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Abstract  

With the rapid expansion of e-sports, the e-sports federation in Sweden seeks legitimacy and support 

in their efforts to gain recognition as a real sport. With this background, a bill has been proposed to the 

National Sports Association of Sweden to include the movement as a member of the organization. 

Thus, granting the official legitimacy and support that the e-sports movement seeks as a sport. The 

purpose if this study was to examine how sports clubs perceive e-sports to see if they think it has a 

place within the context of a traditional sports club. The method used to retrieve this data was semi-

structured interviews with key decision makers within the sports clubs randomly chosen within a 

specific county. The purpose was examined by breaking it down into three key questions, which were 

then used as headlines in the result. The results of the study are that there is a willingness among most 

of the sports clubs to begin the work of integrating e-sports within the club, but there were 

requirements. One of them was drift from the starters so that the board of direction can keep doing 

what they do, thus they want the e-sports section to operate on its own. Another requirement was that 

those who wish to start the e-sports sections know the economic parameters, preferably. The less 

enthusiastic leaders who did not wish to integrate e-sports still wished to learn more about e-sports as 

they saw that it will keep expanding, these leaders were however somewhat doubtful of how an e-

sports club could be integrated into a sports club and what benefits there might be for both parties in 

this cooperation. 

 
 

Nyckelord: E-sport, esports, definition av sport, spelande, sportens framtid, 

tävlingsinriktat spelande 

Keywords: E-sports, esports, definition of sport, gaming, future of sport, 

competitive gaming  

  

 

 

 

 



 

 

Ett stort tack till: 

Ett stort tack till Linda Hjortborg på Västerbottens idrottsförbund/SISU 

idrottsutbildarna som har varit väldigt tillmötesgående, hjälpsam och lättillgänglig 

under arbetets gång. 

 



 

 
 

Inledning ............................................................................................... . 1 

Syfte och frågeställningar ........................................................................ 2 

Tidigare forskning ................................................................................... 4 

Att definiera sport ........................................................................................................ 4 

Vad är en idrott? .......................................................................................................... 5 

E-sport som företeelse ................................................................................................. 6 

Summering – vilken plats har e-sporten? ................................................................... 7 

Metod ...................................................................................................... 9 

Metodologiska utgångspunkter och studiens upplägg ............................................... 9 

Urval............................................................................................................................. 9 

Konstruktion av intervjuguide .................................................................................. 10 

Genomförande av datainsamling .............................................................................. 10 

Databearbetning ........................................................................................................ 10 

Forskningsetiska aspekter .......................................................................................... 11 

Resultat ................................................................................................. 12 

Hur uppfattas e-sport av representanter för idrottsföreningar? ............................... 12 

E-sporten - ett nytt fenomen och subjektivt begrepp ............................................ 12 

Sport, idrott, ingetdera? ......................................................................................... 13 

Sammanfattning ..................................................................................................... 14 

E-sport som en potentiell sektion .............................................................................. 14 

Förutsättningar ...................................................................................................... 14 

Möjligheter .............................................................................................................. 15 

Krav från föreningen ..............................................................................................16 

Problemområden .................................................................................................... 17 

Sammanfattning .....................................................................................................19 

Vilken typ av stöd och kunskap önskas från VIF/SISU? ...........................................19 

Ekonomi/Setup .......................................................................................................19 



 

 
 

Generell kunskap om e-sport och vad det innebär ............................................... 20 

Sammanfattning ..................................................................................................... 21 

Analys ................................................................................................... 22 

Diskussion ............................................................................................ 23 

Metoddiskussion ........................................................................................................ 23 

Resultatdiskussion ..................................................................................................... 24 

För- och nackdelar med den eventuella integrationen? ........................................... 25 

Eventuella fördelar för RF med integrationen av e-sport ................................... 26 

Eventuella nackdelar för RF med integrationen av e-sport ................................ 27 

Eventuella fördelar med tillträdet för e-sporten .................................................. 27 

Eventuella nackdelar för tillträdet för e-sporten ................................................. 28 

Förslag på vidare forskning ....................................................................................... 29 

Referenser ............................................................................................ 30 

Bilaga 1. Informationsbrev ....................................................................... . 

Bilaga 2. Intervjuguide ............................................................................. . 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

Inledning 

Datorspel är något många är bekant med, sport är många också bekanta med. E-sport 

är däremot något som är mer främmande än bekant för de flesta. E-sport som 

fenomen har gått från små, lokala tävlingar till att konsumeras i stil med några av 

världens största traditionella sporter. År 2013 var till exempel hockeyns Stanley Cup 

Final sedd av 8.5 miljoner tittare som samtidigt tittade online på cupen (Jenny, 

Manning, Keiper och Olrich, 2017). Dessa siffror är nästan identiska med samma års 

League of Legends-världsfinal. Prispengarna har även blivit någonting som attraherat 

giganter inom affärsvärlden med summor som når miljontals dollar (E-sport 

Earnings, 2017). 

 

E-sporten har växt mycket sedan dess start och är enligt Taylor (2012) en global 

marknad med fler åskådare för varje år. Det finns inom Sverige fler och fler aktörer 

som ser potential i fenomenet vilket märks då vissa riskkapitalister, föreningar och 

företag har investerat i och börjat syssla med e-sport (Hallberg, 2017). Trenden har i 

nästan 20 år varit en växande marknad med både fler utövare och fler konsumenter 

för varje år. De senaste åren har inte bjudit på några undantag och kommande 

prognoser ser lovande ut för den e-sportsintresserade med ökat antal bolag, 

omsättning, och antal anställda samt en jämnare könsfördelning inom den svenska 

spelmarknaden (Dataspelsbranschen, 2016). Inom Sverige har även  

e-sportgymnasium startat och idrottsföreningar i t.ex. Malmö har startat e-

sportsektioner (Hallberg, 2017). E-sport har blivit världsomspännande och dess 

rötter börjar spridas allt djupare i samhället.  

 

E-sporten har dock inte blivit accepterad som sport inom Riksidrottsförbundet, RF 

(Riksidrottsförbundet, 2017a). Huruvida e-sport är en sport eller idrott diskuteras 

flitigt med både argument och passion i mångfald (Persson, 2017; Löfstrand, 2016; 

Bjälkö, Emilsson, Bengtsson och Sundin, 2016; Nordin, 2016). E-sportförbundet har 

nyligen skickat in en ansökan till Riksidrottsförbundet om att bli medlem för att på 

sikt skapa en struktur som påminner om den traditionella sportens vad gäller 

tävlingar och vägen från amatör till proffs (E-sportförbundet, 2017). E-

sportförbundet menar vidare att idrotten och e-sporten har en del att lära av 

varandra, där e-sporten gärna vill ta del av idrottens värdegrundsarbete och 

hälsopromotion i form av bland annat fysisk aktivitet och arbete med attityder. Ett 
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tillträde i RF kan göra skillnad för vilka värderingar och normer som kommer att 

finnas inom e-sporten. Detta är en fråga som därför kan ha stor betydelse för 

elitsatsande utövare och ungdomar inom E-sporten. RF har ett stort inflytande i 

denna fråga men även hos dem så verkar frågan om vad e-sport är vara svårt. Under 

riksidrottsmötet gav RF avslag till alla sökande förbund i syfte att undersöka vad som 

krävs för att bli medlem, på grund av osäkerheten hos RF själva vad gällde regler för 

tillträde. En av punkterna för RF:s arbete med tydliggörandet inför riksidrottsmötet 

2019 lydde (stycke 3): ”Arbeta fram en tydlig definition av vad som är idrott”. Något 

som inte verkar finnas i dagsläget (Riksidrottsförbundet, 2017a). 

 

Den traditionella idrottsrörelsen har fortfarande kvar sin avhoppsproblematik där 

staten gör satsningar i form av LOK-stöd och idrottslyftet. Trots det så visar siffrorna 

att medlemsantalet i RF fortsätter att sjunka (Riksidrottsförbundet, 2015). Avhoppen 

i RF är som störst bland åldrarna 13 – 15. Samma åldersgrupp är överrepresenterad 

bland högaktiva konsumenter av spel i olika former (Ungdomsstyrelsen, 2006). E-

sportsrörelsen och RF delar alltså inte helt samma utmaningar. 
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Syfte och frågeställningar 

Studiens syfte är att undersöka idrottsföreningars uppfattningar om e-sporten som 

fenomen. Mer specifikt så undersöks hur idrottsföreningarna tänker kring en tänkt  

e-sportsektion i relation till den egna föreningsverksamheten och huruvida 

föreningarna upplever att de vill ha stöd från VIF/SISU i fråga om att starta en e-

sportsektion.  

För att svara på syftet ligger dessa frågeställningar som grund för studien: 

                                                                             

 Hur uppfattas e-sport av representanter för idrottsföreningar? 

 Vilka förutsättningar finns för att starta en E-sportsektion i en traditionell 

idrottsförening? 

 Vilken typ av stöd och kunskap önskar föreningsrepresentanter från 
VIF/SISU? 
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Tidigare forskning 

För att kunna undersöka detta så analyseras först definitionen av sport, idrott och e-

sport. 

 

Att definiera sport 

Coakley (2001, s. 20) skriver att de flesta är överens om att sport är 

institutionaliserade, tävlingsinriktade aktiviteter som involverar rigorös fysisk 

ansträngning eller användning av relativt komplex fysisk skicklighet av utövare som 

är motiverade av personligt nöje och externa belöningar. I nästa utgåva av samma 

bok beskriver han istället sport som (Coakley, 2007, s. 6): ”institutionaliserade 

tävlingsbaserade aktiviteter som involverar omfattande fysisk ansträngning eller 

relativt komplexa fysiska förmågor av utövare som är motiverade av interna och 

externa belöningar”. Definitionen av sport förändras med tiden men det finns en 

uppfattning om vad det är hos gemene man. Detta beskrivs av: Thomas (1992, s. 6) 

Sport är en paradox: det är ett ord och en företeelse vars innebörd alla 

förstår, men som inte ens de mest specialiserade vetenskapsmän kan 

definiera. […] det är ett sammanhangsbestämt begrepp. Därför ska man 

inte förvånas över mångfalden av definitioner, vilka alla är lika 

otillräckliga och subjektiva. 

En annan term som har använts för att definiera sport och särskilja den från andra 

aktiviteter är sportifieringsbegreppet. Guttman (1978) beskriver att sportifieringen är 

när ett fenomen går från lek till modern sport. Mer specifikt så inspirerades 

sportifieringsbegreppet från sporternas framväxt inom 1700 - 1800 talets England. 

Lek är en term som används ofta i samband med sportifieringslitteratur där lek 

beskrivs som frivilligt deltagande av en aktivitet där motivationen till att delta är av 

intern natur.  

Lindroth och Blom (1995) sammanfattar kriterierna för Guttmans sportifiering enligt 

dessa: likhet, sekularisering, specialisering, rationalisering, byråkratisering, 

kvantifiering och rekord. Med likhet menade Lindroth och Blom att alla i princip ska 

kunna delta på samma villkor. Sekulariseringen är dock inte aktuell på samma vis 

menar han då sport ofta inte har en religiös karaktär, ritualer kan dock finnas kvar. 

Specialiseringen innebär både att färdigheter utvecklas mellan och inom sporter där 
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utövare satsar mer mot en gren och oftast en ”roll” inom den grenen. Det innebär till 

exempel att fotbollsspelare blir duktiga på att hantera en boll jämfört med någon som 

inte spelar och att en back är bättre på andra saker än den som är målvakt. 

Rationaliseringen syftar på den rationella målmedvetenheten som genomsyrar olika 

aktörers målorientering på både individ- och gruppnivå. Byråkratiseringen innebär 

att det finns styrande organ som kontrollerar och reglerar en sport, det finns tränare, 

ledare, o. s. v. Kvantifieringen och rekord är essentiella för en sport för att kunna 

jämföra prestationer och utövare.  

Att definiera var den exakta gränsen går för vad som är en sport eller inte är svårt 

men enligt Guttman (1978) visar sportifieringsbegreppet att det inte behöver vara 

svart eller vitt. Det är en process. Processen från att någonting går från lek till sport 

är långdragen och det är inte helt uppenbart när processen är färdig och ett fenomen 

blir en sport. Eftersom e-sport är ett relativt nytt fenomen som växer snabbt så är 

sportifieringsbegreppet ett relevant verktyg att använda. Thiborg (2011) och 

Danielsson (2005) har båda tagit det ett steg vidare och gjort en analys med hjälp av 

begreppet och kommit fram till att det sker en sportifieringsprocess inom e-sport.  

 

Vad är en idrott? 

Staten fördelar resurser varje år till RF (Riksidrottsförbundet, 2017b) som i sin tur 

distribuerar dessa vidare till den svenska idrottsrörelsen, 2017 uppgick denna summa 

till nästan 2 miljarder kronor. RFs definition bör således vara av intresse. Enligt RF 

är idrott (Riksidrottsförbundet, 2015, s. 11) ”fysisk aktivitet som vi utför för att 

kunna ha roligt, må bra och prestera mera.”. Idrotten sägs enligt samma källa bestå 

av (s. 11) ”träning och lek, tävling och uppvisning” och ska ge ”fysisk, psykisk, social 

och kulturell utveckling”.  

 

Men idrotten har inte alltid delat RFs definition. I Engströms korta överblick över de 

senaste 200 åren av idrottande (Engström och Redelius, 2002) undersöker han 

idrotten och dess historia. Han kommer fram till att (s. 17): ”all idrott är fysisk 

aktivitet, men all fysisk aktivitet är inte idrott”. För att den fysiska aktiviteten ska 

räknas som en idrott säger Engström (s. 17): ”Idrott ses med andra ord som en 

socialt formad verksamhet, en särskilt arrangerad övning av kroppen, som inte 

ingår i förvärvsarbetet eller i de dagliga göromålen i övrigt”. 
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Alltså räknas inte till exempel att klippa gräsmattan, trots att det är en fysisk 

ansträngning. Medan dart å andra sidan kanske kräver mindre fysisk ansträngning, 

men ändå räknas som en idrott. Detta innebär att formerna för idrott är föränderliga, 

det finns ingen fast struktur eller innehåll utan begreppet idrott förändras i takt med 

samhällets struktur och kultur. 

Denna definitionsproblematik blev aktuell vid 2017 års riksidrottsmöte där 11 

specialförbund ansökte om att bli medlemmar i RF (Riksidrottsförbundet, 2017a). RF 

sköt upp beslutet i två år då de bland annat ville utreda vad som egentligen är en 

idrott och inte. Så en definition om vad som är idrott finns och den är i skrivandes 

stund under revision, RFs rådande definition av idrott är: (Riksidrottsförbundet, 

2015, s. 11) ”fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera 

mera”.  

 

E-sport som företeelse 

E-sport, e-gaming, gaming, virtuell sport, elektronisk sport, cybersport, listan på 

termer som används för att uttrycka spel med hjälp av elektronik kan göras lång. Jag 

har använt mig av termen e-sport som undersöks nedan.  

E-sport har fallit under många namn som följd av den tvetydiga definitionen och 

ovissa plats i den akademiska världen (Wagner, 2006). Det finns ingen entydig 

definition av vad som är e-sport. Detta eftersom fenomenet är så pass annorlunda 

gentemot traditionell idrott och att man ännu inte inom den vetenskapliga världen 

har kommit fram till en entydig definition av begreppet sport.  

Jonasson och Thiborg (2010) menar att i sin enklaste form är e-sport datorspel i 

tävlingsform. E-sport är dock mer än att spela på en elektronisk konsol där matchen 

utspelar sig i ett elektroniskt medium. Wagner (2006, s. 2) har försökt definiera e-

sport genom att beskriva att det är: ”en arena av sportaktiviteter där människor 

utvecklar och tränar upp mentala eller fysiska förmågor genom användandet av 

informations- och kommunikationsteknologier”. Wagner ställer alltså ett krav på att 

e-sport måste innehålla aktiviteter för att träna upp mentala eller fysiska förmågor. 

Jonasson och Thiborg kritiserar denna definition på de grunderna att den utgår ifrån 

att e-sport är antingen mental eller fysisk ansträngning men inte båda. I stil med 

Jonasson och Thiborgs kritik av Wagners definition så har andra forskare också gjort 

justeringar i definitionen.  
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Hilvoorde och Pot (2016) ger inte mycket klarhet i deras definition men stärker 

uppfattningen om att e-sport innefattar både intellektuell kamp och en fysisk 

ansträngning till varierande grad. Witkowski (2009) instämmer och menar att e-

sportens fysiska karaktär är både viktig och avgörande, men att det till synes 

stillasittande spelandet inte ger sken av det. Hamari och Sjöblom (2017) håller med 

kritiken framförd av Witkowski och påpekar hur den fysiska ”inputen” eller 

kroppsrörelser inom e-sport har en direkt påverkan på resultatet, men att resultatet 

visar sig i en virtuell värld. Hamari och Sjöblom belyser också att den viktigaste 

skillnaden mellan e-sport och traditionell sport är att utövare av e-sport visserligen 

befinner sig i den fysiska världen, men att ”matchen” i sig sker i en virtuell värld. 

 

Summering – vilken plats har e-sporten? 

E-sport och traditionell sport har många likheter och e-sport uppfyller de flesta av 

kraven för sportifiering enligt Thiborg, 2011. I e-sport är den mentala ansträningen i 

fokus men utfallet är även beroende av fysisk input (Hamari och Sjöblom, 2017; 

Schütz, 2016; Witkowski, 2009). Den fysiska ansträngningen som inte är en del av 

förvärvsarbetet eller de dagliga göromålen gör att e-sport till viss grad kan liknas vid 

en idrott enligt Engströms definition av idrott som nämndes tidigare (Engström och 

Redelius, 2002, s.17).  

I E-sportförbundets ansökan till Riksidrottsförbundet så argumenterade e-

sportförbundet för att e-sport likt skytte, dart och andra precisionsidrotter, ställer 

krav på utövarens lugn och kroppsliga stabilitet. I argumentet om varför e-sport ska 

klassas som idrott berättade Spelhobbyförbundets (Sverok) förbundsordförande 

Alexander Hallberg under Riksidrottsmötet (2017, del 5, 55:37) att: 

”För att utöva e-sport innebär att du så snabbt och exakt som möjligt ska 

röra händerna på ett asynkront sätt samtidigt som du kontrollerar vad som 

händer i spelet. Det innebär att du tar snabba beslut, du hämtar 

information och reagerar på motståndarens handlingar. E-sport är en 

precisionsidrott som ställer stora krav på kroppslig stabilitet, 

kommunikation, motorik, reaktionsförmåga och koordination. Det är helt 

avgörande vad du gör för fysisk prestation för ditt resultat i spelet. Man 

kan inte spela med ett surrogat där jag berättar för någon annan vad dem 

ska göra utan det är helt upp till mig och hur jag klarar av att hantera det 
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som händer på skärmen. Det är också därför våra elitidrottare slutar 

ganska tidigt, för att man blir helt enkelt för långsam för att fortsätta 

spela.” 

Alexander Hallberg hänvisar även likt många andra till intervjun av Deutsche Welle 

(Schütz, 2016) med forskaren Ingo Froböse om fynden som gjordes vid Deutsche 

Sporthochschule i Köln. I intervjun berättar Froböse om studien som gjordes där de 

fann bland annat att belastningsnivåer på e-sportares öga-handkoordination var 

högre än skådat i någon annan sport de undersökt. Froböse uttryckte vidare att 

kortisolproduktionen, kroppens stresshormon, var lika högt hos e-sportare som hos 

en racerförare. Så öga-handkoordinationen, kortisolproduktionen och pulsen som 

ibland uppgår till 160 - 180 menar Froböse gör att e-sporten kan klassas som lika 

fysiskt krävande som vissa andra sporter. Hamari och Sjöblom (2017) stärker 

Alexander Hallbergs åsikt genom att påpeka att den fysiska ”inputen”, det vill säga 

rörelsen, är direkt avgörande för vad som händer i matchen/spelet.  

Idrottens definition har skilt sig genom tider, den handlar idag om ”fysisk aktivitet 

som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera” 

(Riksidrottsförbundet, 2015, s. 11). Så utifrån de dessa källor så är det inte enkelt att 

dra gränsen för vad som är att betrakta som sport vad som ska kallas för idrott eller 

vad som hamnar utanför dessa definitioner.  

Med denna bakgrund så blir det därför också intressant att se hur e-sporten uppfattas 

av idrotten och vilka tankar/attityder som finns till e-sport ur ett traditionellt 

idrottsföreningsperspektiv. Mot bakgrund av e-sportens framväxt och förmåga att 

attrahera deltagare har jag på uppdrag av Västerbottens idrottsförbund 

(fortsättningsvis kallade VIF) och SISU idrottsutbildarna undersökt hur 

representanter för idrottsföreningar tycker och tänker om e-sport. Detta arbete kan 

förhoppningsvis bilda ett underlag för att problemtisera framtida möjligheter för 

samverkan mellan e-sporten och idrottsföreningar. 
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Metod 

Följande avsnitt presenterar de metodologiska utgångspunkterna och upplägget för 

studien. Därefter beskrivs urvalet, konstruktionen av intervjuguiden, genomförandet 

av datainsamlingen, bearbetning av data och de forskningsetiska principerna som 

tagits hänsyn till.  

 

Metodologiska utgångspunkter och studiens upplägg 

Studiens ambition var att undersöka representanternas uppfattningar om e-sport. 

För att få så utförliga svar som möjligt så har jag använt mig av semi-strukturerade 

intervjuer. På så vis kunde jag hålla mig till ett eller flera teman, få utförliga svar och 

samtidigt utforska sidospår. Dessa är några av styrkorna med denna intervjutyp 

enligt Bryman (2011). Samtalen spelades in och transkriberades sedan till text. 

Relevanta delar av texten har sammanställts för att ge svar på frågeställningarna. 

 

Urval 

Utifrån studiens syfte var ambitionen att intervjua beslutsfattare i föreningarna som 

hade stort inflytande i föreningens verksamhet. Efter diskussion med 

uppdragsgivaren bestämdes att en föreningsordförande traditionellt har störst 

inflytande och att dessa fick bli de representanter som intervjuades i föreningen. 

Vidare så diskuterades kriterierna med uppdragsgivaren för vilka föreningar som 

skulle väljas. De föreningar som ansågs mest lämpliga för att hjälpa till att besvara 

syftet med studien var ”flersektionsföreningar med olika idrotter och mellan 150–

5000 medlemmar” eftersom dessa i dagsläget bedriver flera olika sporter och har 

möjlighet att utöka antalet sektioner. 

En lista på föreningar av intresse togs fram utifrån ovan nämnda kriterier. Denna 

lista hade 16 stycken föreningsnamn som matchade kriterierna. Därefter gjordes ett 

slumpmässigt urval genom att tilldela varje förening en siffra för att undvika att välja 

föreningar på ett sätt som styr resultatet. Sedan slumpades sex siffror fram med hjälp 

av Googles´ random number generator och de valda föreningarna kontaktades. Vissa 

ordföranden hänvisade vidare till någon annan i föreningen som de tyckte var lämplig 

att bli intervjuad, medan vissa ordföranden inte gick att få tag på. Gick de inte att få 

tag på så gjordes ett bekvämlighetsurval enligt Bryman (2011) där jag fick slumpa 

fram en ny siffra på samma sätt som tidigare och kontakta den nya föreningen istället 
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för att få sex intervjuer. På så vis intervjuades de som var tillgängliga och som ville 

deltaga i studien. 

 

Konstruktion av intervjuguide 

Utifrån syftet så härleddes tre teman där varje tema skulle besvara en frågeställning 

var. Dessa tre teman återfinns i Bilaga 2. Första temat gav en överblick av föreningen 

och intervjupersonen och för att få en överblick över föreningens verksamhet.  Tema 

två syftade att undersöka intervjupersonens uppfattning om e-sport. Det sista temat 

syftade till att ta reda på hur intervjupersonen kände inför e-sport inom föreningen 

och vad de vill ha för kunskap/stöd angående e-sport. När dessa tre teman väl var 

bestämda så skrev jag ned alla frågor jag spontant fick om dessa teman och använde 

det som inspiration för min intervjuguide. För att testa intervjuguiden i praktiken så 

gjordes en pilotintervju för att upptäcka eventuella brister i intervjuguiden eller om 

någon fråga upplevdes som svår eller otydlig. Därefter reviderades intervjuguiden på 

så sätt att överflödiga frågor togs bort och nya frågor lades till som besvarade sådant 

intressant som sades men som jag inte hade frågat efter. 

 

Genomförande av datainsamling 

Sex intervjuer på mellan 30 - 50 minuter genomfördes totalt, fyra intervjuer gjordes 

genom fysiska träffar medan två av intervjuerna skedde över telefon. De fyra 

intervjuer som skedde genom fysiska träffar spelades in med en telefon medan de 

återstående två intervjuerna spelades in genom ”ljudinspelaren” som fanns på en 

dator där högtalar-funktionen användes på telefonen under samtalet.  

 

Databearbetning 

Intervjuerna transkriberades samma dag som respektive intervju gjordes med 

undantag från två intervjuer som transkriberades dagen efter intervjuerna hade ägt 

rum. Intervjuerna transkriberades först i sin helhet, därefter lästes 

transkriberingarna igenom ytterligare en gång för att jag skulle minnas intervjuerna 

bättre. Därefter meningskoncentrerades alla stycken i alla intervjuer likt Kvale & 

Brinkmann (2013) gjort där de sammanfattat längre stycken till max en mening eller 

två för att göra data lättare att bearbeta. Studiens tre frågeställningar har sedan blivit 

tilldelade en unik färg så att det fanns tre förutbestämda färger inför nästa steg. I 
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nästa steg blev alla meningskoncentrerade meningar som på något sätt berörde 

någon av frågeställningarna markerade med en färg (vissa blev tilldelade fler om de 

berörde fler frågeställningar) via Words´ ”markeringsfärg för text”. På så vis 

kopplades uttalanden från intervjupersonerna (data) till den eller de frågeställningar 

som relevant data kunde hjälpa till att besvara. För att sedan göra data ännu mer 

överskådlig och tydlig så kopierades dessa färgmarkerade meningar och klistrades in 

i ett nytt dokument. Därefter sorterades meningarna så att varje frågeställning fanns 

och under varje frågeställning fanns all relevant data för att besvara den. På så vis 

skapades ett dokument där varje frågeställning var besvarad med koncentrerade 

sammanfattningar av vad intervjupersonerna hade sagt.  

För att sedan sätta meningarna i perspektiv och skapa en bild av hur de olika svaren 

kopplade till helheten så användes mind-maps kring varje frågeställning. Syftet med 

mind-maps var att alla svar skulle finnas representerade oavsett hur många som hade 

uttryckt sig kring de olika svaren, samtidigt som repetitioner eller liknande uttryck 

sållades bort vilket gjorde data mer överskådligt. I mina mind-maps fanns alla 

nyanser av de svar som intervjupersonerna sagt kring de valda frågeställningarna. 

Hur olika svar hängde samman var väldigt lätt att se då pilar drogs mellan olika 

teman i min mind-map. Till exempel drogs en pil mellan ekonomi och förutsättning 

för e-sportsektionen att bedrivas.  

 

Forskningsetiska aspekter 

I följebrevet (Bilaga 1) som skickats ut till varje intervjuperson innan intervjuerna så 

beskrevs Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer. Därmed har 

intervjupersonerna blivit informerade om att deras deltagande är valfritt, anonymt 

och kan avbrytas när som helst av vilken anledning som helst. Detta påminde jag dem 

även om innan genomförandet av varje intervju. Av etiska skäl har även namn på 

individer eller föreningar inte blivit nämnda eller utskrivna direkt i 

intervjuutskrifterna. Fiktiva namn har använts vid transkriberingen. Inspelningarna 

sparades till dess att transkriberingen var gjord för att därefter raderas.  
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Resultat 

I detta avsnitt presenteras resultatet. Resultatdelen är strukturerad med varje 

frågeställning som en egen underrubrik. Intervjupersonerna beskrivs ibland som 

ledare och ibland som representanter i resultatet men alla tre orden refererar till 

samma individer. 

 

Hur uppfattas e-sport av representanter för idrottsföreningar? 

I följande del presenteras de uppfattningar som föreningsrepresentanterna har om e-

sport.   

E-sporten - ett nytt fenomen och subjektivt begrepp 

Det var endast en av de sex intervjupersonerna som var bekant med e-sport genom 

att själv ha spelat datorspel. E-sport är ett fenomen som de flesta inte kunde förklara 

i detalj även om många fått upp ögonen för fenomenet på sistone. Flera av ledarna 

förklarade att e-sport inte var någonting de kände till, men det ändrades efter SVTs 

”mästarnas mästare” där en e-sportlegend med alias ”HeatoN” deltog. Tre av 

intervjupersonerna pratar om hur just mästarnas mästare fick upp ögonen på dem 

vad gäller e-sport vilket John berättade: 

Men jag vet ju ungefär vad det går ut på. Jag har ju förstått att det är 

otroligt populärt. Jag vart väldigt förvånad när den här killen dök upp på 

mästarnas mästare. Jag tror att för e-sportens del så var det ett genidrag 

för att… SVT gjorde ju det för att bredda målgruppen. Men samtidigt så 

öppnade de upp ögonen på oss ledare, chefer och ansvariga över 

föreningar. För vi ser ju att det här är ju kanske något som vi ska satsa på. 

En annan intervjuperson (Jonathan) berättade om hur e-sporten uppfattas olika av 

generationerna som en direkt konsekvens av sportens tvetydiga och subjektiva 

definition. Koppling fanns även till samma TV-program, mästarnas mästare: 

Om du frågar den gamla stammen; sport – då måste du duscha efter, du 

har svettats, du har spelat fotboll eller brottning, boxning, löpning… Men 

jag tror att för den generation som kommer så är sport ett vidare begrepp. 

Vi hade ju med en e-sport kille nu i mästarnas mästare på TV.  
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Sport, idrott, ingetdera? 

Mästarnas mästare har alltså fått en stor effekt på ledarna som intervjuades genom 

att visa e-sportare i en idrottslig kontext där e-sportare inte deltagit tidigare. Det 

ovanstående citatet belyser även hur definitionen av sport och därmed e-sport är 

tvetydig hos ledarna och kan skilja sig mellan generation och individer. Den yngsta 

ledaren, John, som var mellan 30 och 40 år gammal var även den som var mest 

välkänd med e-sport. Medan den äldsta ledaren som också var pensionär (Birger) 

inte alls var bekant med eller intresserad av e-sport innan intervjun. Detta 

förändrades under intervjuns gång när han frågades om en e-sportsektion var 

någonting som övervägts tidigare: 

Alltså har inte du skickat det här mailet skulle jag inte funderat så mycket 

på’t (e-sport) men sen, sen det så har jag funderat på att det här är… 

Tanken hade inte slagit mig tidigare, ja jag hade tittat på e-sport tidigare 

och konstaterat att det är någonting som förekommer, inte vidare men... 

Det här… Eh… Du förstörde jämvikten! 

Dessa tre citat ger en överblick över vad ledarna tyckte om vad e-sport är, huruvida 

det är en sport, idrott eller båda och e-sportens utveckling. Ledarnas definition av e-

sport var diffus men de flesta uttryckte att e-sporten handlar om tävling via spel som 

utövas på spelkonsoler. De flesta av ledarna tyckte även att e-sport kan klassificeras 

som en sport eftersom de högpresterande e-sportarna tränar för att förbättra 

prestationen, har coacher och utmanövrerar motståndare genom strategier och 

genomförande. En av intervjupersonerna nämnde även att det är en idrott. Det är 

med en viss försiktighet som e-sport kallades sport men ledarna hänvisade till hur 

den stillasittande e-sporten ändå bör inkluderas i begreppet ”sport” med hänvisning 

till schack och dart som exempel (Britta): 

Så att jag vet inte om jag kallar det idrott men någon typ av sport är det ju. 

Och det finns ju många sporter som kallas sport utan att de är så värt 

fysiska. Schack och dart och så är ju också sporter men inte särskilt fysiska. 

Hur man nu definierar sport, hade jag inte tänkt på. Det är väl någon 

aktivitet som man utför någon form av träning eller tävling i, då sportar 

man väl. 
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Sammanfattning 

E-sport var sammanfattningsvis ett fenomen under utveckling enligt ledarna. Deras 

definition av e-sport var inte entydig utan begreppet var relativt nytt för dem. 

Majoriteten av ledarna hade hört ordet e-sport och två av ledarna sa att e-sport 

innebar tävling via spel. De resterande två ledarna hade hört ordet men visste inte 

riktigt vad det var. Ledarna menade att e-sport har tilltalat den yngre generationen 

och att hos de yngre så är termen sport ett vidare begrepp än hos den äldre vilket kan 

komma att speglas i morgondagens idrottsförening. De flesta ledarna tyckte att e-

sporten kan liknas vid en sport på grund av att man tänker strategiskt, har tränare, 

spelar för att bli bättre och det sätter krav på den psykiska förmågan. En av ledarna 

tyckte även att det var en idrott. Vad gäller e-sportens utveckling så uttryckte ledarna 

att de tror att e-sporten kommer att fortsätta växa, speciellt bland ungdomar. 

 

E-sport som en potentiell sektion 

Här ges svar på hur föreningarna upplever frågan om en e-sportsektion inom 

föreningen. Här återges representanternas uttalanden om förutsättningar för att 

starta en sektion, krav från föreningar, möjligheter och problemområden för en e-

sportsektion inom föreningarna. 

 

Förutsättningar 

Intervjupersonerna var mestadels positivt inställda till e-sporten med utlåtanden som 

”vi välkomnar dem (e-sporten) med öppna armar” (John), ”så att vi är nog ganska 

öppna (för e-sport), men det är en liten förening som sagt” (Britta) och ”men man 

måste också vara i framkant känns det som. Nån måste ju visa vägen när någon ny 

(idrott/sport) kommer in”, (Gunilla). Hos fem av de sex föreningarna fanns ett 

intresse vad gäller frågan att starta en e-sportsektion. Det fanns dock många frågor 

som behöver svar och flera av ledarna menade att den viktigaste förutsättningen efter 

ekonomi var att det måste finnas en drivkraft hos andra än styrelsen att vilja starta 

och driva sektionen. Konceptet behöver inte vara klart av de som vill starta igång en 

e-sportsektion men viljan och drivkraften att jobba med konceptet och driva 

sektionen är den viktigaste utgångspunkten, resten kan man hjälpas åt med. Joppe 

förklarade: 



 

15 
 

Men alla sektioner vi har startat har kommit med en drivkraft som vill 

starta någonting. Så att vi har aldrig sagt, huvudstyrelsen har aldrig sagt 

att; nu börjar vi med handboll. Utan det måste finnas människor 

runtomkring (som vill starta det). 

Ledaren berättar efter betoningen om drivkraften som utgångspunkt att konceptet är 

någonting som kan jobbas fram tillsammans (Joppe): Så att det kan vara mycket 

bolla fram och tillbaka tills man får ett färdigt koncept utan man får med sig frågor 

då som man ska jobba med och svara på. Inställningen var väldigt lik hos flera av 

föreningarna, John sa:  

Jag kan säga så här, skulle det komma in 10 personer som säger ”Vi vill 

syssla med e-sport under Anonym IFs flagg, då skulle vi nog kunna ta det 

styrelsebeslutet på tre minuter… (ja till att skapa en sektion). Men vi måste 

få in folk som vill göra det! För vi själva, vi som redan sitter i 

organisationsledarpositioner vi orkar inte med det. 

Den intervjuperson som var minst entusiastisk inför e-sport medgav att nyfikenheten 

fanns där och att det var ett fenomen värt att undersöka. Så Birger varken 

välkomnade eller avfärdade e-sport som en potentiell sektion med motiveringen:  

Det går inte att släppa det här ämnet här och nu utan ska man skrota den 

här tanken så ska man göra det när man, åtminstone så känner jag, att 

man ska göra det när man vet mer. Innan man säger att vi struntar i det 

här, det är inte läge för det nu. Nu är det läge för mer information. 

 

Möjligheter  

De som var positivt inställda var det på grund av anledningar såsom ökat 

medlemsantal, ökad medlemsretention, samarbete mellan mer fysiskt- och mindre 

fysiskt krävande sektioner och en breddad målgrupp. Joppe berättar om hur e-

sporten kan bidra till en förening som anpassar sig:  

Men jag tror, jag tror eftersom e-sporten växer så mycket som jag ändå 

förstått att den gör. Så är den absolut ett… modernt sätt att hänga med som 

förening.” 

Ledaren nämner även (Joppe): ”Vi välkomnar alltid nya idrotter om det finns en 

marknad för det”. 
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Möjligheterna med e-sport beskrevs vara ett sätt att öka medlemsantalet i 

föreningarna. Både genom att locka yngre medlemmar och att locka individer med till 

exempel funktionsnedsättningar men som vill vara en del av ett socialt sammanhang. 

Gunilla beskrev:  

Sen kan jag se att vi har verksamheter här i huset som jobbar med till 

exempel utsatta ungdomar. Där, säger man ett datorspel, så säger ledarna 

att alla bara jublar, för då sitter alla och spelar det hemma. Vi har alltså 

underlaget här tror jag. 

Birger beskriver: ”Ja åtminstone har jag fört fram diskussionen att vår förening ska 

kunna vara en plats där man kan vara aktiv med en viss funktionsnedsättning.” 

Han beskrev även hur han i sin egen erfarenhet inom idrott för funktionsnedsatta har 

sett att individer med fysiska nedsättningar ofta värderar datorspelande högt. Han 

menade att e-sport kan hjälpa föreningen att nå utsatta grupper. Samtidigt som han 

såg denna möjlighet var han dock skeptisk till hur e-sportsektionen skulle passa in i 

idrottsföreningen. 

Två av ledarna tog upp möjligheten att behålla ungdomar och stärka föreningen 

genom att e-sportsektionen och andra sektioner kan komplettera varandra. Han 

berörde även vikten av att ge möjligheter för ungdomar att träffas i ett socialt 

sammanhang. Birger beskrev: 

Jag tror att det finns många som skulle behöva, nu kanske man inte ska 

döma folk, skulle behöva lite social kontakt och komma ut lite och kanske till 

och med bli tvungen att ha en fysisk aktivitet för att vara med i e-sport. 

 

Krav från föreningen 

När ledarna talade om vad som vilka krav som föreningen har på sektionen så var det 

viktigaste enligt alla att sektionen måste verka i linje med vad föreningens 

värdegrund står för och att sektionen är självförsörjande. Föreningen vill ha folk 

utanför styrelsen som driver den nya sektionen. De vill ha ledare med relevant 

kompetens, att sektionen är självförsörjande, att sektionen harmoniserar med resten 

av sektionerna i föreningen och att den är i linje med föreningens värdegrund och 

verksamhetsidé. John förtydligade ekonomins centrala del: Så länge man kan visa 

att man har en blomstrande sektion ekonomiskt så kommer det aldrig att vara 

några invändningar från medlemmar. 
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Gunilla nämnde även likt många av de andra att sektionens ekonomi är viktig men 

verksamheten måste harmonisera med föreningens värdegrund och verksamhetsidé 

så att det inte bara blir människor som spelar spel utan att sektionen anammar vissa 

av idrottens värderingar; 

Det är så otroligt viktigt att dem kommer in i en förening som tänker åt alla 

håll så att man inte bara tänker att ”Jo ni kan starta en sektion” och så 

sitter dem bara där och spelar hela tiden. Men de får inget utbyte, de 

utvecklas inte och de gör inga andra saker än när de var hemma, de flyttar 

det bara här, i det här sociala sammanhanget men de är inte social 

tillsammans. Jag tänker att man behöver väva in andra saker i det också. 

Samma ledare belyste att en e-sportsektion måste genomsyras av till exempel 

jämställdhetsfrågor, frågor om demokrati, kön, osv. För att e-sporten ska accepteras 

som en legitim del av en idrottsförening berättade Gunilla att:  

Och nu är det liksom inte bedrivet i någon strukturerad form på något sätt, 

alltså kommer dem in i föreningar på något annat sätt, då skulle det vara 

det här med demokrati, jämlikhet. Alltså det är ju liksom 

idrottsföreningarnas uppdrag på något sätt. Att få in det i verksamheten 

om dem (e-sport) skulle klassas som en idrott eller en sport. Då ställs det 

högre krav på dem också. 

Birger och Joppe tog också upp att det är viktigt för sektionen att verksamhetsidén 

kan gynna föreningen utifrån föreningens verksamhetsidé och värdegrund. Joppe sa: 

Och berätta, hur kan det här passa in i vår förening? Att man har- Vi vill 

starta det här i Anonym IF, varför vill vi det? Att någonstans berätta det för 

att det som huvudstyrelsen funderar på då; passar det här in hos oss i vår 

förening? Så får man en bild här eftersom vi är öppna, vi är öppna att 

lyssna på förslag som absolut också gynnar vår förening. 

 

Problemområden 

Det finns vissa faktorer som påverkar mottagligheten för e-sport som en verksamhet 

som skall bedrivas inom en idrottsförening. Alla intervjupersoner har nämnt en 

gemensam utmaning för deras förening vilket är så är ledarrekrytering. I 

spekulationerna om en e-sportsektion så är denna utmaning inget undantag.  
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E-sporten har även en utmaning vad gäller att anses som en sport på grund av att 

vissa av ledarna menar att det kan vara en brist på fysisk aktivitet. De nämner även 

att det är något som inte hindrat andra sporter men som ändå sätter käppar i hjulen 

för anammandet av e-sport. Detta gör det svårt för många att acceptera e-sporten 

som någonting en idrottsförening ska syssla med menar vissa av intervjupersonerna. 

Två av ledarna pratade även om hur en av anledningarna kunde vara att en ny 

idrott/sport i RF också innebär att ännu en aktör som ska dela på samma summa 

pengar som RF använder för att stödja alla föreningar. Gunilla förtydligade detta: 

Alltså jag tänker att man på något sätt måste gå samman nationellt i 

Sverige och bestämma, hur ser man på det här (e-sport)? För att på något 

sätt kunna göra en bedömning och där kommer man nog att möta på 

motstånd från traditionella idrottsföreningar tror jag i och med att- ”jamen 

ska de här komma och ta RF pengar?” eller ”det här är ingen sport, de rör 

inte på sig tillräckligt mycket”. Så jag tror att de (e-sport) behöver stöd i att 

göra någon typ av struktur tror jag. 

En annan faktor som nämndes av Joppe och John är spelberoende, våld och 

datorspelande. Två av ledarna tog upp spelberoende som problemområde och en av 

ledarna nämnde att det kanske vara gammalmodigt tänk. Den andra ledaren 

avfärdade det direkt eftersom denne menade att allting kan tas till en överdrift, John 

berättade att:  

Nej precis. Det är klart att en prickskytt som ligger för att skjuta tanter som 

är ute och styr en barnvagn, det kanske inte riktigt är det man heller 

klassiskt vill premiera. Det är ju också kultur men om man tittar på 80-talet 

när jag hade varit målgrupp för det här. Då var debatten om videovåld, att 

vi kommer bli mördare allihopa av att se motorsågsmassakern. Att kunna 

se vilka filmer man vill, när man vill, kommer att vara skadligt. Hem och 

skola hade krismöten och, ”hur ska vi gå liksom?”. Och… det blev ju inte så 

farligt! Det är likadant med sånt här att det kanske inte, det kanske inte är 

hela världen. Jag tror att folk kan skilja på verkligheten och den miljön. 
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Sammanfattning 

Viljan finns inte att starta en sektion direkt då många frågor fortfarande fanns men 

fyra av ledarna var öppna för att ta den diskussionen och starta arbetet tillsammans 

med ett driftigt gäng som kom med en plan och ville driva sektionen. De andra 

ledarna var nyfikna och ville ha mer information kring e-sport, vilket de tre 

förstnämnda ledarna också gärna ville ha. Möjligheten med e-sport benämns vara 

förmåga att rekrytera fler medlemmar och behålla fler, att nå ut till utsatta grupper 

och att hänga med i samhällsutvecklingen som förening. Alla föreningsrepresentanter 

var överens om att sektionen måste vara självförsörjande och tre ledare nämnde 

vikten av att sektionens drift/verksamhetsidé måste gynna föreningen och 

harmonisera med föreningens värdegrund/verksamhetsidé. Problemområden som 

togs upp var hur våld i spel kan påverka ungdomar, eventuella spelberoenden. Två av 

ledarna tog upp detta, en menade att barn och ungdomar kan skilja på verklighet och 

spel och den andra var osäker på det faktiska läget inom dessa problemområden. 

  

Vilken typ av stöd och kunskap önskas från VIF/SISU? 

I denna del har alla ledarnas frågor sammanställts för att konkretisera de 

huvudsakliga frågorna som var gemensamma för ledarna. De övergripande 

punkterna som berördes kommer att presenteras nedan. 

 

Ekonomi/Setup 

Alla föreningsledare uttryckte att de önskat få en konkret bild av bland annat vilka 

material/lokaler/spel som behöver införskaffas, sammanfattat kallat ”setup”. De 

menade att det skulle skapa underlag för att beräkna vilka resurser som krävs för att 

eventuellt starta sektionen. Vissa nämnde detta i större detalj än andra. John beskrev 

att:  

För oss tror jag att vi behöver veta liksom, vad krävs det för setup? I fotboll 

behövs det en fotboll och två mål, sen kan målen stå olika långt ifrån 

varandra och det kan vara olika många spelare på planen. Men e-sport, 

vad är ett e-sportlag? Är det 6 man och 6 man eller är det tjejer och killar? 

Är det 12 mot 12?  
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E-sport? Vad behöver jag? Alltså en idrottsförening som oss behöver veta 

att ”ni behöver köpa in 12 stolar, två bra speldatorer”.  

Samma ledare utvecklade detta och kom in att denne ville veta mer om e-sport 

generellt: 

Vad krävs det för att kunna driva en sån, sån verksamhet? Så att man får 

en liten sån, uppfattning av vad det innebär, för då har vi liksom något att 

ta ställning till; om vi har råd eller resurser att driva det här. Så man 

behöver nog veta lite mer om vad det innebär helt enkelt. 

 

Generell kunskap om e-sport och vad det innebär 

Vissa intervjupersoner hade mer och mindre kunskap än andra vad gäller e-sport. De 

flesta ledarna nämnde att de hade mindre koll på e-sport och önskade lära sig mer. 

Bland ledarna var det stor skillnad på hur mycket de visste om e-sport, men alla hade 

ett begär av mer information om e-sport. Tre nämnde att de kunde tänka sig hyra in 

en föreläsare eller konsult som kom in och berättade om e-sport som företeelse, vad 

det finns för olika e-sporter (spel) och hur ”e-sportandet” går till i de föreningar som 

bedriver det i Sverige. Fyra av intervjupersonerna nämner att de vill ha mer kunskap 

om e-sport, i form av till exempel en föreläsning för styrelsen. Joppe sa: 

Många, många frågor kring att starta och, eftersom e-sporten är då så ny i 

våra ögon som förening så tror ja att man hade behövt veta någon historik 

och som sagt jag säger, en plan, och hur den går ihop med vår värdegrund. 

Även John bevittnar om detta: 

Nämen alltså jag skulle kunna tänka mig, alltså om du är intresserad, jag 

skulle väldigt gärna bjuda in dig, liksom att ta 30 minuter av vårat 

styrelsemöte och bara informera styrelsen om vad det handlar om, vad man 

kan göra. För vi har det här på oss av föreningens medlemmar att bredda 

oss. Att skapa någonting för den yngre generationen. 

 

Det dök även upp frågor av två ledare kring hur förbunden och andra gemensamma 

organisationer ställer sig inför frågan om e-sport. De undrade till exempel om e-sport 

är någonting som det uppmanas till och får föreningen extra stöd för att bedriva en 

sådan verksamhet? Går idrottslyftet att söka? Britta uttryckte: 
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Ja, just det. Det som är intressant för oss det är naturligt att ta del av 

resultatet (av denna studie) för att se hur dem från förbundens sida ställer 

sig till det här och… vad man tycker att föreningarna borde göra och, finns 

det någon ambition att promota det här på något sätt i föreningslivet? Dels 

att vi får veta mer om det så att vi vet va det innebär och dels, hur ser man 

på det från de gemensamma organisationers sida. 

 

Sammanfattning 

Ledarnas frågor kring typen av stöd och kunskap kunde sammanfattas till två 

övergripande teman. Det första; vad behöver införskaffas för att bedriva en e-

sportsektion? Alltså; vilka resurser krävs och vad kostar det? Det andra temat 

behandlar den generella kunskapen om e-sporten och dess historia som alla ledarna 

var nyfikna på och ville veta mer om. Fyra av dessa ledare uttryckte att de vill ta del 

av någon form av föreläsning för att lära mer om e-sporten. Det nämndes även att en 

viktig del var att kunna motivera för resten av föreningen på vilket sätt e-

sportssektionen kan gynna föreningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 
 

Analys 

E-sportens kniviga definition var ingenting nytt och i resultatet, likt den litteratur 

som lyfts fram inom området, märks det att begreppet var högst subjektivt (Wagner, 

2006; Jonasson och Thiborg, 2010; Hilvoorde och Pot, 2017; Witkowski, 2009; 

Danielsson, 2005). Ledarna var öppna för att det finns flera perspektiv. De visade en 

medvetenhet om att begreppen sport och idrott varken är enkla att förklara eller 

oföränderliga. De flesta av ledarna var positivt inställda till e-sport som en del av 

idrottsföreningen och till och med den mest skeptiske nämnde e-sport som en 

potentiell verksamhet för socialt engagemang, men ville veta mer om e-sport och hur 

verksamheten passade in i en idrottsförening. Att säga att e-sport blivit sportifierat 

(Guttman, 1978) kan vara att ta i, eftersom det inte blivit officiellt erkänt som en 

sport eller uppfyller alla kriterier till punkt och pricka, men det har definitivt 

undergått den sportifieringsprocess som Thiborg (2011) beskriver. E-sport som en 

framtida potentiell sektion vilar dock inte på definitionen av e-sport utan på att e-

sporten och idrottsföreningar bedrivs mot ett gemensamt mål. Ledarna påpekade hur 

e-sportsektionen ska gynna föreningen som helhet och för e-sporten så kan 

fördelarna liknas med e-sportförbundets tanke bakom ett tillträde inom RF (Hole, 

2017). Hole nämner bl.a. att tanken är att kunna bygga upp ett tävlingssystem som 

liknar idrottens där vägen för amatörer till proffs blir tydligare. Utöver det så 

kommer frågor som hälsa, fysisk aktivitet, utveckling- och utbildningsfrågor tas upp, 

någonting som Gunilla har betonat och som inte genomsyrar E-sporten inom Sverige 

idag.  

De slutsatser som kan dras av resultatet är att ledarna behöver mer information om 

e-sport. Tre av ledarna är även intresserade av att ta diskussionen om att eventuellt 

starta en sektion och detaljerna kring det i form av till exempel, vilken utrustning 

krävs, hur man kommer igång, och så vidare. Alla ledarna har även uttryckt att de vill 

ta del av mer information i form av någon typ av föreläsning för styrelsen eller 

liknande enligt flera av intervjupersonerna.  

Jonasson och Thiborg (2010) beskrev vad gäller e-sportens expansion att den 

kommer att växa oavsett om den blir en erkänd sport eller inte vilket den har gjort 

utanför RF. Ledarna uttrycker alla att de tror e-sporten kommer att fortsätta växa och 

att marknaden är väldigt stor, speciellt bland ungdomar.  

 



 

23 
 

Diskussion 

Syftet med nästa stycke är att värdera metoden och genomförandets styrkor och 

svagheter. Efter det diskuteras, problematiseras och värderas resultatet för att avgöra 

vilka faktorer som kan ha påverkat resultatet. I slutet diskuteras resultatet och 

slutsatserna i relation till det nuvarande dagsläget vad gäller e-sport i Sverige. För att 

på så vis bedöma E-sportens möjligheter och utmaningar vid ett eventuellt tillträde 

inom RF. 

 

Metoddiskussion 

Studiens syfte har reviderats löpande under arbetets gång vilket inte hör till 

ovanligheterna i kvalitativa uppsatser enligt Backman (2008), i sin bok beskriver han 

hur den kvalitativa forskningsprocessen har en hög grad av flexibilitet och dynamik 

vilket ger en stor variation i forskningsprocesser.  Valet av intervju är någonting som 

jag fortfarande anser är lämpligast för denna studie utifrån Kvale och Brinkmanns 

(2014) beskrivning av en av den semi-strukturerade intervjuns styrkor, att komma in 

på icke i förväg tänkta sidospår som visar sig vara väldigt relevanta. Det gjorde vi 

under intervjuerna, jag och intervjupersonerna, vilket är varför frågeställningarna 

reviderades då det visade sig att det fanns intressanta aspekter som jag inte hade 

tänkt på vid tidigare utformande av intervjuguiden. Jag som forskare har haft 

påverkan på de data som insamlats, i och med att jag, likt Backmans beskrivning, helt 

eller delvis är instrumentet som samlar in information i min forskning. Den tidigare 

forskningen och min egen bakgrund inom e-sport gör att jag har erfarenheter av 

ämnet till skillnad från någon helt okunnig om e-sport. Detta kan också innebära att 

jag ”ser det jag vill se”. För att hålla mig så neutral som möjligt har jag sökt att tala så 

lite som möjligt under intervjuerna. Jag har försökt ställa öppna frågor och låtit 

intervjupersonerna prata så mycket som möjligt och öppet som möjligt och jag har 

mestadels instämt för att visa att jag lyssnar aktivt. Ibland har jag styrt 

intervjupersonerna tillbaka till relevant tema ifall konversationen banat iväg helt 

ifrån de olika teman som var intressanta. Men jag har försökt att låta 

intervjupersonerna tala så mycket som möjligt.  

Hade jag gjort om studien så hade jag gjort hela studien tillsammans med en kollega 

för att under hela arbetets gång få mitt perspektiv ifrågasatt under alla faser och 

således en möjlighet till ett mer objektivt arbetssätt. Den andra fördelen med att 
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utföra det med någon annan hade varit att intervjuerna hade varit mindre färgade av 

mina egna föreställningar och fördomar. Den tredje anledningen är en enkel sådan 

att arbetsbördan hade blivit mycket mindre per person. Då hade fler timmar kunnat 

läggas ned på rapporten under samma tidsperiod vilket hade givit både ett större 

urval och mer tid att reflektera tillsammans för att få en ännu bättre rapport. 

Tidspressen var en stor faktor och hade jag gjort om studien så hade jag bokat in 

intervjuerna redan första veckan för att ha god framförhållning och undvika tidsspill 

vid bortfall av intervjupersoner. 

 

Resultatdiskussion 

Min egen entusiasm inför e-sporten kan ha påverkat intervjupersonernas attityd och 

gjort att dem blivit lite mer mottagliga och nyfikna på e-sport till viss grad. Studiens 

resultat är även svårt att generalisera till en större population då urvalet endast är sex 

personer. Resultatet ger dock en överblick som kan vara bra underlag för 

uppdragsgivaren och vidare diskussion; föreningarna har en vilja att veta mer om e-

sport och vissa vill veta hur en e-sportsektion kan se ut inom en idrottsförening.  

Studiens resultat kan även ha blivit påverkat av den anledningen att en 

organisationsmedlem högre upp i hierarkin, VIF (och SISU), varit positivt inställda 

till e-sporten. Studien är alltså ur en av uppdragsgivarnas perspektiv en form av 

”nulägesanalys” vilket som sagt kan ha tolkats nedåt i hierarkin som riktningen 

organisationen vill sträva åt. Detta kan ha bidragit till att föreningarna varit mer 

öppna för fenomenet e-sport. Detta är även något som uttrycktes av en av 

intervjupersonerna som frågade huruvida tanken med studien var att ”promota” e-

sport och gärna ville veta hur VIF ställde sig till detta. Föreningsrepresentanterna var 

även flersektionsföreningar som inte nödvändigtvis var under någon större 

ekonomisk press än vissa andra föreningar och således hade inte representanterna 

någon större anledning att vara emot e-sporten på den grund att den upplevdes som 

ett hot ur ett ekonomiskt perspektiv. Om urvalet istället varit väldigt små föreningar 

med dålig ekonomi så kan resultatet ha varit annorlunda då e-sporten kanske skulle 

setts som ett direkt hot av dessa föreningar. Alla ledarna beskrev att e-sport på något 

sätt kan liknas en sport eller en idrott, men de var uppriktiga om att de behövde mer 

information för att ta ställning till frågan. Det ledarna vill veta är hur e-sportrörelsen 

startas och bedrivs i praktiken och på vilket sätt den kan gynna idrottsföreningen. 
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För- och nackdelar med den eventuella integrationen? 

Här sammanfattas vad den eventuella integrationen mellan e-sport och idrott kan 

innebära och vad integrationen kan ha för för- och nackdelar för både idrottsrörelsen 

och e-sporten. 

Antingen blir e-sport integrerat i idrotten eller så fortsätter den att växa på egen 

hand. Det innebär att e-sporten till stor del kan komma att formas av kommersiella 

krafter, där marknaden tillåts styra innehåll och i vilken riktning utvecklingen ska gå. 

Eller så kan RF få inflytande genom att integrera e-sportförbundet i sin organisation 

och därmed påverka e-sporten inom Sverige utifrån idrotten vill 

(Riksidrottsförbundet, 2015). Genom att utbildarna ledare inom e-sport inom 

värdegrundsarbete och införa fysisk aktivitet för e-sportare kan e-sporten skapa goda 

förebilder för unga individer som gillar att spela. Ett viktigt perspektiv är att det inte 

bara är e-sporten men också utövarna som kommer att formas av dessa olika 

intressen och således blir den idrottspedagogiska frågan väldigt central. 

I Sverige har idrotten under en lång tid varit ett sätt att främja individers hälsa och 

fostra dem till goda samhällsmedborgare, att integrera e-sporten kan vara ett steg åt 

rätt håll i detta avseende. På RFs webbplats beskriver generalsekreteraren Stefan 

Bergh hur RF ska: ”vara en levande idrottsrörelse som utvecklas och förändras i 

takt med tiden” (Riksidrottsförbundet, 2016). På Riksidrottsmötet i Maj nekades 

dock e-sportförbundet tillträde till RF eftersom RF behövde tid att fundera på vad 

som krävs för att få vara medlem. Revideringen kom lägligt då det av Aftonbladet 

(Bergström, 2017; SVT, 2017) visade det sig att det finns andra förbund som inte 

heller uppfyller kraven men ändå får in miljontals kronor per år i bidrag. 

Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson har sagt i Helsingborgs Dagblad 

(2017) att RF vill se över vilka av de existerande förbunden som har rätt att vara kvar 

vilket är ett steg åt rätt håll. Ett till viktigt steg RF också tar är att revidera 

definitionen av idrott (Riksidrottsförbundet, 2017a), vilket är lägligt om man ska ta 

Berghs uttalande om den idrottsrörelse som utvecklas och förändras (Bergh, 2016) på 

allvar.  
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Eventuella fördelar för RF med integrationen av e-sport 

Vilket intresse finns då för RF av att integrera e-sporten? E-sport skulle legitimeras 

som en riktig sport vilket möjliggör karriärmöjligheter för fler utövare än i dagsläget. 

Bortsett från utövare så kan nya möjligheter skapas för spelutvecklar- och 

dataindustrin i Sverige vilket skulle öka landets ekonomi och antal arbeten 

(Dataspelsbranschen, 2016). Att tänka sig att någon aktör inom dataspelsbranschen 

och andra it-/teknikföretag sponsrar tävlingar organiserade under RF är inte 

orimligt. Det görs redan på e-sporttävlingar och om RF skapar tävlingar så kommer 

detta med största sannolikhet att fortsätta. Det kan alltså finnas ekonomiska 

intressen med integrationen som gynnar flera aktörer. 

En till fördel är att det är allmänt känt att idrottsrörelsen idag lider av någonting 

kallat för dropout-effekten (CIF, 2013). Att många ungdomar vid 12 - 15 års ålder 

väljer att avstå från organiserad idrott i RF är känt av alla som arbetar inom en 

ledande position inom föreningslivet. Mycket pengar har satsats av staten i form av 

till exempel Idrottslyftet men dropout-trenden håller sig stadig ändå enligt CIF. E-

sport skulle kunna vara ett sätt att anpassa sig till vad svenska ungdomar gillar att 

syssla med och således få både högre rekrytering och retention av medlemmar inom 

RF. För om RF vill skola ungdomar i demokrati, ansvarstagande och förbättra 

folkhälsan genom att fler människor rör på sig, vore det inte av intresse att engagera 

de otroligt många ungdomar från e-sporten? Det finns mycket att lära från Sverok 

som är Sveriges största ungdomsförbund med bl. a. e-sport och LAN som 

huvudsaklig verksamhet (Sverok, u.å). Ungdomarna organiserar och bedriver sina 

föreningar själva och majoriteten av pengarna som kommer till Sverok fås av 

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Så en förmåga hos Sverok att 

attrahera och engagera ungdomar som spelar datorspel inom föreningar finns. Här 

kan RF lära sig mycket. 
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Eventuella nackdelar för RF med integrationen av e-sport 

Vilka kan nackdelarna då vara för RF att ta in e-sporten? En uppenbar nackdel för 

vissa i RF är en ekonomifråga. RF får som sagt årliga bidrag av bl.a. staten som i sin 

tur fördelas vidare till de olika förbunden och föreningarna. Om det tillkommer nya 

förbund så innebär det för de nuvarande aktörerna att de får mindre pengar eftersom 

en ny aktör också ska få sitt bidrag från samma bidragspott. De som intervjuats i 

rapporten har inte varit föreningar som lidit något avsevärt av ekonomiska 

bekymmer. Andra föreningar och förbund som har ekonomiska problem kan dock ha 

anledning att se en ny medlem som ett hot mot deras ekonomi och överlevnad.  

Det finns även argumentet att e-sport inte är en idrott som har nämnts tidigare vilket 

kan skapa osämja inom organisationen då kulturkrocken blir för stor. Så här krävs 

diskussioner för att avgöra både av som är en idrott och sport. Men också att avgöra 

vad idrottsrörelsen vill och på vilka grunder man vill engagera ungdomar. För e-sport 

kanske inte uppfyller Idrotten Vill´s (2009) krav på ”fysisk utveckling”, men denna 

utveckling är bara en av faktorerna som gör idrotten samhällsnyttig enligt Idrotten 

Vill’s kriterier vilket är varför idrotten får statligt bidrag. Så den ideella e-

sportsrörelsen i Sverige kan främja de tre andra kriterierna; psykisk utveckling, social 

utveckling och kulturell utveckling men en nackdel kan vara att idrottens identitet på 

något sätt kan upplevas som hotad när den fysiska utvecklingen inte längre är det 

viktigaste i denna potentiella idrottsgren. 

 

Eventuella fördelar med tillträdet för e-sporten 

På vilket sätt främjas e-sporten av att bli ett medlemskap i RF? Detta skulle innebära 

att RF legitimerar e-sporten som en sport för allmänheten. En till synes ”omotiverad 

pojke” på 13 år som spelar flera timmar per dag i hopp om att bli proffs kanske får 

stöd i sin satsning istället för en utskällning av en orolig förälder. E-sporten skulle 

även få hjälp att bedriva en verksamhet som påminner om idrottens där ungdomars 

psykiska och fysiska hälsa tas tillvara på. E-sporten har mycket att lära av RF i alla 

avseenden som Hole (2017) beskriver: 

Svenska e-sportförbundets fokus kommer bland annat vara att bygga upp 

ett system för tävlan som påminner om den traditionella idrotten. Det skulle 

innebära för tävlan som påminner om den traditionella idrotten. Det skulle 

innebära en tydligare väg för amatörer att arbeta sig upp till en etablerad 
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nivå. Utöver det kommer förbundet representera Sverige internationellt, 

arbeta med beteenden och attityder samt driva utbildnings-, utvecklings- 

och hälsofrågor inom e-sportens område. Som erkänd idrott kommer olika 

insatser för ökad fysisk aktivitet lättare genomsyra alla nivåer av svensk e-

sport och därmed leda till en ökad rörelse bland utövarna. 

E-sportsrörelsens verksamhet ska i teorin bestå av träning för att prestera i den egna 

sporten, arbete kring respekt och värderingar och en tydligare profil mot 

elitsatsningar med tävlingssystem som påminner om den traditionella idrottens. 

Svensk e-sport skulle alltså kunna få ett upplyft med förbättrad kapacitet att bedriva 

en verksamhet som både främjar den fysiska och psykiska hälsan, men som också 

förbereder utövarna för andra aspekter av livet genom att de får lära sig om hälso- 

och beteendefrågor. Genom integrationen kan fler tävlingar hållas per år vilket 

innebär att fler människor kan få upp ögonen för e-sport. Dessa fler tävlingar ska 

påminna om den traditionella idrottens tävlingssystem vilket också bidrar till att 

skapa en tydligare väg för de elitsatsande. När vägen blir tydligare och det finns ett 

ekonomiskt stöd innan man blir proffs så kan fler elitutövare tas fram, eftersom 

förutsättningarna blir bättre än i dagsläget.  

 

Eventuella nackdelar för tillträdet för e-sporten 

Nackdel för e-sporten med ett tillträde i RF kan vara att RFs krav vad gäller att främja 

den fysiska hälsan. Denna press kan bli ett hinder. I den perfekta av världar så 

innebär det bara positiva förändringar men människor gillar att göra saker på det 

sättet man har gjort tidigare och att tvinga elitsatsande e-sportare att träna och andra 

aktiviteter som de kanske inte förstår gynnar deras prestation är inte alltid enkelt. Jag 

talar här från egen erfarenhet som spelare, f.d. coach av ett professionellt League of 

Legends lag och vän till en e-sportare/coach inom Smite (en e-sport). Detta skulle 

kunna bli en krock som gör att vissa väljer att vända sig till en annan organisation då 

de kanske ”endast vill fokusera på utövandet”. 

Den andra nackdelen kan vara att den kompetens man hoppas utveckla inom RF 

lyckas integrera de idrottsliga kraven, men att kommersiella lag som inte vill verka 

under ideella krafter drar sig ur e-sportförbundet och konkurrerar ut lagen inom RF. 

Ett annat möjligt scenario är att de kommersiella drivkrafter och lättillgängligheten 

av e-sportens konsumtion (gratis streaming på nätet) inte tas tillvara på då RF verkar 



 

29 
 

för en ideell rörelse. Men bredden är ju också viktig; de som vill ”sparka boll på 

bakgården” (Svenska E-sportförbundet, 2017, stycke 7) ska ändå fortsätta organisera 

sig inom Sverok, ett spelhobbyförbund. Så en solklar anledning för e-sporten att 

utöva breddidrott inom RF är någonting som inte är helt oproblematiskt.  

 

Förslag på vidare forskning 

För den som vill forska vidare inom detta område så är det ur ett idrottspedagogiskt 

perspektiv väldigt intressant att se hur vilka värderingar och normer skiljer sig 

beroende på organisation. Till exempel så kan man studera normer och värderingar 

inom ett e-sportlag i en idrottsförening och ett lag som inte är med i en 

idrottsförening. Ett annat område är på vilket sätt man kan integrera 

jämställdhetsfrågor och andra värderingsfrågor inom e-sport för att ta reda på hur de 

behandlas och arbetas med under den struktur som finns idag. Det vore även väldigt 

intressant att undersöka hur e-sportare tas hand om efter sin karriär av branschen.  
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Bilaga 1. Informationsbrev 

E-sporten är här för att stanna -vad tycker idrotten? 

En kvalitativ studie om vad idrottsföreningar i Västerbotten tycker om e-sport och föreningarnas 

framtid 

Hej! Jag är student på det Idrottsvetenskapliga programmet vid Umeå Universitet 

och skriver C-uppsats på uppdrag från SISU/Västerbottens Idrottsförbund. Till min 

studie söker jag personer som kan representera föreningars åsikter. Studiens syfte är 

att undersöka uppfattningen om e-sport hos idrottsföreningar i Umeå. I studien 

undersöks hur föreningarna upplever e-sporten som fenomen. Vidare så undersöks 

vad idrottsföreningarna kan tänkas behöva för stöd från sitt VIF/SISU i relation till 

det e-sportens allt större plats i ungdomars fritid. Med hjälp av denna kunskap kan 

förbunden lära sig mer om e-sport och stötta idrottslig verksamhet inom länet mot 

bakgrund av e-sportens framväxt. 

 

Genomförande: En intervju på ca 30 minuter för att få en bild av det ovannämnda 

området där ditt samtycke krävs för att utföra intervjun. Du har rätt att när som helst 

avbryta ditt deltagande om så önskas. Alla dina uppgifter hanteras med största 

möjliga konfidentialitet för att raderas när studien är publicerad. Dina uppgifter 

används endast för forskningsändamål. 

 

Ditt deltagande är värdefullt och uppskattat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2. Intervjuguide 

Inledning/bakgrund (ska ge en bild av föreningen och intervjupersonen) 

Hur skulle du beskriva din roll i denna förening och vad har du huvudsakligen 

föruppgifter? 

Hur länge har du varit i föreningen? 

Har du tidigare haft någon annan roll inom föreningen? 

Hur skulle du beskriva din förening?  

-Skäl till uppkomst/föreningens syfte? 

-Hur länge har föreningen funnits? 

-Har sektioner tillkommit/försvunnit under föreningens gång? 

Om ja; vad var anledningen till att sektioner 

tillkommit/försvunnit? 

-Finns det en eller flera sektioner inom föreningen? 

-Hur skulle du beskriva föreningens kärnverksamhet? 

-Vad har föreningen för uttryckt vision, värdegrund, verksamhetsidé och 

verksamhetsområden? 

-Medlemsantal? 

-Finns det någon utmaning för föreningen och vad kan den/de vara?  

 

 

Tema 1: Hur ser föreningen på e-sport? 

Vad är e-sport för dig/Hur ser du på fenomenet e-sport? 

Hur ser föreningen på e-sport? 

-Vad är e-sport? (idrott, sport, något annat?) 

-Om det inte är en sport eller idrott, på vilka grunder kategoriseras det 

bort? 

-Är e-sport någonting som det talas/diskuteras om inom föreningen? 

  -Om ja, vad sägs? Hur går dialogen?  

-Hur ser föreningen på föreningar/sektioner som håller på med  

e-sport/datorspelande? 

Vad vet föreningen om e-sportens omfattning, t.ex. 

-industrins storlek 

-antal utövare 

-utvecklingen i båda avseenden de senaste två decennierna 

Hur tror du att e-sporten kommer att utvecklas? 



 

 

 -Stor tillväxt senaste två decennier, fortsätter det? 

  -Vad skulle detta innebära för föreningar om fler ungdomar 

  spelar mer datorspel/e-sportar? 

Tema 2: E-sport och föreningen 

Har ni som förening påverkats av e-sporten? I så fall, hur? 

-Om inte, tror ni att ni kommer att påverkas i framtiden? I och med e-

sportens tillväxt och att e-sportförbundet sökt sig in till RF 

-Har ni tappat ungdomar till datorspelande/e-sport? 

Hur ser ni på e-sportsutövande/datorspelande hos ungdomar? 

-Kan det finnas något positivt med e-sportande/datorspelande inom 

föreningar istället för att spela isolerat hemma? 

-Vad kan nackdelar/utmaningar vara med e-sport, både hemma och 

inom föreningen? 

Hur tar man som föreningen del av medlemmars önskemål och idéer? 

 

Tema 3: I relation tema 2, vad behövs för stöd? 

Om intresset finns för att starta e-sportsektion/förening, vad hade ni önskat för stöd? 

Vad hade föreningen önskat för stöd från VIF/SISU? 

 -Ekonomiskt (svårt att komma igång, dyr utrustning)? 

-Pedagogiskt (för ungdomarna som spelar, t.ex. hälsoaspekter, ergonomi, 

netikett)? 

 -Tekniskt (ifall man vill starta sektion/förening)? 

 -Kunskap om e-sport hos förtroendevalda? 

-Annat? 

Oavsett intresse att starta, är det någon kunskap som föreningen vill ha kring e-sport 

från distriktsförbundet?  

 

Avslutning: 

Då har jag ställt alla frågor vi ville ställa, har du något du vill tillägga? 

Tack för din medverkan! Jag kan skicka en kopia på den transkriberade intervjun när 

den är klar om du vill ha möjlighet att dubbelkolla så att jag har uppfattat dig rätt? 
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