minskades 
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fokusen på den trappformade modellen och istället fokuseras det på att 
motivationen hos turisten är dynamisk och att motivationen finns på flera 
nivåer. Likt TCL är begreppet resekarriär väsentlig inom TCP med tanken om 
att turisten kommer ändra sin motivation till resor genom att turisten reser 
mer.  Efter studien om motivation till resande kom Lee och Pearce (2002) 
fram till en modell som kunde visa motivationen hos turisten. Modellen 
illustreras med tre olika nivåer av motivation hos turisten. Faktorer som är 
Mycket viktiga (ex. släktskap, avslappnande och nymodighet) bestämdes att 
hamna i kärnnivån i modellen. Den yttre nivån i modellen innehåller Mindre 
viktiga motiv till att resa så som; nostalgi, erkännande och isolering (Hsu och 
Huang, 2007). Lee och Pearce (2002) menar att det spelar ingen roll var i 
resekarriären som turisten befinner sig i, hen kommer ändå påverkas av 
både de viktigaste motiven till att resa och de mindre viktiga. Den mellersta 
nivån är motiv som är någorlunda viktiga. Det är i den nivån som turisten 
motiv går från att vara Interna till att bli Externa. Med interna motiv menas 
inre motiv till att resa (ex. tillhörighet och relationer) och med externa motiv 
menas yttre motiv till att resa (ex. natur och självutvecklande). På så sätt 
finns motivationen till resande på många olika nivåer. Det som förändras i 
och med att turisten får mer reseegenskap är att motivationen till att resa 
kommer skifta från interna motiv (ex. självförverkligande) till externa motiv 
(ex. natur). Personer som har högre reserfarenheter motiveras mer av 
externa faktorer, medan de som har lägre reserfarenheter motiveras av 
interna faktorer (Hsu och Huang, 2007). TCP fokuserar på 14 faktorer till 
motivation: 
 

1) Natur - Extern 
2) Självutvecklande (Engagemang för destinationen) - Extern 
3) Självförverkligande -Intern 
4) Självförbättrande - Intern 
5) Relationer - Intern 
6) Tillhörighet - Intern 
7) Självständighet - Intern 
8) Avslappnande - Mycket viktigt 
9) Nymodighet - Mycket viktigt 
10) Släktskap - Mycket viktigt 
11) Nostalgi - Mindre viktigt 
12) Stimulation - Mindre viktigt 
13) Isolering - Mindre viktigt  
14) Erkännande/Social status - Mindre viktigt 
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2.7 PLOG’S TEORI 
Stanley Plog skapade en av de mest använda teorierna inom turismen och 
inom förklarandet av motivation till resande. Plog menar att turister 
antingen är psykocentriska eler allocentriska. Psykocentriska är de turister 
som gillar att ha det bekvämt när det väljer att resa. Den gruppen människor 
åker ofta till samma ställe flera gånger, gärna på en charterresa och 
säkerheten är viktig för dessa personer. De känner ingen eller väldigt liten 
vilja av att behöva uppleva nya saker eller vara äventyrslysten. De stannar 
ofta nära hotellet på destinationen för att inte gå utanför sin 
bekvämlighetszon. Det som motiverar psykocentriska personer att resa är 
viljan av att slappna av (Hsu & Huang, 2007). 
 

Allocentriska turister är de personer som är motsatsen till psykocentriska. 
De allocentriska personerna föredrar äventyr och mindre strukturerade 
resor som innebär mer spänning. Den lokala kulturen på en destination är 
viktig för den allocentriska turisten och denna typ av människa åka gärna 
inte tillbaka till samma plats flera gånger. Nyfikenhet är det som motiverar 
allocentriska personer att resa (Hsu & Huang, 2007). 
 

Enligt Plog (1974) är allocentriska och psykocentriska turister de 
ovanligaste, de flesta turisterna ligger inom kategorin midcentric. En person 
som är midcentric i Plogs modell besitter egenskaper både från allocentriska 
och psykocentriska turister, alltså en blandning mellan dessa två. Plog menar 
att massturismen inte kommer till en destination när den är ny inom 
turistbranschen. De som då besöker destinationen är de allocentriska 
turisterna som sedan berättar för sina vänner och familj. Plog anser att de 
som har ansvar för utveckling av en destination bör förstå detta och därmed 
kan de kontrollera turismutvecklingen och skapa en bra plats på 
turistmarknaden.  
 

Det finns även kritik mot Plogs teori om motivation. Andra forskare anser att 
Plogs teori ger väldigt lite förståelse för motivation till resande och att teorin 
inte fungerar för att förutspå turisternas beteende. Bland den största kritiken 
mot Plogs teori är att människor reser med olika motiv vid olika tillfällen, 
vilket andra forskare tycker att Plog har missat i sin teori. Ett exempel på 
detta är när turister kan ta en paus i en allocentrik destination, men deras 
huvuddestination är en psychocentric destination (Hsu & Huang, 2007). 
 

Andra kritiker menar att turister väljer en destination utifrån sina egna 
preferenser och att det finns många olika nivåer av motivation till att välja en 
destination. Kritikerna menar samtidigt att jämfört med andra turistiska 
teorier är Plogs teori en bra teori för att förklara motivation till varför en 
turist väljer att resa (Hsu & Huang, 2007). 
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Figur 2. Plog's turistmodell. 
Källa: Tourism Management: Analysis, Behaviour, and Strategy, s.23. Woodside, A. G. & Martin, D. (2008).  

2.8 PUSH OCH PULL-TEORIN 
Push och pull är en teori för att förstå turistmotivation och teorin är 
accepterad bland många forskare. ”Push” kan översättas till påtryckningar 
och ”pull” till dragningar. Pushfaktorerna i teorin motiverar turisten att söka 
aktiviteter som medför att turisten uppnår sina mål och det är 
pushfaktorerna som skapar viljan att resa. Pullfaktorer är attraktionskraften 
som en destination har och kunskapen som turisten besitter om 
destinationen, detta medför att turisten kan uppfylla sina mål. Teorin 
skapades av Dann (1977) och 1979 valde John Cramption att kategorisera 
motiv inom push och pull: 
 

 Pushfaktorer 

o Flykt från den vardagliga miljön 

o Självutvecklande 

o Avslappnande 

o Prestige 

o Regression 

o Stärka släktband 

o Sociala interaktioner  
 Pullfaktorer 

o Nymodigheter 

o Utbildning 
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De första sju faktorerna kategoriseras som pushfaktorer, medan de sista två 
kategoriseras som pullfaktorer. De flesta pushfaktorer är inre motivation till 
att resa (ex. avslappning och självutvecklande) och dessa pushfaktorer ses 
som viktiga när turisten bestämmer sig för att resa. Pullfaktorer är 
förhållanden som lockar turisten att åka till en destination när hen har 
bestämt sig för att resa (ex. stränder och kulturattraktioner) och dessa 
faktorer anses viktiga när en destinations ska förklaras. Sammanfattningsvis 
är pushfaktorer det som motiverar en människa att resa, medan pullfaktorer 
är det som motiverar vart turisten vill åka (Hsu & Huang, 2007). 
 

När undersökningar har gjorts på vilken pushfaktor som är den viktigaste 
skiljer sig ofta inte svaren alltför mycket från varandra. Det som medför att 
svaren skiljer sig från varandra ibland är exempelvis livssituation, ålder, kön 
och kultur. Enligt Prayag (2010) är motivation såsom avslappning mer 
vanligt bland äldre personer och äventyr motiverar den yngre befolkningen. 
Det är även lättare att komma iväg och åka bort från sin vardag om turisten 
inte har någon familj eller släkt att ta hänsyn till. 
 

Jamrozy och Uysal (1994) gjorde en undersökning på motivationen bland 
tyska turister. Resultatet av studien blev att forskarna identifierade 8 
pushfaktorer och 11 pullfaktorer. De identifierade pushfaktorerna var 
exempelvis flykt, sport, äventyr och släkt. Pullfaktorerna som ansågs locka 
de tyska turisterna var bland annat sportaktivitet, säkerhet, unika 
naturupplevelser och underhållning. Forskarna identifierade även fem olika 
grupper av turister som påverkas olika beroende vilka de reser med. Push- 
och pullmotiven till en resa ses annorlunda om turisten exempelvis reser 
själv eller om turisten reser med släkten (Hsu & Huang, 2007). 
 

Inom turistbranschen används push -och pullfaktorerna var för sig och inte 
som något som samverkar med varandra. Enligt Prayag (2010) väljer 
människor att resa eftersom de har interna behov som ska tillfredsställas, 
detta är då pushfaktorerna. Samtidigt som ett behov ska tillfredsställas finns 
en attraktionskraft till en destination som lockar dit turisten. Dann (1977) 
argumenterar att en pullfaktor som till exempel en bild på en skidbacke kan 
bidra till att turisten känner motivation till att resa till den destinationen. I 
och med detta menar Dann (1977) att det finns en samverkan mellan push 
och pull. Dann (1977) menar även att den vanligaste motivationen till att resa 
är att fly och slippa vardagen samt de självförverkligande faktorerna såsom 
att hitta sig själv och att utvecklas. Klenosky (2002) genomförde en studie på 
just detta område. Han valde att fråga studenter i USA som deltagit i 
springbreak vad som lockat dit dem. Resultatet blev att en likhet mellan 
push- och pullfaktorer kunde identifieras. Som exempel använder sig 
Klenosky av stranden som kan ses som en plats för social interaktion, 
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samtidigt kan stranden också ses som en plats där människor kan förbättra 
solbrännan och på så sätt få bättre självförtroende (Hsu & Huang, 2007). 

2.9 MOTIVATION TILL ATT VARA ÅSKÅDARE 
Wanns (1995) definition av en sportåskådare är “one who is observing a 
sporting event”. Alltså en person som observerar ett sportevenemang av 
något slag räknas som en åskådare. 
 

Sloan m.fl. (1987) var en av de första att identifiera motiven till varför 
människor valde att vara åskådare på ett sportevenemang. Han kom fram till 
fem olika huvudmotiv: Underhållning, Prestationsökande, Stresstimulans, 
Hälsa samt Avreagering. Viktigt att veta är att motiven till att vara åskådare 
på ett sportevent kan variera mycket beroende på vilken sorts sport det är 
som ska tittas på (Sloan, 1985). Jere och Mathidza (2014) undersökte vad 
som motiverade människorna som var åskådare under South African 
Premier Soccer League i Sydafrika innan Fotboll-VM 2010. De kom fram till 
att entertainment, family appeal and socialisation var de viktigaste 
motivationsfaktorerna. Entertainment handlar om att uppleva spänning 
både på själva matcherna som spelas och atmosfären kring evenemanget. 
Med Family appeal menas att åskådarna känner sig säkra på matcherna och 
att de vågar ta med sig familjen. Motivation till att spendera tid med familj 
och vänner var även det en viktig motivationsfaktor, detta kategoriseras som 
socialisation. En studie om motiv till att vara åskådare vid basebollmatcher i 
Taiwan visade på att det var spänning som var det allra största motivationen 
till att välja att besöka basebollmatcher. Resultatet visade även att drama och 
spelarnas färdigheter var de starkaste motiven till vara åskådare. Det som 
lockade minst var möjligheten att satsa pengar på matcherna, alltså 
kategorin betting (Chien, 2012).  
 

I sommar-OS i Barcelona 1992 och i Atlanta 1996 intervjuade Delpy (1996) 
åskådare för att undersöka motiven till varför de valt att resa på ett 
sportevenemang. Resultatet blev att det var upplevelsen att “vara där” som 
var det största motivet. Även Baines (1996) menar att ett starkt motiv till att 
vara åskådare på ett sportevenemang är känslan att “vara där” (Hudson, 
2003). Enligt Hudson (2003) skiljer sig ofta motiven till varför en person vill 
vara åskådare på ett sportevenemang. Kulturella, religiösa och rituella motiv 
är exempel på varför personer har valt att resa för att titta på ett 
sportevenemang (Hudson, 2003). Funk m.fl (2001) undersökte fotbolls-VM 
för damer 1999 och kom fram till att evenemanget erbjöd en bra 
helhetsupplevelse som var prisvärd och ett tillfälle att umgås med familj och 
vänner medan det fanns möjlighet att titta på sitt landslag. I denna studie var 
det intresset för fotboll och spänningen som var de starkaste motiven till att 
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vara åskådare. Kategorin drama som bland annat handlar om ovetskapen om 
matchresultatet var det som lockade minst. 
 

I en undersökning från 2009 genomförde Kim m.fl (2009) en studie om 
varför människor väljer att vara åskådare vid kampsportstävlingar. 
Resultatet de kom fram till var att intresset för sporten var det starkaste 
motivet för att vara åskådare, medan dramatiken under själva tävlingen var 
det svagaste motivet (Kim m.fl., 2009). Funk, Mahony, och Ridinger (2002) 
gjorde en annan undersökning om att vara åskådare vid Women U.S. Cup 
1999, en fotbollsturnering i Kentucky, USA. Resultatet som framtogs efter att 
ha genomför en enkätstudie på 520 personer och med hjälp av deras SII-
kategorisering var att motivet till att flest människor valde att åka dit för att 
titta på turneringen var för att de spelande ansågs vara förebilder. 
Undersökningen kom även fram till att underhållningen och atmosfären på 
evenemanget var viktigare än intresset för fotboll och något av de deltagande 
lagen. De svarande ansåg också att stärka familjebanden var ett starkare 
motiv till att vara åskådare än intresset för någon enskild spelare, vilket även 
var det lägsta motivet (Funk, Mahony, och Ridinger, 2002). När Funk, m.fl. 
(2009) genomförde en studie på motivationen till att vara åskådare vid ett 
rugbyevenemang i Australien använde de SPEED-metod för att identifiera 
motivation. Efter att ha genomfört en surveyundersökning på åskådare fick 
de fram ett resultat som visade att kategorin Excitement var den allra 
starkaste motivationen. Följt av Socialization, Diversion och Performance. 
Esteem var motivationen som fick de lägsta medelvärdet i undersökningen 
(Funk, m.fl., 2009). Funk m.fl. (2009) menar att om ett sportevenemang 
lyckas skapa en plats där människor har möjlighet att socialisera med 
varandra kommer det att öka chansen att locka fler åskådare. Även 
Devasagayam & Buff (2008) påpekar att framförallt Socialisation är känt som 
ett viktigt motiv till att vara åskådare vid sportevenemang. 
 

För att förstå motivationen bakom att vara åskådare vid ett sportevenemang 
finns det många olika teorier. Wann (1995) utvecklade Sport Fan Motivation 
Scale (SFMS) som innehåller åtta olika motivkategorier: 1) Drama, 2) 
Självkänsla, 3) Fly vardagen, 4) Underhållning, 5) Ekonomiska faktorer, 6) 
Estetik, 7) Socialt, 8) Familjefrämjande. 1999 valde Milne och Mcdonald att 
förklara en egen teori om motivationen. Den var relativt lik SFMS, men med 
fyra nya kategorier. Trail och James (2001) menar att de tidigare teorierna 
inte var tillräckligt bra och att de saknade validitet och reliabilitet. Trail och 
James (2001) presenterade därför en egen teori som kallas Motivation Scale 
for Sport Consumption (MSSC) som innehåller nio olika kategorier om 
motivation. 1) Kunskap, 2) Estetik, 3) Drama, 4) Fly, 5) Familj, 6), Fysisk 
attraktion, 7) Uppleva deltagarna, 8) Social integration, 9) 
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Självförverkligande. Även Funk m.fl. (2001) har valt att utveckla en teori, 
denna fokuserar på att undersöka motivationen till att vara åskådare vid 
kvinnliga fotbollsturneringar. De tog fram tio motivationskategorier: 1) 
Drama, 2) Självförverkligande, 3) Intresse för laget, 4) Intresse för spelare, 5) 
Intresse för fotboll, 6) Stolthet för nationen, 7) Estetik, 8) Spänning, 9) Sociala 
möjligheter, 10) Support för kvinnliga rättigheter.  
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3. METOD 

3.1 FORSKNINGSMETOD 
Forskningsstrategin som används i studien är surveyundersökning. 
Denscombe (2016) menar att surveyundersökning är bra att använda som 
strategi när forskaren ska mäta vissa aspekter av sociala fenomen eller 
trender. I denna studie passar strategin utmärkt eftersom det är motivation 
till att resa som ska undersökas, alltså ett fenomen. Surveyundersökningar 
finns i olika former, men den form som är vanligast inom 
samhällsvetenskaplig forskning är de som ställer frågor till människor. Enligt 
Denscombe (2016) är syftet med surveyundersökning att få information av 
människor genom att ha skapat en kontakt med dem.  Med en 
surveyundersökning menas att undersökningen gör en “uttömmande och 
detaljerad granskning” och idag är surveyundersökning en av de mer 
populära strategierna för att kartlägga den sociala värden. Denscombe 
(2016) anser att det finns fyra fördelar med surveyundersökningar. Dessa 
fördelar är att surveyundersökningar är tidsbesparande och billiga, de ger 
verklig data, de kan användas vid både storskalig och småskalig forskning 
och strategin kan samla in både kvantitativa och kvalitativa data. Denscombe 
(2016) menar även att det finns fyra nackdelar med surveyundersökningar 
som är bra att vara medveten om som forskare. Nackdelarna är att strategin 
har tendenser att fokusera på ackumulation och beskrivning av data snarare 
än på teorier, den fokuserar på detaljer eller djup, det finns en risk för en låg 
svarsfrekvens och svårt att få kontakt med undersökningspopulationen. 
 

För att en surveyundersökning ska gå att genomföra krävs det att 
undersökningspopulationen kan identifieras på ett tydligt sätt (Denscombe, 
2016). De personer som webbenkäten skickades till är de personer som 
någon gång varit åskådare på ett E-sportsevenemang och i och med detta har 
undersökningspopulationen tydligt identifierats. Denscombe (2016) menar 
att surveyundersökningar på internet har blivit allt mer populärt eftersom 
de är tidsparande, de sparar pengar, de snabbar upp datahanteringen, de 
medger en bred geografisk täckning och de tillhandahåller ett miljövänligt 
sätt att genomföra forskning. 
 

I genomförandet av en surveyundersökning på internet finns det enligt 
Denscombe (2016) tre olika alternativ; E-post, Webbaserade 
surveyundersökningar med frågeformulär och Social medier och uppkopplade 
grupper. I denna studie kommer Webbaserade surveyundersökningar med 
frågeformulär att användas, vilket innebär att respondenterna får en länk 
där de kan klicka in sig på en server som bara innehåller webbenkäten och 
sedan svarar de på frågorna där. Denscombe (2016) argumenterar även för 
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att kvaliteten på data från webbenkäter inte skiljer sig från data där en 
traditionell enkät i pappersform har genomförts, detta på grund hur dagens 
samhälle ser ut där de flesta har tillgång till internet. 
 

Denscombe (2016) påpekar att det är viktigt för en surveyundersökning att 
rikta in sig på en lämplig grupp människor för att få ett bra resultat i studien. 
Ämnet måste kännas relevant för att öka chansen att respondenter som ska 
svara ger tillbaka information. Denscombe (2016, s49): “Ju bättre en 
surveyundersökning lyckas identifiera och lokalisera relevanta människor 
(eller saker), desto högre svarsfrekvens kommer man sannolikt att få”. De 
respondenter som har identifierats för denna studie är människor som 
någon gång deltagit i E-sportsevenemang, med fokus på de som har valt att 
resa för att vara åskådare. 

3.2 URVAL 
När det gäller urval inom forskning finns det två sätt att välja mellan, 
Representativ eller Explorativt. Ett Explorativt urval har valts till denna 
studie och detta urval passar bra i småskaliga forskningar där poängen är att 
urvalet ska ge information, att forskaren ska upptäcka nya idéer samt när 
forskningsområdet är relativt outforskat.  
 

Efter bestämmandet av urval av populationen gäller det att bestämma vilka 
som ska kontaktas för att tillhandahålla data till undersökningen. Även här 
finns det två olika tillvägagångssätt, Sannolikhetsurval eller Icke-
sannolikhetsurval. I denna studie har forskaren valt ett Icke-
sannolikhetsurval, vilket innebär att forskaren haft möjlighet att bestämma 
vilka som ska ge information. När målet är att undersöka människors 
erfarenheter fungerar det bra med ett explorativt urval och ett icke-
sannolikhetsurval.  

3.3 EMPIRIINSAMLING 
Det finns olika metoder för att samla in data till en surveyundersökning och 
de allra vanligaste är frågeformulär och intervjuer. Det finns även olika 
tekniker för att kommunicera med respondenten, exempelvis brev, telefon, 
internet och ansikte mot ansikte. Den undersökningsmetod som används i 
studien är frågeformulär och kommuniceras med respondenten genom 
internet, en webbenkät. 
 

Enligt Denscombe (2016) innehåller webbaserade undersökningar tre olika 
processer; Design av frågeformulär, Distribution av frågeformuläret och 
Insamling av data. I denna studie ska en generell bild visas av hur 
motivationen ser ut hos de personer som väljer att åskåda på E-
sportsevenemang. De personer som väljer att åskåda på ett E-
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sportsevenemang kan förväntas vara en tacksam grupp människor att 
genomföra en webbenkätstudie med tack vare att dessa personer som någon 
gång varit åskådare på ett E-sportsevenemang troligtvis spenderar en hel del 
tid framför datorn och på internet.  
 

För att analysera data kommer kvantitativ forskning att användas och en 
webbaserad enkät kommer att användas som insamlingsmetod. Enligt 
Denscombe (2016) finns det tre kriterier som ett frågeformulär måste 
uppnå; Samla information som sedan kan användas för analys, nedtecknad 
serie frågor och samla information genom att fråga människor direkt. Ett 
frågeformulärs uppgift är oftast att upptäcka saker och för att ta reda på 
saker om människan och dess attityd (Denscombe, 2016). Dessa uppgifter 
passar bra i denna studie för att undersöka motivet till resan hos människor. 
Fördelar med enkäter är exempelvis att de är ekonomiska, lätta att arrangera 
och webbaserade enkäter är lättillgängliga för respondenterna. På grund av 
kostnadsskäl och geografiska hinder att nå respondenter har enkäter valts 
som insamlingsmetod för att få information. 
 

Denscombe (2016) beskriver att enkätundersökningar kan används med 
fördel när det i studien önskas få svar från många respondenter, vilket är 
fallet i denna studie. Målet är att skapa en generell bild av hur motivationen 
till att vara åskådare på ett E-sportevenemang ser ut. Eftersom analysen av 
data kommer att ske med hjälp av siffror blir detta en kvantitativ studie.  
 

Denscombe (2016) menar att det finns vissa nackdelar med frågeformulär 
och att dessa nackdelar går hand i hand med fördelarna med 
insamlingsmetoden.  

 Förkodade svar kan vara frustrerande 

 Förkodade frågor kan tvinga in svaren i en struktur 

 Svårt att kontrollera sanningshalten 

 

Motivation och intressen är högst personliga värderingar och som skiljer sig 
från person till person, detta medför att en kvantitativ forskning passar 
bättre än kvalitativ forskning när det är motivation som ska undersökas 
(Beech & Chadwick, 2007). Även en anonym webbenkätstudie passar i denna 
studie eftersom motivation kan vara ett känsligt ämne. Enligt Beech och 
Chadwick (2007) är kvantitativ forskning den vanligaste att använda sig utav 
när det gäller sportturism. Hsu and Huang (2007) menar också att 
kvantitativ forskning är den som är att föredra när det gäller att undersöka 
motivation. 
 

  



19 
 

3.4 ENKÄTENS UTFORMNING  
Enligt Woodside och Drew (2008) är det vanligt att kvantitativ forskning 
inom motivation används genom att lista de motivationsbegrepp som finns i 
tidigare forskning och sedan använda dessa för att skapa en enkät som 
passar studien. Vilken även gjordes i denna undersökning där 
motivationsbegreppen från SPEED använts.  
 

För att distribuera webbenkäten kontaktades en del organisationer inom E-
sport i Sverige. Vissa av dessa aktörer valde att hjälpa mig genom att skicka 
ut enkäten till deras medlemmar, medan andra gav förslag att det bästa för 
att distribuera enkäten var att dela den på några av de största E-
sportsgrupperna på Facebook. Webbenkäten delades på 
Facebookgrupperna League of Legends Sverige och Counter-Strike Global 
Offensive (Sverige). Enkäten delades även på några E-sportrelaterade forum 
för att nå ut till ännu fler människor. 
 

En kort introduktionstext skrevs för att förklara syftet med webbenkäten och 
vad den ska användas till. Det förklarades även att enkäten kommer vara helt 
anonym och att forskaren inte kan se vem som har svarat vad och vilken 
person som svarat. Motivation är högst personlig och kan därför vara ett 
mycket känsligt ämne och för att få bra svarsfrekvens menar Denscombe 
(2016) att det är viktigt att tydligt förklara att enkäten är anonym och att 
data kommer att hanteras och skyddas. Det finns dock en risk med att 
människor är anonyma och det är att de kan bli oseriösa svar. För att försöka 
minska antalet oseriösa svar valdes det att utforma enkäten med stängda 
svar, det vill säga att respondenten inte kunde skriva fritt. 
 

Dreamhack fungerar både som åskådar- och deltagarevenemang, för att lösa 
detta i webbenkäten valde jag att ställa frågan om motivet till resan var för 
att delta eller att vara åskådare. Det kan vara svårt att hitta många 
respondenter i Sverige som varit på andra E-sportevenemang ute i världen 
där motivet varit att vara åskådare, medan deltagare kan tros vara lättare 
eftersom världens största deltagarevenemang inom E-sport(Dreamhack) 
anordnas i Sverige. 
 

För att kategorisera upp motivationsbegreppen användes SPEED. Det är ett 
verktyg som Funk m.fl. (2009) använde sig av för att undersöka motivationen 
till att vara åskådare. Teorin består av fem olika teman: Socialization, 
Performance, Excitement, Esteem och Diversion. Enligt Funk m.fl (2009) 
förklarar dessa teman motivationen varför personer väljer att vara åskådare 
vid ett sportevenemang. Med Socialization menas att åskådaren är 
motiverade att vara åskådare vid ett sportevenemang eftersom personen ser 
det som ett tillfälle att integrera med andra åskådare och för att stärka 
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banden med familjen och vänner. Med temat Performance menas att motivet 
för att vara åskådare är för att få möjlighet att njuta av bra framträdande och 
intresset för fenomenet. Temat Excitement betyder att motivet till att åskåda 
är att uppleva spänning under evenemang genom att åskådaren exempelvis 
är ovetande om resultatet och upplevelsen av atmosfären på evenemanget. 
Om en person väljer att vara åskådare pågrund av att hen vill utmana sig själv 
för att uppnå högre självförtroende och lära känna sig själv, går det in under 
temat Esteem. Det femte och sista temat är Diversion och betyder att 
personen åker som åskådare på ett sportevenemang för att fly vardagen, fly 
från sitt jobb och göra något annorlunda mot sina vardagliga rutiner. (Funk 
m.fl 2009).  
 

3.5 ANALYS 
Eftersom webbenkäten delades på Facebook-sidor, Internetforum och E-
sportsrelaterade företag som hjälpte att sprida enkäten är det svårt att 
kontrollera bortfallet. Med bortfall menas de människor som är inom ramen 
av den population som har undersökt, men som valt att inte delta i 
undersökningen (Denscombe, 2016). I detta fall är det de personer som valt 
att inte svara på webbenkäten. Det kan vara av vikt att veta bortfallet i 
undersökningen för reliabiliteten skull. Därför är det viktigt att förstå att 
bortfallet i denna studie är okontrollerbart. 
 

Det absolut första som genomfördes i undersökningen när 
informationen hämtades in var att sortera bort de irrelevanta svaren i 
enkäten. Det vill säga de personer som valde hade valt att resa för att delta i 
ett E-sportsevenemang och inte som åskådare. Vet ej-svaren hanterades 
sedan genom att markera svaren som ”system missing” och dessa svar 
användes inte i resultatet. När medelvärden har tagits fram till resultaten har 
Excel använts för att kunna visa genom figurer och tabeller vad det är som 
motiverar respondenter till att resa för att vara åskådare vid ett E-
sportsevenemang och vad som lockar dem. 
I tabell 1 visas den kategorisering av påståendena för motiven att resa för att 
vara åskådare vid E-sportsevenemang som använts. Kategoriseringen som 
användes kallas SPEED (Socialization, Performance, Excitement, Esteem och 
Diversion) kom fram av Funk e.al. 2009 och används för att kategorisera in 
pushfaktorer till att vara åskådare vid sportevenemang. Det går att se i tabell 
1 hur de olika påståendena om motivation kategoriseras in.  
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Tabell 1. Kategoriseringen av Pushfaktorer. 

 
n 

Diversion 
För att fly vardagen 97 
För att koppla av 96 
Excitement 
För att upplevea spänning 97 
För ivetsakpen om matchresulaten 97 
Socilzation 
För att träffa nya människor 97 
För att utveckla vänskap 97 
För att stärka familjebanden 97 
Påtryckningar av andra/Grupptryck 97 
Esteem 

 

För att hitta mig själv 96 
För att utvecklas som människa 95 
Performence 
För att uppleva bra E-sport 96 
För att se mitt favoritlag/favoritspelare 96 
För att jag har ett intresse för E-sport 96 
För att jag har ett intresse för E-sport 96 

 

För att undersöka skillnader mellan bakgrundsfaktorer och hur 
respondenterna svarade på vad som motiverade dem och vad som lockade 
dem användes ett Independent T-test i SPSS. Ett F-värde identifierades för 
att se om variansen mellan grupperna var lika eller inte. Ett F-värde som är 
under 0,05 betyder att spridningen inte är densamma. Då lästes raden ”Equal 
variances not assumed” av. Om värdet är högre än 0,05 kan vi utgå ifrån att 
spridningen är densamma, och läser då av raden ”Equal variances assumed”. 
För att det ska finnas en skillnad mellan grupperna som undersöks ska 
Signifikansnivån vara under 0,05, detta för att kunna säga att, med 95% 
sannolikhet, att det finns en skillnad. 95 av 100 stickprov kommer att visa en 
skillnad (Djurfeldt, G., Larsson, R. & Stjärnhagen, O., 2010). 
 

För att genomföra ett independent t-test valdes det att dela upp frågan om 
hur många E-sportsevenemang som respondenterna hade varit på i två 
grupper. Den första gruppen innehåller respondenter som svarade att de 
varit 1 eller 2 E-sportsevenemang och dessa angavs som 1 i SPSS. Andra 
gruppen innehåller de som varit på 3 - fler E-sportsevenemang och dessa 
angavs som 2, sedan genomfördes independent t-test. Samma sak gjordes 
med frågan om hur många semesterresor som respondenterna gjorde per år. 
De som gjorde 1–2 semesterresor per år angavs som 1 och de som gjorde 3-
fler semesterresor per år angavs som 2. Även en regressionsanalys 
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genomfördes för att få se om detta skulle ge en djupare förklaring till vad som 
påverkade. Dock utan något lyckat resultat, då resultatet visade ungefär 
samma sak som independent t-test.  
 

För att få en indikation om vilket håll respondenterna drog mot i Plogs 
modell användes en beräkning av medelvärdet i de olika påståendena. I en 
fråga fanns det sju påståenden om vad som beskrev personen bäst, tre av 
dessa var mer Psyconstric och fyra var mer Allocentric. Respondenterna 
kunde ranka svaren från 1 till 5. Vissa påståenden drog mot Allocentric, 
medan andra mot Psyconcentric. Om det sammanlagda medelvärdet skilde 
sig mindre än 1,0 placerades den respondenten in i gruppen Midcentric. Om 
svaren skilde sig mer än en 1,0 i medelvärde placerades de in i gruppen där 
medelvärde var större, antingen i Nära Allocentric eller Nära Psycocentric. 
Om medelvärde skilde sig mer än 2,0 placerades respondenten in i antingen 
Allocentric eller Psyconcentric, beroende vilket medelvärde som var störst. 

3.6 METODDISKUSSON 
Kritik mot studien kan vara att det var relativt få respondenter för att få en 
generell bild. För att förbättra studien skulle webbenkäten översatts till 
engelska och/eller annat språk för att få nå ut till en större mängd människor. 
I och med att det var en webbenkät skulle det vara lika lätt att nå människor 
som från andra länder än Sverige som rest för att var åskådare vid E-
sportsevenemang. Även värt att notera i studien är att mycket av forskningen 
kring E-sport är gjort på ett relativt tidigt stadie i forskarens karriär. Annan 
kritik kan vara att enkäten skickades ut lite för tidigt. Exempelvis kunde en 
fråga om hur många gånger respondenterna någonsin hade rest ställts istället 
för att fråga hur ofta de reser per år.  För att öka chansen att få en större 
mängd respondenter skulle enkäten kunnat skrivas på engelska och skickats 
ut till en större mängd människor. 
 

    3.6.1 RELIABILITET OCH VALIDITET  
Validitet är en viktig del i undersökningen för att kvaliteten på 
undersökningen ska vara hög. Eftersom det inte går att ändra på frågorna i 
efterhand i en enkät är det viktigt att frågorna är rätt när den skickas ut och 
att enkäten noga gås igenom för att se om informationen hjälper till att 
besvara syftet (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014). Viktigt att notera är att 
respondenterna var helt anonyma och det går inte att kolla upp sanningen i 
svaren. Förhoppningsvis är de ärliga när det gäller ett ämne som 
respondenterna är intresserade av. Med reliabilitet menas att 
undersökningen ska kunna genomföras på samma sätt och få samma resultat 
(Denscombe, 2016). För att inte det skulle finnas några frågetecken kring 
frågorna och för att höja reliabiliteten testades webbenkäten innan. Enligt 
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Denscombe (2016) är det bra om webbenkäten testas av någon utomstående 
innan utskicka för att exempelvis testa hur lång tid det tar att svara på den. 
För att se till att webbenkäten fungerade, att frågorna passade 
undersökningen och för att se hur lång tid enkäten tog, fick några 
försökspersoner att svara på den innan den skickades ut till respondenterna. 
Några få oklarheter noterades och detta fixades innan webbenkäten delades 
till allmänheten.  Enligt Hjerm, Lindgren och Nilsson (2014) används 
vanligtvis stängda frågor i en enkät för att öka reliabiliteten. En fördel med 
en enkätundersökning är att alla respondenter får samma frågor, vilket 
bidrar till en hög reliabilitet. Enkäten utformades med nästan enbart stängda 
frågor, enda frågan som var öppen var frågan om ålder. Anledningen till att 
använda stängda frågor var för att minska risken för oseriösa svar. Tidigare 
erfarenheter av webbenkäter har bevisat att anonyma människor på internet 
har en tendens att vara oseriös när det är öppna frågor och de kan skriva vad 
de vill. 
 

    3.6.2 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 
Enligt Denscombe (2006) ska respondenterna tydligt få förklarat för sig vad 
syftet med undersökningen är, vad informationen ska användas till och om 
det är anonymt eller inte. När denna webbenkät skickades ut förklarades 
syfte med undersökningen, vad svaren skulle användas till, vilka som söktes 
och att den vara helt anonym.  
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4. RESULTAT 
 

I detta kapitel kommer resultatet av undersökningen att presenteras. Första 
delen kommer att presentera bakgrundsfaktor hos respondenterna. Andra 
delen kommer att ta upp vad som motiverar personer att resa för att vara 
åskådare vid ett E-sportsevenemang och vad som lockar dem. Den tredje och 
sista delen av resultatet kommer visa om tidigare erfarenheter av E-
sportsevenemang och om andra reserfarenheter har någon betydelse på 
motivationen att resa som åskådare till E-sportsevenemang. 
I denna studie har, som tidigare nämnts, SPEED-teorin (Socialization, 
Performance, Excitement, Esteem och Diversion) använts för att kategorisera 
in pushfaktorerna som motiverar människor att resa för att vara åskådare 
vid E-sportevenemang. Innan det är dags att gå in på att svara på 
frågeställningarna kan det vara av vikt att få bakgrundsinformation om 
respondenterna som valt att svara på webbenkäten. Webbenkäten var öppen 
i ungefär 2 veckor under den tiden var det 115 personer som svarade.  Av 
dessa 115 var det 97 stycken som hade att vara åskådare som huvudmotiv 
när de valde att resa till de senaste E-sportevenemanget, vilket kan ses i figur 
3. Det är dessa 97 personer som har valts att fokuseras på eftersom syftet 
med undersökningen är att just identifiera vad som motiverar dessa 
personer att resa för att vara åskådare. 

 
Figur 3. Huvudmotiv till att resa på E-sportsevenemanget. 

4.1 BAKGRUNDSFAKTORER 
I figur 4 visas könsfördelningen mellan de 97 personerna som svarade. Det 
går att se det var 85,6 %(83 st) män som svarade och 13,4 % (13 st) kvinnor, 
1 person valde att svara “vill ej ange”. Inte helt överraskande var det fler män 
än kvinnor eftersom som deltog eftersom de flesta som spelar dataspel och 
tittar på E-sport är män (Turtle Entertainment, 2017). I grupper där 
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webbenkäten delades var det också betydligt fler manliga medlemmar än 
kvinnliga.   

 
Figur 4. Könsfördelningen av respondenterna. 

Tabell 2 visar åldersfördelningen mellan de svarande i enkäten. Inte här var 
det förvånande att både medelvärdet och medianen var åldern 25. De flesta 
som tittar på E-sport är yngre vuxna (Hamari och Sjöblom, 2017). Det går 
även att se att den äldsta som svarade på enkäten var 40 år, medan den 
yngsta var bara 13 år.  Den yngre befolkningen är även mer van med datorer 
och känner sig mer bekväm i att svara på en webbenkät (Denscombe, 2016). 
 
 
Tabell 2. Åldersfördelningen av respondenterna. 

Ålder  

Medelvärde 25 

Median 25 

Minimum 13 

Maximum 40 

Saknade svar 3 

n 96 

 

I frågan “Hur många gånger per år reser Du i privata semestersyften” (figur 
5) går det tydligt att se att de absolut flesta reser 1-2 gånger per år. Av de 97 
svarande var det hela 55 stycken som valde 1-2. 32 stycken valde att svara 
3-4 gånger per år. 3 personer reser mer än 8 gånger per år i privata 
semestersyften. En anledning till att fördelningen i figur 5 ser ut som det går 
kan bero på att det är en relativt låg medelålder (25 år) och dessa personer 
har kanske inte haft råd att åka fler gånger. 
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Figur 5. Antal semesterresor per år. 

Figur 6 visar på hur många E-sportsevenemang som de svarande har varit 
på. Anmärkningsvärt är att de flesta av de svarande redan har varit på 5 eller 
flera E-sportsevenemang, trots den relativt låga medelåldern. Av de 97 
svarande var det 36 stycken som hade varit på 5 eller flera E-
sportsevenemang, vilket är 37 % av alla svarande. 16 personer har varit på 1 
E-sportevenemang. Bara 7 stycken (7%) har varit på 4 E-sportevenemang. 
Majoriteten av de svarande reser 1-2 gånger om året (figur 3), men samtidigt 
har majoriteten varit på mer än 5 eller fler E-sportsevenemang. Värt att 
notera att det finns ingen beskrivning på hur stora E-sportevenemangen 
måste ha varit för att de svarande ska räkna det som just ett E-
sportevenemang, därför kan några E-sportevenemang ha varit väldigt små 
och lokala.  

 
Figur 6. Antal tidigare E-sportsevenemang. 

På frågan vilket resesällskap som de svarande hade på sitt senaste E-
sportevenemang var det alternativet Vänner som dominerade (Figur 7). Det 
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var hela 67 stycken, vilket är 70 % av alla svarande som hade rest 
tillsammans med sina vänner när de besökte E-sportevenemanget. 13 % av 
de svarande och det som var det näst vanligaste resesällskapet var att åka 
ensam. 9 % svarade att de åkte med partner och bara 5 % åkte med någon 
familjemedlem. 

 
Figur 7. Resesällskapet på de senaste E-sportsevenemanget. 
 

Majoriteten av de svarande hade Dreamhack som sitt senaste E-
sportevenemang som de varit åskådare på (Figur 8), hela 63,9 % svarade 
Dreamhack. Alternativen som respondenterna kunde välja mellan är de 
största E-sportsevenemangen i världen och dessa evenemang är inte 
platsbundna, utan byter destination varje år. Alternativet Annat var det 16,5 
% och därmed var det alternativet det som fick näst högst. När 
respondenterna svarade Annat valde de svarande att skriva in evenemang 
såsom: League of Legends EU LCS Finals i Stockholm och ESL Prague 2015. 
Att det var Dreamhack som fick flest röster är inte helt förvånande eftersom 
Dreamhack utspelar sig Sverige och att det är just svenskar som enkäten 
skickas ut till.  
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Figur 8. Det senaste E-sportsevenemanget. 

 

Tabell 3 nedan visar fördelningen av respondenterna utifrån plogs 
motivationsmodell (Plog, 1974).  I figuren går det att se de fem olika 
kategorierna Allocentric, Nära Allocentric, Midcentric, Nära Psykocentric och 
Psykocentric.  Det går även att se hur många respondenter som hör till de 
olika kategorierna och hur många procent de utgör. Kategorin Midcentric är 
absolut störst med 51% och det betyder att respondenterna har drag från 
båda sidorna av modellen, dvs. Psyocentric och Allocentric. Värt att notera är 
att 39% av de kvarvarande 49% tenderar att dra sig mot den Allocentric-
sidan av modellen. 10% av de svarande ligger inom kateogorin Nära 
Psykocentric. Ingen av de 97 respondenterna hamnade inom kategorin 
Psykocentric.   
 
Tabell 3. Fördelning av respondenter enligt Plog's modell. 

 

Allocentric Nära 
Allocentric 

Midcentric Nära 
Psykocentric 

Psykocentric 

n 4 34 49 10 0 

Procent 4% 35% 51% 10% 0% 

 

4.2 FAKTORER ATT RESA SOM ÅSKÅDARE 
Sloan (1985) menar att motivationen till att vara åskådare vid olika 
sportevenemang kan variera mycket beroende vilken typ av sport det 
handlar om. I denna undersökning har motivationen till att resa för att vara 
åskådare vid E-sportevenemang. I figur 9 går det att se medelvärdet av 
respondenternas svar på vilka faktorer som påverkar att dessa människor 
väljer att resa för att titta på E-sport allra mest, det vill säga pushfaktorer. 
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Respondenterna fick rangordna hur viktiga dessa faktorer var för dem från 
1 - 5. Där 1 “Stämmer ej”, medan 5 var “Stämmer fullständigt” För att uppleva 
bra E-sport, För att jag har ett intresse för E-sport, För att uppleva spänning, 
För att se mitt Favoritlag/Favoritspelare och För att koppla av är de mest 
betydande motiven till att resa för att vara åskådare. För att uppleva bra E-
sport och För att jag har ett intresse för E-sport, är de absolut största 
motivationerna med ett medelvärde på 4,6.  

 
Figur 9. De fem mest betydande pushfaktorer. 

I figur 10 går det att se de 5 minst betydande motiven varför respondenterna 
väljer att resa för att vara åskådare. De minst 5 betydande motiven var 
Påtryckningar av andra/Grupptryck, För att hitta mig själv, För att stärka 
familjebanden, För att fly vardagen och För att utvecklas som människa. Dessa 
5 alternativ fick alla 2 eller under i medelvärde. Påtryckningar av 
andra/Grupptryck var alternativet som fick det allra lägsta medelvärde med 
1,3.  
 

4,6 4,6

4,1
3,9

3,1

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

För att uppleva bra E-
sport

För att jag har ett
intresse för E-sport

För att uppleva
spänning

För att se mitt
favoritlag/favoritspelare

För att koppla av



30 
 

 
Figur 10. De fem minst betydande pushfaktorer. 

För att kunna jämföra resultatet med motivationen till att resa för att vara 
åskådare på E-sport mot tidigare forskning inom traditionell sport delades 
Pushfaktorerna upp i 5 olika kategorier. Figur 11 visar medelvärdet i de olika 
kategorierna. Performence var kategorin som hade högst medelvärde (4,4) 
följt av; Excitement (3,6), Diversion (2,5), Socialization (2,2) samt Esteem som 
hade det lägsta medelvärde med 1,7.  

 
Figur 11. Medelvärde för de fem olika SPEED-kategorierna. 

När motivationen att resa som åskådare är bestämt, vad är det då som lockar 
dessa personer de specifika E-sportsevenemangen? Likt utformningen för 
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tyckte lockade dem till E-sportsevenemangen, även här var 1 “Stämmer ej” 
och 5 “Stämmer Fullständigt”. De påståenden som var de 5 mest betydande 
var, E-sportevenemanget i sig, Atmosfären på evenemanget, Datorspelen som 
erbjuds, Tillgänglighet till evenemanget och Avstånd till evenemanget (Figur 
12). Det som lockade allra mest var påståendet E-sportevenemanget i sig som 
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nytt hade ett relativt högt medelvärde, de två kategorierna hade samma 
medelvärde som avstånd till evenemanget (3,0). Alla dessa 5 kategorier hade 
ett medelvärde över 3.  
 

 
Figur 12. Medelvärde för de fem mest betydande pullfaktorer. 

Det som lockade respondenterna absolut minst var Påtryckningar av 
andra/Grupptryck det vill säga om exempelvis några kompisar redan köpt 
biljetter till de specifika E-sportevenemanget. Påtryckningar av 
andra/Grupptryck fick ett medelvärde på 1,3, vilket är väldigt lågt. De fyra 
andra kategorierna som fick de lägsta medelvärdet var Säkerheten på 
evenemanget, Rekommendationer av andra, Status att ha besökt evenemanget 
och För att få ökad kunskap om E-sport. De fyra kategorierna fick ett 
medelvärde från 1,7 till 2,2 (Figur 13). 
 

 
Figur 13. Medelvärde för de fem minst betydande pullfaktorer. 
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4.3 TIDIGARE ERFARENHETER AV E-SPORTSEVENEMANG 
I tabell 4 visas skillnaden på hur många E-sportsevenemang som 
respondenterna tidigare hade varit på och hur det påverkar hur de har svarat 
på motivation till att resa för att vara åskådare. Ett independent t-test 
genomfördes för att upptäcka om det finns någon signifikant skillnad mellan 
de två grupperna av respondenterna och hur de har rankat de olika 
påståendena. De två olika grupperna är personer som varit på 1-2 E-
sportsevenemang tidigare som kommer att kallas Grupp 1 i undersökningen 
och de som varit 3- fler E-sportsevenemang som kommer att kallas Grupp 2. 
Fördelningen av respondenterna var 35-36 i Grupp 1 och 60-61 i Grupp 2. 
Det syns att det finns en skillnad i medelvärdet mellan de två olika grupperna 
och de olika påståendena.  Dock var det bara ett påstående som det var en 
signifikant skillnad mellan grupperna och det var För att se mitt 
favoritlag/favoritspelare. Påstående hade en Sig. (2-tailed) 0,039, vilket är 
under 0,05 och det går att med 95% påstå att det är en skillnad mellan 
grupperna. Grupp 1 värderar att se favoritlaget/favoritspelaren högre än 
Grupp 2. 
 
 

Tabell 4. Antal tidigare E-sportsevenemangs påverkan på pushfaktorer. 

Pushfaktorer Medelvärde 
Sig. (2-
tailed) 

För att fly vardagen Grupp 1 (n=36) 2,11 0,328 

Grupp 2 (n=61) 1,87   

För att koppla av Grupp 1 (n=36) 2,92 0,373 

Grupp 2 (n=60) 3,17   

För att uppleva spänning Grupp 1 (n=36) 4,00 0,437 

Grupp 2 (n=61) 4,18   

För ovetskapen om matchresultaten Grupp 1 (n=36) 3,06 0,850 

Grupp 2 (n=61) 3,00   

För att träffa nya människor Grupp 1 (n=36) 2,81 0,992 

Grupp 2 (n=61) 2,80   

För att utveckla vänskap Grupp 1 (n=36) 2,83 0,389 

Grupp 2 (n=61) 3,05   

För att stärka familjebanden Grupp 1 (n=36) 1,56 0,471 

Grupp 2 (n=61) 1,70   

Påtryckningar av andra/Grupptryck Grupp 1 (n=36) 1,25 0,525 

Grupp 2 (n=60) 1,33   

För att hitta mig själv Grupp 1 (n=36) 1,39 0,972 

Grupp 2 (n=60) 1,38   

För att utvecklas som människa Grupp 1 (n=35) 1,83 0,336 

Grupp 2 (n=60) 2,05   

För att uppleva bra E-sport Grupp 1 (n=36) 4,69 0,589 

Grupp 2 (n=60) 4,60   
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För att se mitt favoritlag/favoritspelare Grupp 1 (n=36) 4,08 0,039* 

Grupp 2 (n=60) 3,75   

För att jag har ett intresse för E-sport Grupp 1 (n=36) 4,67 0,629 

Grupp 2 (n=60) 4,58   

 

Ett likadant testa som i tabell 4 genomfördes för att se om det var någon 
skillnad på hur respondenterna svarade på vad som lockade dem till E-
sportevenemanget utifrån hur många E-sportsevenemang de tidigare varit 
på. Samma grupper användes här, 1-2 E-sportsevenemang och 3-fler E-
sportsevenemang. Grupp 1 har 35-36 respondenter, medan Grupp 2 har 59-
60 stycken. Resultatet av testet visas i tabell 5. 
Även i tabell 5 syns det en skillnad i medelvärdet mellan de två olika 
grupperna, men i denna tabell finns det två påståenden som har en 
signifikansnivå skillnad mellan medelvärdena. De två påståendena är 
Påtryckningar av andra/Grupptryck med en signifikantnivå på 0,031 och 
Tidigare erfarenhet av evenemanget med en signifikantnivå på 0,001. Grupp 
1 hade ett medelvärde på 1,17 på påstående Påtryckningar av 
andra/Grupptryck, medan Grupp 2 hade ett medelvärde på 1,45. I 
påståendet Tidigare erfarenhet av evenemanget skilde sig det mer mellan de 
två olika grupperna. Grupp 1 hade ett medelvärde på 2,00 och Grupp 2 hade 
ett medelvärde på 3,02 och i och med en signifikansnivå på 0,001 går alltså 
att påstå att det finns, med 99 % sannolikhet, en skillnad mellan grupperna 
om hur viktigt de tycker att de två påståendena är.  Det vill säga att Grupp 2 
rankar Tidigare erfarenheter av E-sportsevenemang högre än Grupp 1 när 
de ska välja evenemang.  Grupp 2 tycker även att det är Påtryckningar av 
andra påverkar deras val mer än vad Grupp 1 tycker. Värt att notera här är 
att även fast det fanns en skillnad mellan hur de olika grupperna svarade på 
påståendet om Påtryckningar av andra/Grupp har de båda grupperna 
fortfarande ett lågt medelvärde (Grupp 1 1,17 och Grupp 2 1,45). 
 
Tabell 5. Antal tidigare E-sportsevenemangs påverkan på pullfaktorer. 

Pullfaktorer   Medelvärde 
Sig. (2-
tailed) 

Atmosfären på evenemanget Grupp 1 (n=35) 4,03 0,555 

Grupp 2 (n=60) 3,87   

Datorspelen som erbjuds Grupp 1 (n=36) 3,94 0,473 
  Grupp 2 (n=60) 3,73   
Status att ha besökt evenemanget Grupp 1 (n=36) 1,83 0,341 
  Grupp 2 (n=59) 2,07   
E-sportevenemanget i sig Grupp 1 (n=36) 3,86 0,555 
  Grupp 2 (n=60) 4,00   
Värddestinationen för evenemanget Grupp 1 (n=36) 3,11 0,268 
  Grupp 2 (n=59) 2,78   

                                                           
* P-värde <0,05 
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Publiken på evenemanget Grupp 1 (n=36) 3,03 0,743 
  Grupp 2 (n=60) 2,93   
Rekommendationer av bekanta Grupp 1 (n=36) 1,81 0,409 
  Grupp 2 (n=60) 2,03   
Uppleva något nytt Grupp 1 (n=36) 3,39 0,075 
  Grupp 2 (n=60) 2,83   
Säkerheten på evenemanget Grupp 1 (n=36) 1,56 0,359 
  Grupp 2 (n=60) 1,78   
Marknadsföringen av evenemanget Grupp 1 (n=36) 2,03 0,133 
  Grupp 2 (n=60) 2,40   
För att få ökad kunskap om E-sport Grupp 1 (n=36) 2,14 0,711 

  Grupp 2 (n=60) 2,23   
Tillgänglighet till evenemanget Grupp 1 (n=36) 3,14 0,666 
  Grupp 2 (n=60) 3,27   
Påtryckningar av andra/Grupptryck Grupp 1 (n=35) 1,17 0,031* 
  Grupp 2 (n=60) 1,45   
Tidigare erfarenheter av evenemanget Grupp 1 (n=36) 2,00 0,001** 

  Grupp 2 (n=60) 3,02   
Avstånd till evenemanget Grupp 1 (n=36) 3,00 0,877 

Grupp 2 (n=60) 3,05   

 

4.4 ANDRA RESERFARENHETERS BETYDELSE 
Likt tabell 4 och 5 genomfördes även ett independent T-test för att 
undersöka om det fanns någon skillnad på motivationen utifrån hur ofta 
respondenterna reser per år (tabell 6). Här kommer respondenterna som 
reser 1-2 semesterresor per år kallas Grupp 3 och de som reser 3 eller fler 
semesterresor för Grupp 4.  Grupp 3 innehåller 54-55 respondenter och 
Grupp 4 41-42 stycken, vilket kan ses i kolumn “n”. I tabell går det att se att 
det finns två påståenden som har en signifikansnivå under 0,05. Det är För 
att uppleva spänning som har en signifikansnivå) på 0,022 och För att 
utveckla vänskap som här har en signifikansnivå) på 0,05, men som här är 
avrundat uppåt från 0,0498. Med 95 % sannolikhet är det en skillnad mellan 
hur Grupp 3 och Grupp 5 anser att påståendena För att uppleva spänning och 
För att utveckla vänskap har motiverat dem att resa för att vara åskådare på 
ett E-sportsevenemang. I tabell 6 och påståendet För att uppleva spänning 
går det att se att Grupp 4 upplever att spänningen motiverar dessa att resa 
för att vara åskådare mer än vad det gör för Grupp 3 genom att kolla på 
kolumnen med medelvärdet. Även i påståendet För att utveckla vänskap är 
det Grupp 4 som har ett högre medelvärde och tyckte att detta påstående 
stämmer bättre än vad Grupp 3 gör. 

                                                           
* P-värde <0,05 
**P-värde <0,01 
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Tabell 6. Antal semesterresor om året påverkan på pushfaktorer. 

Pushfaktorer   Medelvärde 
Sig. (2-
tailed) 

För att fly vardagen Grupp 3 (n=55) 1,96 0,963 

Grupp 4 (n=42) 1,95   

För att koppla av Grupp 3 (n=54) 2,93 0,230 

Grupp 4 (n=42) 3,26   

För att uppleva spänning Grupp 3 (n=55) 3,89 0,022* 

Grupp 4 (n=42) 4,40   

För ovetskapen om matchresultaten Grupp 3 (n=55) 3,00 0,868 

Grupp 4 (n=42) 3,05   

För att träffa nya människor Grupp 3 (n=55) 2,64 0,098 

Grupp 4 (n=42) 3,02   

För att utveckla vänskap Grupp 3 (n=55) 2,76 0,050* 

Grupp 4 (n=42) 3,24   

För att stärka familjebanden Grupp 3 (n=55) 1,60 0,584 

Grupp 4 (n=42) 1,71   

Påtryckningar av andra/Grupptryck Grupp 3 (n=55) 1,33 0,646 

Grupp 4 (n=41) 1,27   

För att hitta mig själv Grupp 3 (n=55) 1,36 0,742 

Grupp 4 (n=41) 1,41   

För att utvecklas som människa Grupp 3 (n=54) 1,85 0,228 

Grupp 4 (n=41) 2,12   

För att uppleva bra E-sport Grupp 3 (n=55) 4,62 0,813 

Grupp 4 (n=41) 4,66   

För att se mitt favoritlag/favoritspelare Grupp 3 (n=55) 3,98 0,354 

Grupp 4 (n=41) 3,73   

För att jag har ett intresse för E-sport Grupp 3 (n=55) 4,65 0,580 

Grupp 4 (n=41) 4,56   

 

I tabell 7 visas hur Grupp 3 och Grupp 4 har för medelvärde i de olika 
påståenden som kan locka resenärerna till E-sportsevenemangen som 
åskådare och om det finns någon skillnad i hur de två grupperna tycker att 
dessa påståenden stämmer bra på vad som har lockat dem eller ej. Även här 
genomfördes ett independent T-test. Grupp 3 har 54-55 respondenter och 
Grupp 4 40-41. I tabellen går det att urskilja att två påståenden har Sig. (2-
tailed) under 0,05. De två påståendena är Tillgänglighet till evenemanget som 
har ett Sig. (2-tailed) på 0,025 och Tidigare erfarenheter av evenemanget som 
ligger på 0,031. Det går alltså att, med 95 % sannolikhet, påstå att Grupp 4 
tycker att Tillgänglighet till evenemanget och Tidigare erfarenheter av 
                                                           
 
*  P-värde <0,05  
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evenemanget stämmer bättre in på vad som lockar de till det specifika E-
sportsevenemang än vad Grupp 3 gör.  
 
Tabell 7. Antal semesterresor om året påverkan på pullfaktorer. 

Pullfaktorer Medelvärde 
Sig. (2-
tailed) 

Atmosfären på evenemanget Grupp 3 (n=55) 3,87 0,635 

Grupp 4 (n=40) 4,00   

Datorspelen som erbjuds Grupp 3 (n=55) 3,64 0,150 
  Grupp 4 (n=41) 4,05   
Status att ha besökt evenemanget Grupp 3 (n=55) 1,85 0,221 
  Grupp 4 (n=40) 2,15   
E-sportevenemanget i sig Grupp 3 (n=55) 3,93 0,834 
  Grupp 4 (n=41) 3,98   
Värddestinationen för evenemanget Grupp 3 (n=54) 2,72 0,147 

  Grupp 4 (n=41) 3,15   
Publiken på evenemanget Grupp 3 (n=55) 2,80 0,159 
  Grupp 4 (n=41) 3,20   
Rekommendationer av bekanta Grupp 3 (n=55) 1,76 0,108 
  Grupp 4 (n=41) 2,20   
Uppleva något nytt Grupp 3 (n=55) 2,82 0,086 
  Grupp 4 (n=41) 3,34   
Säkerheten på evenemanget Grupp 3 (n=55) 1,67 0,809 
  Grupp 4 (n=41) 1,73   
Marknadsföringen av evenemanget Grupp 3 (n=55) 2,18 0,450 
  Grupp 4 (n=41) 2,37   
För att få ökad kunskap om E-sport Grupp 3 (n=55) 2,00 0,061 
  Grupp 4 (n=41) 2,46   
Tillgänglighet till levenemanget Grupp 3 (n=55) 2,95 0,025* 
  Grupp 4 (n=41) 3,59   
Påtryckningar av andra/Grupptryck Grupp 3 (n=54) 1,30 0,415 
  Grupp 4 (n=41) 1,41   
Tidigare erfarenheter av evenemanget Grupp 3 (n=55) 2,35 0,031* 
  Grupp 4 (n=41) 3,02   
Avstånd till levenemanget Grupp 3 (n=55) 2,91 0,366 

Grupp 4 (n=41) 3,20   

 
  

                                                           
* P-värde <0,05 
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5. DISKUSSION 

I detta avsnitt av undersökningen kommer först och främst resultatet från 
webbenkäten att diskuteras och även att kopplas ihop med det teoretiska 
ramverket. Sedan kommer förslag om vidare forskning inom ämnet att ges. 
Enligt Prayag (2013) är motivation såsom avslappning mer vanligt bland 
äldre personer och äventyr motiverar den yngre befolkningen. I denna 
undersökning var medelåldern var 25 år, vilket får ses som de den yngre 
befolkningen.  Likt det Prayag (2013) menar stämmer överens med 
resultatet i undersökningen. Respondenterna tenderar att luta mer mot de 
äventyrliga hållet än de mer bekväma och avslappnade. Kategorin Diversion, 
som handlar om b.la. avkoppling, fick ett inte allt för högt resultat att det var 
de som motiverade respondenterna (Figur 11).  I tabell 3, som visade åt vilket 
håll respondenterna tenderar att dra åt utifrån Plog’s modell. Enligt Plog 
(1985) kommer de flest turister att handla i Mid-centric, vilket även 
resenärerna gjorde i denna undersökning.  Att de var fler som drog mot de 
mer mot Allocentric än Psycocentric tror jag kan bero på att E-sport är ett så 
relativt nytt fenomen att det inte finns någon direkt “charterkultur” inom E-
sport. De personer som åker till E-sportsevenemang sätter gärna ihop en 
egen resa. Jag tänker att det kan bero på att det inte finns så många 
färdigpaketerade resor till E-sportsevenemang. Om en person är intresserad 
av E-sport och vill till ett E-sportevenemang får den personen boka sin egen 
resa.  
 

Dann (1977) menar att självförverkliga och att fly är viktiga faktorer när 
motiv till att resa identifieras. Inom motivation till att resa för E-
sportsevenemang kan går det att se att både självförverkligande motiv och 
fly och slippa vardagen kommer relativt långt ner i motiven. Enligt Hsu och 
Huang (2007) förändras motivation till att resa desto fler resor som görs och 
reserfarenheterna hos människor ökar. I resultatet går det att se i tabell 4,5,6 
och 7 att det var få påståenden om motivation som påverkades av om 
respondenterna reste många gånger per år eller om de hade varit på E-
sportsevenemang tidigare. Resultatet stämmer inte riktigt överens med 
teorin om resekarriären. Exempelvis är avslappnande viktigt enligt Hsu och 
Huang (2007), medan att resultatet i denna undersökning visar att på att 
avslappning inte är lika viktigt när det gäller E-sportsevenemang. Det går att 
konstatera att motivationen till att resa för att vara åskådare vid ett E-
sportsevenemang skiljer sig från motivationen till att resa till andra platser. 
Motivation för att resa för att vara åskådare vid ett E-sportsevenemang är i 
större utsträckning fokuserat mer på att uppleva spänning och att bli 
underhållen (Figur 9 och 12) än att fly från sin stressiga vardag eller att hitta 
sig själv. Detta tror jag kan bero på att atmosfären på ett E-sportsevenemang 
inte är speciellt avslappnad. Istället är atmosfären väldigt fartfyllt och 
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högljutt, inte en plats för reinkarnation, vilket kan vara en stark anledning till 
varför inte många reser för att koppla av till E-sportevenemang. 
 

Även släktskap och sociala faktorer är viktiga motiv till att vara åskådare (se 
ex. Jere & Mathidza, 2014; Hsu & Huang, 2007; Funk m.fl., 2009 och 
Devasagayam & Buff, 2008).  Att sociala motiv inte får ett starkt medelvärde 
i denna studie, tror jag, beror på att ingen ser kanske det som det främsta 
motivet till att besöka E-sportsevenemang, men samtidigt finns det möjlighet 
att stärka bandet till sina vänner med hjälp av gemenskapen som bildas. Det 
är ett ungt fenomen, där medelåldern är relativt ungt, och jag tror det är 
begränsat med människor som åker tillsammans med exempelvis föräldrar, 
bara 5 % åker med familj av respondenterna (figur 7). Föräldrarna har 
troligtvis inte samma kunskap om E-sport som de har om traditionell sport, 
där de kan spendera tid med varandra för att indirekt eller direkt skapa en 
bättre relation. Jag tror att en som inte är intresserade av fenomenet E-sport 
att svårt att sätta sig in i det, svårare än i traditionell sport. Det finns en 
negativ inställning till E-sport, vilket Karlsson (2012) påpekar. Jag tänker 
mig att det även kan vara svårare att få med vänner som inte är intresserade 
till E-sportsevenemang jämför att få med de som inte är intresserade av en 
traditionellt sport. Detta tror jag kan komma att ändra ju mer människor får 
upp ögon för fenomenet E-sport och lär sig grunderna. Viktigt att notera här 
är att det finns en uppsjö med data- och tv-spel och det kan ta lång tid innan 
de ointresserade, om det överhuvudtaget blir intresserade, vet vilket spel de 
intresseras av, detta kan ses som en generationsklyfta. 
 
Att kategorin Socilization är betydligt viktigare för de som är åskådare vid 
traditionella sportevenemang än de som reser för att vara det vid E-
sportsevenemang tror jag kan bero på ett rumsligt problem. Jag anser att det 
krävs en starkare motivation än bara vilja umgås med familj och/eller vänner 
för att resa för att vara åskådare vid E-sportsevenemang. Att det finns en 
skillnad kan bero, enligt mig själv, på att E-sportsevenemang inte är lika 
utbrett som traditionella sportevenemang. Om en person vill se E-
sportsevenemang måste de troligtvis resa relativt långt eftersom det bara 
finns 11 stycken E-sportsrelaterade evenemang i Sverige. Inom traditionell 
sport tror jag att utbudet är betydligt större och åskådare måste inte resa lika 
långt för att titta på evenemanget. Om personen ska förflytta sig relativt 
långt, som i E-sportsevenemang, krävs det ett starkare motiv än att umgås 
med vänner och familj, vilket även resultatet i undersökningen visar. Jag 
menar att en person som inte är intresserad av fotboll ändå kan följa med 
sina kompisar på ett fotbollsevenemang som är i närheten, vilket medför att 
det sociala är det viktiga. Eftersom det finns få E-sportsevenemang i Sverige 
och att de intresserade troligtvis måste resa en bit för att vara åskådare, ges 
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inte samma möjlighet för kompisar eller familjemedlemmar att följa med på 
E-sportsevenemang bara för det sociala.  Likheter med att vara åskådare på 
traditionellt sportevenemang och E-sportsevenemang finns. Inom 
traditionell sport finns det forskning som visar att självförverkliga motiv 
såsom att hitta sig själv också är fått ett lågt medelvärde och att de starkaste 
motiven till att vara åskådare vid ett traditionellt sportevenemang ofta är för 
att Performence och Excitement eller liknande motiv. Dessa var också de 
starkaste motiven för att resa som åskådare till E-sportsevenemang (figur 
11). 
 

Intressant att notera är att det som lockar intresserade att konsumera E-
sport genom att titta hemifrån är b.la. för att få ökad kunskap om E-sport 
(Hamari & Sjöblom, 2017). I figur 13 går det att se att just “få ökad kunskap 
om E-sport” fick ett lågt medelvärde. Detta kan bero på det geografiska 
avståndet som är inom E-sportsevenemang. Jag tror att det är, vilket även 
resultatet visar, låg motivationskraft i att få ökad kunskap om E-sport. Det 
kan de intresserade få genom att titta på det hemifrån, men jag tror att väldigt 
få känner sig motiverad att förflytta sig relativt långt för att få ökad kunskap 
om fenomenet. Att de som reser ofta per år värderar påstående Att utveckla 
vänskap högre än vad de som reser färre gånger per år (Tabell 6) tror jag kan 
bero på, likt TCP påstår, att ju mer en person reser desto viktigare blir 
relationsbehoven som motiv till att resa. Att grupp 4 värderar Att uppleva 
spänning högre än grupp 3(Tabell 6) och att det finns en signifikant skillnad 
mellan grupperna kan bero på att de oftare reser på andra resor där det inte 
erbjuds lika mycket spänning, exempelvis solsemester och vill därför 
uppleva detta när det väljer att resa på ett E-sportsevenemang. 
 

Att när åskådare till traditionell turism in behöver förflytta sig långt för att 
uppleva sport, medan E-sport åskådare måste det för att utbudet av 
evenemang och tävling är betydligt mindre. E-sportintresserade måste resa 
längre för att vara åskådare och då är kanske saker som det sociala och 
självförverkligande inte lika viktigt. En person som inte är intresserad av 
fotboll kan ändå hänga med sina kompisar för att titta på. Då blir det sociala 
det viktiga. Att resultatet (tabell 4) visar att de som varit på fler E-
sportsevenemang värderar För att se sitt favoritlag/spelare lägre än de som 
har varit på färre, tror jag, kan bero på att de som varit på fler evenemang 
redan har sett deras favoritlag/spelare förut. Detta betyder att det inte längre 
är ett lika starkt motiv för dessa att resa för att vara åskådare och på sätt har 
deras motiv ändrats på grund av tidigare erfarenheter. Detta stämmer 
överens med hur Hsu och Huang (2007) påstår att ens motiv att resa 
förändras när mer reserfarenhet skaffas. Likt Sloan m.fl. (1987) menar att 
motivation till att vara åskådare beror mycket på vilken typ av sport det 
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handlar och med resultatet av denna undersökning går det att se att 
motivation att resa som åskådare till E-sportsevenemang skiljer sig. I studie 
valdes att identifiera de som reser ofta för att kunna jämföra om 
reserfarenheten påverkar motivationen till att resa genom att fråga hur 
många semesterresor de gör per år. Ett annat resultat skulle potentiellt visas 
om indelningen istället skulle skett genom en fråga om hur många gånger de 
ha rest sammanlagd. Att Tidigare erfarenheter hade en skillnad mellan hur 
många E-sportsevenemang respondenterna tidigare hade varit på är kanske 
inte förvånande eftersom respondenterna som varit svarade på 1 E-
sportsevenemang kan ha trott att det var de senaste som räknades. Kritik 
mot mig själv kan vara uppdelningen av just tidigare E-sportsevenemang, jag 
skulle istället kunnat ta bort de som svarat 1 E-sportsevenemang tidigare 
eftersom det lätt kan misstolkas.  
 
I och med resultatet av undersökningen går det att få en förståelse vad det är 
som motiverar människor att resa som åskådare till det enormt växande 
fenomenet E-sport. Resultatet kan hjälpa turismnäringen att få kunskap om 
detta fenomen och kunna bemöta turisternas efterfrågan och på så sätt skapa 
attraktiva evenemang och destinationer. 
 

5.1 VIDARE FORSKNING 
Som en relativt tidig forskare inom E-sportturism önskas att resultatet ska 
spridas till de ansvariga inom besöksnäringen runt omkring i Sverige. 
Förväntan är att dessa personer ska få en ökad kunskap om E-sportturism 
och vilka som besöker dessa event. Förväntningarna är också att någon ska 
forska vidare inom ämnet för att få en djupare kunskap hur anställda inom 
besöksnäringen kan använda E-sportturism som utvecklingsmöjligheter för 
destinationen. Annan vidare forskning skulle kunna vara att kolla på vilken 
sorts påverkan dessa E-sportsevenemang har på destinationen. Finns det 
exempelvis någon ekonomisk vinning att vara värd för dessa evenemang?  
 

Det skulle vara intressant att se om den geografiska utbredningen i Sverige 
spelar någon roll. Vart reser de intresserade ifrån och är det någon skillnad 
var de är bosatta? Det skulle även vara intressant och nyttigt att undersöka 
om motiven skiljer sig beroende på vart de intresserade bor. Det kan vara så 
att motivationen om att socialisera sig ökar desto närmare ett E-
sportsevenemang de bor. 
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6. SAMMANFATTNING 

E-sport är ett fenomen som har växt enormt mycket de senaste åren och idag 
reser tusentals människor för att vara åskådare när professionella 
dataspelare tävlar mot varandra, dock saknas forskning varför människor 
väljer att resa på dessa gigantiska evenemang. Syftet med denna studie är att 
undersöka vad det är som motiverar människor att resa till E-
sportsevenemang, med inriktning på de personer som reser som åskådare. 
Samt att analysera om det fanns om tidigare reserfarenheter hade en 
påverkan på motivationen. För att besvara syftet användes en webbenkät ut 
till personer som någon gång rest som åskådare till E-sportsevenemang.  
 
Resultatet i undersökningen visade att det som motiverar allra mest är var 
kategorierna Perfomence och Excitetment. Respondenterna ville alltså 
uppleva bra E-sport, att bli underhållen och uppleva spänning. Det som 
lockade de intresserade till evenemangen var ofta atmosfären på 
evenemanget och E-sportsevenemanget sig. Reserfarenheten hade en 
påverkan på några få motivationspåståenden, exempelvis gick det att se att 
Att utveckla vänskap och Att uppleva spänning hade en signifikant skillnad 
mellan de som resa ofta mot de som resa färre gånger per år. Tidigare 
forskning inom sportåskådare visa att socialisera sig samt att spendera tid 
med vänner och familj är ett starkt motiv till att vara åskådare, vilket ofta 
även är ett starkt motiv för människor att resa. Värt att notera och diskutera 
är att den sociala motivationen fick ett relativt lågt resultat i denna 
undersökning, vilket skiljer sig ifrån andra sporter och andra resor.  
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BILAGOR 

BILAGA 1 

Webbenkäten 

Hej! Jag läser tredje och sista året på Turismprogrammet vid Umeå 
Universitet. Enkäten nedan är en del av min kandidatuppsats som handlar 
om motivation bakom att resa som åskådare till E-sportsevenemang. Jag 
skulle vara tacksam om ni som någon gång rest för att vara åskådare vid ett 
E-sportsevenemang tog er tid att svara på denna enkät som tar ungefär 5 
minuter att fylla i. Om ni har varit åskådare vid ett E-sportevenemang vill jag 
att ni har de senaste i åtanke när ni svara på enkäten. 
 

Tack på förhand! 
 

/David Nordkvist 
 

1. Kön?  
 

2. Ålder?  
 

3. Hur ofta reser Du i privata semestersyften per år? 
 

1-2 gånger 

3-4  
5-6 

7-8 

8-flera 
 

4. Vilka av dessa påstående beskriver Dig bäst? (1 = Stämmer ej, 2 = 
Stämmer till liten grad, 3 = Stämmer delvis, 4 = Stämmer till stor grad, 
5 = Stämmer fullständigt) 
 

Jag gillar att åka på en färdigpaketerad resa  
Jag gillar att resa för att träffa andra turister  
Jag gillar att sätta ihop min egna resa  
Jag reser gärna till nya platser  
Jag föredrar att resa till platser som bekanta har rekommenderat  
Jag integrerar gärna med lokalbefolkningen  
Jag åker gärna till platser jag redan varit på 
 

5. Hur många E-sportevenemang har Du varit på?  
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1  
2 

3 

4 

5-flera 
 

6. Vilket var de senaste E-sportevenemanget Du var på? 
 

Dreamhack 

ESL ONE 

Intel Extreme Master 

The Worlds 

The International 
Annat: 
 

7. Om evenemanget erbjöd möjlighet till att både vara åskådare till 
tävlingar och att själv delta, vad var motivet till att åka på 
evenemanget? (Exempelvis Dreamhack) 

    Som åskådare 

    Som deltagare   
 

8. Vilket resesällskap hade Du? 
 

Ensam 

Partner 

Familj 
Vänner  
Annat sällskap 
 

9. Vilket spel ser du helst på under ett E-sportsevenemang?  
League of Legends 

Counter-Strike 

Starcraft 2 

Dota 2 

Hearthstone 

Annat: 
 

10. Nedan följer några motiv till resa för att vara åskådare på ett E-
sportsevenemang, ranka dem enligt din egen uppfattning. (1 = 
Stämmer ej, 2 = Stämmer till liten grad, 3 = Stämmer delvis, 4 = 
Stämmer till stor grad, 5 = Stämmer fullständigt) 
 

För att fly vardagen  
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För att koppla av  
För att uppleva spänning  
För ovetskapen om resultatet  
För att träffa nya människor  
För att utveckla vänskap  
För att stärka familjebanden  
Påtryckningar av andra (Grupptryck) 

För att hitta mig själv  
För att utvecklas som människa      
För att uppleva bra E-sport  
För att se mitt favoritlag/favoritspelare 

För att jag har ett intresse för E-sport 
 

11. Ranka följande faktorer på vad som påverkade ditt val av E-
sportsevenemang (1 = Stämmer ej, 2 = Stämmer till liten grad, 3 = 
Stämmer delvis, 4 = Stämmer till stor grad, 5 = Stämmer fullständigt) 
 

Atmosfären på evenemanget  
Datorspelen som erbjuds  
Status att ha besökt evenemanget  
E-sportevenemanget i sig  
Värddestinationen för evenemanget 

Publiken på evenemanget 

Rekommendationer av bekanta  
Uppleva något nytt  
Säkerheten på evenemanget  
Marknadsföringen av evenemanget 

För att få ökad kunskap om E-sport 

Tillgänglighet till evenemanget 

Påtryckningar av andra (Grupptryck) 

Tidigare erfarenheter av evenemanget 
 
 
 
 
 
 


