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Abstract
Titel: Vårt tempel - en kvalitativ studie om DreamHack, gamers och kommersialiser-
ingen av ett brand community
Författare: Marlene Bergmark & Eric Olausson
Kurs, termin & år: C-uppsats i medie- och kommunikationsvetenskap, HT15 
Antal ord: 14 813
Problemformulering: E-sporten och marknaden som omger den har gått från att vara 
ett relativt okänt fenomen till att idag vara en miljardindustri. Den är ett fenomen 
som fortsätter växa både när det kommer till omsättning och publik och i centrum 
står världens största datorfestivalsarrangör: svenska DreamHack. DreamHack fungerar 
som en samlingsplats för e-sportsentusiaster och gamers och lockar över 26 000 av 
dessa till deras största evenemang. I samband med dessa typer av festivaler syns idag 
många av de marknadsledande företagen inom olika varumärkeskategorier, däribland 
Estrella, Telia, och Intel. Ökningen som skett av sponsorer på den här typen av evene-
mang skulle kunna ses som ett exempel på den kommersialisering som sker av evene-
mang idag. Den fortsatta ökningen pekar också mot att marknaden kring e-sport inte 
bara är ett temporärt fenomen utan något som kommer att fortsätta växa.

Med detta som bakgrund ämnar studien bidra till djupare förståelse för subkulturen 
gamers och genom dem få insikt i DreamHack som brand community och kommer-
sialiserat evenemang.

Metod och material: Kvalitativa samtalsintervjuer med 13 respondenter på Dream-
Hack Winter 2015 samt en informantintervju med Lisa Müller, Senior Brand Man-
ager and Budget Communications Manager på livsmedelsföretaget Estrella.

Huvudresultat: Ur respondenternas svar framgår att kommersialiseringen av Dream-
Hack anses legitimera subkulturen gamers i allt högre grad. Detta tycks gamers, till 
skillnad från andra subkulturer, välkomna snarare än avfärda. Vidare visar också 
studien på att DreamHack går att se som ett brand community men inte absolut ett 
klassiskt sådant, då gemenskapen snarare än varu märket tycks vara central.

Nyckelord: subkultur, gamers, brand community, kommersialisering, kongruens, 
sponsorskap
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1. Inledning
1.1 Begreppsutredning
Gamers: Vi definierar i den här studien gamers som dator- eller TV-spels intresserade, i 
huvudsak med ett intresse för e-sport.
E-sport: Elektronisk sport, eller e-sport, används i den här studien enligt Svenska 
e-sportföreningens definition som ett samlingsnamn för alla tävlingar som är utförda 
med hjälp av datorer eller konsoler (SESF 2015).
LAN: Local Area Networks, eller LAN, kommer i den här studien att definieras enligt 
Jonasson och Thiborg (2010:288) som arrangemang där datorer och TV-spelskonsoler 
samt utövare samlas på ett och samma ställe. De utgör nuförtiden även stora arenor 
för e-sporten och gamers.

1.2 Introduktion
E-sporten har gått från att vara ett relativt okänt fenomen till att idag vara en mil-
jardindustri. I en rapport från marknadsundersökningsföretaget Superdata (2015) 
konstateras att marknaden för e-sport fortsätter att växa både när det kommer till 
omsättning och till publik. Med e-sportens ökning följer även en utveckling bland 
de evenemang som omger sporten. Ett exempel är svenska DreamHack som idag 
arrangerar världens största LAN med samma namn (DreamHack 2015b) och som är 
en samlingsplats för e-sportsentusiaster och utövare, så kallade “gamers”. Bakom dessa 
typer av LAN och evenemang står olika e-sportsorganisationer som i samarbete med 
olika företag arrangerar tävlingar på både nationell och internationell nivå (Jonasson 
& Thiborg 2010:288).

Nyligen arrangerades just ett sådant e-sportsevenemang i Seattle där prispotten i en 
turnering i datorspelet Dota 2 uppgick till cirka 18 miljoner dollar. Dota 2-fansen 
stod för cirka 17 av dessa (Dota2 2015a), bland annat genom olika köp i spelet 
(Dota2 2015b). Detta visar ett exempel på vilka summor branschen idag omfattar 
och den köpkraft som omger e-sporten och gamers, samtidigt som det visar på stora 
möjligheter för företagen. Lisa Müller, Senior Brand Manager and Budget Communi-
cations Manager på livsmedelsföretaget Estrella beskriver e-sportsmarknaden som en 
marknad med stor potential:

“[...] det är ju lite outforskad mark ännu faktiskt för många företag [...] vill man 
nå den här målgruppen så är det ju säkert så att fler kommer att upptäcka det 
på sikt, det tror jag. Men jag tror inte, som vi ser det så tror jag inte att detta är 
en fluga som är på väg att minska utan tvärtom. Det kommer att bli ännu mer 
publikt än vad det är det är idag.” – Lisa Müller, Senior Brand Manager and Budget 
Communications Manager på Estrella [2015-12-10]
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Statistiken visar att det är en marknad med ständigt växande publik som genom 
olika medium följer e-sportscenen. Under 2015 beräknades publiken uppgå till 188 
miljoner och en ökning till upp emot 240 miljoner förväntas till 2017 (Superdata 
2015:10). E-sporten och dessa evenemang ser med andra ord ut att, likt det Lisa 
Müller säger, inte bara vara något temporärt fenomen utan något som gamers fortsät-
ter samlas kring i allt större utsträckning.

Resultaten i den här studien föreslår att gamers utgör en stark gemenskap runt ett 
av dessa evenemang och varumärken: DreamHack. Gemenskapen som bildas kring 
intresset för datorspel och nördkultur verkar till synes synonymt med DreamHack och 
är mer central än varumärket DreamHack i sig. Kommersialiseringen av evenemanget 
anses utifrån respondenternas svar fungera som ett legitimeringsverktyg för subkul-
turen gamers. Detta tycks gamers till stor del, och till skillnad från andra subkulturer, 
välkomna snarare än avfärda. 

1.3 Problemformulering
“As it takes some time to understand the dynamics of this market and the lan-
guage the target group speaks, consumer brands and agencies need to act fast to 
develop expertise on their own in this field to avoid approaching this audience the 
wrong way.” (CGC Europe 2015:5)

Det är med andra ord en speciell målgrupp som företagen har att förhålla sig till 
när det kommer till e-sportsscenen och gamers. Majoriteten av gamers som tittar på 
e-sport är mellan 21-35 år (Newzoo 2014). De kan ses som en del av en ny genera-
tion vilken Serazio (2015:600) beskriver som hyperupp kopplad och teknologibaserad. 
Smith (2012:87) beskriver även generationen som allmänt skeptisk till företagens 
varumärkeskommunikativa metoder. Det går också att se på gamers som en subkultur 
vilken likt andra subkulturer samlas kring delade intressen, meningar och värderingar 
(Mäyrä 2008:24-25; Lønsmann 2009:1141).

Den kulturella aspekten är något som vuxit sig starkt bland forskare inom konsument-
kulturforskningen, där forskare i större utsträckning intresserat sig för konsumtion 
inom olika kulturer och subkulturer (Cronin & McCarthy 2011:134-135). Detta har 
gett plats åt samlingsidéer som “Consumer Culture Theory”, vilken grundar sig i en 
syn på konsumenter som aktiva i sina tolkningar och meningsskapande kring kommu-
nikativa insatser (Arnould & Thompson 2005:871).

“Advertising agencies need to extend their knowledge into this area as campaigns 
in eSports work very differently compared to traditional or even social media 
campaigns.” (CGC Europe 2015:5)
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Ett varumärke som subkulturen gamers samlas kring är världens största LAN-
party DreamHack, och gemenskapen kring ett varumärke är något som Muniz och 
O’Guinn (2001:412) menar är grundläggande för ett så kallat brand comm unity. 
DreamHack som arrangeras i Jönköping lockar över 26 000 besökare varav ca 10 
000 är där för att spela (DreamHack 2015a). Utöver besökare och deltagare attra-
herar DreamHack även ett stort antal sponsorer som närvarar genom olika former av 
kommuni kativa insatser, bland annat genom att anordna tävlingar och evenemang 
samt genom att låta besökarna testa deras produkter. På DreamHack Winter 2015 
fanns 60 sponsorer listade (DreamHack 2015b) vilket är en ökning med 500 % på 
tio år (WebArchive 2015). Idag närvarar dessutom många av de marknadsledande 
företagen inom olika varumärkeskategorier, däribland Estrella, Telia, Monster Energy 
och Intel, medan de närvarande sponsorerna 2005 bestod av avsevärt mer lokala och 
mindre företag.

Denna utveckling skulle kunna ses som ett exempel på den kommersialisering som 
sker av evenemang idag. Lee, Sandler och Shani (1997:157) menar att det finns en oro 
för att den växande kommersialiseringen kommer att få evenemang att förlora sin själ 
och det finns även forskare som menar att kommersialiseringen kan påverka evene-
mangsbesökarnas vilja att köpa sponsorernas produkter i en negativ riktning (Zhang, 
Won & Pastore 2005:185). Då DreamHack dessutom inte bara sponsras av företag 
som har med datorer och spel att göra, utan även av varumärken och myndigheter 
såsom Försvarsmakten, Friends och Jönköpings kommun (Dreamhack 2015b), utgör 
även det en risk för att framkalla negativa åsikter och tankar kring evenemanget och 
dess sponsorer. Så kallade inkongruenta samband mellan evenemang och sponsorer, 
där sponsorns produkt eller image inte passar ihop med det sponsrade evenemanget 
(Ruth & Simonin 2003:22), har upprepade gånger visat sig bidra till såväl misstro 
gentemot sponsorn som minskade köpavsikter (se Rifon, Choi, Trimble & Li 2004; 
Close, Krishen & Latour 2009).

1.3.1 Syfte och frågeställningar

Den här studien ämnar bidra till djupare förståelse för subkulturen gamers och genom 
dem få insikt i DreamHack som brand community och kommersiali serat evenemang. 
För att besvara syftet kommer studien utgå ifrån följande tre frågeställningar:

•	 Vad kännetecknar gamers som subkultur?
•	 Vad gör att DreamHack kan kännetecknas som ett brand community?
•	 Hur ställer sig gamers på DreamHack till kommersialiseringen av evenemanget?



10

1.4 Avgränsningar
Den främsta anledningen till att just DreamHack valdes var att det, rent tidsmässigt, 
låg lägligt till. DreamHack Winter 2015 pågick mellan 26-29 november, datum som 
ansågs passande för genomförandet av metoden.

Valet av DreamHack som fenomen i fokus för denna studie, istället för någon av de 
andra svenska LAN:en såsom LANBIT eller Birdie, kan ytterligare motiveras med 
att DreamHack är det största LAN:et som finns att tillgå. Det är således det LAN dit 
det kommer flest företag och flest personer vilket gör det till ett perfekt tillfälle att nå 
en stor variation bland gamers. Det ger således också möjlighet att få ta del av deras 
åsikter och resonemang kring de många varumärken och kommunikativa insatser de 
exponeras för där.

1.5 Bakgrund: DreamHack
DreamHack grundades 1994 av Kenny Eklund och Martin Öjes och har sedan dess 
vuxit till att idag vara den främsta arrangören i världen av LAN-partyn och digitala 
festivaler. Det egna evenemanget med samma namn arrangeras i Jönköping två gånger 
per år, ett under vintern och ett under sommaren, och är deras största arrangemang. 
Varje festival lockar över 26 000 besökare varav cirka 10 000 kommer dit för att spela 
(DreamHack 2015a). Ett evenemang och ett LAN som DreamHack lockar även allt 
fler företag som ofta väljer att arbeta med olika typer av kommunikativa insatser på 
plats. Ett exempel är Telia som framför deltagarna bland annat satte världsrekord 
i bandbredd i samband med DreamHack 2011 (DreamHack 2011). Under 2014 
omsatte DreamHack AB, som innefattar bland annat DreamHack och ESPORTSM, 
drygt 68 miljoner kronor, en nästan hundraprocentig ökning på tre år (Allabolag 
2015). I år köptes också företaget upp av mediekoncernen MTG för 244 miljoner 
kronor (Goldenberg 2015).

DreamHack är idag mycket mer än många datorspelsentusiaster på en och samma 
plats. Det har även, bland mycket annat, blivit en digital festival där artister uppträder, 
cosplayintresserade tävlar om bästa utklädnad och andra deltagare tävlar om elektro-
nikprylar och datorkomponenter. Och som en av deltagarna väljer att beskriva det:

“Dreamhack för oss gamers här i Sverige och norra Europa, det är som ett tempel 
för oss. Det är våran plats där vi ska kunna känns oss hemma, trygga och där vi 
kan känna att vi kan vara oss själva.” – Respondent 8 [2015-11-27]
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2. Teoretiska utgångspunkter
2.1 Tidigare forskning
2.1.1 Subkulturer

Subkulturer kan i stort ses som grupper av människor med gemensamma intressen 
och värderingar (Mäyrä 2008:25-27). Bland tidigare forskning på subkulturer och 
evenemang går det att se ett visst fokus på sportevenemang och subkulturer kring 
dessa (se Green 2001; Xiaoyan, Chalip, & Green 2014).

Enligt Mäyrä (2008:14) har mycket av den tidigare forskningen kring kultur och 
gaming handlat om att förstå likheter och skillnader mellan gaming och den ofta 
refererade “vanliga” kulturen, exempelvis litteratur eller konst. Diskussionerna leder 
ofta in på vilket kulturellt värde och vilka fördelar som finns med gaming kontra de 
negativa effekter forskare argumenterar för (Mäyrä 2008:22). Ett exempel på den 
“negativa diskussionen” i litteraturen är Cronin och McCarthy (2011) som undersöker 
relationen mellan subkulturen gamers och dåliga matvanor. Förespråkare av gaming 
som kultur och gamers som subkultur lyfter istället fram fördelar som de exempel-
vis ökande konstnärliga kvalitéer de som spelar erbjuds i form av grafik och dialoger 
(Mäyrä 2008:22). En mer neutral ton håller exempelvis Lønsmann (2009) som under-
söker det engelska språkets influenser på danska gamers. Vidare så har det på senare 
tid även vuxit fram ett intresse bland konsumentforskare för konsumtionen inom 
exempelvis subkulturer (Cronin & McCarthy 2011:134-135).

2.1.2 Brand community

Muniz och O’Guinn (2001:412) beskriver i stora drag brand community som en 
gemenskap vilken formas kring ett specifikt varumärke. Inom den tidigare forsknin-
gen behandlas brand community i olika kontexter, så väl online som offline och ur 
både varumärkes- och konsumentperspektiv (se Cova, Pace & Park 2007; McAlexan-
der, Shouten & Koenig 2002; Baldus, Voorhees & Calantone 2014). Ett visst fokus 
inom forskningen har legat på motorvärlden (se exempelvis McAlexander, Shouten & 
Koenig 2002; Algesheimer, Dholakia & Herrmann 2005; Schouten & McAlexander 
1995). Dock finns en del undantag, bland annat har Cova, Pace och Park (2007) stud-
erat två brand communities kring spelet och varumärket Warhammer i syfte att se hur 
entusiaster och medlemmar i olika länder skapar mening och resonerar kring varu-
märket. Gemensamt för mycket av den tidigare forskningen (se Cova, Pace & Park 
2007; Schau, Muniz & Arnould 2009) är att forskare till stor del ämnar utveckla och 
bygga på de idéer som Muniz och O’Guinn (2001) introducerat som brand commu-
nitys grundstenar.
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2.1.3 Sponsorskap, kongruens och kommersialisering

Inom kongruens- och sponsorskapsforskningen har forskare ofta tittat på evenemang 
och lönsamheten av kongruent sponsring. Framförallt har mycket forskning gjorts på 
sponsorskap inom traditionell idrott (se Speed & Thompson 2000; Crompton 2004; 
Gwinner & Eaton 1999; Lee, Sandler & Shani 1997). Gwinner och Eaton (1999) 
konstaterar till exempel att sportevenemangets image kommer att överföras till spon-
sorn, samt att detta kommer att ske i en större och mer gynnsam utsträckning om 
det finns en likhet, eller kongruens, mellan sponsorn och evenemanget. Teorin om 
kongruens togs till en början fram av Osgood och Tennenbaum (1955) och sedan dess 
har ett flertal forskare kunnat bevisa vikten av kongruens mellan sponsor och sponsrat 
evenemang (se Rifon et al. 2004; Shu, King & Chang 2015; Prendergast, Poon & 
West 2010).

Utvecklingen mot mer kommersialiserade evenemanget har kritiserats och ifråga satts 
av bland andra McAllister (1996; 1998) och Ehrenreich (2008). Andra forskare har 
dock menat att kommersialiseringen inte påverkar evenemangsbesökarnas attityder 
så negativt som befarat, då de tvärtom har en benägenhet att se sponsorernas posi-
tiva effekt på evenemanget och uppskatta dem för det (se Grohs & Reisinger 2014; 
Meneeghans 2001).

2.2 Gamers som subkultur
I den här studien kommer gamers att betraktas ur ett subkulturellt perspektiv. Detta 
för att få en tydlig referensram att förhålla sig till när det kommer till att förstå dem 
som grupp och deltagare på DreamHack.

2.2.1 Kultur

Begreppet kultur är svårt att få grepp om och definitionerna av och åsikterna kring 
det går ofta isär. Vissa menar att det handlar om identitet medan andra anser att det 
rör sig om mänsklig sammanhållning (Illman & Nynäs 2005:16). Trots kulturens 
komplexa natur är det samtidigt ett viktigt begrepp som har haft en lång tradition 
inom en mängd forskningsområden. Mäyrä (2008:13-21) väljer att definiera det som 
ett meningssystem vilket är bakomliggande för de handlingar, tankar och språk män-
niskor delar. Inom olika kulturer finns  vanligtvis flera mindre subkulturer med egna 
karaktäristiska drag, levnadssätt och beteenden (Cronin & McCarthy 2011:134).

2.2.2 Subkultur

Subkulturer kan dels ses som en samling människor med gemensamma intressen 
och värderingar som formas kring deras interaktion och särskiljande aktivitet (Mäyrä 



13

2008:25-27). På detta sätt skiljer de sig också från andra grupp er i samhället, vilket 
ofta är något de är medvetna om och gillar (Thornton 1997:1-5). Bell (2001:164) 
menar även att de inte bara samlas runt ett intresse utan också måste uträtta någon 
form av “kulturellt arbete” i det de samlas kring, vilket exempelvis uttrycks genom 
deras livsstil eller attityd. Enligt Mäyrä (2008:27) kan subkulturer både bestå av starkt 
eller lätt sammansatta grupperingar.

Gamers
I många subkulturer, till exempel bland punkrockare, går det ofta att urskilja tydliga 
yttre kännetecken och symboler, något som inom subkulturen gamers inte förekom-
mer på samma sätt. Mäyrä (2008:25) menar istället att de kulturella uttrycken och 
kännetecknen hos dem blir framträdande i samband med att gamers samlas kring 
exempelvis datorfestivaler och andra nischade sammankomster:

“People seem to share the same language: they play the same games, after all, and 
have adopted terminologies that suit those purposes.” 
(Mäyrä 2008:25)

Mäyrä (2008:25) hävdar att dessa samlingar av gamers blir en form av  ritualer då de 
samlas kring spelen och ett gemensamt intresse för föremål rörande dessa spel, exem-
pelvis utrustning och andra tillbehör. Detta blir sedan en del av identitetsskapandet 
och ett sätt att bekräfta sig som en del av gamingkulturen (ibid.).

Uppdelningar
En distinktion att göra inom subkulturen är den mellan “casual gamers” och “hardcore 
gamers” (Mäyrä 2008:27). Det vill säga mellan de som aktivt deltar i sociala sam-
manhang och andra gemenskaper kring gaming och de som “bara” spelar på fritiden. 
Mäyrä (ibid.) menar att en identitet vanligtvis definieras tillsammans med andra 
genom en gemensam och betydelsefull skillnad gentemot andra. På detta sätt identifi-
erar sig också gamers som “casual” eller “hardcore”, det vill säga genom på vilken nivå 
gentemot andra de tar spelandet på allvar.

Distinktionen påminner om den indelning Fox (1987:350-351) redogör för bland 
punkrockare. Där beskrivs fyra av subkulturens grupperingar där de mest hängivna 
medlemmarna benämns som “Hardcore-kärnan”, de mindre engagerade som “Soft-
core-kärnan” och de minimalt engagerade som “Preppy-kärnan”. Slutligen beskrivs 
också “Betraktarna” som inte riktigt tillhör subkulturen men ändå ses i subkulturella 
sammanhang på grund av liknande intresse som subkulturens medlemmar (ibid.). 
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Medlemmar av en subkultur kan med andra ord variera i deras hängivenhet och 
identifikation med subkulturen. För Softcores och Preppys är subkulturen endast en 
liten del av deras livsstil medan den för andra, så kallade Hardcores, är livsstilen. Detta 
medför enligt Chalmers och Arthur (2008:571) också att Hardcores tenderar att ha 
mer subkultur-relaterad kunskap än andra medlemmar.

2.3 Brand community
I den här studien tillämpas även teorin om brand community eftersom att sub-
kulturen gamers på DreamHack kan antas utgöra en gemenskap kring varu märket 
DreamHack.

2.3.1 Den aktive konsumenten

Sedan millennieskiftet har den kulturella aspekten av konsumtion vuxit sig starkare 
bland forskare vilket har gett stor plats åt idéer som Consumer  Culture Theory (CCT) 
(Askegaard & Linnet 2001:381-382). Arnould och Thompson (2005:869) hänvisar 
till CCT som en familj av olika teoretiska perspektiv. Forskningen har sin utgång-
spunkt i komplexiteten i hur konsumenter uttrycker sin personlighet och utvecklar 
sin identitet genom att aktivt tolka och bearbeta mening och budskap som återfinns i 
exempelvis reklam och hos varumärken (Arnould & Thompson 2005:871). Cova och 
Cova (2014:1087) särskiljer fem huvudområden inom CCT-forskningen där bland 
annat brand community utgör en del.

2.3.2 Teorin om brand community

Muniz och O’Guinn (2001:412) beskriver teorin om brand community som den 
icke-geografiskt bundna gemenskapen som uppstår bland människor som beundrar ett 
visst varumärke och dess tjänst eller produkt. Dessa brand  communities har likt andra 
“vanliga” communities sin grund i delade känslor, traditioner och en känsla av mora-
liskt ansvar (ibid.). I grunden ligger teorin väldigt nära idéen om subkulturer, vilket 
Cova, Pace och Park (2007:314) påpekar, men utmärkande för brand communities är 
just gemenskapen kring ett varumärke.

Vidare menar McAlexander, Schouten och Koenig (2002:42) att brand communities 
kan vara både långvariga och stabila men också temporära eller periodiskt återkom-
mande. De ses även som kommersialiserade och främst formade kring varumärken 
med exempelvis långa historier (Muniz & O’Guinn 2001:415). Fournier och Lee 
(2009:107) påpekar att starka brand communities som varumärken själva står bakom 
inte baseras på varumärkets anseende utan är ett resultat av en förståelse för hur 
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medlemmarna lever. Det är ofta gemenskapen kring varumärket som intresserar män-
niskor snarare än själva varu märket i sig (ibid.:106-107).

Ritualer och traditioner
Muniz och O’Guinn (2001) redogör för tre olika funktioner inom ett brand com-
munity. Bland annat beskriver de hur brand communities innefattar ritualer och 
traditioner (ibid.:421). Dessa ritualer och traditioner existerar i syfte att bevara den 
delade historien, kulturen och medvetenheten inom ett com munity (ibid.:413). De 
representerar också en social process av menings skapande inom ett brand community 
och har ofta rötter i gemensamma erfarenheter kring varumärket (ibid.:421). Muniz 
och O’Guinn (2001:422-423) menar att ritualerna och traditionerna bland annat kan 
innefatta att fira varu märkets historia eller dela berättelser och erfarenheter som rör 
varumärket.

Moraliskt ansvar 
En annan funktion som Muniz och O’Guinn (2001:424) nämner inom brand com-
munities är känslan av moraliskt ansvar bland medlemmar. Det moraliska ansvaret 
riktas både mot ett community som helhet och mot specifika medlemmar inom det, 
mot så väl allvarliga som vardagliga problem, och medför gemensam handlingskraft 
samt bidrar till sammanhållningen (ibid.). Enligt Muniz och O’Guinn (2001:424-
425) tas det moraliska ansvaret i uttryck på två sätt, dels genom att integrera nya 
medlemmar men också genom att få äldre medlemmar att stanna. Detta är nödvän-
digt för att ett brand community på lång sikt ska överleva. Det moraliska ansvaret 
inkluderar även att hjälpa andra medlemmar i användningen av varumärkets produkt 
eller tjänst, oavsett om de tidigare känner varandra eller inte. Det kan exempelvis 
handla om att lösa problem och finna lösningar med kopplingar till varumärket 
(ibid.:425).

Medvetenhet
En av de mest grundläggande bitarna som karaktäriserar ett brand com munity 
beskrivs av Muniz och O’Guinn (2001:418) som en slags medvetenhet, en känsla av 
gemenskap bland medlemmar kring exempelvis ett varumärke. Det är mer än delade 
attityder och samhörighet, medlemmarna delar också en ömsesidig insikt (ibid.:413). 
Det kan beskrivas som att medlemmar har en känsla av att på ett plan känna varandra 
utan att de kanske någonsin tidigare träffats (ibid.:418). Schau, Muniz och Arnould 
(2009:34) observerar att dessa sociala band inom ett community ibland kan sträcka 
sig över “varumärkets gränser” och att medlemmar även stöttar varandra på ett mer 
privat plan. 
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Dock påpekar Cova, Pace och Park (2007:318-319) att känslan av gemenskap inte 
nödvändigtvis behöver vara särskilt stark utan att den också kan begränsas till de till-
fällen då medlemmar samlas kring varumärket. Medvetenheten behöver enligt McAl-
exander, Shouten och Koenig (2002:42) inte heller vara närvarande från början i ett 
brand community utan kan vara något som växer fram allt eftersom.

Social krets
Muniz och O’Guinn (2001:419) beskriver dock brand communities som mesta dels 
öppna sociala kretsar där medlemmar förutsättningslöst och bekymmerslöst accepterar 
nya medlemmar men att de likt “vanliga” communities har en hierarkisk ordning. 
Detta påpekar även Fournier och Lee (2009:109) som menar att brand communities 
är som starkast när alla spelar en roll. De identi fierar ett antal roller medlemmar kan 
inta i brand communities, vilka bland annat innefattar “mentorer”, som delar kun-
skap och lär andra, eller “hjältar” vars roller blir som förebilder att se upp till (ibid.). 
I vissa brand communities anses det även viktigt att vara hängiven till varumärket av 
rätt  anledningar. Medlemmar med “fel anledningar” avslöjas ofta då de misslyckas 
att anpassa sig efter ett brand community:s kultur eller historia (Muniz & O’Guinn 
2001:419).

Värdeskapande inom brand community
Schau, Muniz och Arnould (2009) identifierar ett antal metoder medlemmar kan 
använda för värdeskapande inom brand communities. Det är i mångt och mycket 
genom dessa metoder någon går från bara en beundrare till en  fantast och anhängare 
av ett varumärke (ibid.:38). Schau, Muniz och Arnould (2009:33-34) kategoriserar 
dessa metoder i fyra kategorier: socialt nätverkande, hantering av intryck, engagemang i 
community:t och användning av varumärket.

I “socialt nätverkande” ingår bland annat ”välkomnande” och ”empati”, och innebär 
i en brand community-kontext bland annat att välkomna nya medlemmar, integrera 
dem socialt samt finnas där som stöd i både varumärkesrela terade problem och per-
sonliga problem. Det “sociala nätverkandet” kan också fungera på motsatt sätt genom 
att medlemmar försöker avråda eller avskräcka människor från ett visst brand commu-
nity (Schau, Muniz & Arnould 2009:43).

“Hantering av intryck” innefattar enligt Schau, Muniz och Arnould (2009:43) bland 
annat metoder för att inspirera andra att ta del av varumärket, visa positiva aspekter 
av varumärket och även metoder för att rationalisera sitt eget förhållande till, eller 
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användning av, varumärket. Medlemmar kan genom metoderna fungera som ambas-
sadörer för varumärket (ibid.:34).

Under “engagemang i community:t” samlas värdeskapande metoder som används för 
att betona och garantera mångfalden eller särskilja medlemmarna i ett brand com-
munity. Dessa metoder innefattar exempelvis köp av varumärkesmemorabilia med 
koppling till minnen av varumärket, till exempel en t-shirt från första kontakten med 
varumärket (Schau, Muniz & Arnould 2009:34-35):

“These practices are competitive and provide members with social capital. Here, 
brand use is secondary to communal engagement.”
(Schau, Muniz & Arnould 2009:34)

Avslutningsvis finns olika metoder samlade under ”användningen av varu märket” 
vilket innefattar värdeskapande i form av att anpassa varumärket kring sig själv eller 
att försöka hjälpa varumärket med lösningar eller förbättringar i syfte att också förbät-
tra community:t (Schau, Muniz & Arnould 2009:45-46).

Kritiska till andra varumärken
Inom teorin om brand community nämns även ett slags motstånd från medlem-
mar mot andra varumärken i det egna brand community:s närhet. Medlemmar av 
ett brand community med konkurrenskraftig marknad kan uppleva och enas kring 
ett förakt mot andra varumärken som rör sig just i kring samma marknad (Muniz & 
O’Guinn 2001:420-421). Inom dessa typer av brand communities kan varumärken 
därmed av medlemmarna antingen anses legitima eller icke-legitima beroende på deras 
position, trovärdighet och styrka gentemot det varumärket community:t kretsar kring 
(ibid.). Detta påpekar även Pongsakornrungsilp och Schroeder (2011:317) som menar 
att medlemmar i ett brand community, som medskapare av kulturen och historien, 
kan känna sig utnytt jade av varumärket. Detta om varumärket exempelvis väljer att 
ändra eller frångå det medlemmarna och varumärket tillsammans byggt upp.

2.4 Sponsorskap och kommersialisering
Då DreamHack dels kan antas vara ett brand community, vilka enligt Muniz & 
O’Guinn (2001:415) ofta är kommersialiserade, samt har sett en ökning av spon-
sorer på 500 procent under de gångna tio åren (Dreamhack 2015b; WebArchive 
2015), finns det anledning till att titta på DreamHack ur perspektiv av sponsorskap, 
kommers ialisering och kongruens. Sponsorskap och kommersialisering blir relevanta 
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teoretiska utgångspunker i och med den observerade ökningen och kongruens i och 
med det växande antalet sponsorer som vanligtvis inte kopplas till gamerkultur.

I analyskapitlet presenteras även ett alternativt teoretiskt perspektiv i form institu-
tionalisering som kan hjälpa till att förklara kommersialiseringen av DreamHack samt 
respondenternas reaktioner på detta. Detta eftersom kommersialiseringen av Dream-
Hack kan anses vara en effekt av en anpassning till omvärldens krav och förväntningar 
på evenemanget.

2.4.1 Sponsorskap

Lee, Sandler och Shani (1997:161) menar att termen “sponsorskap” kan användas för 
att löst beskriva de arrangemang mellan företag som bidrar med någon form av till-
gång (t.ex. pengar eller produkter) och evenemang eller organisationer som förmånsta-
gare för dessa tillgångar. Cornwell (1995:15) definierar å sin sida sponsorskap som ett 
“genomförande av marknadsföringsaktiviteter i syfte att bygga och kommunicera en 
association till ett sponsorskap”.

De senaste 30 åren har det gått att se en kraftig ökning av sponsorskap som verktyg för 
marknadskommunikation (Grohs & Reisinger 2014:1018). Under 2015 beräknade 
sponsorskapskonsulterna tillika undersökningsföretaget IEG (2015) att 57,5 biljoner 
dollar skulle spenderas på sponsorskap globalt, en ökning med 4.1 % sedan 2014. I 
Nordamerika beräknades 70 % av dessa pengar spenderas på sportevenemang (ibid.). 
Denna ökning har även resulterat i att sponsorskap blivit allt mer populärt som for-
skningsområde (se d’Astous & Bitz 1995:6; Meenaghan 2001:96-97).

Sponsring av evenemang
En av de unika fördelarna med att sponsra just evenemang är att det ger sponsorn 
möjlighet att smälta in i en samlingsplats som engagerar konsumenterna (Close, 
Finney, Lacey & Sneath 2006:422). De menar vidare att om sponsorn på ett genom-
tänkt sätt implementerar sponsringen i evenemanget så kan konsumenterna snarare se 
på sponsorns kommunikation som en del av evenemanget och inte som varumärkes-
kommunikation (ibid.).

Meenaghan (2001:101) nämner en annan fördel med sponsorskap av just evenemang, 
nämligen att sponsorskapet genom detta ofta uppfattas som “goodwill” snarare än 
reklam. Detta, menar han, tycks leda till en ökad mottag lighet bland konsumenterna, 
något som annars ofta inte utlöses av reklam. Upplevelsen av sponsorskap som good-
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will skapas ofta tack vare att konsumenterna ser sponsorskapet som ett bidrag till 
samhället eller till en aktivitet de bryr sig mycket om (ibid.:102).

Motiven till sponsorskapen bygger på att företagen dels vill öka varumärkes-
kännedomen och dels på att de vill etablera, stärka eller förändra varumärkets image 
(Gwinner & Eaton 1999:48). Det stora målet är dock enligt Crompton (2004:27) 
främst att öka försäljningen och det är, menar han, detta som företagen förväntar sig 
att investeringen i sponsorskapet ska mynna ut i.

Risker med sponsorskap
Stora satsningar på sponsorskap är dock inte alltid fördelaktigt. Speed och Thompson 
(2000:229) menar att företag som syns som sponsorer överallt får väldigt låg respons 
eftersom att de är “förväntade” som sponsorer. Företag som istället är starkt förknip-
pade med endast ett eller två evenemang får större fördelar i form av igenkänning och 
positiva reaktioner. Benveniste och Piquet (refererad i d’Astrous & Bitz 1995:9) menar 
även att regelbundet återkommande sponsorskap på evenemang är att föredra framför 
tillfälliga då det kräver tid att bygga förtroende hos deltagare.

Villkor för lyckat sponsorskap
Hur sponsorskap mottas kan påverkas av flera faktorer. Utöver exemplet nämnt 
ovan talar Meenaghan (2001:108) om “aktivitetsinblandning” och menar att män-
niskor som är väldigt involverade i den sponsrade aktiviteten kommer att uppskatta 
 välmenande sponsorskap i större grad, men att de också är mer känsliga mot spon-
sorexploatering. Till skillnad från människor med väldigt låg aktivitetsinblandning 
kommer de alltså att visa betydligt mer fientlighet gentemot en sponsor som utnyttjar 
aktiviteten.

Anderton (2011) menar också att sponsorerna måste aktivera besökarna för att spon-
sorskapet ska bli lyckat. En av de stora fördelarna med att sponsra festivaler är att 
företagen får tillgång till en lönsam målgrupp samtidigt som målgruppen har roligt 
(Anderton 2011:146). För att nå fram till målgruppen måste sponsorn dock skapa 
värde genom att bland annat erbjuda delaktighet, interaktion och någon form av spek-
takel (Anderton 2011:154). Vikten av att aktivera och engagera besökarna nämns även 
av d’Astous och Bitz (1995:10) som menar att det stärker de positiva associationerna 
till sponsorerna.

2.4.2 Kommersialisering

Ordet “kommersialisera” definieras av Nationalencyklopedin (Nationalencyklopedin) 
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som “att göra något till föremål för vinstgivande affärsverksamhet”. Peterson (2005:4) 
applicerar detta på idrott och menar att kommersialisering i det sammanhanget inne-
bär att idrottsevenemangen inte i första hand arrangeras för publiken och utövarna 
utan snarare för att ge vinst. Kommersialiseringen har ökat inom allt från evenemang 
generellt (se Lee, Sandler & Shani 1997) till idrottsevenemang specifikt (se Peterson 
2005), samt inom media (se Strömbäck & Jönsson 2005). Även kommersialiseringen 
av allmänna platser har ökat. Detta påbörjades redan 1890 och intensifierades därefter, 
vilket bland annat orsakade kritik för att tvinga på medborgarna reklambudskap vad 
de än gick, men också för vara vulgära i sin utformning och således förstöra de platser 
de placerades på (Baker 2007).

Kommersialisering av evenemang
Det är givet att stora evenemang är beroende av stödet från sponsorer. Samtidigt 
menar dock Lee, Sandler och Shani (1997:159) att det finns en växande rädsla för att 
kommersialiseringen, alltså den ökande mängden sponsorrelaterade marknadsförings-
aktiviteter, kommer att få evenemangen att förlora sin själ. Vidare menar de också att 
konsumenternas reaktioner på ökningen av marknadsföringsaktiviteter hänger ihop 
med deras attityder gentemot kommersialisering, och att detta även kan påverka kon-
sumenternas attityd gentemot evenemanget och dess sponsorer (Lee, Sandler & Shani 
1997:163).

Med samma kritiska ton menar McAllister (1996:214-215) att sponsorskap har 
anti-demokratiska element, då de med en agendasättande kraft har makten att välja 
vilka kulturella och sociala aktiviteter som får existera. Han menar också att kommer-
sialisering av evenemang bidrar till att bevara elitism, bland annat efter eftersom att 
sponsorerna får tillgång till VIP-biljetter som således blir otillgängliga för allmänheten 
och att biljettpriserna, till skillnad från vad många antar, går upp istället för ner. Detta 
eftersom att sponsorerna sätter press på att evenemangen ska bli större och bättre, 
vilket ökar utgifterna och får biljettpriserna att stiga (McAllister 1998:375).

I kontrast till detta menar dock Kenyon och Palmer (2008) att kommersialisering av 
evenemang inte nödvändigtvis behöver vara något negativt, och argumenterar istället 
för att sponsorskap bidrar till att göra bättre och större evenemang som ger besökarna 
en bättre upplevelse. Detta trots att de också uppmärksammar de negativa aspekterna 
som kan komma av kommersialisering, till exempel att företag som uppmuntrar till en 
ohälsosam livsstil sponsrar sportevenemang (Kenyon & Palmer 2008:36).
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Evenemangsbesökarnas inställningar gentemot kommersialisering
Besökarnas egna inställningar gentemot kommersialiseringen är dock kanske det 
sponsorerna främst bör ta i beaktning. I en studie av Grohs och Reisinger (2014) 
konstaterar de att besökarna på de sportevenemang de undersökt inte var så negativa 
till evenemangskommersialisering som de trott. Besökarna de talat med visar nämligen 
att de förstår hur sponsorerna bidragit till att evenemanget ska bli av och att de därför 
generellt inte ställer sig emot kommersialiseringen (ibid.:1023). Enbart i fall där spon-
sorskapsexponeringen blir väldigt hög reagerar besökarna negativt, då de i dessa fall 
upplever att sponsorn utnytt jar evenemanget. I likhet med Meenaghans (2001) studie 
visar denna att högt involverade besökare snarast visar tacksamhet gentemot sponsorer 
och att kommersialiseringen därför har en positiv inverkan på företagens image.

2.4.3 Kongruens

Inom sponsorskapsforskningen har det forskats mycket på nivå av kongruens mellan 
evenemang och företag, vilket innebär hur väl företaget och  evenemanget “passar ihop” 
(Ruth & Simonin 2003:22). Med andra ord hur väl företagets produkt, tjänst eller 
image passar ihop med det sponsrade evenemanget. McDonald (1991:36) beskrev 
även kongruens som företagets direkta eller indirekta relevans för evenemanget. Med 
direkt relevans menas att företaget inte går in med pengar utan snarare med produkter 
som passar i  sammanhanget, och med indirekt relevans menas att den bild människor 
har av företaget passar ihop med den bild de har av evenemanget (ibid.).

För att mäta kongruens mellan sponsor och sponsrat evenemang finns det enligt Shu, 
King och Chang (2015:767-768) fem faktorer att mäta efter. Första steget är att titta 
efter huruvida det finns en logisk koppling mellan evenemang och sponsor, sedan 
huruvida evenemangets image och sponsorns image liknar varandra. Därefter ifrå-
gasätts hur väl sponsorn och evenemanget passar ihop, huruvida de står för liknande 
saker och slutligen om det är vettigt att sponsorn sponsrar evenemanget.

Själv-kongruens och själv-sponsorkongruens
Inom kongruensforskningen talar forskare också om “själv-kongruens” och “själv-
sponsorkongruens”. Med själv-kongruens menar forskarna att konsumenter tenderar 
att köpa produkter eller varumärken som passar både deras sanna jag och deras 
idealbild av sig själva (Shu, King & Chang 2015:764). Appliceras detta på evene-
mangssponsorskap så menar Shu, King & Chang (ibid.) att den själv-kongruens som 
uppstår när evenemangsbesökarna känner att deras uppfattning av dem själva stäm-
mer överens med sponsorn eller dess produkter, kommer att påverka deras attityd 



22

gentemot sponsorn i en positiv riktning. När evenemangsbesökarna upplever att deras 
självuppfattning stämmer väl överens med sponsorns image skapas själv-sponsorkon-
gruens (ibid.).

Generellt sett leder kongruenta samband mellan sponsor och sponsrat evenemang 
till en mer fördelaktig attityd gentemot sponsorn (se Shu, King & Chang 2015:762; 
Lacey & Close 2013:224; Prendergast, Poon & West 2010:223; Speed & Thompson 
2000:235). Hög kongruens har också visats leda till ökade köpavsikter och personer 
som upplever hög själv-kongruens gentemot sponsorn kommer därför, med större san-
nolikhet, att köpa sponsorns produkter efter evenemanget (Close, Krishen & Latour 
2009:282).  

Utfall av inkongruenta samarbeten 
Ett sponsorskap som saknar imagekongruens såväl som funktionell kongruens skulle 
med stor sannolikhet kunna ha samma resultat som att inte sponsra evenemanget alls, 
då besökarna skulle avfärda sponsorskapet och/eller uppleva förvirring över imageskill-
naden mellan evenemang och sponsor (Prendergast, Poon & West 2010:216-217). 
Det är således viktigt att företaget tänker igenom vilka evenemang de väljer att spon-
sra, då ett illa valt sponsorskap skulle kunna vara fullständigt olönsamt. Inkongruenta 
samarbeten kan även aktivera eller stärka konsumenternas tro om att sponsorn främst 
har själviska motiv snarare än altruistiska (Rifon et al. 2004:31).

Dock finns det även forskare som kommit fram till att åtminstone en mild grad av 
inkongruens kan vara gynnsamt. Mild inkongruens leder, enligt Meyers-Levy och 
Tybout (1989:51-52) till ett ökat intresse och en mer positiv utvärdering av spon-
sorskapet hos konsumenterna. Detsamma gäller dock inte för extrem inkongruens, 
som snarare leder till förvirring och irritation hos konsumenterna (ibid.:40). Detta 
styrks även av d’Astrous och Bitz (1995) som i sin forskning finner starkt stöd för sin 
hypotes om att det går att se en tydlig förbättring av sponsorns image när kongru-
ensen går från svag till mild, men att den sedan inte fortsätter att förbättras när kon-
gruensen ökar.



23

3. Metod
3.1 Kvalitativ metod
Eftersom denna studie ämnar söka djupare förståelse för subkulturen gamers och 
genom dem få insikt i DreamHack som brand community och kommersialiserat 
evenemang lämpar sig en kvalitativ metod. Detta då den  kvalitativa forskningen syftar 
till att klargöra innebörden av, egenskaperna hos eller meningen med ett visst fenomen 
(Widerberg 2002:15). En kvalitativ studie gör det även möjligt att skildra responden-
ternas åsikter och synsätt (Yin 2011:20).

3.2 Metodval: Intervjuer
För insamling av data i den här studien valdes samtalsintervjuer, främst av respondent-
karaktär, vilket lämpar sig bra när resultaten ämnar uttala sig om människors livsupp-
fattning och meningen de tillskriver vissa fenomen (Esaiasson, Giljam, Oscarsson & 
Wängnerud 2012:252-253). Detta ligger även i linje med denna studies syfte. Genom 
intervjuer ges också möjligheten att ställa öppna frågor och själva välja ordningen de 
ställs i vilket således möjliggör utvecklande följdfrågor, och bidrar till fler nyanser samt 
större förståelse (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015:38). Det ges även möjlighet att 
ta del av både tankar och bakomliggande resonemang kring varför människor gjort på 
ett visst sätt, samt hur de uppfattar och reflekterar kring olika fenomen (ibid.:53).

Dessutom genomfördes en samtalsintervju av informantkaraktär, en intervjuform 
där svarspersonen enligt Esaiasson et al. (2012:227-228) främst fungerar som en 
informationskälla. Syftet med intervjun var således att få insikt i ett utvalt företags 
varumärkes kommunikativa arbete på DreamHack Winter 2015, samt hur de reson-
erade kring målgruppen gamers.

3.2.1 Urval av respondenter

Innan valet av respondenter gjordes på plats på DreamHack Winter 2015 diskuterades 
en slags variationsram av författarna. Detta för att uppnå en  maximal variation bland 
respondenterna (Esaiasson et al. 2012:259-260). I den ingick ett krav på att respond-
enterna var på DreamHack med bokad bords plats för medtagen dator i syfte att spela, 
vilket kunde avgöras av färgen på deras inträdesband som i år var i färgen blå. Anled-
ningarna till detta var att det kunde antas att de spelande deltagarna var en del av 
subkulturen gamers och således av större relevans för studien. Följaktligen kunde de 
även antas ha en starkare relation till, och djupare insikt i, evenemanget.

Därefter bestämdes att de även skulle ha en varierande ålder från 16 år, det vill säga 
gymnasieålder, och uppåt. Detta eftersom att det bedömdes att personer över 16 år 
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skulle kunna tillföra djupare insikter och således bidra med mer givande material till 
studien. Slutligen skulle även vilket kön en person ansåg sig tillhöra samt hur många 
gånger personen varit på DreamHack tas i beaktan när valet av respondenter gjordes. 
Dock eftersträvades inte en jämn könsfördelning utan fokus låg snarare på en bred 
variation i ålder och antalet besök på DreamHack. Detta för att öka chanserna att få ta 
del av ett brett spektrum av åsikter och insikter och därmed få ett så allsidigt material 
som möjligt.

Valet av respondenter skedde sedan strategiskt med denna variationsram som 
förutsättning. Antalet respondenter diskuterades även och det konstaterades att 
intervjuerna skulle fortgå till en teoretisk mättnad uppnåtts, det vill säga när respond-
enterna slutat tillföra något nytt material till undersökningen (Esaiasson et al. 
2012:261; Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015:42). Intervjuerna skulle även fortsätta 
tills en tillfredsställande variation uppnåtts. Som en slags säkerhet bestämdes dock att 
minst 6-8 intervjuer skulle genomföras, vilket också Eriksson-Zetterquist och Ahrne 
(2015:42) menar kan ses som ett minimum för en intervjustudie.

3.2.2 Urval av informant

Valet av företag för informantintervjun gjordes strategiskt utifrån den lista av spon-
sorer som gick att finna på DreamHacks hemsida (DreamHack 2015b). Valet blev 
livsmedelsföretaget Estrella, ett företag som arbetat med DreamHack vid flera till-
fällen och som därför kan anses ha insikt i evenemanget och dess målgrupp vilket 
således gjorde dem relevanta för denna studie. Valet av informant motiveras med att 
intervjupersonen genom sin position på företaget förväntas besitta relevant kunskap 
för studien (Esaiasson et al. 2012:260). I den här studien valdes Estrellas Senior Brand 
Manager and Budget Communications Manager Lisa Müller till informantintervjun 
efter att hon bekräftat sitt ansvar för varumärkeskommunikationen på DreamHack 
och således sågs som en väsentlig informationskälla.

3.2.3 Intervjuguide

Inför respondentintervjuerna utformades en intervjuguide (se bilaga 2) som strukture-
rades efter olika teman. De olika temana utformades efter studiens teoretiska referens-
ramar och syftade, som Esaiasson et al. (2012:264) påpekar, även att koppla till den 
problemformulering studien har. Studiens intervjuguide följde sedan till stor del den 
struktur som Esaiasson et al. (2012:264-265) presenterar i form av inledande frågor 
för att initialt etablera en bra relation och skapa en god stämning inför de öppna och 
bärande tematiska frågorna. Alla frågor i intervjuguiden fick utrymme för följdfrågor. 
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Vidare påpekar Esaiasson et al. (2012:259) vikten av och utmaningen i att komma 
respondenterna nära. I denna studie lades stor vikt vid de inledande frågorna då en 
bra  relation ansågs betydelsefullt för att svaren på de tematiska frågorna skulle bli så 
uttömmande och givande som möjligt.

Eftersom informantintervjun endast genomfördes i syfte att ta del av bakgrundsin-
formation kring det undersökta fenomenet utformades här en aningen mindre 
omfattande intervjuguide (se bilaga 3). Intervjuguiden utformades med liknande 
tematisering av frågorna som i intervjuguiden för respondenterna, där inledande 
frågor följdes upp av mer bärande tematiska frågor.

3.3 Insamling och sammanställning av data 
3.3.1 Tillvägagångssätt respondentintervjuer

Respondentintervjuerna skedde på plats på DreamHack Winter 2015 i Jönköping 
med 13 stycken respondenter. Dessa respondenter tillfrågades och valdes, utifrån vari-
ationsramen, vid en rad olika tillfällen och på olika platser under evenemanget. I vissa 
fall kunde även respondenterna peka i riktning mot andra personer som var av intresse 
för studien, något Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015:41) menar är bra i under-
sökningar kring olika fenomen. Intervjuerna genomfördes därefter på platser som 
under evenemangets första dag letats upp och identifierats som tystare och lugnare 
miljöer. Detta i syfte att få respondenterna att under intervjumomentet känna sig så 
bekväma som möjligt (Esaiasson 2012:268).

Tolv av de 13 intervjuerna spelades in och en antecknades för hand. Detta eftersom 
att respondenten inte ville bli inspelad. Det ansågs dock inte ha någon betydande 
påverkan på resultatet förutom att intervjun, på grund av att varje svar skrevs ner 
för hand, tog lite längre tid att genomföra än övriga tolv. Till inspelningarna av 
intervjuerna användes inspelningsfunktionen på respektive författares mobiltelefon. 
Efter intervjuerna genomförts transkriberades dem och sammanställdes tillsammans 
med eventuella anteckningar från intervjutillfället.

3.3.2 Tillvägagångssätt informantintervju

Informantintervjun genomfördes över telefon då Estrella har sitt huvudkontor i 
Göteborg och tid samt ekonomi förhindrade att intervjun genomfördes på plats. 
Intervjun genomfördes med båda författarna närvarande, dock leddes intervjun av 
den ena författaren medan den andra lyssnade och antecknade. Precis som övriga 
intervjuer spelades den in med en mobiltelefon och transkriberades i nära samband 
med intervjutillfället.
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3.3.3 Sammanställning av resultat

För att få en bra överblick över materialet sammanställdes samtliga respondenters svar 
under respektive tema och fråga. Detta för att enkelt kunna se likheter och skillnader 
i svaren hos respondenterna. Därefter skrevs det sammanställda dokumentet ut och 
placerades överskådligt för att underlätta genomgången av materialet. Under tiden 
materialet granskades fördes även diskussioner mellan författarna vilka noterades 
för att insikterna inte skulle gå förlorade. Slutligen markerades också flera citat som 
upplevdes betydelsefulla och användbara för den kommande analysen.

3.4 Metodproblem
Innan materialinsamlingen påbörjades uppstod en osäkerhet då DreamHack, för för-
fattarna, var en outforskad miljö. På förhand fanns en oro för arbetsmiljön på evene-
manget och att det skulle vara svårt att finna bra  platser att genomföra intervjuerna på. 
Väl på DreamHack konstaterades det även att evenemanget, till stor del, var högljutt 
och intensivt. Eftersom samtals intervjuer förslagsvis ska genomföras i lugnare miljöer 
där respondenten kan känna ro (Esaiasson et al. 2012:268), spenderades den första 
dagen på DreamHack med att hitta platser eller miljöer på området som var lugnare 
och passande för att genomföra intervjuerna i. I och med den oro som på förhand 
existerade var detta dock något som var planerat och således också något som det dis-
ponerats tid för.

Inför och under metodutförandet fanns även en medvetenhet om att intervjuaref-
fekter såsom medveten eller omedveten påverkan av intervjuaren kan förekomma vid 
genomförandet av en samtalsintervju (Esaiasson et al. 2012:235). Även om detta kan 
ha förekommit vid enstaka tillfällen var det dock inget som upplevdes påverka eller 
vara avgörande för resultatet av intervjuerna.

En svårighet som uppkom var att hitta respondenter som faktiskt kunde och ville 
ställa upp på intervjuer. Detta samtidigt som det, från författarnas sida, tidvis upplev-
des som jobbigt att gå fram och fråga om tänkbara respondenters tid. Att få ett “nej” 
av en möjlig respondent kändes som en större motgång än vad svaret “ja” kändes som 
en framgång. Flera tillfrågade var inte mottagliga för erbjudandet om en intervju och 
mer tid än beräknat krävdes för att finna respondenterna.

I efterhand har det även reflekterats över att det ibland kunde upplevas som en svårig-
het att fånga upp möjligheterna till att följa upp frågor. I stunden kunde det kännas 
svårt att slappna av och gå ifrån den intervjuguide som upprättats. Det blev således 
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svårt att alltid vara uppmärksam på öppningar till relevanta följdfrågor. Detta ansågs 
dock inte ha någon betydande inverkan på det slutgiltiga resultatet då det endast skedde 
vid ett begränsat antal tillfällen och att materialet trots detta ändå var tillräckligt.

3.5 Validitet och reliabilitet
Validitet, eller studiens giltighet, är ett centralt begrepp i alla studier och huruvida 
den är hög eller låg beror främst på om undersökningen mäter det den ämnar mäta 
(Esaiasson et al. 2012:57). Validitetsbegreppet innefattar två olika kategorier i form 
av intern respektive extern validitet. Den interna validitetens styrka är beroende 
av i vilken grad studien har systematiska och slumpmässiga mätfel (Esaiasson et al. 
2012:58-63). De systematiska felen är ett resultat av en svag operationalisering, eller 
svag begreppsvaliditet, och användandet av ett bristande mätinstrument, medan de 
slumpmässiga felen som påverkar studiens reliabilitet ofta är slarvfel (Esaiasson et al. 
2012:58-63).

Den här studien har använt sig av två intervjuguider som utarbetats med grund i de 
teoretiska ramverk studien lutar sig mot. Detta leder till att studiens begreppsvaliditet 
kan ses som god. Gällande en studies frånvaro av slumpmässiga fel, dess reliabilitet, så 
rör det exempelvis hörfel eller slarvfel i samband med insamlingen av materialet (Esai-
asson et al. 2012:63). Under intervjuerna, det vill säga insamlingen av det empiriska 
materialet, användes i de flesta fall mobiltelefoner för inspelning samtidigt som det 
skriftligt antecknades under intervjuernas gång. Detta för noggrannhetens skull och 
för att minska risken för slarvfel. De slumpmässiga felen kan därför ses som få, vilket 
medför att studiens reliabilitet blir hög. Enligt Esaiasson et al. (2012:63) ligger en god 
begreppsvaliditet och hög reliabilitet till grund för en bra resultatvaliditet.

Begränsningar
Den här studien är väl medveten om dess begränsningar, i form av den externa valid-
iteten. En studies externa validitet syftar till möjligheterna att generalisera resultaten 
till en större population än den som studerats (Esaiasson et al. 2012:58). I den här 
studien har syftet aldrig varit att generalisera resultaten i en större kontext vilket gör 
den externa validiteten irrelevant. Med bakgrund i studiens syfte och metodval blir 
således den externa validiteten låg.

3.5.1 Replikerbarhet

Replikerbarhet syftar till studiens möjlighet att göras om under liknande omständi-
gheter med samma resultat (Esaiasson et al. 2012:334). Som metod i den här studien 
användes samtalsintervjuer i syfte att få djupare förståelse för och insikt i fenomenet 
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DreamHacks deltagare. Även om det upptäcks att svar återkommer efter ett antal 
intervjuer så är ingen intervju den andra lik, vilket också Eriksson-Zetterquist och 
Ahrne (2015:53) menar är en av intervjuns styrkor. Detta kan dock leda till att en 
intervju också är svår att exakt replikera. Även om intervjuguiden följts tillkommer 
följdfrågor i stunden som är ställda i förhållande till respondentens unika svar. Skulle 
intervjuerna genomförts med andra respondenter skulle således svaren och eventuella 
följdfrågor inte nödvändigtvis bli exakt samma. Dock kunde återkommande mönster i 
svaren identifieras vilket tyder på att liknande svar och resultat skulle uppkommit även 
om andra människor intervjuats.
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4. Resultat
4.1 Respondentintervjuer
Resultatet är hämtat ur de 13 intervjuer med spelande deltagare på DreamHack 
Winter 2015 som ägde rum mellan 27-28 november. 

4.2 Att vara en gamer
Resultatet kommer inledningsvis att behandla respondenternas beskrivningar av sig 
själva och gamers. Detta för att ge en inblick i och förståelse för vilka det är som 
besöker DreamHack.

4.2.1 Definitionen av en gamer

På frågan om vad en gamer är för respondenterna skiljde sig definitionerna åt en del. 
Några nämnde den stereotypiska gamern, en i regel svettig kille som inte bryr sig om 
sitt yttre, inte vill växa upp, lever på skräpmat och som spelar istället för att jobba:

“I mina ögon är en gamer någon som sitter och spelar och tar det seriöst och 
vill utvecklas och vill köra på. I andras ögon är en gamer en person som inte 
har något jobb, som sitter framför tvn och spelar tv-spel och dator från fyra på 
eftermiddagen, för det är då man stiger upp, så sitter man till sex på morgonen. 
Dricker cola, beställer pizza…” – Respondent 3 [2015-11-27]

Centralt för en gamer beskrevs dock intresset och passionen för spel och så kallad 
nördkultur. Det handlade för de flesta inte nödvändigtvis om hur mycket en person 
spelar utan att personen spelar och tycker om det. Återkommande var också hur flera 
respondenter beskrev olika typer av gamers som “casual” respektive “hardcore”, ber-
oende på grad av intresse:

“Oavsett om man är hardcore gamer eller casual gamer så älskar man spel och 
man älskar liksom att få göra något annat än att leva det vanliga livet och bara gå 
till jobbet och så.”
 – Respondent 5 [2015-11-28]

De flesta av de tillfrågade respondenterna identifierade sig som gamers på olika nivåer 
och grundade det i sin stora passion och kärlek för spel. Flera respon denter passade 
med andra ord in i den ram som de satt upp för vad en gamer är. Ett par respondenter 
menade dock att de inte ser sig själva som gamers och att det beror på att de inte har 
spel som största intresse utan bara spelar ibland.
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Olika grupperingar
Vidare beskrev flera respondenter hur det bland gamers också finns flera sub-grupper-
ingar. Dessa gick att definiera på olika sätt, bland annat genom vilken kategori av spel 
en person spelar, det vill säga om det till exempel är FPS (First Person Shooter) eller 
strategispel. Ett annat sätt att definiera dem var genom vilket specifikt spel de spelar. 
En respondent beskrev hur olika spel omges av olika kulturer:

“Det kan faktiskt variera mellan olika gamers. För att en gamer är inte bara 
baserad på själva ordet gamer utan på spelet den spelar. Du har en gamer som kan 
spela LoL (League of Legends) som exempel, bara det är en kultur i sig. Sen har 
du en som spelar CS (Counter-Strike) och sedan någon som spelar WoW (World 
of Warcraft). Å sen däremellan har du alla som spelar de härliga småspelen och 
som Cities: Skyline eller SimCity eller Minecraft. Du är fortfarande gamer men 
du kan vara öppen för fler kategorier [...]” 
– Respondent 11 [2015-11-27]

Stor variation bland gamers
Sett till de gamers som besöker DreamHack menade dock respondenterna återigen att 
spelandet var det centrala och att personlighetsdrag kan variera. Några av responden-
terna påpekar att de sett gamers med LAN-plats i flera olika åldrar, vissa uppemot 50 
och 60 och andra ner mot åtta eller tio. De menade även att graden av social förmåga 
skiljer sig och att de gamers som väljer att åka på DreamHack eventuellt motsvarar 
den mer sociala delen av subkulturen.

4.3 Fenomenet DreamHack
Nedan beskrivs fenomenet och LAN:et DreamHack utifrån gamers syn på och rela-
tion till evenemanget. Detta för att skapa en bild av vad DreamHack har för betydelse 
för dem samt vilka känslor och vilken gemenskap som omger evenemanget.

4.3.1 Evenemangets betydelse för gamers

DreamHack beskrevs av respondenterna som en plats där de kan samlas med andra 
runt spelandet. En plats där de två gånger om året kan leva ut sin kärlek till spel, nörd-
kultur och data tillsammans med likasinnade. En social  gemenskap och en mötesplats 
för ett intresse. Flera respondenter förknippade DreamHack med en känsla av semes-
ter, en plats där de kan ta det lugnt, koppla bort sig själva från verkligheten för ett tag 
och bara spela:

“Ja men man äter när man är hungrig, sover när man är trött, man har liksom 
inte någon press på någonting utan man kan liksom bara spela, kolla film, kolla 
mässan…” – Respondent 10 [2015-11-28]
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När det kom till varför respondenterna var där blev gemensamt för flera av dem att 
de, på DreamHack, fick möjlighet att tillsammans med sina vänner samlas och spela 
på samma plats. Många nämnde också upplevelsen och atmosfären kring DreamHack 
som anledningar till att åka dit, något som de också menade ramar in DreamHack.

4.3.2 DreamHacks rykte

Flera respondenter nämnde hur det pratas om DreamHack i både positiv och negativ 
bemärkelse. Det positiva kommer ofta från de som redan är en del av DreamHack och 
gamerkulturen medan de negativa rösterna som hörs är människor som saknar insikt i 
och förståelse för DreamHack som fenomen och för människorna där.

“Bland polarna känns det som att det är en otrolig töntstämpel, i alla fall bland 
mina polare. Men ja, det är för att det är kanske 10-20 pers som lirar och sen har 
man kanske ytterligare 20-40 som inte förstår sig på det här med gaming. Och 
där är ju DreamHack en plats för rediga töntar som inte har växt upp. Men det är 
ju inte så vi ser det, det här är ju en hobby som man ägnar sig åt för att det är kul 
att lira.” – Respondent 4 [2015-11-27]

4.3.3 DreamHack som mötesplats

De tillfrågade som var där för första gången fick också frågan om de varit rädda för att 
inte passa in eller känna sig välkomna på DreamHack innan de åkte dit. Detta var det 
dock ingen som upplevde som något problem. Istället menade dessa respondenter att 
gamers utgör en stor del av vänskapskretsen de omger sig med till vardags och att de 
därför visste vad de kunde förvänta sig på plats. Gemensamt för de flesta respondenter 
var också att de via DreamHack lärt känna många nya vänner. En del respondenter 
uppgav att det endast är på DreamHack de träffar varandra i verkliga livet och att de 
annars bara spelar med varandra online. En respondent uppgav också att en av de 
bästa aspekterna med DreamHack är hon får möjlighet att sätta ett ansikte på per-
soner hon tidigare bara spelat och pratat med över internet.

4.3.4 Gemenskapen kring evenemanget

Gemenskapen bland gamers på DreamHack framställdes av alla respondenter i 
första hand som bra. Deltagare på DreamHack beskrevs generellt som trevliga och 
hjälpsamma. Ofta förenas deltagarna i det gemensamma intresset för spel. Samtidigt 
beskrevs dock en baksida av flera respondenter som menade att det finns en form 
av elitism inom gamerkulturen som tas i uttryck på DreamHack. Med detta syftade 
respondenterna på att vissa gamers tenderar att trycka ner andra, främst tjejer, på 
grund av att de spelar “fel” spel, spel som inte anses tillräckligt häftiga. Att de inte 
anses lika bra på att spela kunde också ligga till grund för kritik:
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“Tjejer blir mer bedömda inom spelvärlden. De får mer kritik när de är dåliga, 
får folk reda på att du är tjej online, då får du... så fort du gör något dåligt då är 
det på grund av att du just identifierar dig som tjej som du är dålig. Det är inte på 
grund av att du är en dålig spelare utan det är på grund av att du är en tjej, vilket 
är väldigt tråkigt.” – Respondent 5 [2015-11-28]

Trots att DreamHack överlag skildrades som en bra och stark gemenskap så menade 
tre av veteranerna som varit där i sju, tio respektive 20 år att DreamHack blivit för 
“mainstreamt”, det vill säga att det inte längre bara är gamers som kommer dit utan att 
“alla” nu kommer dit:

“[...] det är inte den här hardcore gaming-kärnan längre, det börjar tappa lite det 
här vad DreamHack var förr. Det var till för gamers absolut inget annat [...] men 
det är väldigt mycket mainstreamt, så kallade “svenssons”, normalt folk som vi 
kallar dem, de är här och det gör att DreamHack inte känns lika speciellt för oss 
som det gjorde förr. Det här var vårt.” 
– Respondent 8 [2015-11-27]

Grupperingar bland besökare
Vidare skildrades en bild av olika grupperingar bland besökare på DreamHack. Exem-
pelvis formas grupper baserat på nationalitet eller ålder men också baserat på vilket 
spel en person spelar, vilket påminner om de grupperingar respondenterna tidigare 
nämnde inom gamerkulturen. Just åldersgrupperingarna upplevde några av respond-
enterna som problematiska då allt yngre gamers börjat hitta till Dreamhack. Respond-
enterna förstod inte riktigt vad de har att göra på DreamHack i så ung ålder:

“Samtidigt känner jag att man inte har någon respekt för de yngre längre, folk går 
runt och typ kan putta på dem för de är små. Förut tog man hand om de yngre, 
det finns inte på samma sätt längre…” – Respondent 7 [2015-11-28]

4.3.5 Evenemangets förändring

Flera respondenter upplevde också att DreamHack har genomgått både positiva och 
negativa förändringar. Många av förändringarna som DreamHack försökt sig på i 
form av att exempelvis ändra festivalupplägget eller möbleringen har bemöts negativt 
och således har flera av förändringarna endast blivit tillfälliga beskriver två respond-
enter. Samtidigt uttryckte ett antal respondenter hur de förändringar som bestått 
förändrat en del av känslan på DreamHack men att det aldrig skulle innebära att de 
slutade komma dit:

“Men jag har kommit hit i sju år, sedan jag var fjorton år och jag kommer 
fortsätta komma till DreamHack, oavsett…” – Respondent 7 [2015-11-28]
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De menade också att vetskapen om att DreamHack i princip alltid är detsamma är 
det som gör festivalen så attraherande och bra. Exempelvis beskrevs en återkommande 
företeelse där DreamHack inledningsvis har lamporna tända i LAN-hallarna för att ge 
LAN:ande deltagare bättre möjligheter att se när de kopplar in datorn. Efter ett par 
timmar när de flesta har kopplat upp sin dator släcks lamporna till allas förtjusning, 
jubel och applåder. Vidare menade även ett antal respondenter att de tydligt märkt av 
en tillväxt sett till deltagare och arrangemang, vilket de menar fungerar som en bekräf-
telse på att gamerkulturen generellt sett blivit mer accepterad.

4.4 Ökad varumärkesnärvaro på DreamHack
Slutligen presenteras här gamers inställningar till den ökade varumärkesnärvaron på 
DreamHack. Detta för att visa vad närvaron har för påverkan på deras syn på och rela-
tion till evenemanget. 

4.4.1 Varumärkesnärvarons positiva bidrag

Den ökade mängden sponsorskap på DreamHack ansågs generellt öka bekräftelsen 
av evenemanget och gamerkulturen och ansågs även stärka e-sporten i stort. Bland 
majoriteten av respondenterna rådde en mycket positiv inställning till företagens när-
varo då de uttryckte medvetenhet till varför företagen är där och vad de bidrar till:

“Vi måste ha sponsorer för att det ska gå runt, annars om det inte hade funnits 
sponsorer hade priserna varit skithöga. Alltså jag menar en tredagarsbiljett är inte 
så farligt dyrt, hade det inte varit för sponsorer hade de säkert kostat två tusen 
spänn styck utan problem.” – Respondent 8 [2015-11-27]

“Det är bara kul. Att kunna dras av de stora företagen, för de anordnar ju någon 
form av evenemang, utställningar, du får se nya produkter... Och man vet fram-
förallt att det krävs sponsring för att få ett så här stort evenemang att gå ihop, så 
det är ju bara bra. Alltså ju fler sådana som kan vara på plats desto bättre är det ju. 
Är det bara en eller två så blir det ju ett ganska smalt utbud att kika på, men ju 
fler det är desto bättre.” – Respon dent 4 [2015-11-27]

“För mig blir det väl mer riktigt på något sätt. Att det blir som en bekräftelse att 
det här är liksom inte bara en töntig subkultur längre utan att det är företag här 
betyder att det finns pengar att tjäna på det. Vilket i sin tur blir som en bekräf-
telse att det faktiskt är någonting man kan syssla med på något sätt.” – Respondent 
10 [2015-11-27]

Ett flertal respondenter pratade om kommersialiseringen som en självklarhet då de 
menade att företagen förstått storheten i DreamHack och att det finns pengar att 
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tjäna där, och att det således uppstår en win-win-situation där både DreamHack och 
sponsorerna gynnas. De menade även att DreamHack inte skulle kännas lika stort 
utan sponsorerna. Vidare pekade också flera av respondenterna på just möjligheten 
till att testa och köpa nya produkter som en stor förmån med kommersialiseringen 
av DreamHack. Även den aktivering som företagen erbjuder, det vill säga de tävlin-
gar och evenemang som de arrangerar, uppskattades av ett flertal respondenter. De 
menade att företagens närvaro bidrar till en variation av aktiviteter, en ytterligare 
dimension av DreamHack, då det finns annat att göra än att bara spela.

4.4.2 Passande och opassande varumärken

Många av respondenterna hade inledningsvis inte reflekterat över det faktum att 
företag som inte passade in på evenemanget fanns på plats. Dock tycktes det, när 
respondenterna väl började fundera över frågan, inte spela någon större roll vilken typ 
av företag som fanns på plats. Många av respondenterna talade om fördelarna med att 
företag som de inte normalt sett kopplar till datorer och teknik närvarar, då de visar 
att det finns en värld utanför spelet. De menade också att det är bra att det finns en 
bredd då DreamHack har många yngre besökare som kan behöva vägledning i allt 
från hur de hanterar mobbing till karriärsval. Tre respondenter nämnde även Försvars-
makten och hur de ger besökarna möjlighet att testa på en verklighet som inte nöd-
vändigtvis skiljer sig speciellt mycket från spelens värld, men också hur de kan fungera 
som vägledning för de yngre deltagarna:

“Och Försvarsmakten, det är ju ett jättebra evenemang för dem att göra reklam på 
för det finns så många tonårspojkar här som inte riktigt vet var de vill i livet och 
som bara ‘Åh Försvarsmakten! Där kan man hänga i stången så många sekunder 
som möjligt, vi gör det!’.” – Respondent 3 [2015-11-27]

Ett fåtal respondenter visade dock viss skepticism gentemot de företag som vanligtvis 
inte kopplas till gaming. Även bland dessa respondenter var Försvars makten återkom-
mande vilka de menade hade börjat synas allt mer frekvent i samband med olika 
typer “nördevenemang”, exempelvis på Comic Con Gamex. De ansåg att det var 
konstigt och irrelevant att dessa företag väljer att kommunicera i en sådan här kontext 
samtidigt som de visade förståelse för att företagen vill få så mycket exponering som 
möjligt:

“Jag har faktiskt inte riktigt förståelse för det, det är väl, antagligen är det ju för 
att gamers ska få upp ögonen för andra saker också, samtidigt. Men ja…[...] det 
är ju det många sticker hit för att slippa egentligen så.”  – Respondent 12 [2015-
11-28]
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Saknade varumärken
På frågan om vilka företag respondenterna saknade menade de flesta att DreamHack 
redan har en bra variation och en stor bredd. De som dock nämnde företag som de 
saknade pratade främst om företag som kan ses som direkt passande på en digital 
festival som DreamHack, till exempel företag som tillverkar olika datorkomponenter 
och tillbehör. Endast en respondent nämnde en varumärkeskategori som stack ut från 
mängden:

“Jag skulle nästan vilja se kanske, jag har inte sett om det finns men kanske kost-
tillskott, för att få det lite mer mot hälsan. För det är ju jätteviktigt att man har en 
god hälsa när man spelar för att kunna bibehålla fokus och sitt liv i övrigt. Och 
som uppmuntrar till fysisk aktivitet utanför dataskärmen, så det skulle jag väl vilja 
se.” – Respondent 3 [2015-11-27]

4.4.3 Ömsesidig vinning

Den övervägande inställningen till såväl passande som opassande sponsorskap i den 
här kontexten var dock till synes positiv. Respondenterna visade förståelse för varför 
företag väljer att synas i den här kontexten och kunde även se hur företagen bidrar 
till att förhöja deras upplevelse på DreamHack. Som tidigare nämnt pratade många 
om fördelarna med att kunna upptäcka och köpa nya produkter på plats, gärna till 
specialpris, och återkommande var även här att respondenterna visade förståelse för 
hur sponsorerna bidrar till att stärka e-sporten och synen på gaming som livsstil. Det 
rådde en viss inställning till att DreamHack, och de gamers som besöker evenemanget, 
behöver sponsorerna lika mycket som sponsorerna behöver dem:

“Jag vet inte exakt hur mycket men det enda jag skulle kunna säga är väl att jag 
inte tror DreamHack skulle vara DreamHack utan sponsorerna. Jag tror faktiskt 
inte det. En del av DreamHack är ju just att liksom få testa på nya spel, nya gadg-
ets, ny utrustning allt sånt där. [...] Så liksom jag tror att det är en väldigt stor del 
av det. Även om inte folk reflekterar över det så väldigt mycket så tror jag att det 
är en väldigt stor del av det.” – Respondent 13 [2015-11-28]

4.5 Informantintervju 
Resultatet är hämtat ur informantintervjun med Lisa Müller, Senior Brand Manager 
and Budget Communications Manager på Estrella, genomförd 10 december 2015. 
Intervjun genomfördes i syfte att ge bakgrundsinformation till Estrellas kommunika-
tiva närvaro på DreamHack samt få deras syn på DreamHack och dess deltagare. Den 
ämnar inte utgöra någon större del av resultatet utan har snarare för avsikt att styrka 
vissa teoretiska resonemang samt ge en bättre bild av fenomenet.
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4.5.1 Estrella och DreamHack

Estrella har enligt Lisa Müller samarbetat med DreamHack i fyra år och närvarat på 
såväl sommar- som vinterevenemanget. Anledningen till Estrellas närvaro är att deras 
primära målgrupp utgörs av män 15-25 år vilket stämmer överens med vad Dream-
Hack menar är den främsta demografiska gruppen bland deras deltagare.

“Män 15-25 är de som äter [snacks] oftast och mest, så därför är det viktigt att se 
till att vi kommunicerar med dem och bygger varumärket i deras medvetande.” 
– Lisa Müller, Senior Brand Manager and Budget Communications Manager på 
Estrella [2015-12-10]

Estrellas närvaro är med andra ord varken oväntad eller ogenomtänkt utan grundar sig 
i en god förståelse för målgruppen. Genom konsumentundersök ningar har de kunnat 
konstatera att det främsta intresset bland unga män 15-25 år är spel vilket gör Dream-
Hack till en naturlig miljö för dem att synas i. Müller nämnde hur DreamHack utgör 
ett unikt tillfälle för dem att träffa rakt in i målgruppen och att få umgås med nästan 
30 000 av dem under tre dygn. Samtidigt beskrev hon dock hur de är en målgrupp 
som är svår att nå då de är väldigt kräsna när det kommer till reklam och generellt sett 
inte alls uppskattar den:

“Den här målgruppen är mycket känsligare än äldre målgrupper där det är mer 
okej att göra klassisk reklam men här måste man tänka helt nytt och göra helt 
andra saker. På det viset passar evenemanget bra in för då är vi någonstans där de 
har valt att vara för att de vill, och så får vi försöka att vara relevanta i det sam-
manhanget.” – Lisa Müller, Senior Brand Manager and Budget Communications 
Manager på Estrella [2015-12-10]

För att vara relevanta i sammanhanget menade Müller att det krävs kreativa lösningar 
i framtagningen av varumärkeskommunikationen. Det gäller till exempel att träffa 
målgruppen med rätt budskap och rätt metoder:

“I somras till exempel så hade vi ju att man kunde, i Estrellas monter, att man 
kunde prova på motion capture, som då är en filmteknik som man använder 
mycket när man skapar spel. Så då kunde besökarna ta på sig dräkter med 
elektroder på och så blev de filmade och fick fiktiva motståndare som de skulle 
“ta ner”, haha. Sen fick man sin egen lilla filmsnutt skickat till sig då, ja som en 
filmsekvens till sin mobil som man kunde sprida på det sättet man själv ville. Så 
ja det var ju väldigt uppskattat och kul.” – Lisa Müller, Senior Brand Manager and 
Budget Communications Manager på Estrella [2015-12-10]



37

Ännu beskrivs DreamHack som outforskad mark för flera företag och enligt Müller 
har många ännu inte tagit sig in på marknaden och de som redan gjort det varit med 
ett antal år. Hon menade dock att marknaden inte bör ses som en tillfällig fluga utan 
att den snarare kommer att växa sig större.
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5. Analys
5.1 Subkulturen gamers
Definitionen av en gamer skiljde sig bland respondenterna på DreamHack men 
centralt för de flesta var ändå det gemensamma intresset och passionen för spel. Detta 
ligger i linje med vad Mäyrä (2008:25-27) menar utgör en stor del av en subkultur, 
alltså att de samlas kring ett gemensamt intresse. Bell (2001:164) menar även att en 
subkultur inte bara samlas kring intresse utan att någon form av kulturellt uttryck 
måste ske. I fallet med DreamHack och gamers skulle det faktum att de förenas kring 
spel och spelar tillsammans med andra kunna ses som ett kulturellt uttryck för dem.

När respondenterna resonerade kring definitionen av en gamer nämndes även en 
slags stereotyp bild av en gamer som omogen och ohälsosam som de menade att de 
vill ta avstånd ifrån. Trots att de erkände att stereotypen existerar och är speciellt 
framträdande i samband med DreamHack menade de att den inte utgör hela subkul-
turen. Resultaten pekar således i samma riktning som det teoretiska resonemanget om 
att de kulturella uttrycken och kännetecknen blir mer synliga och märkbara i samband 
med att gamers samlas kring exempelvis nischade sammankomster (Mäyrä 2008:25), i 
detta fall DreamHack.  

Till skillnad från vad Thornton (1997:1-5) skriver om att subkulturer tycks upp-
skatta att särskilja sig från samhället, pekar istället resultatet i denna studie i motsatt 
riktning. Flera respondenter uttryckte hur de ser på företagens närvaro och de ökade 
deltagarsiffrorna på DreamHack som en bekräftelse på att gaming och gamers i allt 
större utsträckning legitimeras och blir en mer accepterad del av samhället. En gamer 
är inte längre någonting dåligt utan något du faktiskt kan vara och till och med tjäna 
stora pengar på.

Grupperingar inom subkulturen
Vidare pekade flera respondenter på olika grupperingar bland gamers baserat på grad 
av intresse för spel, där vissa benämns som “casual gamers” och andra som “hardcore 
gamers”. Denna distinktion gör även Mäyrä (2008:27) som menar att distinktionen, 
utöver graden av intresse, också baseras på huruvida gamers deltar aktivt i sociala 
sammanhang såsom LAN eller om de bara spelar på fritiden. Resultatet i denna studie 
argumenterar istället för att en gamer inte behöver definieras som “casual” respektive 
“hardcore” utifrån huruvida hen väljer att delta i sociala sammanhang eller inte, utan 
att gamers främst grupp eras efter graden av intresse och passion för spel.
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Paralleller skulle även kunna dras till den distinktion Fox (1987:350-351) gör bland 
punkrockare som antingen “Hardcore”, “Softcore”, “Preppy” eller “Betraktare” där 
subkulturen punk för Hardcore-kärnan är en livsstil medan den för övriga bara är en 
del av livsstilen eller ett intresse för subkulturen. På liknande sätt beskrev ett antal 
respondenter hur gamingen har olika stor plats i deras liv, och hur de på DreamHack 
identifierar andra som mer eller mindre hängivna än sig själva. En respondent menade 
även att vissa av de mindre hängivna tenderar att se ner på Hardcore-kärnan på grund 
av den extrema livsstilen de adapterar på DreamHack i form av att de sover lite, äter 
dåligt och spelar mycket.

5.2 DreamHack: ett brand community
5.2.1 Gamers och DreamHack

När subkulturen gamers samlas på DreamHack utgör de medlemmar av ett brand 
community kring varumärket DreamHack. Detta eftersom att ett brand commu-
nity utgörs av gemenskapen bland människor kring ett visst varumärke där de delar 
känslor, traditioner och en känsla av moraliskt ansvar gentemot varandra (Muniz 
& O’Guinn 2001:412), något som empirin i denna studie funnit stöd för gällande 
DreamHack. När respondenterna talade om vad DreamHack betydde för dem beskrev 
de en plats som de besöker och återvänder till eftersom att DreamHack erbjuder 
dem en verklighetsflykt och en plats där de kan vara sig själva. En respondent beskrev 
DreamHack som sitt tempel, sitt andra hem, och andra som en semester där de inte 
behöver känna något ansvar utan bara kan umgås med andra gamers och spela. Således 
skiljer sig DreamHack från typiska brand communities, där Muniz och O’Guinn 
(2001:412) menar att varumärket står i fokus. Här tycks istället gemenskapen som bildas 
tack vare det gemensamma intresset för datorspel och nördkultur vara det centrala. 

Traditioner
Gemenskapen kring DreamHack omges av vissa traditioner som ett antal respond-
enter beskrev. Enligt Muniz och O’Guinn (2001:413, 421) existerar traditioner inom 
ett brand community för att bevara den delade historien, kulturen och medvetenheten 
och de har ofta även rötter i hur de tillsammans upplevt varumärket. En respondent 
menade exempelvis att det på DreamHack varje år utbryter stor glädje och applåder 
när de släcker lamporna efter att folk satt upp sina datorer. Vidare beskrevs även att 
mindre samhällen traditionsenligt byggs upp med hjälp av modifierade konstruktioner 
för att få mer plats runt den egna datorplatsen de tilldelas i DreamHacks lokaler. I 
likhet med detta beskriver Schau, Muniz och Arnould (2009:45-46) hur medlemmar 
i ett brand community kan skapa värde genom att försöka hitta lösningar och förbät-
tringar kopplade till communityt.
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Moraliskt ansvar
Studiens resultat pekar också på att det moraliska ansvaret bland medlemmarna på 
DreamHack är högt. Det moraliska ansvaret inom ett brand community innefattar 
bland annat att integrera nya och hjälpa andra medlemmar, till exempel genom att 
lösa problem eller finna lösningar med koppling till varumärket (Muniz & O’Guinn 
2001:424-425). Flera respondenter nämnde hur de själva blivit introducerade för 
DreamHack genom vänner som redan varit en del av DreamHack och berättat hur 
häftigt det är. Respondenterna beskrev även hur hjälpsamma medlemmar är och hur 
det inte är något problem att få hjälp med exempelvis problem runt sin datorplats. 
Det moraliska ansvaret respondenterna beskrev utgör även en del av det Schau, Muniz och 
Arnould (2009:34, 43) menar är ett sätt för medlemmar att skapa värde inom ett brand 
community, genom att exempelvis agera som en slags ambassadör för ett varumärke.

Gemensam medvetenhet
Den delade känslan av gemenskap är framträdande bland respondenterna på Dream-
Hack. Det som av Muniz och O’Guinn (2001:418, 413) benämns som en slags 
medvetenhet är inom brand community, förutom en känsla av gemenskap bland 
medlemmarna, även en slags ömsesidig insikt och känsla av att känna varandra fastän 
de kanske aldrig tidigare träffats. Resultaten visar att DreamHack möjliggör och 
utgör en social gemenskap och mötesplats för gamers där de kan leva ut sin kärlek till 
spel och dela sitt intresse med likasinnade. En respondent beskrev hur en gamer kan 
komma till DreamHack och känna en gemenskap på evenemanget, oavsett vad denne 
gillar för spel eller om denne inte känner någon där. Vissa respondenter beskrev även 
hur de har en umgängeskrets de endast träffar i samband med DreamHack och aldrig 
annars. Detta beskrivs på liknande sätt av Cova, Pace och Park (2007:318-319) som 
menar att gemenskapen inom ett brand community ibland kan begränsas till de till-
fällen då de samlas kring varumärket.

Enligt McAlexander, Shouten och Koenig (2002:42) behöver inte den delade gemen-
skapen vara närvarande från början i ett brand community utan människor kan inled-
ningsvis känna en oro för att inte passa in. Respondenterna i denna studie som var på 
DreamHack för första gången kunde dock inte känna igen sig i detta utan de kände 
istället att de skulle komma till en plats för likasinnade och att det därför inte fanns 
någonting att oroa sig för. Det respondenterna berättade stämmer snarare överens med 
vad Muniz och O’Guinn (2001:419) beskriver om brand communities som öppna 
sociala samlingar där medlemmar ofta inte har några problem med att integrera och 
acceptera nya medlemmar.
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5.2.2 Grupperingar på DreamHack och dess konsekvenser

Flera respondenter talade om olika grupperingar och hierarkier bland medlemmarna 
på DreamHack där de tydligaste baserades på ålder eller vilket spel en gamer spelar. 
Den hierarkiska ordningen i ett brand community är något både Muniz och O’Guinn 
(2001) samt Fournier och Lee (2009) pekar på som närvarande och väsentlig för att ett 
brand community ska vara starkt. Ett antal av respondenterna på DreamHack beskrev 
hur åldersgrupperingarna är tydliga och hur yngre medlemmar står under de äldre.

Vidare beskrevs också hur äldre medlemmar saknar förståelse för de yngre på plats 
och att de inte tycker de har på DreamHack att göra för att de yngre inte förstår hur 
saker fungerar där. Samma problem beskrevs även med andra medlemmar på Dream-
Hack som vissa respondenter identifierar som “mainstreamers” eller “vanligt folk”. Att 
använda varumärket rätt och vara hängiven av rätt anledningar är något som Muniz 
och O’Guinn (2001:419) beskriver som väsentligt i många brand communities. Ett 
antal respondenter, främst äldre medlemmar, beskrev hur flera av de nya medlem-
marna tenderar att medvetet och omedvetet klanka ner på äldre medlemmar eftersom 
de inte förstår vad DreamHack betyder för de äldre. De nya medlemmarna tycks 
enligt de äldre således inte inse vad DreamHack handlar om eller vad de ska göra där. 
Det kan med andra ord ses som att de anser att de andra medlemmarna, främst de 
nya, är på DreamHack av fel anledningar och använder DreamHack på fel sätt.

5.2.3 Förändringarnas betydelse

De respondenter som varit på DreamHack flera gånger upplevde att vissa förändringar 
som skett har förändrat känslan av evenemanget på ett negativt sätt. Pongsakornrung-
silp och Schroeder (2011:317) menar att medlemmar i ett brand community, som 
medskapare av kulturen och historien, kan känna sig utnyttjade av varumärket om 
varumärket exempelvis väljer att frångå det de tillsammans byggt upp. Många förän-
dringar på DreamHack har endast varit tillfälliga då de bemötts med klagomål och 
motstånd vilket DreamHack uppmärksammat. Ett antal förändringar beskrevs dock 
som permanenta och vissa av respondenterna menade att dessa gjort att DreamHack 
förlorat lite av sin själ, men att det samtidigt inte varit avgörande för huruvida de 
skulle sluta komma till evenemanget och således lämna DreamHack som brand com-
munity. De menade att vetskapen om att DreamHack i princip alltid är detsamma är 
det som gör evenemanget så attraherande och bra.
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5.3 Kommersialiseringen av DreamHack
5.3.1 Kommersialiseringens effekter

En annan förändring som skett är den ökade kommersialiseringen av evenemanget. I 
sin studie från 2014 konstaterar Grohs och Reisinger att de evene  man g sbesökare som 
de undersökt inte var så negativa gentemot kommersialisering som de trott. Detta 
eftersom de förstod vad sponsorerna bidragit med och hur det gynnat evenemanget 
(ibid.:1023). Resultaten i den här studien pekar i en liknande riktning då responden-
terna menade att de är  positiva till kommersialiseringen av DreamHack. Detta delvis 
för att de såg hur sponsorernas närvaro bidrar till att legitimera subkulturen gamers, 
men också för att de var medvetna om vad sponsorerna bidrar till i form av ekono-
miska bidrag som hjälper DreamHack att expandera och hålla biljettpriserna nere. 
De menade även att sponsorerna ger deltagarna möjlighet att delta i roliga aktiviteter 
och handla utrustning till rabatterade priser. Detta ligger i linje med det Kenyon och 
Palmer (2008) påstår, nämligen att sponsorskap bidrar till att förbättra evenemanget 
och göra det till en trevligare upplevelse för besökarna.

Meenaghan (2001) menar att tacksamhet och uppskattning gentemot sponsorer är en 
vanlig inställning hos de mest engagerade evenemangsbesökarna. Resultatet i den här 
studien tyder dock på att denna inställning även gick att finna hos de respondenter 
som kunde anses mindre engagerade i evenemanget. Uppskattningen som uttrycktes 
av de som besökte DreamHack för första gången var likvärdig med den hos de som 
återkommit år efter år.

Många respondenter nämnde de olika aktiviteter som sponsorerna  engagerar delta-
garna med som ett positivt bidrag från sponsorerna. Att aktivera besökarna genom 
att erbjuda delaktighet och interaktion på ett relevant sätt är något som krävs för 
att nå målgruppen och stärka de positiva associationerna till sponsorerna (Anderton 
2011:154; d’Astous & Bitz 1995:10). På DreamHack menade respondenterna att 
sponsorernas närvaro och relevans bidrar till en ytterligare dimension av DreamHack, 
då det finns annat att göra än att bara spela. Även Lisa Müller på Estrella pekade på 
vikten av att vara rele vant i sammanhanget, speciellt i samband med DreamHack 
då målgruppen anses mycket känsligare än andra målgrupper. Müller menade att de 
måste tänka nytt och kreativt för att bli relevanta då målgruppen generellt sett inte 
gillar reklam. Som exempel nämndes att Estrella under ett år på DreamHack använde 
en teknisk lösning för att besökare skulle få prova på att skapa sin egen spelsekvens 
vilket uppskattades av besökarna.
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Kommersialiseringens negativa aspekter
Något som ett fåtal respondenter dock uttryckte oro för, och som skulle kunna ses 
som en effekt av den ökade kommersialiseringen, är det ökande antalet “mainstream-
besökare” som dessa respondenter menar har förändrat känslan av DreamHack. 
Dessa respondenter resonerade således i samma banor som Lee, Sandler och Shani 
(1997:159), vilka menar att det finns en rädsla för att kommersialiseringen kan få 
evenemanget att förlora sin själ. Majoriteten av respondenterna resonerade dock inte 
på detta sätt utan ställde sig, som tidigare nämnt, snarare positiva till kommersiali-
seringens effekter. De resonerade således inte heller i samma banor som McAllister 
(1996:214-215, 375), som menar att sponsorskap till viss del är anti-demokratiskt och 
att de höjer biljettpriserna snarare än sänker dem.

5.3.2 Kommersialisering som resultat av institutionalisering

En förklaring till den positiva inställningen gentemot kommersialisering skulle kunna 
vara en institutionalisering av DreamHack som organisation och evenemang. Insti-
tutionaliseringen innebär att omvärldens krav i form av exempelvis önskningar får 
en mycket stor betydelse för hur en organisation utvecklas, förhåller sig och formas 
(Fredriksson & Pallas 2013:50-51). I fallet DreamHack skulle det alltså kunna ses 
som att kommersialiseringen av evenemanget blir ett sätt för DreamHack att utveckla 
och förhålla sig efter vad som förväntas av dem. Denna förväntan går att se i vissa svar 
bland respondenterna då de är inne på att DreamHack inte skulle kännas lika stort 
eller som detsamma utan företagen på plats.

Fredriksson och Pallas (2013:50-51) menar också att omvärldens krav kan se ut på 
olika sätt och innefattar bland annat gemensamma föreställningar, förväntningar och 
idéer. För DreamHack skulle en gemensam föreställning eller förväntning exempelvis 
kunna vara företagens expo-avdelning, som ett antal respondenter beskrev som en del 
av den häftiga upplevelsen DreamHack. Genom att leva upp till de krav omvärlden 
har bygger en organisation trovärdighet, legitimitet och anseende, vilket också är 
avgörande för deras överlevnad (Fredriksson & Pallas 2013:50). För på samma sätt 
som en kommunikationsplan med tiden blivit självklar för organisationer (Fredriksson 
& Pallas 2013:46) kan det ses som att det för DreamHack blivit lika självklart med 
företagens närvaro och del i evenemanget.

5.3.3 Kongruenta och inkongruenta sponsorskap

Forskningen kring kongruens har vid ett flertal tillfällen visat de fördelaktiga utfallen 
av kongruenta, passande, sponsorsamarbeten (se Rifon et al. 2004; Shu, King & 
Chang 2015; Prendergast, Poon & West 2010) och har samtidigt talat om problema-
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tiken med inkongruenta, opassande, sponsorskap. Forskare menar att dessa bland 
annat kan leda till förvirring, frustration och misstro mot sponsorns motiv (Prender-
gast, Poon & West 2010:216-217; Rifon et al. 2004:31). Resultaten i denna studie 
pekar dock åt att både kongruenta och inkongruenta samarbeten kan ha sina fördelar 
och nackdelar. 

Respondenterna delade nämligen generellt inte forskningens negativa inställning till 
de företag, organisationer och myndigheter som inte ansågs passa in på DreamHack. 
De flesta menade att det var roligt att det fanns en variation bland sponsorerna och 
att det var positivt att det fanns en representation av en värld utanför spelets. Således 
påverkades inte deras inställning gentemot varesig sponsorn eller evenemanget av 
inkongruensen, i motsats till vad Prendergast, Poon och West (2014:216) menar är 
förväntat. Endast tre respondenter visade viss skepticism mot det hela och uttryckte 
förvirring över vad dessa aktörer gjorde på DreamHack. Detta tycktes dock inte result-
era i något större agg gentemot vare sig DreamHack eller sponsorerna.

Att respondenterna trots allt inte ifrågasatte de inkongruenta samarbetena skulle 
kunna förklaras med Meyers-Levys och Tybouts (1989:51-52) påstående om att mild 
inkongruens kan vara gynnsamt och leda till ökat intresse. Flera av respondenterna 
reagerade inte nämnvärt på att exempelvis Friends eller Försvarsmakten fanns på plats 
utan tycktes snarare se någon form av relevans för dem, exempelvis genom att de 
visade en alternativ yrkesväg. Detta samtidigt som de menade att dessa var roliga och 
viktiga inslag i evenemanget.

Gemensamt för ett antal av respondenterna på DreamHack var att just Försvars-
makten nämndes som en sponsor som börjat synas mer och mer på olika “nörd-
evenemang” utöver DreamHack. Enligt Speed och Thompson (2000:229) bör företag 
inte synas som sponsorer i för många olika sammanhang då det tenderar att leda 
besökare till negativa associationer. Försvarsmaktens närvaro på DreamHack tycktes 
en respondent ha förståelse för medan de andra uttryckte en mer osäker inställn-
ing. En viss skepticism märktes av bland dessa respondenter som dels grundade sig 
i Försvars maktens ökade närvaro i dessa sammanhang men också att de inte riktigt 
förstod varför Försvarsmakten valt att komma till DreamHack, då de inte ansågs kon-
gruenta med evenemanget.

De kongruenta samarbetena tycktes dock, precis som Close, Krishen och Latour 
(2009:282) skriver, leda till ökad köpvilja. Flera respondenter talade om just möjli-
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gheten att testa och köpa nya datorrelaterade produkter på plats som en av de stora 
fördelarna med sponsorernas närvaro och kommersialiseringen av DreamHack. Shu, 
King och Chang (2015:764) menar att evenemangsbesökare generellt sett är positiva 
mot företag som passar deras identitet, med andra ord företag som de upplever en 
själv-kongruens med, och även mer köpvilliga gentemot dessa. De kongruenta samar-
betena på DreamHack tycktes mycket riktigt leda till positiva attityder gentemot 
sponsorerna vilket kan vara ett resultat av att respondenterna identifierade sig som 
gamers. Detta resulterade i att de upplevde en själv-sponsorkongruens med de spon-
sorer som passade deras identitet.
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6. Slutsats
Den här studien har ämnat söka djupare förståelse för subkulturen gamers och genom 
dem få insikt i DreamHack som brand community och hur det påverkas av kommer-
sialiseringen. För att besvara syftet formulerades tre övergripande frågeställningar:

•	 Vad kännetecknar gamers som subkultur?
•	 Vad gör att DreamHack kan kännetecknas som ett brand community?
•	 Hur ställer sig DreamHacks besökare till kommersialiseringen av evenemanget?

Kännetecken för gamers
Subkulturen gamers kännetecknas av respondenterna genom det gemensamma 
intresset för spel. Intresset och kärleken till olika spel förenar dem och det var också 
detta som respondenterna menade definierade dem som gamers. Spel andet kan ses 
som ett kulturellt uttryck för subkulturen. Bland gamers går det, enligt flera respond-
enter, att göra distinktioner och uppdelningar. De går dels att indela i antingen 
“casual” eller “hardcore” men också i mindre sub-grupper baserade på olika spel och 
spelkategorier. Subkulturen tycks dessutom, till skillnad från andra subkulturer, inte 
omfamna utanförskapet utan välkomnar snarare utvecklingen mot att bli något erkänt 
och mer accepterat istället för något människor ofta ser ner på.

DreamHack som brand community
För respondenterna utgör DreamHack en stor del av deras identitet som gamers. 
DreamHack kan kännetecknas som ett brand community eftersom att studien 
funnit stöd för att gamers samlas tillsammans runt varumärket DreamHack. Detta 
styrks ytterligare av förekomsten av faktorer såsom moraliskt ansvar gentemot andra 
medlemmar, återkommande traditioner och en gemensam medvetenhet. Samtidigt 
särskiljer sig DreamHack från ett klassiskt brand community i betydelsen att gemen-
skapen som gamers bildar runt det delade intresset tycks ha en större betydelse än 
själva varumärket DreamHack i sig.

Besökarnas inställning gentemot kommersialiseringen
Respondenterna i den här studien ställde sig generellt positiva till kommersialiseringen 
av DreamHack. Majoriteten av respondenterna ansåg att sponsorerna bidrar på ett 
positivt sätt med uppskattade aktiviteter och en möjlighet att köpa nya saker på plats. 
Många visade också förståelse för att sponsorerna bidrar till att göra evenemanget 
större vilket uppskattades, bland annat för att det ansågs ge legitimitet till subkulturen 
gamers och till DreamHack.
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Även sponsorer som inte kändes naturliga i kontexten DreamHack bemöttes generellt 
med positivitet. Respondenterna menade att även dessa bidrog med extra dimension 
till DreamHack och gav besökarna möjlighet att möta en värld utanför spelens. Tre 
av de respondenter som besökt DreamHack under flera år visade dock viss tveksam-
het och skepticism gentemot de inkongruenta sponsorskapen och menade att de inte 
riktigt tyckte att de hade där att göra. Detta tycktes dock inte nämnvärt förändra deras 
inställning till vare sig DreamHack eller sponsorerna i fråga.
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7. Slutdiskussion och vidare forskning
7.1 Slutdiskussion
När gamers samlas kring DreamHack utgör de ett brand community i den bemär-
kelsen att de med andra likasinnade gamers bildar en gemenskap kring varumärket 
DreamHack. Däremot tycks DreamHack inte ses som ett varumärke trots en växande 
multi-miljonverksamhet. Det ses snarare som en plats dit gamers kan komma för att 
vara sig själva, släppa omvärlden och leva ut sitt intresse och sin passion under tre 
dagar. Evenemanget kan således inte ses som ett typiskt brand community eftersom 
gemenskapen som bildas kring det gemensamma intresset för spel är i större fokus än 
vad varumärket DreamHack är. Evenemanget utgör dock en stor del av deras identitet 
som gamers. DreamHack och gamers kan nästan ses som synonyma med varandra och 
evenemanget är uttryckligen en helig plats för många av dem. 

Den här studien pekar på att subkulturen gamers definieras främst av sitt spelintresse 
där spelandet kan ses som ett kulturellt uttryck för subkulturen. Studien menar även 
att kommersialiseringen av DreamHack, som en effekt av evenemangets institution-
alisering, upplevs legitimera subkulturen gamers och gaming som intresse, vilket 
är något gamers till skillnad från andra subkulturer tycks välkomna. Genom detta 
upplevs gamers ta steget ifrån bilden av dem som töntiga och odugliga för att istället 
bli erkända och accepterade i större utsträckning. 

Kommersialiseringen av DreamHack och den varierande kongruensen mellan spon-
sorerna och evenemanget påverkar DreamHack och inställningen till evenemanget 
både positivt och negativt. Respondenternas övervägande positiva inställning till 
kommersialiseringen och såväl de kongruenta som inkongruenta sponsorsamarbetena 
var överraskande. På förhand förväntades en större skepticism och negativitet gente-
mot kommersialisering och sponsorer, något som även Lisa Müller uppgav att Estrella 
arbetade utefter. Sett till respondenternas svar blir det dock ändå logiskt. Utöver den 
legitimering av gamers som kommersialiseringen tycks bidra till visas även förståelse 
för hur sponsorerna bidrar ekonomiskt till evenemanget som de håller så kärt. 
Respondenternas övervägande positiva inställning till inkongruenta sponsorer skulle 
kanske ytterligare kunna förklaras med att sponsorerna generellt enbart kunde ses 
som milt inkongruenta. Respondenterna kunde trots allt se viss relevans för aktörer 
som Försvarsmakten och Friends på en plats som DreamHack vilket resulterade i att 
de inte reagerade så starkt. Många hade inte heller reflekterat över att sådana aktörer 
fanns på plats. Möjligtvis skulle svaren sett annorlunda ut och reaktionerna varit 
starkare om sponsorerna skulle kunnat klassas som extremt inkongruenta. Reaktion-
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erna hade kanske även varierat om evenemanget dominerats av inkongruenta spon-
sorer, vilket inte är fallet i dagsläge.

Bland respondenterna kunde dock också en baksida med institutionaliseringen och 
kommersialiseringen av DreamHack urskiljas. Något som sågs som en “negativ” effekt 
av dessa var den ökade strömningen av människor till evenemanget vilket respond-
enter som varit på DreamHack under flera år uttryckte en oro över. De menade att 
evenemanget blivit mer mainstream och beskrev hur fel människor hittat dit. Kanske 
är det så att dessa respondenter är oroliga för att förlora DreamHack “på riktigt”. De 
känner att de är på väg att tappa greppet och att vanliga “svenssons” helt och hållet 
ska ta över det som så länge varit deras heliga plats, deras tempel, där de kunnat vara 
sig själva och känna sig trygga utan risk för att bli tittade snett på. Det kan ses som att 
det ökade antalet sponsorer möjliggör för DreamHack att bli mer av ett spektakel som 
därför lockar till sig en större massa. En slutgiltig effekt kan bli att DreamHack för-
lorar en stor del av dess mest hängivna medlemmar till förmån för nya, mer sporadiskt 
återkommande medlemmar som lockas av en häftig upplevelse och inte av kärleken 
till evenemanget, kulturen och spelen.

Den här studien hoppas kunna bidra till en större förståelse för en del av målgruppen 
inom det nya och växande fenomenet e-sportens marknad. Vidare är förhoppningen att 
kasta nytt teoretiskt ljus över fenomenet DreamHack och dess främsta deltagare: gamers. 

7.2 Vidare forskning
För framtida forskare vore det intressant att titta mer på den här typen av subkulturer 
ur företagens perspektiv och undersöka hur de arbetar för att nå nya och digitala 
målgrupper i samband med dessa typer av evenemang. Att sedan ställa resultaten i en 
sådan undersökning mot resultat i studier likt denna vore spännande.

Det vore även intressant att se liknande studier som denna i andra liknande kontex-
ter, exempelvis på festivaler som i många avseenden liknar DreamHack, för att se om 
samma typer av inställning finns till kommersialisering i andra brand communities. 
Avslutningsvis hade det varit lika intressant att göra samma studie i andra extrema 
kontexter, exempelvis evenemang där extremt inkongruenta sponsorer väljer att synas 
och kommunicera. Detta för att se hur resultaten skulle skilja sig från de som presen-
terats i den här studien.
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Bilagor

Bilaga 1

Sammanställning av de respondenter som intervjuades under DreamHack Winter 2015 

mellan datumen 27-28 november:

Respondent 1: En gymnasiestuderande man som besökte DreamHack för första gången.
Respondent 2: En gymnasiestuderande man som besökte DreamHack för första gången.
Respondent 3: En arbetande kvinna som besökte DreamHack för första gången.
Respondent 4: En arbetande man som besökte DreamHack för första gången.
Respondent 5: En arbetande kvinna som besökte DreamHack för första gången.
Respondent 6: En arbetande man som besökte DreamHack för tredje gången.
Respondent 7: En gymnasiestuderande man som besökte DreamHack för sjunde gången.
Respondent 8: En arbetande man som besökt DreamHack sedan starten 1994.
Respondent 9: En arbetande man som besökte DreamHack för andra gången.
Respondent 10: En arbetande kvinna som besökte DreamHack för tredje gången.
Respondent 11: En gymnasiestuderande man som besökte DreamHack för femte gången.
Respondent 12: En gymnasiestuderande man som besökte DreamHack för sjätte gången.

Respondent 13: En högskolestuderande man som besökte DreamHack för tionde gången.
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Bilaga 2
Intervjumanual respondenter:
Inledningsfrågor
•	 Kan du berätta lite om dig själv, vad gör du när du inte är på DreamHack?
•	 Hur många gånger har du varit på DreamHack?
•	 Är du här själv? Om inte, vilka är du här med?
•	 Hur fick du upp ögonen för festivalen?

Subkultur
•	 Vad är en gamer för dig?
•	 Skulle du säga att du själv är en gamer? Om nej, varför inte? Om ja, vad är det som 

gör dig till det?
•	 Upplever du att det är en speciell typ av gamers som är här på DreamHack? Varför/

varför inte?
•	 Upplever du att det är någon skillnad på er gamers som är här och de som inte 

kommer hit?

Gemenskap
•	 Varför är du här på DreamHack?
•	 (Om du är här för första gången) Har du varit rädd för att inte passa in? Hur kommer 

det sig?
•	 Vad är DreamHack för dig?
•	 Hur uppfattar du de andra som besöker DreamHack?
•	 Hur känner du kring gemenskapen här på DreamHack? Är det lätt eller svårt att få 

hjälp av människor om man behöver det?
•	 Upplever du några grupperingar bland besökarna här?
•	 Har du lärt känna några nya människor genom DreamHack?
•	 Hur uppfattar du att det pratas om DreamHack i allmänhet?

Sponsorer & kongruens
•	 En del företag är ju på plats, hur resonerar du kring det?
•	 Vad tänker du om att företag som man vanligtvis inte kopplar till gamling är här?
•	 Upplever du att din upplevelse påverkas av att det är sponsorer på plats?
•	 Om du tänker på vilka företag du sett på plats, är det några varumärken/var-

umärkeskategorier som du saknar som du tycker skulle passa in här? Något du skulle 
vilja se mer respektive mindre av?

•	 (Om du varit här tidigare) Om du tänker på det vi pratat om gällande företagen (och 
DreamHack i stort), kan du känna att DreamHack har förändrats på något sätt? Vad 
tycker du om det?
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Bilaga 3
Intervjumanual informantintervju:

Inledning
•	 Vem är du? Vilken är din roll på Estrella?
•	 Hur länge har du jobbat på Estrella?
•	 Vad har du gjort innan?

Eventet
•	 Varför väljer Estrella att vara på Dreamhack? 
•	 Kändes det självklart för er att synas i en sådan kontext?
•	 Hur har arbetet med att ta fram kampanjen sett ut? 
•	 Vad har ni haft för syfte med er närvaro på Dreamhack? Vad hoppas ni uppnå?

Målgruppen
•	 Hur ser ni på målgruppen? Vilka är målgruppen för er?
•	 Hur skiljer sig den här målgruppen från de ni normalt jobbar mot? Har ni behövt 

tänka annorlunda i ert arbete mot dem och i sådana fall - på vilket sätt?


