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Abstract 

The popularity of competitive gaming; esport, has been growing rapidly in the last couple of 
years. People are competing in their favourite games for prize money while millions of people 
are watching it all online. The broadcasting and viewership of esport is reaching large 
numbers that could contend with major traditional sporting events. A significant feat 
considering the relative short lifespan of esport and its broadcasting compared to traditional 
broadcasting of sports. Some research has been done on esport but very few studies have 
been conducted specifically focusing on esport broadcasting. How come so many people are 
interested in watching esport but no one to study it? What can we learn from studying esport 
broadcasts? In this study interviews are conducted to identify element which makes viewers 
want to watch esport broadcasts. The interviews reveal that highlights plays a big part in 
motivating people to watch esport broadcasts. With the help of related studies and the 
interviews, a framework is constructed to help identify and analyse these highlights. From 
the framework it could be concluded that suspense and surprise working in symbiosis as well 
as analysis and teaching of the complex game is the largest contributors to the entertainment 
and motivation to watch an esport broadcast. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund och inspiration 

Den 19 oktober 1972 träffades studenter från Stanford för att tävla i spelet Spacewar. Vinnaren 

fick en gratis prenumeration på tidningen Rolling Stone (Baker, 2016). Detta anses vara en av 

de tidigaste turneringarna i TV-spel. Sedan dess har tävlingsinriktat spelande vuxit och är idag 

en miljonindustri med namnet esport. År 2017 var den globala inkomsten för esport cirka 650 

miljoner dollar (Statista, 2018). Esportens framväxt startade i Sydkorea under den senare 

halvan av 90-talet. Man samlades då i internetcaféer och arkadhallar för att tävla mot 

varandra. 2000 grundade den sydkoreanska staten Korean e-sports Association (KeSPA). I och 

med det började en infrastruktur för esport växa fram. Esport började sändas på TV och spred 

sig till andra länder, snart fanns det över hela världen (Mozur, 2014). Det finns idag ett globalt 

esportförbund; International e-Sport Federation (IeSF) vars syfte är att främja esport. I 

skrivandets stund har förbundet 46 medlemsländer, däribland Sverige (IeSF, 2018).  

Förutom ett stort antal utövare har esport även blivit en stor publiksport. De flesta 

esportsändningar görs på streamingplattformen Twitch. Där sänds spel som League of 

Legends, Dota 2, Fortnite, Hearthstone, Counterstrike Global offensive och Overwatch 

(Twitch.tv). Sändningar av de populäraste spelen kan nå ett genomsnitt på hundratusentals 

tittare från hela världen. Den största sändningen i skrivandets stund är 2018 års 

världsmästerskap i spelet League of Legends som hade ett genomsnitt på 99,6 miljoner tittare 

och som mest 205,1 miljoner tittare globalt (Statista, 2019; Esport Charts, 2019). Jämför man 

dessa siffror med antalet som tittar på traditionell sport får man en uppfattning om hur många 

som faktiskt tittar på esport. 2015 års Super bowl, den mest sedda, hade totalt 114,4 miljoner 

amerikanska tittare och uppskattningsvis mellan 30 och 50 miljoner ytterligare tittare utanför 

USA (Statista, 2019). Champions League finalen i fotboll 2018 hade totalt 380 miljoner tittare 

världen över (Balbi, 2019). Det är anmärkningsvärt att antalet tittare på esportsändningar 

nästan kan mäta sig med antalet tittare på traditionella sportsändningar. Detta trots att 

traditionella sportsändningar har haft lång tid att etablera sig då de funnits betydligt längre än 

esportsändningar. 

Trots hög popularitet och snabb framväxt har förhållandevis lite forskning gjorts kring just 

sändning av esport. Hamari och Sjöblom (2017) har gjort en kvantitativ studie kring varför 

personer tittar på esportsändingar, men utöver den har övervägande delen av forskningen 

fokuserat på själva esporten, vad det är och hur det jämför sig mot traditionell sport (Thilborg, 

2011). Forskning om esportsändingarna är så mager att det saknas etablerade vetenskapliga 

begrepp och metoder för att kunna undersöka och diskutera ämnet. I ett ämne med en unik 

framväxt och stor popularitet så finns det potential till att bilda ny kunskap, men för att det 

ska vara möjligt behövs först finns en gemensam grund för forskare att ta avstamp ifrån. För 

att möjliggöra detta bör esportsändningar och dess tittare studeras empiriskt för att på så sätt 

ta fram verktyg som kan stödja framtida forskning inom ämnet. Syftet med studien är därför 

att studera esportsändningar och identifiera element som får tittare att vilja se på 

sändningarna samt ta fram teorier kring hur dessa element kan analyseras för framtida 

forskning inom ämnet. Detta görs genom att svara mot följande frågeställningar: 

1. Vilka element inom esportsändningar får en tittare att vilja se på esportsändningar? 
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2. Hur kan esportsändningar analyseras utifrån dessa element? 

1.2 Terminologi och språk 

Området som studerades använder sig huvudsakligen av engelska termer. För att underlätta 

läsningen gjordes ett val att översätta dessa termer i så stor utsträckning som möjligt. 

Svårigheter uppstod kring termer som enbart finns inom esport och inte har någon direkt 

svensk motsvarighet, i sådana fall används det engelska ordet och förklaras. Då en engelsk 

källa definierade eller förklarade ett ord eller term gjordes ingen översättning då definitionen 

syftar till det specifika ordet eller termen. Citat från engelska källor översattes inte. 

2. Relaterad forskning 

Då studien syftar till att studera esportsändningar och dess tittare har forskning relaterad till 

ämnet sammanställts. Inledningsvis har forskning kring digitala spel och esport som helhet 

samlats in. Detta gjordes för att få en bättre förståelse för innehållet i esportsändningar. Det 

gav förutsättningar för att göra mer informerade metodval utifrån esportens egenskaper och 

begränsningar. Sedan sammanställdes forskning om esportsändningar och traditionella 

sportsändningar. Traditionella sportsändningar har nära anknytning till esportsändningar då 

de båda är en sändning av tävlingsinriktad sport av något slag. Traditionella sportsändningar 

är ett ämne som har studerats i större utsträckning än esportsändningar vilket gav möjlighet 

till mer material och en stadigare grund att konstruera studien på. Slutligen samlades 

information om underhållning, dels i allmänna termer men även i relation till traditionella 

sportsändningar och esportsändningar. Detta för att få en bättre förståelse över hur det som 

visas i en sändning påverkar de som tittar. Detta blev viktigt att ha som grund för att sedan 

kunna studera tittare av esportsändningar och vilka element i sändningen som får dem att vilja 

se. Den relaterad forskning som gjordes låg till grund för resten av uppsatsen. 

2.1 Digitala spel och esport 

Salen och Zimmerman (2004, 70-83) väljer att definiera ordet game på följande vis “A game 

is a system in which players engage in an artificial conflict, defined by rules, that results in a 

quantifiable outcome”. Denna definition gör inte skillnad på analoga och digitala spel. 

Egenskaper som alla spel har är att de är system. Ett spel består alltså av olika element som 

interagerar med varandra. Det finns alltid en eller flera aktörer som spelar spelet. Spel är 

artificiella i den bemärkelsen att det är något som är skapat, spel finns alltså inte naturligt. Alla 

spel struktureras av regler som i sin tur resulterar i någon form av kvantifierbart utfall. Utöver 

dessa egenskaper har digitala spel ytterligare kvaliteter. Det första som utmärker digitala spel 

gentemot analoga spel är den direkta interaktivitet som finns. Salen och Zimmerman (2004, 

84-91) förklarar hur digitala spel ger en omedelbar återkoppling till varje handling. Då ett 

brädspel är statiskt så reagerar digitala spel i realtid vilket skapar en mer dynamisk interaktion 

för spelaren. Författarna poängterar dock att interaktionen med digitala spel må vara mer 

direkt än traditionella spel, men den blir även mer begränsad. Eftersom digitala spel förlitar 

sig på en hårdvara så finns det ett begränsat antal interaktion som går att utföra. En 
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arkadmaskin har till exempel bara ett visst antal knappar du kan trycka på. I det avseendet har 

digitala spel mer hämmad interaktivitet än vad analoga spel har. 

Digitala spel har i större utsträckning än traditionella spel möjlighet att spara och 

manipulera information. Detta ger dem möjlighet att hantera text, bild, video, ljud, animering, 

3D-objekt med mera. I och med att information om spelets regler kan sparas i spelet så ger det 

en möjlighet att spela spelet utan att först ha lärts sig det. Istället håller spelet själv koll på om 

spelaren gör rätt eller fel. Information om spelet kan dessutom döljas för spelare. Detta kan 

vara användbart om spelet bygger på att man ska utforska och finna ny information under 

spelets gång. Fastän det finns analoga spel som bygger på denna princip så kan det göras i 

större utsträckning i digitala spel menar författarna. I ett analogt spel finns det begränsningar 

för hur komplexa reglerna kan vara innan de blir överväldigande för spelarna att själv hålla 

reda på. Detta gäller inte i ett digitalt spel då reglerna hanteras av hårdvaran. Det ger möjlighet 

till mer komplicerade spel med fler variabler som samverkar samtidigt. Salen och Zimmerman 

(2004, 84-91) kallar detta för automatiserade komplexa system. Nackdelen med att en dator 

gör alla komplicerade uträkningar är att de sker i bakgrunden och därför döljs för spelaren. Då 

uppstår det författarna benämner som ett blackbox syndrom. Om man inte får se hur 

beräkningarna görs blir det svårt att förstå vad som sker vilket kan bli frustrerande och 

förvirrande för spelaren. Slutligen har digitala spel möjlighet att skapa nätverk och därmed 

också kommunikation. Digitala spel kan kopplas samman med hjälp av till exempel en länk-

kabel eller via internet för att bilda ett nätverk mellan dem. Spelet kan då spelas av två eller 

fler spelare från olika hårdvaror. Analoga och digitala spel med flera spelare har någon form 

av kommunikation mellan spelarna, antingen i tal, text eller interaktion med spelet. Skillnaden 

är att digitala spel kan föra denna kommunikation över global distans med hjälp av att bygga 

dessa digitaliserade nätverk (Salen & Zimmerman, 2004, 84-91) 

Esport är tävlingsinriktat datorspelande där spelare tävlar mot varandra. Här syftar 

datorspelande inte bara på spel inuti en dator, utan inkluderar alla typer av digitala spel, till 

exempel de som spelas på TV-spelskonsoler, arkadmaskiner osv. Det betyder alltså att esport 

inte är ett spel utan en samling tävlingsinriktade spel inom olika genrer. (Danielsson 2005). 

Begreppet esport är etablerat och används främst av de som är aktörer inom esport som till 

exempel spelare, turneringsarrangörer och förbund. Utöver det har även externa aktörer så 

som journalister och forskare börja anamma begreppet menar Thiborg (2011). Han fortsätter 

sedan peka på tre anledningar till varför begreppet esport används. Det ger en legitimitet som 

visar på att esport är något att ta på allvar och att det övergått från lek till en tävling. Att ha ett 

begrepp bidrar till att skapa en större social acceptans. Esport används även för att skapa en 

autonomitet. Man vill visa att man är något eget och skiljer sig från traditionell sport. Kalle 

Danielsson (2005) studerar esportens sportifiering gentemot traditionell sport i sin studie E-

sport: rörelse utan rörelse. Uttrycket sportifiering och teorierna kring det kommer 

ursprungligen från Guttmann (2004), där det förklaras att sportifiering är den utveckling som 

sker då spel eller lek övergår till att bli sport eller idrott. Hur stor sportifiering en aktivitet har 

beror på hur många av sportifieringens karaktäristiska drag den har. Dessa sammanfattas av 

Danielsson (2005) som följer: 
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Likhet (ingen automatiskt vinnare, därför att den sociala hierarkin så påbjuder; alla ska kunna 

delta på i princip lika villkor) 

(...) 

Specialisering (allt fler idrottsgrenar utkristalliseras och drar till sig utövare som satsar på en 

bestämd gren för att optimera resultat) 

Rationalisering (regler och bestämmelser för idrottsutövandet, standardisering, 

vetenskaplighet och forskning). 

Byråkratisering (kan lättast översättas med organisation, ledare, tränare och andra 

funktionärer). 

kvantifiering (mätning av resultat). 

Rekord (en logisk följd av inriktningen på prestation/vinst och resultatmätning samt 

möjliggjord genom rationella och byråkratiska verksamhetsformer). 

(Danielsson 2005) 

 

Danielsson (2005) fann att esport i stor utsträckning möter dessa karaktäristiska drag och där 

av har påbörjat sin sportifiering. Han diskuterar hur esport har mycket gemensamt med 

traditionell sport och att det inte skulle vara orimligt att sportvetenskapliga teorier skulle 

kunna användas för att undersöka och förstå esport. Studien är dock förhållandevis gammal 

då den skrevs 2005. Thilborg (2011) som baserat sin studie på Danielssons (2005) bygger 

vidare på detta resonemang om esportens sportifiering och konstaterar att den kommit långt, 

men fortfarande pågår. Vad som skiljer esportens sportifiering från de traditionella sporternas 

är att esporten är digital. Den stora skillnaden där är att traditionell sport gått från spontan lek 

till sport, medan esporten gått från digitala och kommersiella spel till sport. Esporten har vuxit 

fram i ett annat samhälle än den traditionella sporten menar han och bör därför ses som något 

eget. Thielborg (2011) poängterar därför att esporten bör studeras av teorier som är mer 

anpassade till det samhället den är framvuxen ut. Esportens uppkomst i ett digitalt samhälle 

tas även upp av Brett Hutchins (2008). Han beskriver att esport är född i och av media. 

Traditionell sport var tvunget anpassa sig för att passa i media och sändningar. Så är inte fallet 

för esporten eftersom det som digital sport redan är integrerad med media menar Hutchins. 

Man talar inte längre om sport och media, när det kommer till esport är det sport av media. 

Esport för honom är en term som beskriver den sömlösa blandningen av sport och media. 
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2.2 Sportsändningar 

Rapportering av sport har gjorts på många olika sätt genom historien; från att skicka 

slutresultat i ett brev till att idag kunna se fulla matcher direkt i sin telefon. Teknologin går 

framåt och har gett människor en stor tillgänglighet till att uppleva sport. Idag görs det främst 

via sändningar, men det är inte begränsat till TV-sändningar. Sändning av sport har börjat 

söka sig mer och mer till internet vilket ytterligare bidrar till stor tillgänglighet. Att sändningar 

har blivit så populära har att göra med den direkthet den har gentemot alternativen. Genom 

en sändning kan du se och uppleva matchen i sin helhet, första hand. Det går inte att få samma 

upplevelse genom en tidningsartikel eller ett radioreferat. Då är det någon annan som 

rapporterar till dig, då får du som åskådare uppleva ett andrahands narrativ (Kariayawasam & 

Tsai 2007). I en sportsändning finns det flera aktörer. Solberg och Helland (2011) presenterar 

en modell för aktörerna i sportsändningar Sport 

broadcasting value chain, figur 1. Högst upp i kedjan är 

spelare och arrangörerna, de utövar sporten, utan dem finns 

ingen sport att sända. Producenterna av TV-programmet är 

de som bistår med kameror och finns på plats för filma 

sporten. Distributörerna är den kanal dit sändningen skickas. 

Här inkluderas inte bara TV utan även streaming över 

internet till smartphones eller surfplattor, detta når i sin tur 

tittaren. Författarna förklarar hur länkarna mellan de olika 

aktörerna inte är statiska utan kan vara dynamiska med flera 

olika in- och ut punkter. Till exempel kan en sändning 

distribueras till flera olika kanaler. I och med den teknik som 

finns så kan relationen och dynamiken mellan de olika 

aktörerna förändras. 

Tittar man på en esportsändning ser man snabbt hur den 

hämtat mycket inspiration från traditionella sportsändningar förklarar Sell (2015). De har 

liknande struktur med kommentatorer, grafik och sponsorer. Att esportsändningar har förlitat 

sig på de traditionella sportsändningars formel har hjälpt esportsändningarna att etablera sig 

inom sportmedia menar författaren. Trots att man grundar sig i de traditionella 

sportsändningarna har man försökt differentiera sig och skapa en egen identitet. Att 

rapporteringen av esport är huvudsakligen digital gör den unik. Både traditionella 

sportsändningar och esportsändningar använder sig av olika former av media, men medan de 

traditionella sändningarna sänds på Tv och rapporteras i papperstidningar så sänds 

esportsändningar via internetplattformar som Twitch och skrivs om i internetartiklar eller 

digitala forum. Det når på så sätt en större och bredare publik. Skillnader mellan analoga och 

digitala sporter gör att man måste anpassa sättet man sänder dem på. I traditionell sport, säg 

en fotbollsmatch, kan man ofta visa hela planen med en kamera. Så är sällan fallet i esport 

förklarar Sell. I spelet Counterstrike till exempel har du tio spelare som alla befinner sig på 

olika delar av en stor karta. Det medför att mer resurser måste spenderas för att fånga den 

mest relevanta informationen för tittaren. Slutligen påpekar författaren hur kommentatorer i 

esport har en annan roll för sporten än vad de i traditionell sport har. Kommentatorer i esport 

kallas ofta för shoutcasters eller casters. I begynnelsen baserades deras profession på den 

Figur 1 
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traditionella sporternas kommentatorer men i och med att esporten växte och blev mer 

etablerad så har rollen för en caster övergått från en fullt professionell roll till den mer av ett 

fan. Detta förklarar Sell innebär att istället för att försöka lära sig av sina traditionella 

föregångare lär de sig av andra casters och försöker skapa en egen stil på så sätt. 

Hamari och Sjöblom (2017) undersöker varför folk tittar på esportsändningar. Detta 

gjordes med hjälp kvantitativ data där de frågade personer vilka utav 10 förutbestämda 

kriterier som motiverade dem att titta på esport. Respondenterna som tillfrågades hade olika 

vana av att titta på esport. Kriterierna och hur författarna väljer att definiera dem lyder som 

följer: 

1. Vicarious achievement - Empathizing and co-living the achievements of teams and 

players the spectator is emotionally attached to 

2. Aesthetics - The appreciation of the beauty and gracefulness inherent in the sport 

3. Drama - The degree to which watching the sport enables an escape from day-to-day 

routines and provides distraction from everyday activities 

4. Escape - The degree to which watching the sport enables an escape from day-to-day 

routines and provides distraction from everyday activities 

5. Acquisition of knowledge - The degree to which watching the sport enables the 

acquisition of knowledge related to the game, its strategies and other technical 

aspects 

6. Skills of the players/athletes - The enjoyment of witnessing the high skill that players 

exhibit and well-executed performances in the sport 

7. Social interaction - The enjoyment related to interacting and socializing with other 

people watching the game 

8. Physical attractiveness - The enjoyment related to and the degree to which the 

spectator finds the players physically attractive 

9. Novelty - The enjoyment and excitement related to seeing new players and teams in 

the sporting scene 

10. Enjoyment of aggression - The enjoyment derived from witnessing the aggressive 

behaviour, macho attitudes and hostility exhibited by players 

(Hamari och Sjöblom 2017, 218) 

Deras resultat pekar på att den faktor som motiverar mest är punkt 5, att få ny kunskap. 

Estetiken hade en negativ inverkan för att få folk att titta, speciellt bland vana tittare av esport. 

Bland dem är inte det estetiska något som motiverar dem att titta. Detta är väldigt intressant 

pekar författarna på då deras förstudie pekar på att det estetiska bör dra tittare. En anledning 

skulle kunna vara att eftersom spelen är så komplexa blir det viktigt att det som händer på 

skärmen är så tydligt som möjligt, särskilt om din motivation att se är för att lära dig. Då kan 

estetiska utsmyckningar vara mer störande än det gör nytta. Utifrån den data som samlades in 

kunde Hamari och Sjöblom (2017) se att (4) Escape, (5) Acquisition of knowledge, (9) novelty 

och (10) Enjoyment of aggression alla gav en positiv inverkat till att motivera folk att titta på 

esport, främst bland dessa var escape. Författarna tycker det är märkligt hur dramatik inte 

hade en positiv inverkan positiv inverkan på tittandet. Den forskning som gjorts talar för att 

dramatik uppskattas av tittare. En anledning till detta skulle kunna vara att dramatik har en 

hämmande effekt om det sker ofta. Det skulle även kunna vara så att dramatiken uppskattas 
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av de som redan tittar men att det inte är en drivkraft för att initialt motivera en att titta menar 

Hamari och Sjöblom. 

2.3 Underhållning 

Konceptet av underhållning har varit med oss människor väldigt länge och det gör det lätt för 

någon att kunna känna igen det, trots att det är komplext. För att nå en bättre förståelse av 

underhållning har det tagits fram på ett antal definitioner på både svenska och engelska. 

 

“Entertainment - The action of providing or being provided with amusement or enjoyment.” 

(Oxford Dictionaries) 

 

“Entertainment - The act of entertainment; agreeable occupation for the mind; diversion; 

amusement” (Dictionary) 

 

“Underhållning - Något som ger nöje och avkoppling särsk. om scenisk presentation av ngt 

slag” (Nationalencyklopedin) 

 

Ur definitionerna kan det utläsas att underhållning leder till positiva känslor som njutning, 

avkoppling och en tillfredsställande sinnesstämning. Detta styrks i den forskning som gjorts 

runt underhållning. Vorderer, Klimmt och Ritterfeld (2004) föreslår i sin studie hur njutning 

skulle vara kärnan för underhållning. Inom neurologisk och psykologi forskningen används 

termen pleasure för att beskriva en tillfredsställande reaktion till en upplevelse. 

Kommunikationsforskare använder ordet enjoyment för att beskriva en positiv reaktion till 

media. Författarna förklarar hur underhållning är en form av reaktion eller respons. 

”Entertainment has been understood not so much as a product (a film, a show, a book etc.) 

or as a feature of such a product but rather as a response to it.” Vorderer, Klimmt och 

Ritterfeld (2004). De förtydligar att reaktionen inte nödvändigtvis behöver vara positiv för att 

skapa underhållning. Ett exempel som ges är hur en film kan låta en uppleva både spänning 

eller oro men också lättnad. Det viktiga är att det skapas någon emotionell reaktion, inte 

nödvändigtvis en positiv sådan. Vorderer (2001) beskriver hur underhållning har en roll i 

nästan allt. 

 

“It may seem unusual, but when it comes to descriptions of how modern society in general 

and the media in particular have developed over the past few decades, both market 

analysts and media researchers seem to agree on a simple statement: that it’s all 

entertainment” 

 

Han fortsätter sedan med att beskriva hur detta grundar sig i att kultur, demografi och 

teknologi alla driver mot ett mål: ”Extracting the last drop of fun out of every experience.” 

(Vorderer 2001). Media är det område där underhållning är som störst, och inom media är det 

TV:n som dominerar underhållningen. Vorderer förklarar att en stor anledning varför TV är 

bra för att skapa underhållning har med dess flexibilitet att göra. Konsumenter kan själva välja 
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vad de vill se vilket gör att de kommer hitta något som är underhållande för just dem. Det är 

vad som drar en till TV:n; att den är anpassningsbar. 

Gray (2008) väljer att kategorisera det som visas på TV i tre kategorier: 

underhållningsprogram, kunskapsprogram (nyheter, dokumentärer, och utbildning) samt 

reklam. Författaren beskriver hur gränserna mellan de tre kategorierna har suddats ut på 

senare tid. Nyheter, dokumentärer och utbildning har fått fler inslag av underhållning. Man 

kan se hur TV-format som infotainment och edutainment dykt upp. Reklam och 

marknadsföring har även den influerats av underhållning i syfte att sälja mer. Trots att dessa 

inslag inte är ämnade som underhållningsprogram förlitar de sig till stor del på den. Det förs 

även argumentation om att man bör kalla vår nuvarande tid för underhållningsåldern istället 

för informationsåldern då de två är så nära integrerade. Detta är något Vorderer (2001) 

instämmer att gränsen mellan information och underhållning har suddats, detta är extra 

tydligt inom sport menar han. I en sportsändning informeras tittaren om vad som sker i 

sporten samtidigt som den skapar underhållning. 

Bizzero, Flepp, och Franck (2016) har gjort en studie som fokuserar på vikten av spänning 

och överraskning (suspense och suprise) när det kommer till underhållning inom sport. 

Studien baserades på data från Wimbledon turneringar i tennis. Författarna använder sig av 

online Cambridge English Dictionary och definierar spänning som “A feeling of excitement or 

anxiety while waiting for something uncertain to happen” och överraskning som “An 

unexpected event, or the feeling caused when something unexpected happens.” En modell för 

spänning presenteras där Bizzero, Flepp, och Franck menar att sannolikheten för att något 

kommer ske skapar en förväntan hos människor. Med den information man har som tittare 

inför en situation skapar det hypoteser om dess utfall. Dessa hypoteser förändras allt eftersom 

ny information presenteras. Spänningen som byggs upp övergår till överraskningar då man 

blir medveten om situationens utfall. Spänning och överraskning växlar mellan varandra och 

det är det som skapar underhållning menar författarna. För att empiriskt testa spänningens 

och överraskningens roll inom underhållning genomfördes en studie med tennis som 

studieobjekt. Modellen som användes bygger på att kartlägga när åskådare upplever spänning 

och överraskning och sedan jämföra det med hur underhållande de tidpunkterna var. Genom 

att jämföra dessa kan det dra slutsatser kring hur de påverkar varandra menar Bizzero, Flepp, 

och Franck. Slutsatserna författarna drar från resultatet är att spänning och överraskning har 

en inverkan och påverkar hur underhållande sporten är. Spänning och överraskning är extra 

framträdande i slutskedet av en match. Författarna talar för bristande data på vissa punkter 

och uppmanar till ytterligare forskning för att täcka upp för detta. Främst anser de att 

resultatet kan vara missvisande då det var många variabler hos tittarnas övriga känslor som 

inte togs hänsyn till. 

Salen och Zimmerman (2004) förklarar att spel i många avseenden är likt film, litteratur 

och visuell konst. De ligger alla inom en värld för estetiskt uttryck. Men spel, menar författarna, 

har genom sin design en egen estetik. De talar om hur spel i stor utsträckning har möjlighet att 

skapa känslor hos spelare som ilska, rädsla eller skratt. Något annat som också nämns är hur 

spel kan ses som upplevelser, upplevelser som är designade för att vara underhållande. Helst 

ska spel skapa en så bra upplevelse att spelaren glömmer bort att spelet bara är ett spel och 

istället ser det som en verklighet. Tan (2008) stödjer tankarna kring att dras in i en upplevelse. 
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Underhållning kretsar kring känslor och hur väl de lyckas absorbera en, och där är datorspel 

bäst. De lyckas skapa underhållande upplevelser har en förmåga att greppa tag och dra in oss. 

Detta trots att spel kräver något av de som spelare (att de spelar spelet) men utan att ge någon 

synbar belöning tillbaka. Något författaren tycker är anmärkningsvärt. 

3. Metod – Del 1 

I detta avsnitt presenteras den första delen metoden som använts för att besvara studiens 

frågeställningar. Anledningen till att metodavsnittet är uppdelat har att göra med hur 

resultatet och svaret för frågeställning ett användes som stöd för att konstruera metoden som 

användes för att besvara frågeställning två.  

Innan jag går in på metoderna som använts vill jag vara transparent om den relation jag har 

till ämnet som studerats. Jag har sedan långt tillbaka haft ett personligt intresse för TV-spel 

och senare även esport. Det gör att jag som författare har förkunskaper inom ämnet. Att ha 

förkunskaper skulle kunna ses som en fördel då man inte behöver börja från noll, men det kan 

också medföra en viss bias eller ignorans där man riskerar ta saker för givet. Jag vill därför 

uppmärksamma detta och ha det i åtanke när metoden och analysen konstrueras. För att inte 

ge ett skevt eller opålitligt resultat är det därför viktigt för mig att distansera mig och hålla allt 

så objektivt som möjligt. Detta har jag gjort genom att motivera alla studiens val med stöd från 

någon utomstående källa. 

Syftet med studien är att studera esportsändningar och identifiera element som får tittare 

att vilja se på sändningarna samt ta fram teorier kring hur dessa element kan analyseras för 

framtida forskning inom ämnet. Detta uppnås genom att besvara följande frågeställningar. 

1. Vilka element inom esportsändningar får en tittare att vilja se på esportsändningar? 

2. Hur kan esportsändningar analyseras utifrån dessa element? 

Syftet och frågeställningen ska bidra med en förståelse för hur esportsändningarna påverkar 

tittare och hur de båda samspelar. Samt skapa en grund för framtida forskning med hjälp av 

analysverktyg. För att uppnå detta behövs en rik och djup data. Det lämpar sig därför att 

studien använder sig av kvalitativa metoder för att samla in data. 

3.1 Forskningsetik 

Innan studien genomfördes studerades forskningsetik. Vetenskapsrådet (2002) tar upp fyra 

huvudkrav för forskning. 

Informationskravet - Som forskare ska du informera alla som deltar i och lämnar 

information till din studie vilken roll de har och vad som gäller för din studie. Det är också 

viktigt att informera dem om att deltagande i studien är frivilligt och kan avbrytas när som 

helst utan konsekvenser. Detta kommer tas hänsyn till genom att berätta för alla som på något 

sätt deltar studien vad den handlar om, vilka rättigheter de har och att de alltid har möjlighet 

att avbryta. Detta kommer göras innan någon information relevant till studien utbyts. 

Samtyckeskrav - För att man ska få samla data från någon och använda den i ens studie 

måste man ha dennes samtycke. Om någon är under 15 år måste förmyndaren ge samtycke. 

Samtycket är inte heller låst, om en person gett samtycke har de rätt att avbryta när som helst 
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utan negativa följder. Detta kommer tas hänsyn till genom att uttryckligen fråga alla 

deltagande om samtycke. Respekt kommer även visas om någon vill avbryta. 

Konfidentialitetskravet - Data som samlas in får inte användas hur som helst. Datan ska 

behandlas på ett sätt så att ingen kommer till skada eller blir förödmjukad. Är datan känslig 

bör en tystnadsplikt upprättas. Personer som lämnar ut information ska inte heller gå att 

identifiera. För att ta hänsyn till detta kommer data som samlas in avkodas och sedan enbart 

göras åtkomlig för behöriga. När data sedan presenteras i studien kommer personer som 

deltagit att anonymiseras. 

Nyttjandekravet – Data får enbart användas i sitt ämnade syfte. Den får alltså inte säljas 

vidare till en annan part med ett annat ändamål. Denna studies data kommer enbart användas 

i denna studie och sedan förstöras.  

3.2 Källkritik 

För att säkerställa trovärdiga källor kommer hänsyn tas till de riktlinjer som finns för 

källkritik. För att en källa ska vara trovärdig ska man veta vem som publicerat eller skrivit den. 

Det ska finnas en författare som har auktoritet inom området eller en etablerad myndighet. 

Man ska se till källans innehåll om den är objektivt skriven eller innehåller subjektiva åsikter. 

Båda kan vara användbara så länge man är medveten om hur innehållet är skrivet och 

använder det följaktigt. När man väljer källor bör man sträva efter att ha en så aktuell källa 

som möjligt. Källan ska vara så heltäckande som möjligt. Det innebär att den behandlar flera 

olika perspektiv, en bredd, samt att den är detaljerad, ett djup. För att veta att det som står i 

en källa är pålitligt kan man jämföra med övriga källor och se om de stämmer överens. Något 

mer som kan göras är att granska källans egna källor för att se var den fått sin information 

ifrån. (Umeå Universitetsbibliotek) 

3.3 Urval av esport 

För att kunna göra ett urval av vilka esporter som skulle studeras togs kriterier fram. Kriterier 

baserades på studiens syfte och frågeställningar. Då studien ska studera esportsändningar och 

vad som ger dem tittare blir det naturligt att studera de spel och sändningar som är populärast 

och flest personer tittar på. Det första kriteriet för att välja esport att studera är att den ska 

vara populär och ha många tittare på sina sändningar. Esport är ett digitalt medium och 

sträcker sig över många geografiska världsdelar och kulturer. Detta skapar ett problem när det 

kommer till att bedöma hur populär en esport är. Vissa esporter kan vara väldigt populära och 

ha många tittare, men bara i vissa specifika delar av världen. För att komma runt detta kommer 

esporter som bara är populära lokalt att uteslutas. Istället kommer esporter med global 

spridning och som översatts och anpassats för flera länder väljas. Esport är som tidigare 

diskuterats inte bara ett spel utan flera olika, men vissa spel inom esporten kan påminna om 

varandra. De kan ha liknande spelelement och befinna sig i samma typ av spelgenre. Det är 

inte alla spelgenres som är lämpade att bli esporter, därför finns bara ett fåtal genre 

representerade som esport. För att få en heltäckande studie kommer det inte väljas mer än en 

esportsändningar från en enskild esportgenre. 

Den mest populära esportgenren är Multiplayer Online Battle Arena (MOBA). I den genren 

är League of Legends (hädanefter LOL) det populäraste spelet. Spelet har en stor publik och 
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många tittare över hela världen och blev därför ett naturligt förstaval som esport att studera. 

LOL spelas i lag om fem där varje spelare styr var sin karaktär i en virtuell arena där målet är 

att förstöra motståndarlagets bas. Varje karaktär har unika egenskaper och förmågor som 

hjälper ens lag att avancera och slåss på arenan. LOL släpptes 2009 av amerikanska företaget 

Riot Games och har sedan dess uppdaterats och förändrats många gånger. Spelet har idag 

global spridning med servrar i nästan hela världen. 

En annan populär genre är First-Person Shooters (FPS). Första-person innebär att du som 

spelar ser spelvärlden från din karaktärs ögon. Att det är ett skjutspel innebär att du använder 

vapen av något slag. En spelserie inom FPS genren som historiskt har varit väldigt populär att 

tävla i är Counter strike (CS). Än idag är Counter strike bland de populäraste FPS esporterna 

vilket gör det en lämplig kandidat att studera. Det senaste och populäraste spelet i serien är 

Counter Strike Global Offensive (hädanefter CS:GO) som släpptes av Valve 2012. Det är ett 

lagbaserat FPS där ena sidan spelar som terrorister vars mål är att infiltrera ett område och 

aptera en bomb, medan andra sidan utgörs av en motsatsstyrka som ska stoppa terroristerna. 

Slutligen kommer spelet Tekken 7 att studeras, ett spel som tillhör fighting genren. Fighting 

spel är en genrer inom esport som uteslutande spelas individuellt. Det generella syftet med 

fighting spel är att besegra sin motståndare med hjälp av din karaktärs attack- och 

försvarsförmågor. På vilket sätt man attackerar, försvarar sig mot och besegrar din 

motståndare varierar mellan spelen och gör dem alla unika. Fighting genren är en av de mer 

spelrika genren med många olika spel från olika serier och företag. En av de äldsta och 

populäraste serierna är Tekken. Jag valde därför att studera det senaste spelet i serien, Tekken 

7. Tekken 7 släpptes av japanska spelbolaget Bandi Namco Entertainment 2017. Spelet 

uppfyller tidigare nämnda kriterier då det har en stor publik i Asien, Europa och Nordamerika. 

Varför just Tekken 7 är lämpligt till att representera fightingspel genrer ligger i dess långa 

historia i genren. 7:an i titeln symboliserar många tidigare installationer i Tekken serien som 

redan från sin begynnelse varit en populär serie att tävla i. Spelet bygger som många andra 

fightingspel på knytnävsslag och sparkar samt några specialattacker. Vinner gör man genom 

att reducera motståndarens livspoäng till noll. En mer detaljerad beskrivning av hur de tre 

spelen fungerar finns i bilaga 1. 

För att besvara frågeställning 2 samlades data in med hjälp av en observation. Under den 

observationen studerades följande sändningar: 

 EULCS Spring final 2018 - Game 1 - Fnatic VS G2 (League of legends) 

 IEM Katowice final 2018 - Game 5 - FaZe Vs Fnatic (Counter strike: Global 

offensive) 

 Evo Japan Final 2018 - Knee Vs Chanel (Tekken 7) 

Aneldningen till att specifikt dessa sändningar valdes att studeras var för att de var finaler i 

respektive spels största evenemang och även en internationell tävling. Det var även sändningar 

som de som observerade inte sett sen innan. 

3.4 Intervjuer 

För att besvara den första frågeställningen, vilka element inom esportsändningar får en tittare 

att vilja se på esportsändningar, genomfördes intervjuer. Intervjuer är bra att använda i 

kvalitativa studier då det ger möjlighet till stor mängd rik data. Beroende på hur man väljer att 
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genomföra intervjuer kan man få kvantitativ eller kvalitativ data. Eftersom en kvalitativ studie 

genomfördes valdes det att göra semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer 

bygger på förutbestämda frågor men ger respondenten möjlighet att svara fritt och inte bara 

ja eller nej (Hartman 2004, 280-283). Som intervjuare följer man alltid samma grundläggande 

manus vid varje intervju så att varje respondent behandlar samma ämnen. Man ska i en 

semistrukturerad intervju även uppmuntra respondenten att berätta och utveckla sina svar 

med hjälp av följdfrågor. Viktigt är dock att inte antyda något specifikt och inte heller ställa 

ledande frågor (Preece, Rogers och Sharp 2016, 295-297). Intervjuerna gav möjlighet att 

identifiera vad målgruppen för esport upplever underhållande inom esportsändningar. 

Följande frågor användes manus för intervjuerna 

1. Vad är den största anledningen till att du tittar på esport? 

2. Vad är det bästa med esport (vad som helst)? 

3. Skulle du säga att esport är underhållande? Varför? Vad bidrar mest till 

underhållningen? 

4. Finns det något du INTE gillar med esport? Om man ändrade på detta, skulle 

esporten bli bättre då? 

5. Känner du att du kan slappna av när du tittar på esport? 

6. Ser du på esport för att lära dig och bli bättre på spelet? 

7. Spelar du själv? Om ja, skulle du se på esporten även om du inte spelade spelet? 

 

Valet av frågor baseras på studiens första frågeställningar och den relaterade forskning som 

gjorts. De tre första frågorna är direkt kopplade till studiens frågeställning och har formulerats 

på olika sätt för att göra det enkelt att svara på och för att få ett så brett och rättvist svar som 

möjligt. Den fjärde frågan är också baserad på studiens frågeställning men ger istället 

kunskaper om motsatsen. Fråga 5 är baserat på idén om en tillfredsställande sinnesstämning, 

dels från Dictionarys definition av underhållning som talar om ”aggreable occupation for the 

mind” men också Vorderer, Klimmt och Ritterfelds (2004) studie. Fråga 6 och 7 vill testa 

Hamari och Sjöbloms (2017) teori om att tittare motiveras till att titta för att lära sig spelet. 

3.5 Urval av respondenter 

Syftet med intervjuerna är att svara för studiens första frågeställning, respondenterna bör 

därför ha tittat på esport under en längre tid så att de vet vad de gillar och inte gillar med 

esportsändningar. Respondenterna bör även till viss mån representera målgruppen för esport 

då studien syftar till att studera de som tittar på esportsändningar. Hur den exakta 

könsfördelningen är bland de som tittar på esportsändningar är tvetydigt. Den statistik som 

finns varierar mellan att 70-80% av de som tittar är män. Oavsett den exakta siffran får vi en 

bild av att det är till största del män som tittar på esportsändningar. De flesta som tittar på 

esportsändningar är unga vuxna (Statista, 2016; Newzoo, 2016). Trots detta ville jag ge 

representation för kvinnor och har därför strävat efter att inkludera kvinnor som 

respondenter. De kriterier som sattes upp för respondenterna var att de skulle ha tittat på 

esportsändningar under minst ett år och anse (av sig själva) vara insatt i både esporten och 

dess kultur. De skulle vara mellan 18-34 år. För att alla tre spel skulle behandlas i intervjuerna 

sågs det till att varje spel hade minst två respondenter som regelbundet tittade på dem. Detta 
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gör att man får minst två perspektiv för var och en av de tre spelen som jag valt att behandla. 

Jag intervjuade totalt sex personer där två av dem var kvinnor och fyra var män. Nedan syns 

en tabell för respondenterna. 

Tabell 1 

3.6 Metod för analys av intervjuer 

För att nyttja den data som samlades in i intervjuerna genomfördes en analys. Analysen 

inleddes efter att alla intervjuer var genomförda och transkriberade. Analysen gjordes i två 

steg. Inledningsvis kodades materialet vilket innebär att man reducerar, sorterar och 

kategoriserar materialet. Detta gjordes genom att identifiera liknande begrepp i 

transkriberingarna. De begrepp som identifierades kategoriseras sedan så att de gick att 

jämföra. Slutligen kan datan tolkas genom att sätta kategorierna i kontext till varandra och den 

relaterad forskning som gjorts. Utifrån detta kan man sedan få ut meningsfull information och 

skapa teorier (Hartman 2004, 286-288). 

 

 

 

 

Respondent A B C D E F 

Ålder 20 21 23 22 20 22 

Kön Man Man Kvinna Man Man Kvinna 

Esporter LOL, CS:GO, 

Hearthstone, 

Tekken 7 

Tekken 7, Guilty 

gear Xrd REV 2 

LOL LOL LOL 

CS:GO 

CS:GO 

Tid 3-4 år 3-4 år 2 år 6 år 8-10 år 4 år 

Frekvens 1 gång i 

månaden 

1 gång i 

veckan 

varannan 

månad 

1 gång i 

månaden 

1 gång i 

veckan 

1 gång i 

veckan 

Följer 

lag/spelare 

Cloud 9 (lol) Nej Nej Nej Svenska lag i 

CS:GO 

Fnatic, 

NIP 

Plattform Twitch, 

Youtube, 

Lolesport. 

Twitch, 

Youtube 

Twitch, 

Youtube 

Twitch och 

Youtube 

Twitch Twitch, 

Youtube 

Spelar själv Ja, 

Tävlingsinriktad 

Ja, 

Tävlingsinriktat 

Ja, 

vardagligt 

Ja, 

Tävlingsinriktat 

Ja, 

Tävlingsinriktat 

Nej 



 

18 
 

4. Resultat intervjuer 

Under intervjuerna noterades att alla respondenter tittade på esport via streamingplattformen 

Twitch och vissa även videoplattformen Youtube. De flesta ansåg att titta på esport som något 

väldigt enkelt och smidigt att göra. I och med Twitch så finns all esport samlad på en plats. 

Respondent E sa “Det bästa med Esport är att man kan komma åt det var som helst, det kan 

man med vanlig sport också men av någon anledning känns det lättare när allt ofta är 

samlat inom esporten”. Ett återkommande ämne som togs upp av respondenterna var att 

höjdpunkter är extra roligt att titta på. Höjdpunkter förklarar respondent C är då “Det händer 

mycket på skärmen. Det är ofta spännande när saker händer fort och det är då man får se 

hur bra spelare hanterar svåra situationer.” Att lära sig av att titta var också ett genomgående 

tema, majoriteten av respondenterna tittade på bra spelare för att kunna applicera strategier 

då de spelade själva. Detta var något som ansågs som det mest underhållande med esport. En 

respondent ville koppla detta till bra kommentatorer då de har möjlighet att bygga på den 

informationen som man visas genom att även förklara. När respondent E fick frågan: Vad är 

den största anledning till att du tittar på esport? gav han svaret “För att lära sig hur dom 

spelar och för att det är intressant”. Respondent A sa ”Att titta på en tyst stream är inte alls 

lika kul som att titta på en med casters”. Han menade på att kommentatorer kan hjälpa en att 

sätta sig in mer i sändningen. En sällskaps- eller grupp-känsla var viktig för många. Det var 

lättare att bli engagerad när man tittade tillsammans, speciellt under tillfällen då det är stora 

lag och mycket som står på spel. Att titta på de som kommer ur underläge sa några var extra 

spännande. Respondent D sa “Det är intressant när mycket står på spel och det är roligt att 

heja på underdogs och det känns relaterbart när underdogs är där och kämpar”. När en som 

kommer ur underläge är nära att överraska och vinna är det väldigt känslofyllt säger han. 

Respondent B och F upplevde att när någonting spännande i matchen även är visuellt 

tillfredsställande förstärkte det känslan i olika typer av situationer. Ett exempel som gavs var 

när båda karaktärer är nära på att förlora i Tekken 7 och båda attackerar varandra samtidigt 

börjar spelet gå i slowmotion vilket gör det väldigt spännande att se vem som vinner.  Inom 

LOL när båda lagen slåss och det händer mycket på skärmen så skapar det visuella en hel del 

spänning säger respondent C “Jag tycker att det är estetiskt tilltalande, när det väl händer 

något så händer det mycket, det lilla kaoset som kan hända är väldigt underhållande då man 

får se hur andra reagerar på det”. Något som inte var omtyckt bland våra respondenter var 

hur esporterna ibland kunde bli stela och förutsägbara. Respondent A uttryckte att det oftast 

hade att göra med om spelet i sig inte förändrats på länge. Då ser matcherna likadana ut då 

samma strategier och karaktärer används. Termen respondenterna använder för att tala om 

de mest optimala karaktärerna och strategierna är ”meta”. Respondent A tycker att en meta 

blir tråkig om den håller i sig för länge. 
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5. Analys intervjuer 

Respondenterna är eniga om att esportsändningar är en lättillgänglig form av underhållning. 

Det syns tydligt i den trafik Twitch och Youtube har att många söker sig dit. I Solberg och 

Hellands (2011) Sport broadcasting value chain figur 1, agerar hemsidor som Twitch och 

Youtube som distributörer av esportsändningar. I och med att esportsändningarna samlats 

runt ett litet antal distributörer (som dessutom är gratis) så ökar tillgängligheten då de flesta 

sändningarna finns samlade på samma ställe. Då är det lätt för en potentiell tittare att veta var 

de ska leta. 

Oväntade händelser samt att se de som kommer ur underläge lyckas uppskattas av 

respondenterna. Detta ligger i linje med den forskning som gjorts av Bizzero, Flepp, och Franck 

(2016) om förväntan och överraskning inom sport. En sport upplevs som underhållande och 

sevärd om det byggs upp en förväntan som sedan mynnar ut i ett utlopp, en överraskning. 

Detta samspel var viktigt för respondenterna. Respondent D berättar uttryckligen att han 

hellre väljer att se en match där det finns chans för att en på förhand underlägsen person eller 

lag kommer skrälla. Respondent A berättar hur förutsägbarhet ses som något som negativt. 

Detta pekar på en ännu viktigare roll för det oförutsägbara i en sändning.  

Hamari och Sjöblom (2017) kom till slutsatsen i sin studie att lärdom motiverar folk att se 

på esportsändningar. Detta ligger i linje med denna studies data. Det var till och med så att två 

respondenter, som spelade väldigt lite eller inte alls själva, ändå sa att de tittade på 

esportsändningar för att lära sig hur spelet fungerar. Att respondenter ville lära sig även om 

man inte spelar tyder på att det är något mer än bara själva lärandet som drar. Detta går även 

att koppla till Bizzero, Flepp, och Franck (2016) forskning om spänning och överraskning. “we 

model suspense in the form of an expectation, where higher suspense is attributed to greater 

variance in the next period's belief” (Bizzero, Flepp, och Franck 2016, 48). Ifall man har mer 

kunskap om spelet kan man göra mer komplexa förutsägande vilket i sin tur kan leda till 

kraftigare känsla från tillfällen då man upplever spänning och överraskning. En stor 

bidragande faktor till lärdom är kommentatorerna som berättar och förklarar det som sker i 

sändningen, det är därför också indirekt bidragande till att motivera tittare att se på 

sändningen. Detta får stöd i intervjuerna då kommentatorerna i esport nämns som en 

anledning att respondenterna tittar på esportsändningarna. Kommentatorerna är de som har 

bäst möjlighet att ge tittaren lärdom då de kan förklara det som sker i sändningen. Men rollen 

som lärare kan även sträcka sig utanför sändningen till vänner som diskuterar medan de ser 

på sändningen. Det sociala och umgänget förklaras också som en viktig punkt för många att de 

ser på esportsändningar. 

Respondenterna är överens om att höjdpunkter är något som är viktigt för att de ska vilja 

se på en esportsändning. Men något man inte kan se någon tydlig konsensus över är vad som 

exakt menas med att något är en höjdpunkt. En respondent beskrev en höjdpunkt som då 

mycket sker på skärmen. Den beskrivningen är en början att förstå en höjdpunkt men den är 

för vid för att kunna konkretisera en tydlig definition av en höjdpunkt. Det närmaste man kan 

komma är hur en respondent beskriver visuella effekter. Det beskrivs som då producenterna 

av sändningen gör en visuell förändring på sändningen. Men det blir fortfarande för diffust 

vad som skiljer en höjdpunkt från något som inte är det. Det kan fastslås att höjdpunkter är 
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viktigt för åskådare men utifrån enbart data från intervjuerna så kan man inte dra några 

konkreta slutsatser om vad som utgör en höjdpunkt i en esportsändning.  

6. Metod Del 2 

Detta avsnitt behandlar metoden som ska användes för att samla data för att besvara 

frågeställning två, hur kan esportsändningar analyseras utifrån dessa element? Den andra 

frågeställningen syftar tillbaka på de element som fastställdes i första frågeställningen. För att 

besvara den andra frågeställningen använde jag mig av tidigare identifierade element, utifrån 

dem konstruerades en metod för att studera esportsändning och analysera hur de olika 

elementen påverkar tittaren. För att göra det valde jag att sätt mig in i konsumenternas roll för 

att få en förstahands syn på esportsändningar med hjälp av en observation. Att samla data med 

en observation innebär att man observerar något i en kontext. Beroende på vilken typ av 

observation du gör kan kontexten se annorlunda ut. En styrka med att göra en observation är 

att den ger en rättvis och fullständig bild som en intervju eller enkät inte kunnat ge dig (Preece, 

Rogers och Sharp 2016, 318-330). Det är därför lämpligt för mig att göra en observation då 

den kan komplettera intervjuerna. 

Det genomfördes en direkt observation vilket innebär att man studerar något i sin naturliga 

kontext ute i fält. En observation i fält kan resultera i stor mängd data som inte är relevant för 

ens ändamål. När man konstruerat denna typ av observation blir därför ens fokus väldigt 

viktigt. (Preece, Rogers och Sharp 2016, 320). Hartman (2014, 283) förespråkar att en 

observation och dess fokus ska styras av ens frågeställningar. För mig innebar det att fokusera 

på de element i esportsändningen som får folk att vilja titta. Genom att minimera irrelevant 

data så underlättas hela processen då både datainsamlingssessionen samt analys blir lättare. 

Jag använde mig därför av kritisk-händelse metoden. Detta innebar att istället för att notera 

ner och analysera data från en hel observation riktade jag in mig på ett fåtal händelser och 

analyserar dem på djupet. Kritiska händelser är företeelser under observation som har stor 

betydelse. I praktiken kommer detta innebära att de mest underhållande tillfällena noteras. 

Dessa händelser analyseras i detalj i kontext av övrig data för att på så sätt göra tolkningar. 

(Preece, Rogers och Sharp 2016, 372-373).  

När man jobbar med kritiska-händelse metod kan man ställa sig frågan vem det egentligen 

som avgör om något är en kritisk händelse eller inte? Under datainsamlingssessionen kommer 

det göras en filtrering där mänskliga faktorer är inblandade. Jag kommer med min förkunskap 

och med bas i den relaterad forskning som gjorts kring underhållning att göra en så god 

bedömning som möjligt. Men för att säkerställa att datan är opartisk och håller hög kvalitet lät 

jag även en extern person också se på esportsändningarna och notera ner vad denne ansåg som 

kritiska händelser. Endast de tillfällen i sändningen som båda var överens om var kritiska 

händelser togs upp i den data som senare analyserades. Den externa personen hade 

information om vad studien gick ut på och var van tittare av esport. De kritiska händelser i 

observationen kommer hädanefter refereras till som Högintensiva Tillfällen (HIT). 
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6.1 Metod för analys av spelsändningar 

Observationens analys baserades på ett ramverk som togs fram utifrån intervjuernas 

slutsatser. Ramverket applicerades på de HIT som noterats under observationen och kunde på 

så sätt ge information om de tillfällena. Ramverket konstruerades genom att se till de element 

de intervjuade upplevde hade en positiv inverkan på deras tittarupplevelse och som även hade 

stöd i annan forskning. Utifrån dessa kriterier togs punkter fram och de gavs var sin definition. 

Definitionen skulle peka på något konkret inom sändningen och skulle baseras på de 

beskrivningar som getts i intervjuerna samt vad relaterad forskning säger om punkterna. Syftet 

med dessa definitioner var att de skulle fungera som kriterier för att se om händelsen i 

sändningen uppnått en tillräcklig nivå. Om en händelse uppfyller kriterierna noteras det som 

”JA”. Om en händelse inte uppfyller kriterierna noteras det som ”NEJ”. Då kan man se vad 

varje HIT uppfyller för kriterier. Därifrån kan man se om det går att finna mönster eller trender 

som kan tala om vad som påverkar och vad som inte påverkar i en esportsändning och sedan 

dra slutsatser utifrån det. 

6.2 Ramverk 

6.2.1 Spänning 

Spänning är uppfyllt om HIT föranleddes av något förväntningshöjande, antingen genom 

kommentatorerna eller matchens tidpunkt och/eller stadie. Dessa kriterier baserades på 

Bizzero, Flepp, och Franck (2016) teorier kring spänning som en förutsägning och förväntan 

hos tittare. Deras teori fick empiriskt stöd i denna studies intervjuer. 

För att ett HIT i sändningen ska ses som spännande måste det finnas en tydlig förväntan 

inför tillfället. Tittare får en förväntan genom att göra mentala förutsägningar. Dessa 

förutsägningar görs möjliga och blir starkare ju större kunskap tittaren har om matchen. Detta 

kan komma från ens förkunskap om spelet eller från det kommentatorerna säger. I ramverket 

kommer vad kommentatorerna säger vara något konkret att peka på för att bestämma om det 

finns en spänning. Om kommentatorerna pratar om matchens förutsättningar i just denna 

stund så startas processen hos åskådaren som kan bilda sig en förväntan som i sin tur skapar 

spänning.  

6.2.2 Överraskning 

Överraskning är uppfyllt om HIT ger utlopp för den förväntan som tidigare byggts upp. Dessa 

kriterier baserades på Bizzero, Flepp, och Franck (2016) teorier kring överraskning som en 

motreaktion till spänning. Teorierna talar för att samspelet mellan spänning och överraskning 

skapar spänning. Där av krav på att överraskning inte kan skapas utan spänning. 

Överraskningar och oväntade händelser har även empiriskt stöd i denna studies intervjuer. 

För att ett HIT ska anses ha en överraskning ska den förväntan som byggts upp få ett utlopp 

i någon form. Detta kan vara att något överraskande och oväntat sker eller att den information 

som tidigare undanhölls tittaren nu presenteras. Ett konkret exempel på detta skulle kunna 

vara att tittaren får se ett avgörande ögonblick utspela sig. Detta bygger på att det sedan 

tidigare på något sätt hade byggt upp förväntningar innan det avgörande ögonblicket utspelade 

sig. Ett HIT kan inte ha en överraskning utan att tidigare byggt upp en spänning. 
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6.2.3 Lärdom 

Lärdom är uppfyllt om en meningsfull analys eller meningsfullt visuellt stöd presenteras i 

anslutning till ett HIT. Stöd för detta kommer från Hamari och Sjöblom (2017) undersökning 

som pekar på lärdom från esportsändningar som en intressepunkt för åskådare, det i 

kombination med empiriskt stöd i denna uppsats intervjuer. 

För att avgöra om ett HIT ger någon form av lärdom studeras det kommentatorerna säger 

samt vad som visas i anslutning till HIT. Kommentatorerna kan förklara ett ögonblick i 

sändningen och på så sätt bidra till lärdom. Var går då gränsen för lärande kommentering och 

icke-lärande kommentering? I detta ramverk kommer enklare kommentering som enbart 

förklarar det som syns i bild inte bedömas vara tillräckligt för att möta kriterierna. Ett exempel 

på denna typ av enklare kommentering är den som ofta görs i radiorapportering av sport. Där 

har kommentatorn ingen bild att förlita sig på och karaktären för kommenteringen blir mer av 

den förklarande typen där man nämner vad som sker i matchen. Lärande kommentering är 

istället då något abstrakt förklaras som inte är direkt uppenbart i sändningen. Lärande 

kommentering av denna typ räknas som tillräckligt för att uppfylla kriterierna för lärdom. 

Exempel på detta skulle vara en kommentator som förklarar ett lags taktik för att få övertag 

mot motståndet. Detta kan göras med stöd av det som visas men så länge förklaringen görs av 

något abstrakt så räknas det som lärdom. Förutom kommentatorerna så kan det visuella ge 

åskådaren lärdom. Här bedöms enbart den grafik och de visuella stöd som ges i 

utbildningssyfte. Om grafik används men det görs i estetiskt syfte eller är konstant grafik som 

till exempel en poängtavla så räknas det inte att möta ramverkets kriterier för lärdom. När 

man analyserar denna punkt på ett HIT måste tid tas i beaktning. Ofta analyseras en situation 

i retroperspektiv via en repris och inte direkt som tillfället sker. För att uppfylla ramverkets 

kriterier ska lärdomen komma i rimlig tid och i anslutning till HIT. Det är medvetet definierat 

vagt då den exakta tiden mellan HIT och lärdom kan variera mycket mellan olika sändningar. 

Ett exempel då en lärdom inte kommer inom rimlig tid eller i anslutning till ett HIT skulle vara 

om situationen analyseras efter matchens slut. Då tar man visserligen upp tillfället men det 

görs inte i anslutning till det och bedöms därför inte ha mött ramverkets kriterier för lärdom. 

6.2.4 Reaktion 

Reaktion räknas som uppfyllt om kommentatorerna under HIT höjer rösterna, skriker eller 

pratar i mun på varandra. Uppfyllt är reaktion också om kommentatorer eller spelare syns i 

bild och ger ifrån sig en synlig fysisk reaktion till ett HIT. Detta grundar sig i teorierna att 

underhållning ger någon form av emotionell respons (Vorderer, Klimmt & Ritterfeld 2004, 

388-408; Bizzero, Flepp, & Franck 2016; Salen och Zimmerman 2004) 

För att avgöra huruvida ett HIT skapar en reaktion studeras de aktörer som finns i en 

sändning: publik, kommentatorer och spelare. Det kan initialt verka naturligt att titta på hur 

publiken reagerar då det är de som främst ska bli underhållna men att göra det objektivt blir 

komplicerat. Publikens roll i en sändning varierar ofta och man vet inte i vilket utsträckning 

man kan se eller höra dem från sändning till sändning. Ibland hörs eller syns inte de i publiken 

alls vilket gör dem suboptimala att studera. Kommentatorerna kanske inte alltid syns men de 

är delaktig och hörs genom hela matchen. Om en kommentator skulle uppleva något 

underhållande blir denne exalterad och reagerar därefter. Konkret skulle detta innebära att de 

talar snabbare eller höjer rösten. Är det flera kommentatorer skulle de kunna börja tala i mun 
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på varandra. En kommentator som reagerar skulle även kunna vara en fysisk respons som till 

exempel att de ställer sig upp och hoppar. Detta kan dock enbart bedömas om 

kommentatorerna syns i bild. Spelare representeras ofta i sändningen inom spelet de spelar 

genom en karaktär eller liknande beroende på spelet. Det är sällan de hörs heller då de 

uteslutande måste tala med varandra då de spelar. Men de gånger den fysiska spelaren syns är 

de också tillämpningsbara för att bedöma för fysisk respons till ett HIT. 

6.2.5 Visuella effekter 

Visuell effekt är uppfyllt om sändningen använder sig av någon form av visuell effekt som ett 

resultat av ett HIT. Intervjuernas empiriska data om estetik låg till grund för dessa kriterier. 

För att bedöma visuella effekter kom helheten av det som visas på skärmen att studeras. En 

visuell effekt kan inkludera, men är inte begränsat till: slowmotion, estetiska filter eller estetisk 

grafik osv. Något som inte räknas som visuella effekter är statisk grafik. Med detta menas saker 

som poängtavlor eller namn på spelare. Dessa är visuella effekter men syns alltid och är därför 

inte kopplade till en speciell händelse i matchen. För att visuell effekt ska bedömas som 

uppfylld måste den vara i anknytning till en händelse och därmed också tillfällig. Antingen 

medan den sker eller som reaktion efteråt. Vad eller vem som producerar den visuella effekten 

är för ramverkets bedömning inte relevant. Det är alltså ingen skillnad om den visuella effekt 

kommer från de som producerar sändningen eller från spelets egen spelmotor. 

6.2.6 Reflektion 

Ramverket gör ett försök att bedöma något abstrakt med så konkreta kriterier som möjligt. 

Detta är svårt att göra helt objektivt då det alltid kommer finnas en individ som gör en 

bedömning. Ramverket har i den mån möjligt försökt förlita sig på någon form av data men 

det är omöjligt att ha ett helt felfritt ramverk. Den analys som ramverket resulterar i bör därför 

läsas och användas med det i åtanke. För att motverka bias och bedömningsmissar kan större 

mängd data användas för att minska felmarginalen samt att ha flera personer göra analys på 

samma data. I denna studie har två personer deltagit i att bedöma vad som är HIT och inte. 

7. Observation 

I detta avsnitt redovisa den data som samlats in under observationen. Varje spel har en egen 

tabell där alla HIT för den sändningen är noterad. Från varje tabell har två tillfällen beskrivits 

i detalj vad som skedde i dem. Det tas även upp hur ramverket användes för att analysera 

tillfället och den motivation som låg bakom bedömningen. Beskrivningarna för respektive HIT 

kommer använda vissa termer och koncept plockade från respektive spel, det rekommenderas 

därför att läsa bilaga 1 som förklarar hur varje spel går till. 
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7.1 League of legends 

 

HIT Tid Spänning Överraskning Lärdom Reaktion Visuellt 

1 4:30 Ja Nej Ja Ja Ja 

2 8:00 Ja Nej Nej Ja Nej 

3 9:00 Ja Ja Nej Ja Ja 

4 16:00 Ja Nej Ja Ja Ja 

5 19:00 Ja Ja Ja Ja Ja 

6 20:00 Ja Nej Ja Ja Nej 

7 24:40 Ja Ja Ja Ja Ja 

8 28:20 Ja Ja Nej Ja Ja 

9 32:00 Ja Ja Nej Ja Nej 

10 33:00 Ja Ja Ja Ja Ja 

11 36:30 Ja Nej Nej Ja Nej 

12 40:00 Ja Ja Ja Ja Ja 

Tabell 2 

 

HIT 3 - LOL 

Nio minuter in i matchen observerades hur det röda laget förbereder sig för att anfalla det blåa 

lagets mittspelare som spelar karaktären Karma. Det röda lagets djungelspelare befann sig 

dold i en buske för att kunna anfalla utan förvarning. Det byggdes en förväntan om blåa lagets 

mittenspelare skulle överleva eller inte. Utloppet för förväntan kommer då attacken sker och 

Karma lyckas undvika anfallet och överleva med väldigt liten marginal. Från det zoomar 

kameran in på Karma och ger oss en visuell effekt samt att kommentatorer börjar leva om och 

reagera på det som sker. En inklippsbild av publiken som applåderar visas. Efter situationen 

återberättas händelsen där kommentator pekar ut exakt vad som hänt. Det som sägs är ingen 

djupare analys utan enbart en detaljerad beskrivning om vad som skett och väljer därför att 

räkna det som icke lärande kommentering. 
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HIT 7 - LOL  

Kommentatorerna förklarade för tittaren vilket stadie matchen var i och hur det röda laget i 

detta skede var starkare än det blå laget. Det röda laget förflyttar alla sina spelare till Baron 

Nashor. Det lag som dödar den kommer ha en stor del framöver vilket gör denna situation 

avgörande. En spänning byggdes upp då åskådaren spekulerar om vem som skulle vinna om 

en strid skulle bryta ut kring Baron Nashor. Det röda laget började attackera Baron Nashor och 

lyckades besegra den innan det blå laget kom dit och anföll. En strid bryter sedan ut där det 

inledningsvis såg ut som att det röda laget skulle vinna men det vänder snabbt och det blå laget 

vinner genom att döda 4 av 5 spelare i motståndarlaget. Tittaren får där utlopp för den 

spänning som byggts upp. För varje gång en karaktär föll jublade publiken. Under hela striden 

hördes kommentatorerna prata högt och stundtals också i mun på varandra. Efter att striden 

var över visades en repris i slowmotion där kommentatorerna analyserade vad som hände. De 

tittar på vad alla gjorde i striden och förklarar varför det blå laget kunde vinna fastän de låg 

efter. Hur starka karaktärer ett lag har och hur de lyckades koordinerade sin attack för att 

vinna är något abstrakt som inte är direkt uppenbart. Därför bedömdes detta som lärande 

kommentering. I efterhand visades en utbildande grafik över hur mycket skada varje karaktär 

gjorde i striden. 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 – Ögonblicket då det röda laget dödar Baron Nashor och striden precis ska bryta ut 
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7.2 Counter-Strike: Global offensive 

 

HIT Runda Spänning Överraskning Lärdom Reaktion Visuellt 

1 R4 Ja Ja Nej Ja Nej 

2 R6 Ja Ja Nej Ja Ja 

3 R8 Nej Nej Ja Ja Nej 

5 R12 Ja Nej Ja Ja Ja 

6 R13 Ja Ja Nej Ja Ja 

7 R14 Ja Ja Ja Ja Nej 

8 R16 Ja Ja Ja Ja Nej 

9 R17 Nej Nej Ja Ja Nej 

10 R21 Ja Ja Ja Ja Ja 

11 R24 Ja Ja Ja Ja Ja 

12 R25 Ja Ja Ja Ja Nej 

13 R27 Ja Ja Ja Ja Ja 

14 R29 Ja Ja Ja Ja Ja 

15 R30 Ja Ja Ja Ja Ja 

16 OR2 Ja Ja Ja Ja Nej 

17 OTR4 Ja Ja Ja Ja Ja 

18 OTR5 Ja Nej Ja Ja Nej 

19 OTR6 Ja Ja Ja Ja Ja 

Tabell 3 
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HIT 3 – CS:GO 

Den åttonde rundan är inledningsvis händelselös. Kommentatorerna är lugna och ingen 

förväntan byggs upp. Plötsligt stöter en grupp spelare från motsatta lag på varandra i spelet 

och kameran flyttades dit. Det är spelaren NiKo från det blå laget som konfronteras av tre 

fiender där han lyckas döda två stycken innan han själv blir skjuten av den tredje. 

Kommentatorerna skriker till och publiken jublar. Vi får en stark reaktion på situationen men 

eftersom det inte fanns någon spänning som byggde upp till det så får vi som tittare inte något 

utlopp heller. Efter att rundan är slut visades en repris på situationen och kommentatorerna 

förklarar vad som hände men också hur det är väldigt svårt att skjuta uppåt, vilket gjorde det 

hela extra imponerande att NiKo lyckades besegra två av tre när han var i underläge. Den 

lärande kommenteringen kommer från att de förklarar hur att skjuta uppåt är svårare än att 

skjuta vanligt, något som inte är uppenbart genom att bara titta på sändningen. 

 

HIT 8 – CS:GO 

I slutet av runda 16 var spelaren Karrigan ensam kvar i det blå laget medan det gula laget hade 

två överlevande spelare kvar. Kommentatorerna förklarade hur det kommer bli väldigt svårt 

för Karrigan att vinna och gav på så sätt tittarna förutsättningarna för det som komma skall. 

De sa att han är uträknad, att det inte bör vara ett problem för det gula laget att hantera honom 

som ensam kvar. Rundan fortsatte med att Karrigan lyckades döda en från det gula laget och 

sedan avancera fram för att desarmera den redan apterade bomben. Där duellerar Karrigan 

med spelaren KRIMZ, den sista spelaren i det gula laget. Duellen vinns av Karrigan som sedan 

lyckades desarmera bomben. Kommentatorerna reagerade med ett starkt skrik samtidigt som 

publiken jublar. Kameran filmade sedan på Karrigen vid sin dator där han höjde sin hand och 

viftar runt och ger en fysisk reaktion. Kommentatorerna förklarar efteråt vilken taktik det gula 

laget skulle kunna ha använt för att förhindra Karrigen från att vinna över dem den rundan. 

Figur 3 – Karrigan som viftar med handen efter en vunnen runda 
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7.3 Tekken 7 

 

HIT Game 

Runda 

Spänning Överraskning Lärdom Reaktion Visuellt 

1 G1/R2 Ja Ja Ja Ja Nej 

2 G2/R1 Ja Ja Ja Ja Ja 

3 G2/R5 Ja Ja Ja Ja Ja 

4 G3/R1 Ja Ja Nej Ja Nej 

5 G3/R3 Ja Ja Ja Ja Nej 

6 G4/R2 Ja Ja Ja Ja Ja 

7 G4/R5 Ja Ja Ja Ja Ja 

8 G5/R2 Ja Ja Ja Ja Ja 

9 G5/R5 Ja Ja Nej Ja Nej 

 Match 2 

     

10 G3R1 Ja Ja Nej Ja Ja 

11 G4R4 Ja Nej Ja Ja Nej 

Tabell 4 

HIT 9 – Tekken 7 

När man tävlar i Tekken 7 används ett system med game och ronder. Om du vinner tre ronder 

får du ett game. När du vunnit fem games vinner du matchen. Information om detta fanns 

alltid på skärmen i form av statisk grafik. Det gjorde att åskådare alltid ser hur många ronder 

och game respektive spelare vunnit. I matchen som observerades spelade Knee mot Chanel. 

Inför detta HIT såg tittarna att det var en direkt avgörande rond då den som vinner rundan 

även vinner matchen. Detta poängterades också av kommentatorerna som beskrev 

förutsättningarna inför ronden, de sa “Chanel is fighting back, he was down 2-0”. När ronden 

började sågs spelarna avvakta och enbart utbyta svaga attacker mot varandra. Tittarna får inte 

utlopp för sin förväntan. Det kommer då Chanel lyckas få in en stark attack följt av en lång 

serie slag som lämnar Knee med väldigt få hälsopoäng kvar. Knee använde då en specialattack 

som Chanel lyckas kontra vilket resulterar i att han vinner ronden. Under ronden talar 

kommentatorerna högre och högre och skriker mot slutet. Kameran klippte sedan till Chanel 

som ställde sig upp och dansade mot kameran. Ingen djupare analys görs under eller efter detta 

HIT. 
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HIT 11 – Tekken 7 

För att få en full förklaring hur turneringen är uppbyggd och varför Chanel och Knee var 

tvungen spela en match till mot varandra, Se bilaga 1. Detta HIT utspelade sig mellan två 

ronder, inför den tredje ronden håller spelarna på att välja karaktärer att spela. Chanel valde 

att byta från Alisa som han spelat hittills till karaktär Lucky Chloe. Kommentatorerna 

reagerade på valet av karaktär och blev uppgivna och visade märkbar förvirring. De fortsatte 

sedan förklara att detta är en karaktär som inte anses som en bra karaktär att spela om man 

vill vinna. “On paper, and from tier lists we’ve been seeing, a lot of people say she’s not a great 

character”. De gjorde dels en analys inför ronden samt byggde en förväntan genom att förklara 

den annorlunda situationen. En förväntan skapades hos tittaren där de frågades sig om denna 

”dåliga” karaktär skulle kunna vinna matchen. Chanel vinner första ronden men sedan tar 

Knee över och vinner lugnt och kontrollerat de tre kommande ronderna och då också matchen. 

Förväntningarna om vad karaktärsbytet skulle kunna ha gjort för matchen får inget utlopp då 

den nya karaktären inte förändrade något hur matchen spelade ut sig.  

8. Analys observation 

När man tittar på den bedömning som gjorts av alla HIT ser man direkt ett tydligt mönster vad 

gäller reaktionen; den är noterad på samtliga HIT. Det är uppseendeväckande att 100 % av 

HIT innehåller en reaktion av något slag. Initialt skulle man kunna tro att en reaktion skulle 

bidra väldigt mycket till underhållningen men så tror inte jag är fallet. Om så skulle vara fallet, 

betyder det då att en sändning med enbart en massa reaktion skulle vara underhållande? 

Reaktion må vara noterat vid alla HIT men den står aldrig ensam där. Det finns alltid minst en 

annan faktor noterad i varje HIT. Jag anser det därför orimligt att reaktionen i sig skulle bidra 

till en bättre tittarupplevelse. Min tes är istället att reaktion är ett resultat av en bra 

Figur 4 – Spelaren Knee till vänster med karaktären Steve, Spelaren Chanel till höger med 
nya karaktären Lucky Chloe  
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tittarupplevelse och att något är underhållande att titta på. Reaktionen skapar inte ett HIT 

utan kan istället ses som en indikation på att det som visas är ett HIT. Detta stödjer jag på den 

forskning som gjorts kring underhållning. Bland de definitioner som finns för underhållning 

ser man att den bygger på en tillfredställande sinnesstämning. Vorderer, Klimmt och 

Ritterfelds (2004) forskning kring underhållning talar om hur en sådan sinnesstämning 

skapar en reaktion hos oss. Reaktion får därmed annan roll i ramverket. Istället för att 

analysera HIT bör reaktionen hellre användas som verktyg för att bestämma om något är HIT 

eller inte. Efter att man avgjort det kan man analysera HIT utifrån övriga aspekter. 

I resultatet från observationen kan man se hur spänningen ofta var noterad som en del av 

ett HIT. I de situationer som inte innehöll spänning men som ändå noterades som HIT var det 

ofta en händelse som kom från ingenstans utan förvarning. Åskådaren hade inte tid att skapa 

sig några förväntningar på förhand. Trots att spänningen saknades så kunde det skapas ett 

HIT om det fanns stor del av de övriga aspekter var en del av ramverket. Spänning var som 

Bizzero, Flepp, och Francks (2016) yrkade för i sin studie också vanligare mot slutet av en 

match. Detta stämmer överens med observationens resultat där de flesta HIT noterades i 

senare halvan av varje sändning. Extra tydligt blir det i Tekken 7 sändningen där antalet HIT 

minskar markant så fort det blir ny match och man börjar om att räkna ronder och games från 

noll. 

I de flesta fall övergick spänningen till överraskning i ett HIT. Situationen i LOL där 

karaktären Karma precis överlever är ett tydligt exempel på när spänningen först får byggas 

upp hos tittarna för att sedan övergå i överraskning då man får utlopp och se om ens 

spekulationer var rätt. En del HIT hade dock bara spänning men ingen överraskning. Det 

berodde ofta på att tittarna började fundera inför ett scenario som aldrig dök upp. Dessa 

tillfällen kan vara HIT men de uppstod mer sällan vilket pekar på vikten att spänning och 

överraskning jobbar i symbios. Samarbetet mellan spänning och överraskning var tydligt i 

Tekken 7 och hur spelet bygger på ronder. Där blir det naturligt att spänningen skapas inför 

varje ny rond och att den sedan övergår till överraskning när ronden spelar ut sig. När ronden 

är över börjar processen om igen. Det syns tydligt i resultatet hur denna kombination är stor 

del i alla Tekken 7:s HIT. Min tes är att både spänning och överraskning bidrar till att skapa 

HIT, speciellt i kombination med varandra. 

Under sändningens gång, speciellt under HIT, var det vanligt att kommentatorerna 

berättade vad som skedde i sändningen. Hade ramverket konstruerat så att lärdom noterats 

som JA så fort en kommentator förklarade det som visas skulle varje HIT noteras med lärdom, 

men så är nu inte fallet. Då ramverket kräver att det görs en djupare analys av något man inte 

direkt kan se i sändningen noteras inte allt och man kan skilja på tillfällena och få meningsfull 

data från ramverket. De djupare analyser som gjordes i sändningen förekom ofta strax efter ett 

HIT. Detta sågs i CS:GO HIT 3 där kommentatorerna efter att HIT har utspelat sig förklarar 

på vilket sätt det som skedde i HIT var en svår manöver att skjuta uppåt. En åskådare kan se 

att de skjuter uppåt i sändningen men inte att det är en svår manöver att göra. Just detta HIT 

var en intressant situation då den enbart noterades för lärdom men ändå hade en väldigt stark 

reaktion. Något som visar på den inverkan lärdom har för att skapa HIT för tittaren. Att lärdom 

inverkar på att skapa HIT har även stöd i Hamari och Sjöblom (2017) som pekar ut det som en 

av flera faktorer som bidrar till underhållning hos åskådare. 
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Den punkt i ramverket som fick minst antal noteringar var visuella effekter som bara 

noterades i 57 % av alla HIT. Den var lite speciell att bedöma beroende på vilket spels sändning 

man analyserade. Spel som Tekken 7 har inbyggda visuella effekter som en del av spelet medan 

CS:GO och LOL inte hade det. I ramverket valdes att inkludera alla former av visuella effekter, 

både från spel och sändning. Det gav inget tydligt mönster, speciellt inte då de visuella 

effekterna som noterades var så pass olika. Bedömningen blev lite för generell för att ge ett 

klart besked om det påverkar underhållningen eller inte. Det bör därför göras ytterligare 

undersökning med mer distinkta kriterier för att avgöra exakt hur varje enskild effekt påverkar 

underhållningen. I relaterad forskning spekulerar Hamari och Sjöblom (2017) om visuella 

effekters förmåga att förbättra upplevelsen för tittare men det får enbart svagt empiriskt stöd 

i deras studie. Jag skulle därför se att man gör ytterligare undersökning på visuella effekters 

roll för sändningen och dess tittare innan man ger några klara slutsatser. 

En reflektion kring själva ramverket och metoden är att ordvalet av spänning och 

överraskning blir lite missvisande. Anledningen till att just dessa ord användes var för att de 

översattes från Bizzero, Flepp, och Franck (2016) men de svenska orden speglar inte exakt den 

rollen de fyller i mitt ramverk. Ordet överraskning talar för att något oväntat sker men i just 

denna kontext behöver så inte vara fallet. Det ska hellre representera att man får reda på svaret 

till sina spekulationer. Jag föreslår därför att i framtiden byta ut spänning och överraskning 

mot förväntan och utlopp. De skulle fylla precis samma funktion som spänning och 

överraskning gör nu men bli tydligare att förstå. 

9. Slutsatser 

Syftet med studien är att studera esportsändningar och identifiera element som får tittare att 

vilja se på sändningarna samt ta fram teorier kring hur dessa element kan analyseras för 

framtida forskning inom ämnet. Detta görs genom att svara mot följande frågeställningar. 

1. Vilka element inom esportsändningar får en tittare att vilja se på esportsändningar? 

2. Hur kan esportsändningar analyseras utifrån dessa element? 

För att svara på den första frågeställningen intervjuades personer som brukar titta på 

esportsändningar. Från resultatet kunde slutsatser dras att höjdpunkterna är viktiga i 

sändningarna och är en stor anledning till varför personer väljer att titta. Dessa höjdpunkter 

respondenterna upplever har jag valt att samla under termen HögIntensiva Tillfällen, HIT. De 

element som bidrar till att skapa ett HIT är det ständiga sambandet mellan spänning och 

överraskning. Detta är mer framträdande då sändningen också innehåller någon form av 

djupare analys på det som visas. Kunskap om spelet, från antingen kommentatorer eller socialt 

umgänge, hjälper till att öka tittarens förmåga att göra förutsägande. Det förstärker i sin tur 

spänningen och överraskningen ytterligare. Något som inte är en bidragande faktor till HIT 

men ändå en motivation till att tittare väljer esportsändningar är på grund av dess stora 

tillgänglighet på gratissidor som Twitch och Youtube. 

Slutsatserna som fastställdes från den första frågeställningen togs vidare för att användas 

som stöd för analys av esportsändningar. Det gjordes med hjälp av en observation som 

fokuserade på kritiska händelser; HIT. Dessa HIT analyserades med hjälp av ett ramverk som 

togs fram med stöd från tidigare empirisk data samt relaterad forskning. Med hjälp av 
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ramverket kunde det fastslås att reaktionen från kommentatorer eller spelare var en tydlig 

indikation på att esportsändningen vid den tidpunkten hade ett HIT. Med hjälp av ramverket 

kunde man se på vilket sätt de olika faktorerna från frågeställning ett bidrog till och påverkade 

framkomsten av ett HIT. Slutsatsen som drogs i analysen för observationen var att spänning i 

kombination med överraskning var en tydligt bidragande faktor till underhållning och att 

skapa HIT. Så var även lärdom från djupare analyser av kommentatorer. Ramverket och dess 

resultat svarar mot frågeställning två; hur kan esportsändningar analyseras utifrån dessa 

element? ”Dessa element” syftar till de element som identifierades i frågeställning ett. 

Studiens syfte har uppnåtts genom att bidra med uttrycket HIT, de elementen som utgör ett 

HIT och hur de interagerar med varandra för att skapa HIT. Studien bidrar även med det 

ramverket som presenterats. Det kan användas för att identifiera, kartlägga och analysera HIT 

i esportsändningar. Ramverket har många potentiella användningsområden för framtida 

forskning. Främst kan det användas för att kartlägga och samla data om HIT i olika 

esportsändningar och på så sätt jämföra dem. Det kan ge upphov till studier om varför en 

sändning blir mer populär än en annan, vilka förändringar bör göras för att öka antalet tittare? 

Vad bör en kommentator göra för att dra tittare? Data för att besvara alla dessa frågeställningar 

kan med stor sannolikhet samlas in med hjälp av denna studies ramverk. 
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Bilaga 1 

League of Legends. 

League of legends är ett lagbaserat strategispel. Målet är att förstöra motståndarens Nexus 

enhet belägen i deras bas innan de lyckas förstöra din. Matchen börjar med att du får välja en 

av flera olika karaktärer. Varje karaktär har unika egenskaper, styrkor och svagheter. LOL har 

i nuläget över 100 olika karaktärer att spela. När spelet börjar är din karaktär svag men det 

finns flera sätt att göra din karaktär starkare, ett av dom är att öka karaktärens nivå. Att öka 

din nivå gör du genom att samla erfarenhetspoäng, det får din karaktär genom att vara i 

närheten av då något på kartan dör. När du går upp i level låser din karaktär upp nya 

egenskaper och specialförmågor. När din karaktär når nivå sex låser den upp sin ultimata 

egenskap som är betydligt starkare än alla andra. Ett annat sätt att bli starkare är genom att 

köpa uppgraderingar i din bas. Detta görs i utbyte mot guld som kan samlas in på olika sätt. 

En liten mängd får du passivt över tid, du kan döda motståndarnas karaktärer eller förstöra 

motståndarens byggnader. Men det absolut vanligaste sättet att samla guld är genom att döda 

minions. De är små varelser som styrs av datorn och som vandrar från din till motståndarens 

bas. Minions är små och svaga men de är avgörande om du vill vinna. Vi återkommer till 

minions men för nu är det viktigt att veta att om man dödar dem får man guld. 

Arenan League of Legends spelas på har tre 

gångar eller lanes. De refereras till som Top 

lane, Mid lane och Bot lane. Mellan lanes 

finns det skog, buskage och en bäck. Det 

området kallas för djungeln. De fem 

spelarna i ett lag har olika roller. Din roll i 

laget styr vilket ansvarsområde du har. 

Lagets top laner spelar i top lane. Lagets 

mid laner spelar i mid lane. Lagets Attack 

damage carry (ADC) och support spelare 

spelar tillsamans i bot lane. Det finns även 

en djungelspelare som rör sig mellan lanes 

och dödar neutrala monster i djungeln för 

guld. I mitten av djungeln finns två stora 

monster, Dragon och Baron Nashor. Båda 

lagen kan attackera och döda dessa och det 

lag som får sista slaget på dem får en stor 

uppgradering av hela laget. Varje lane har flera torn som skyddar respektive lags bas. Det gäller 

att förstöra dessa torn men de är farliga och attackerar dig om du går nära med din karaktär. 

Det är här ditt lags minions är viktiga. De kan nämligen skydda dig från tornets attacker och 

låta dig förstöra tornet i säkerhet. Det gäller därför att eskortera dina minions i alla tre lanes 

så ni kan förstöra torn. När du förstör tillräckligt med torn kan man komma åt 

motståndarlagets bas, nexus och vinna matchen. 

 

 

Figur 5 – League of legends arena med respektive 
lanes markerade. 
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Counter strike 

Counter-strike: global offensive är ett förstapersons skjutarspel som spelas i lag om fem. Två 

lag får turas om att agera terrorister och insatsstyrka där terroristerna mål är att infiltrera ett 

område, aptera och spränga en bomb. Insatsstyrkans uppgift är att stoppa dem. Matcherna 

spelas i rundor först till 16. I början av varje runda startar de två lagen på var sin sida av en 

bana. Där har de möjlighet att köpa vapen eller annan utrustning som kan hjälpa dem vinna. 

Hur mycket pengar de har baseras på hur det gick förra rundan. Vann du tidigare rundan har 

du alltså råd med dyrare och bättre vapen. På banan finns två områden där bomben kan 

apteras, de refereras till som A site eller B site. Terroristerna kan använda vilken de vill för att 

aptera bomben. Det finns dessutom olika sätt att navigera sig runt banan för att ta sig till de 

olika siterna, det är där taktiken kommer in för att överlista motståndarna. Om tiden går ut 

eller att alla terrorister dör innan bomben apteras så vinner insatsstyrkan. Om bomben lyckas 

apteras på någon av bombplatserna är det insatsstyrkans uppgift att desarmera den. Om de 

lyckas desarmera den vinner insatsstyrkan. Exploderar bomben vinner terroristerna. Om vid 

nått tillfälle alla i insatsstyrkan dör så vinner terroristerna direkt. 

 

Tekken 7 

Tekken 7 är ett en mot en fighting spel. Det brukar skilja sig mellan olika fighting spel vad som 

ska göras för att besegra sin motståndare. I Tekken 7 vinner man genom att reducera 

motståndaren hälsopoäng till noll. Inför en match väljer spelarna var sin karaktär som alla har 

olika sätt att attackera och försvara sig på. Karaktärerna styrs med fyra knappar och en 

joystick. De fyra knapparna motsvarar karaktärens fyra leder. Knappar refereras ofta till som 

knapp ett, två, tre och fyra. Ett motsvarar karaktärens vänster arm, två är höger arm, tre är 

vänster ben, fyra är höger ben. Det går sedan kombinera knapptrycken med varandra och med 

riktningar på joysticken för att få tillgång till en mängd attacker. Tekken 7 är ett 

tredimensionellt spel vilket gör att din karaktär kan röra sig framåt, bakåt och i sidled. Vissa 

attacker missar om din motståndare rör sig i sidled. När din hälsopoäng blir låg får din 

karaktär tillgång till sina specialattacker, Rage drive och Rage art. Rage drive är en förstärkt 

version av en av dina vanliga attacker. Din rage art är (oftast) ett hårt slag som, om det träffar, 

resulterar i en liten film där din karaktär gör en stor attack som generar stor skada för din 

motståndare. 

Tekken spelas ofta i turneringsform med en så kallad losers bracket. Om det är så att du 

förlorar en match tidigt i turneringen får du en andra chans att ta dig till final genom att vinna 

i losers bracket mot andra som också förlorat en match. Förlorar du en match i losers bracket 

är du ute. Lyckas du vinna losers bracket kommer du till final. Där blir det lite speciellt, 

vanligtvis brukar den som vinner finalen vara vinnare men så är inte fallet i detta scenario. 

Eftersom en av de som är i finalen kommer från ”winners bracket” har de inte förlorat en enda 

match än. Om denne då skulle förlora så ses den som kommer från losers och den som kommer 

från winners likvärdiga, då båda förlorat en match var i turneringen. Då spelas en match till 

för att skilja dem åt. Därför kan det bli två finalmatcher direkt efter varandra i tekken 7. Om 

det är så att den från winners bracket vinner över den från losers bracket i final ett eller final 

två så vinner denne turneringen oavsett. 

 


