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Sammanfattning 

Syftet med detta examensarbete är att undersökt hur omedvetna faktorer 

påverkar ens benägenhet att göra köp och återkommande köp i onlinespel/mobilspel. 

Studien är explorativ i sin natur och försöker besvara hur vanor, försjunkenhet och 

impulsköp påverkar ens benägenhet att göra köp och återkommande köp i 

onlinespel/mobilspel. Dessutom avser studien att undersöka vilka faktorer som 

förklarar detta fenomen i högst grad. Datainsamling baseras på en ”single password”-

baserad enkät som publicerades på åtta internationella Internetforum med inriktning 

på spel av ”freemium”-karaktär. De slutsatser som dras är att svarsfrekvensen är för låg 

för att dra generaliserbara slutsatser, dock tyder resultatet på att impulsköp kan ha en 

betydelse på antal köp och återkommandeköp. 

Nyckelord: Unconscious factors, in-game purchase, purchase and repurchase, 

online games, mobile games  



 

 

Abstract 

The purpose of this thesis is to examine how the unconscious factors affect 

purchase and repurchase behaviors in onlinegames/mobilegames. The questions that 

were addressed, from an explorative point of view, where to examine how habits, 

immersion and impulse buying affects purchase and repurchase behaviors in 

onlinegames/mobilegames and to see which factors explain this. The method that was 

used in this study is a single password based survey that was published on eight 

international online forums for games with freemium characteristics. The results show 

that the response rate of the survey is too low for any generalizable conclusions, but 

indicates that impulse buying can be a significant factor for purchase and repurchase 

behaviors. 

 

Keywords: Unconscious factors, in-game purchase, purchase and repurchase, 

online games, mobile games
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Inledning 

Onlinespel är idag en socialt accepterad aktivitet i många länder, mycket tack 

vare introduktionen av smarttelefoner. Detta var inte fallet i datorutvecklingens vagga 

då datorer sågs som ett verktyg för arbete och inte som en spelkonsol. Det var inte 

förrän i början på 80-talet som populariteten ökade för spelindustrin, då aktörer som 

t.ex. spelkonsol-tillverkaren Nintendo presenterade ett system vid namn ”Family 

Computer” i Japan som möjliggjorde spelande som en fritidssysselsättning (Chang, Ku, 

& Fu, 2013). 

Spelindustrin växer konstant och en stor del av intäkterna kommer från 

försäljning av virtuella föremål i spelen. Enligt Lee, Lee, Lee, och Lee (2015) har denna 

marknad vuxit med sju miljarder dollar från år 2008 till 2011, och förväntas att växa 

ytterligare med 13,1 miljarder dollar fram till 2017 med en total försäljning på 31,2 

miljarder dollar. Detta gör det viktigt att förstå vilka faktorer som påverkar spelares 

beslut att utföra köp av virtuella föremål (Lee et al., 2015).  

Onlinespel refererar till spel på persondatorer (PC) och spelkonsoler som 

använder sig av Internet för spel med eller mot andra personer. Antalet spelare i dessa 

spel kan variera från allt mellan några tusen till några miljoner spelare (Papagiannidis, 

Bourlakis, & Li, 2008). Applikationer eller ”appar” är en typ av programvara som är 

speciellt framtagen till smartphones och surfplattor (Liu, Au, & Choi, 2014). Appar kan 

variera i användningsområde från socialt nätverkande till onlinespel (Haiao & Chen, 

2016). Mobilspel refererar till appar som kan spelas på en mobil enhet. De kan variera 

från mobiltelefoner, surfplattor eller datorer. Även mobilspel kan använda Internet för 

att spela med eller mot andra personer och kan därmed klassas som onlinespel. Det 

finns spelgemenskapsforum där man kan diskutera spelet och en virtuell valuta, som 

oftast kan köpas för pengar (Haiao & Chen, 2016). Onlinespel växer kontinuerligt på 

spelmarknaden, och från år 2008 till 2011 växte andelen onlinespel på spelmarknaden 

med åtta procentenheter och förväntas öka med ytterligare sex procentenheter till 2017 

(Lee et al., 2015).  

Den stora delen av intäkterna från onlinespel är baserad på ”free-to-play” eller 

”freemium” (Park & Lee, 2011). Freemium är en sammansättning av orden ”free” och 

”premium”, vilket syftar på att produkten är gratis att använda men att man kan betala 

för att få del av premiumtjänster, virtuella föremål eller avancerade funktioner (Liu et 

al., 2014). Dessa spel skapar intäkter genom att användarna utför mikro-transaktioner, 

eller ”in-app purchases” som det även kallas. In-app purchase innebär att man köper 
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virtuella föremål i spelet för att dekorera sina karaktärer eller för att avancera i spelet 

(Park & Lee, 2011). I januari 2014 räknade man med att 79% av intäkterna på 

app-marknaden bestod av in-app purchases (Haiao & Chen, 2016). 

 Liu, Au och Choi (2014) undersökte vilka effekter freemium-strategin har på 

Google Play vilket är en av de största marknadsplatserna för spel och applikationer till 

enheter som använder operativsystemet Android. De kom fram till att freemium-

strategin genererar mer intäkter än traditionell marknadsföring. 

Haiao och Chen (2016) kom fram till att lojalitet och pris är två viktiga faktorer 

som påverkar personers köp i onlinespel/appar. Lojalitet styrs av faktorer såsom hur 

lekfullt ett spel är, hur väl kopplad man är med andra människor som spelar, 

flexibilitet i åtkomsten man har till spelet och vilka belöningar det finns i spelet. 

Lee et al. (2015) har sammanställt forskning som berör onlinespel och köp av 

virtuella föremål i fyra områden. Dessa är forskning som berör köpbeteende, 

köpintentioner, intentioner för återkommande köp samt deras egen studie som berör 

beteendet återkommande köp. De studerade de faktorer som påverkar återkommande 

köp i onlinespel, då tidigare studier hade fokuserat på de faktorer som avgör köp av 

virtuella föremål i spel. Lee et al. (2015) kom fram till att användarens tidigare 

köpmönster är den viktigaste faktorn för att predicera ett återkommande köp. 

Köpmönster avgörs av senaste köp, frekvensen av köp och köpcykel. Köpmängden, 

spelgenrer och användarkarakteristika hade inte signifikant påverkan på köp. Lee et al. 

(2015) föreslår att framtida studier bör undersöka hur de omedvetna köpen påverkar 

ens benägenhet att göra återkommande köp i spel, vilket föreliggande studie avser att 

göra. 

Omedvetna faktorer 

Föreliggande studie har valt att använda uppslaget från Lee et al. (2015) som 

grund för att välja ut omedvetna faktorer, dessa är vanor, försjunkenhet och 

impulsköp. 

Vanor definieras som en persons disposition att upprepa ett visst beteende. 

Detta beteende är något som upprepas automatiskt över tid och det finns en 

benägenhet att utföra samma beteende i givna situationer (Shah, Kumar, & Kim, 

2014). 

Christous (2014) definition av hur djupt försjunken man är i spel, är den 

subjektiva upplevelsen av att vara i en miljö utan att vara där fysiskt. Nacke och Lindley 
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(2008) menar att denna upplevelse är ett fenomen som byggs upp över tid. Teng 

(2010) kom fram till att när spel har anpassningsmöjligheter så höjs försjunkenheten, 

vilket leder till en ökad tillfredställelse och lojalitet till spelet. 

Impulsköp är då personer upplever ett begär att köpa en produkt utan att tänka 

igenom varför och i vilket syfte man behöver produkten (Verhagen & van Dolen, 

2011). Impulsköp står för 40% av alla köp online (Huang, 2016). Dessutom är 27-

62% av alla köp i shoppingcenter impulsköp (Mattila & Wirtz, 2008). Chen och Wang 

(2015) visade i ett experiment att personer med höga impulsdrag har större 

benägenhet att utföra impulsköp samt att hedonistiska produkter ökar benägenheten 

till impulsköp. Yin och Jin-Song (2014) kom fram till liknade resultat att om en 

produkt är av hedonistisk karaktär och har nedsatt pris så resulterar det i mer 

impulsköp än om produkten ingår i bonuspaket. Dock gav utilitaristiska produkter fler 

impulsköp vid bonuspaket än vid nedsatt pris.  

Omedvetna mentala processer i konsumentbeteende 

Martin och Morich (2011) tog fram en modell för omedvetna processer i 

konsumentbeteende genom att utföra en kvalitativ litteraturstudie av psykologisk 

forskning (Figur 1). De menar att människan är under någon form av automatisering 

hela tiden, ju mer bekant miljö desto mer automatisering. Automatisering avlastar 

medvetandet som då kan fokusera på annat. Martin och Morich (2011) gör skillnad på 

automatiseringsnivåerna pilot, co-pilot autopilot och. Pilot är när medvetandet 

fokuserar på uppgiften, exempelvis när två produkter jämförs med avseende på pris. 

Co-pilot som är när valet inte kräver full uppmärksamhet, men är för komplext för 

autopilot. Vid co-pilot används exempelvis tumregler som bekantskap hos märke 

Autopilot innebär att handlingar utförs utan medveten kontroll. 

Martin och Morich (2011) menar att nivån av automatisering styrs av hur 

bekant miljö man befinner sig i är. Miljöfaktorer sorteras i olika kontexter; meta-

context, contextual-event, sub-context och cues. Meta-context innefattar en 

övergripande målorienterad handling exempelvis att gå till affären. Contextual-event är 

en situationsspecifik handling inom ett visst meta-context. Detta är inget beteende utan 

ett kontext som kan trigga ett beteende, exempelvis att man genom att sätta sig i bilen 

kör samma väg som man brukar då man ska till butiken. Sub-context jämförs med en 

stämgaffel som kan bryta en vana en kortare tid, exempelvis att man fått besked från 

sin doktor att man måste träna mer, och väljer cykeln en tid istället för bilen som man 
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brukar. Med positiv betingning kan detta nya beteende bli en ny vana, men utan rätt 

betingning återgår man till den gamla vanan, likt stämgaffeln som tystnar. Cues är en 

viktig del i skapandet av en vana, eftersom stimuli (cues) omedvetet kopplas med ett 

beteende. Cues kan vara både interna och externa till sin natur. 

 Slutligen behandlas behavior, feedback, learning och emotion i Martin och 

Morich modell. Behavior är en handling som styrs av föregående steg i modellen. 

Vanor är en genväg till behavior som är uppbyggt av tidigare lyckade handlingar, vilket 

bestäms av feedback som kommer i tre former, förstärkning, neutral och bestraffning. 

Learning är då inlärning skett genom feedback. Ju starkare förstärkning desto troligare 

att man köper produkten igen. En vana som redan är inlärd behöver liten förstärkning 

för att vidmakthållas. Emotion påverkar i hela modellen, vid lagring och återkallande 

av minnen och ger ett värde hos feedback som vid behaglig emotion leder till större 

sannolikhet att beteendet lärs in. 

 

 

Figur 1. Martin-Morich modell för konsumentbeteende (Martin & Morich, 2011). 

Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att genom en explorativ ansats undersöka hur 

omedvetna faktorer påverkar ens benägenhet att göra köp och återkommande köp i 

onlinespel/mobilspel. 
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Frågeställningar 

De frågeställningar som studien avser att besvara har formulerats med tidigare 

forskning av Lee et al. (2015) som grund. De rekommenderar att undersöka hur 

faktorerna vanor, försjunkenhet i spelet och impulsköp påverkar ens benägenhet att 

göra köp och återkommande köp i onlinespel/mobilspel.  

 Vilka av dessa tre faktorer predicerar köp och återkommande köp?  

 Varför predicerar vissa faktorer köp och återkommande köp? 

 

Metod 

Urval 

Totalt deltog 185 personer. Urvalet gjordes bland individer med tidigare köp i 

onlinespel/mobilspel. En elektronisk ”single password”-baserad enkät användes som 

datainsamlingsmetod. Detta innebär att enkäten är publik utan restriktioner. Syftet 

med en publik elektronisk enkät var att en sådan kunde nå så många personer att 

deltagarantalet blev tillräckligt trots att andelen individer som spenderar pengar i spel 

är liten. Haiao och Chen (2016) visade att endast 1,35% av mobilspelsanvändare 

spenderar pengar i spel. 

Material och procedur 

Enkäten bestod av sex egenformulerade frågor vilka konstruerades i syfte att 

generera generella svar för att mäta vilka faktorer som är signifikanta. Skattning av antal 

köp per månad representerade studiens beroende variabel. Perioden av en månad 

valdes med hänsyn till att Lee et al. (2015) menar att en köpperiod representeras av en 

månad. De oberoende variablerna mättes med ett antal frågor och påståenden. Vanor 

mättes med Spelvanor, då Lee et al. (2015) mätte köpvanor. Spelvanor mättes med 

frågorna ”How many days a week do you play online games?” samt ”I choose to play 

games rather than other activities”. Dessa frågor konstruerades med hjälp av Shah et al. 

(2014) definition av vanor. Hur djupt försjunken man är mättes med frågorna “On the 

days you play, how many hours do you play?” samt “How many hours do you play 

each session?” Dessa frågor konstruerades med hjälp av Christous (2014) samt Nacke 

och Lindleys (2008) definitioner av försjunkenhet. Slutligen mättes impulsköp med ett 

påstående ”I tend to buy my in-game purchases on impulse” denna fråga skapades med 

hjälp av Verhagen och van Dolens (2011) definition av impulsköp. Enkäten 

presenteras i sin helhet i bilaga 1. 
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Enkäten formulerades på engelska för att nå ut till en så stor population som 

möjligt, och på åtta internationella Internetspelforum avsedda för spelare av fem större 

spel där försäljning av spelföremål förkommer. Enkäten var öppen under en period av 

två veckor, därefter stängdes enkäten och den initiala databehandlingen påbörjades. 

Resultat 

Av de 185 personer som svarat, har 60 svarat ”0” köp i månaden, 84 har svarat 

”1” köp i månaden, 34 har svarat ”1-10” och 7 har svarat ”>10” (Tabell 1). 

Svarsfrekvensen på övriga frågor återfinns i bilaga 2. Tukey’s hinge användes till en 

början för att identifiera avvikare, men metoden passade inte då den skulle ha orsakat 

ett bortfall på 21%. Istället utfördes en logaritmering för att lindra verkan av outliers.  

Tabell 1. 
 Svarsfrekvenser på fråga ”How many in-game purchases do you make a month?” samt 

effekten av logaritmeringen.  
 

Antal köp innan logaritmering Antal köp efter logaritmering Frekvens 

0 0 60 

0,2 0,18 1 

0,5 0,41 1 

1 0,69 84 

2 1,1 18 

3 1,39 4 

4 1,61 4 

5 1,79 5 

7 2,08 1 

10 2,4 3 

15 2,77 1 

20 3,04 1 

85 4,45 1 

500 6,22 1 

 

Den första linjära regressionsanalysen med metoden stepwise där alla 

oberoende variabler inkluderades och där hela samplet ingick visade att prediktorerna 

”I tend to buy my in-game purchases on impulse” och ”How many hours do you play 

each session”: var signifikanta med ett multipelt samband på R=0,366 

(R2=0,134, p<,000) med kriteriet antal inköp per månad (Tabell 2). Även de 

exkluderade variablerna i stepwise-analysen presenteras i tabell 2. 
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Tabell 2. 

  Regressionsanalys med alla prediktorer och hela samplet. Kriterium; antal inköp per 
månad.  

Prediktorer Beta-värden Sig. 
How many days a week do you play 
online games? ,078 ,273 
On the days you play, how many hours 
do you play? -,021 ,828 
How many hours do you play each 
session? ,238 ,001 
I choose to play games rather than other 
activities ,114 ,108 
I tend to buy my in-game purchases on 
impulse ,262 ,000. 

 

En andra linjär regressionsanalys utfördes där individer som angett ”0” köp i 

månaden exkluderades, även här användes metoden stepwise. Exkluderingen 

motiverades av att dessa individer överhuvudtaget inte uppvisade beteendet 

återkommande inköp, vilket var studiens syfte att förklara. Även denna analys 

inkluderade alla prediktorer. Prediktorerna ”How many hours do you play each 

session” samt ”I choose to play games rather than other activities” hade ett multipelt 

samband på R=0,351 (R2=0,123, p<,000) (Tabell 3). Även de exkluderade variablerna i 

stepwise-analysen presenteras i tabell 3. 

Tabell 3. 
  Regressionsanalys med alla prediktorer, men utan individer som aldrig gjort inköp. 

Kriterium; antal inköp  per månad. 

Prediktorer Beta-värden Sig. 
How many days a week do you 
play online games? ,018 ,836 
On the days you play, how many 
hours do you play? -,057 ,649 
How many hours do you play each 
session? ,285 ,001 
I choose to play games rather than 
other activities ,172 ,047 
I tend to buy my in-game 
purchases on impulse ,075 ,384 

 

T-test utfördes av skillnaderna mellan svaren hos de som aldrig gjort inköp och 

de som gjort inköp en gång i månaden eller oftare. Signifikant skillnad erhölls bara vid 

fråga ”I tend to buy my in-game purchases on impulse” (Tabell 4). 
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Tabell 4. 

T-test mellan deltagare som aldrig gjort inköp och de som gjort inköp 
minst en gång i månaden.   

    

  
Differens vid 95% 
konfidensintervall 

 

Fråga t Sig. SD 
Lägre 
gräns 

Övre   
gräns    

How many days a week do you play 
online games? -269 ,788 ,218 ,489 ,372 
On the days you play, how many 
hours do you play? ,301 ,763 ,274 ,459 ,624 
How many hours do you play each 
session? 
 ,699 ,485 ,228 ,290 ,609 
I choose to play games rather than 
other activities ,402 ,688 ,268 ,420 ,637 
I tend to buy my in-game purchases on 
impulse 
 5,183 ,000 ,299 ,961 ,142 

 

Slutligen genomfördes en logistik regressionsanalys med alla prediktorer och 

det dikotoma kriteriet noll inköp respektive fler än noll inköp. Signifikant samband 

uppvisades bara av prediktorn ”I tend to buy my in-game purchases on impulse” 

(Tabell 5). 

 

Tabell 5. 
      Logistisk regressionsanalys       

 Prediktorer B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 
How many days a week do you play 
online games? ,104 ,131 ,629 1 ,428 1,11 
On the days you play, how many hours do 
you play? -,058 ,143 ,163 1 ,687 ,944 
How many hours do you play each 
session? ,158 ,180 ,771 1 ,380 1,171 
I choose to play games rather than other 
activities ,020 ,110 ,032 1 ,858 1,02 
I tend to buy my in-game purchases on 
impulse ,475 ,103 21,348 1 ,000 1,609 
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Diskussion 

I föreliggande studie har benägenhet att utföra köp och återkommande köp i 

onlinespel/mobilspel undersöks genom en explorativ ansats baserad på tidigare 

forskning av Lee et al. (2015). Tre faktorer undersöktes; spelvanor, försjunkenhet i spel 

och impulsköp. Studiens syfte var att beskriva hur väl dessa tre faktorer förklarar 

benägenheten till köp och återkommande köp. Enligt Martin och Morich modell 

(2011) är ett köpbeteende något som i huvudsak är undermedvetet. Detta ger problem 

vid studier av köpbeteende då personerna själva ofta inte vet vad som lett till ett köp, 

utan ”uppfinner” rationella förklaringar (Martin & Morich, 2011). Detta gör att 

resultatet är svårt att tolka med Martin och Morich modell (2011) då denna är abstrakt 

till sin natur. Modellen kan dock bidra till insikt om hur olika kontexter och cues kan 

leda till att vissa personer utför respektive inte utför köp och återkommande köp i 

onlinespel/mobilspel, samt ge en djupare insikt och förklaringar. 

Spelvanor verkar inte ha någon betydelse då det kommer till benägenhet att 

utföra köp och återkommande köp i onlinespel/mobilspel, då frågan ”I choose to play 

rather than other aactivites” endast uppvisar signifikans i ett av testerna som utfördes. 

Detta var dock i den regressionsanalys där endast de som köpt var inkluderade. Detta 

kan tolkas som att personers spelvanor kan ge ett ökat återkommande köpbeteende. 

Shah et al. (2014) menar att vanorna kan leda till ökad konsumtion, med andra ord, 

personer som utför en handling (köp i spel) är mer benägna att utföra samma handling 

i samma situation (spela spel). Då det endast föreligger ett samband mellan hur ofta 

man spelar och hur ofta man köper, tycks spelvanor inte ha betydelse, men detta i 

relation till återkommande köp bör undersökas mer innan slutsatser dras. 

Lee et al. (2015) kom fram till att köpvanor har betydelse, medan föreliggande studie 

som bygger Lee et al.s studie visar att spelvanor inte har en signifikant påverkan på köp 

men kan ha en betydelse för återkommande köp i onlinespel/mobilspel. I kontexten 

Martin och Morich modell (2011) betyder detta att spelvanorna inte ligger bakom 

köpen, utan är mer en förutsättning för köp. Detta då spelvanorna blir meta-kontexten 

som leder till eventuella köp, beroende på om tidigare köp lett till positiva 

konsekvenser. Enligt teorin är resultatet väntat, då frekvent spelande inte nödvändigtvis 

måste leda till köp, men spelandet kan ses som en förutsättning för köp men inte en 

prediktor för antalet köp. 
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Teng (2010) visade att ökad försjunkenhet leder direkt och indirekt till ökad 

lojalitet till spelet. Haiao och Chen (2016) visade att ökad lojalitet leder till 

återkommande köp i mobilspel. Detta är intressant då försjunkenhet först uppvisade 

signifikans i föreliggande studie, men avfärdades då det inte fick signifikans vid t-test 

och logistisk regressionsanalys. Detta gör att försjukenhet kan vara en prediktor, men 

att det behövs mer stöd innan det kan styrkas. Utifrån Martin och Morich modell 

(2011) kan detta betyda att personen som utsätts för spelet under en längre tid, blir 

utsatt för fler cues att utföra köp. Om personen då har kopplat samman stimuli och 

cues med köp kan det resultera i fler återkommande köp. Även detta resultat är väntat 

om man utgår från Martin och Morich modell, då försjunkenhet i sig inte leder till fler 

köp, utan endast om man har kopplat samman de stimuli man får från att spela med 

att utföra köp.  

Då endast impulsköp var en betydande faktor i föreliggande studie så är det den 

faktorn som fått en förstärkning enligt modellen. Detta beror på att vissa stimuli och 

cues i spelen kopplats samman med impulsköp vilket lett till fler återkommande köp. 

Detta gör att framtida forskning bör undersöka vad som skapar impulsköpen samt se 

vilka faktorer som ligger bakom med utgångspunkt från exempelvis Thompson och 

Prendergast (2015) forskning.  

I den regressionsanalys där de som inte utför köp var inkluderade är impulsköp 

en signifikant prediktor. Detta tyder på att de som inte utför impulsköp inte heller 

köper överhuvudtaget och att de som har tendenser till impulsköp köper oftare. Chen 

och Wangs experiment (2015) visade att hedonistiska produkter ökar benägenheten för 

impulsköp. Detta stödjer mitt resultat att impulsköp kan påverka antalet köp och 

återkommandeköp som sker i onlinespel/mobilspel, då köp i onlinespel/mobilspel är 

av hedonistisk karaktär. Även Yin och Jin-Song (2014) kom fram till liknande resultat 

vilket stödjer föreliggande studies resultat. Huang (2016) menar att impulsköp står för 

40% av alla köp online. Det går att dra slutsatsen att ju fler köp desto fler impulsköp. 

Detta är fallet i föreliggande studie då impulsköp uppvisade signifikans gentemot köp 

och återkommande köp i den linjära regressionsanalysen, t-testet samt den logistiska 

regressionsanalysen. Dessutom att upp till 62% av alla köp i shoppingcenter är 

impulsköp (Mattila & Wirtz, 2008), påvisar impulsköpens betydelse för köpbeteende 

hos konsumenter.  

Resultatet i föreliggandestudie tyder på att spelvanor, hur djupt försjunken man 

är i spelet och tendensen till impulsköp kan påverka ens benägenhet att utföra köp och 
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återkommandeköp i onlinespel/mobilspel. Dock finns det anledning att misstro 

resultatet gällande spelvanor och försjunkenhet då både t-test och en logistisk 

regressionsanalys visar att det endast är impulsköp som signifikant påverkar köpen. 

Metoddiskussion 

Hade studien använt sig av ”big data paradigm”, vilket innebär att man med 

hjälp av exempelvis spelfirmor får större mängder data (Lee et al., 2015), hade 

resultatet kanske sett annorlunda ut. Då tidsramen var kort var inte detta ett alternativ 

så en enkät tillämpades istället. Svarsfrekvensen på enkäten var relativt låg beroende på 

vilken riktlinje man går efter. Green (1991) menar att en tumregel för en multipel 

korrelation är ett svarstal på N ≥ 50+8m, där m står för antalet oberoende variabler. 

Enligt denna formel hade studien tillräckligt med deltagare. Dock menar Knofczynski 

och Mundfrom (2007) att man även måste ta hänsyn till relationen mellan N och r2. 

Enligt Knofczynski och Mundfroms tabell för beräkning av N hade föreliggande studie 

varit tvungen att ha ett deltagarantal på minst N = 550 innan man kan dra generella 

slutsatser. Trots detta har studien ett värde då man kan använda resultatet i 

metaanalyser. 

Enkäten var utformad utifrån etablerade definitioner som använts i tidigare 

forskning, vilket medfört en högre intern validitet än om enkäten varit godtyckligt 

konstruerad utan förankring i litteraturen. Antalet frågor övervägdes vid skapandet av 

enkäten, hade enkäten haft fler frågor kunde det ha möjliggjort en djupare analys, men 

en större enkät kunde ha avskräckt personer från att fullfölja enkäten. Enkäten hade 

single password-karaktär vilket innebär att det var en öppen enkät. En sådan gör det 

möjligt att nå svåråtkomliga populationer. Nackdelen med denna metod är att vem 

som helst kan svara på enkäten, hur många gånger som helst. Detta resulterar i att 

generaliserbarheten blir högre då man inte aktivt utesluter någon ur populationen, 

men på bekostnad av trovärdigheten i svaren då samma person kan svara på enkäten 

flera gånger, samt att en bortfallsanalys blir mycket svår att utföra då man inte vet vilka 

personer som har valt att svara respektive inte svara.  

En logaritmering av beroende variabeln utfördes för att lindra verkan av 

outliers. Detta leder dock till ett mindre trovärdigt resultat då datan förvrängs. Det var 

dock nödvändigt för analysen, då det fanns en skevfördelning och stor spridning i 

svarsfrekvensen, vilket hade lett till ett missvisande resultat med de linjära 

analysmetoder som använts.  
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Slutsatser 

De slutsatser som dras är att svarsfrekvensen är för låg för generaliserbara 

slutsatser, men att resultatet tyder på att impulsköp kan ha betydelse för antal köp och 

återkommande köp. Antalet timmar per session saknar betydelse. Den praktiska nyttan 

av resultatet är att både bolag som utvecklar spel, men även de som spelar dessa spel, 

får en bättre uppfattning om vad som kan driva en konsument till att utföra köp i 

onlinespel/mobilspel. 

Fortsatt forskning 

Den fortsatta forskningen bör utreda de omedvetna faktorernas betydelse, fast 

med ett big data-paradigm. Detta då big data-paradigm ger data från riktiga loggade 

händelser sparade i servrar, vilket inte enkäter skapar då personer kan uppge fel värden 

både omedvetet och medvetet. 

 Betydelsen av försjunkenhet för köp och återkommande köp bör undersökas 

mer, då tidigare forskning antyder att en effekt kan finnas. Man bör ha ett 

internationellt urval i fortsatta studier för att få ett generaliserbarare resultat och 

möjlighet att upptäcka eventuella kulturella skillnader.  

Andra angelägna studier vore att undersöka betydelsen av impulsdrag hos 

konsumenterna då det kommer till att göra köp och återkommandeköp i 

onlinspel/mobilspel. Då impulsköp har visats vara en betydande predikor för köp och 

återkommande köp i föreliggande studie bör framtida studier undersöka om tidigare 

forskningsresultat angående impulsköp gäller även i onlinespel/mobilspel. I en 

relaterad studie har exempelvis Turkyilmaz, Erdem och Uslu (2015)  kommit fram till 

att webbsidors kvalité har en betydelse för impulsköp online. Betydelsen av webbsidors 

kvalité vid köp i onlinespel/mobilspel bör undersökas. Thompson och Prendergast 

(2015) kom fram till att personlighetsdrag som extraversion, samvetsgrannhet och 

neuroticism är starka prediktorer för impulsköp, även detta bör undersökas i relation 

till onlinespel/mobilspel. 

 



13 

 

 

Referenser 

Chang, T., Ku, C., & Fu, H. (2013). Grey theory analysis of online population and 
online game industry revenue in Taiwan. Technological Forecasting & Social 
Change, 80, 175-185. doi:10.1016/j.techfore.2012.06.009 

Chen, Y. F., & Wang, R. Y. (2015). Are humans rational? Exploring factors influencing 
impulse buying intention and continuous impulse buying intention. Journal of 
Consumer Behaviour, 15(2), 186-197. doi:10.1002/cb.1563 

Christou, G. (2014). The interplay between immersion and appeal in video games. 
Computers In Human Behavior, 3, 292-100. doi:10.1016/j.chb.2013.11.018 

Green, S. B. (1991). How many subjects does it take to do a regression analysis. 
Multivariate behavioral research, 26(3), 499-510. 

Hsiao, K., & Chen, C. (2016). What drives in-app purchase intention for mobile 
games? An examination of perceived values and loyalty. Electronic Commerce 
Research And Applications, 1618-29. doi:10.1016/j.elerap.2016.01.001 

Huang, L. (2016). Flow and social capital theory in online impulse buying. Journal Of 
Business Research, 69, 2277-2283. doi:10.1016/j.jbusres.2015.12.042 

Knofczynski, G. T., & Mundfrom, D. (2007). Sample sizes when using multiple linear 
regression for prediction. Educational and Psychological Measurement, 68(3), 
431. 

Lee, J., Lee, J., Lee, H., & Lee, J. (2015). Full Length Article: An exploratory study of 
factors influencing repurchase behaviors toward game items: A field study. 
Computers In Human Behavior, 5313-23. doi:10.1016/j.chb.2015.06.017 

Liu, C. Z., Au, Y. A., & Choi, H. S. (2014). Effects of Freemium Strategy in the Mobile 
App Market: An Empirical Study of Google Play. Journal Of Management 
Information Systems, 31(3), 326-354. doi:10.1080/07421222.2014.995564 

Martin, N., & Morich, K. (2011). Unconscious mental processes in consumer choice: 
Toward a new model of consumer behavior. Journal Of Brand Management, 
18(7), 483-505. doi:10.1057/bm.2011.10 

Mattila, A. S., & Wirtz, J. (2008). The role of store environmental stimulation and 
social factors on impulse purchasing. Journal of Services Marketing, 22(7), 562-
567. 

Nacke, L., & Lindley, C. A. (2008, November). Flow and immersion in first-person 
shooters: measuring the player's gameplay experience. In Proceedings of the 2008 
Conference on Future Play: Research, Play, Share (pp. 81-88). ACM. 

Papagiannidis, S., Bourlakis, M., & Li, F. (2008). Making real money in virtual worlds: 
MMORPGs and emerging business opportunities, challenges and ethical 
implications in metaverses. Technological Forecasting & Social Change, 75, 610-
622. doi:10.1016/j.techfore.2007.04.007 

Park, B., & Lee, K. C. (2011). Exploring the value of purchasing online game items. 
Computers In Human Behavior, 27, 2178-2185. doi:10.1016/j.chb.2011.06.013 



14 

 

 

Shah, D., Kumar, V., & Kim, K. H. (2014). Managing Customer Profits: The Power of 
Habits. Journal Of Marketing Research (JMR), 51(6), 726-741. 
doi:10.1509/jmr.13.0423 

Teng, C. (2010). Customization, immersion satisfaction, and online gamer loyalty. 
Computers In Human Behavior, 26, 1547-1554. doi:10.1016/j.chb.2010.05.029 

Thompson, E. R., & Prendergast, G. P. (2015). The influence of trait affect and the five-
factor personality model on impulse buying. Personality And Individual 
Differences, 76, 216-221. doi:10.1016/j.paid.2014.12.025 

Turkyilmaz, C. A., Erdem, S., & Uslu, A. (2015). The effects of personality traits and 
website quality on online impulse buying. Procedia-Social and Behavioral 
Sciences, 175, 98-105. 

Verhagen, T., & van Dolen, W. (2011). The influence of online store beliefs on 
consumer online impulse buying: A model and empirical application. 
Information & Management, 48320-327. doi:10.1016/j.im.2011.08.001 

Yin, X., & Jin-Song, H. (2014). Effects of Price Discounts and Bonus Packs on Online 
Impulse Buying. Social Behavior & Personality: An International Journal, 42(8), 
1293-1302. doi:10.2224/sbp.2014.42.8.1293 



15 

 

 

Bilaga 1 

 

Figur 2. Föreliggande studies enkät. 
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Bilaga 2 

Tabell 6. 
Svarsfrekvens fråga ”How many days a week do you play online games?” 

 
Tabell 7. 
Svarsfrekvens fråga ”On the days you play, how many hours do you play?” 
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Tabell 8. 
Svarsfrekvens fråga “How many hours do you play each session?” 

 
Tabell 9. 
Svarsfrekvens fråga “I choose to play games rather than other activities” 
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Tabell 10. 
Svarsfrekvens fråga “I tend to buy my in-game purchases on impulse” 

 
 

 
 
 

 
 


