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Abstract

Titel: Pro’s or geeks - a qualitative study of the views of e-sports

Despite the vast research on the effects of gaming, little is know how the 

phenomenon of e-sports and it’s followers is portrayed. While media can have 

significant impact on what and how e-sport is portrayed, no studies have been done 

in a Swedish context. This thesis aims at filling that gap with investigations of the two 

major Swedish newspapers. Six articles was analyzed with critical discourse analysis 

with a theoretical base of journalism.The result of which indicated that between the 

period of 2005 and 2012 e-sport and players was considered to be professional, 

committed and more in a sense that reminded much of the view on more traditional 

sport such as soccer and hockey. However the players was often treated as minor kids 

or teenagers, for e-sports seems only to be held by these groups according to the 

journalist’s. The implications of this finding should be viewed as a socially critical 

perspective on a phenomenon that is more than often the subject of leisure.

Keywords: e-sport, critical discourse analysis, gaming, games, agenda-setting, 

framing, priming, newspaper
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1. Inledning

Om jag skulle fråga dig att föreställa en sport skulle sannolikt dina tankar föra dig till 

hockey, fotboll, innebandy, skidåkning och andra traditionella sporter som du 

normalt stöter på. Du skulle sannolikt också komma och tänka på olympiska spel och 

andra strukturerade tävlingar i massformat där du tänker på simning, segling, 

cyckling, gymnastik med mera. Men antagligen skulle du inte tänka på att åtta - tio 

personer sitter med en konsol och ett spel i en tävlingsmiljö med flera hundratusen 

kronor som prispengar.

Spelandet är idag inte heller bara en hobby utan mer än så. Idag är beteckningen e-

sport (elektronisk sport) en stark del i varje spelcommunity som också lockar 

sponsrade turneringar med stora prissummor för de som vinner. Begreppet 

myntades först i Sydkorea av bland annat arrangörerna bakom spelturneringen 

World Cyber Games men är idag ett etablerat begrepp inom många kretsar (sesf.se). 

Det finns många anledningar till varför ett sådant stort antal timmar läggs ner på 

spel, och i synnerhet inom spel där det finns möjlighet att tävla mot andra. Många 

som utövar av någon sport kan hålla med om att utmana sig själv och upptäcka nya 

saker är drivkrafter bakom deras intresse, vilket inte heller står bortom världen kring 

datorspel. Att kunna mäta sig mot andra genom tävlingar är för många oerhört 

engagerande och får intressen att växa allt mer. E-sport handlar lika mycket om att 

träna och att mäta sina prestationer som i andra sporter.

Trots att e-sporten växer och trots att så många timmar, veckor, månader och år läggs 

ner på spelandet kan man ofta läsa i dagspressen om alarmerande rapporter som rör 

dator och konsolspelande. Historiskt sett har många som har varit sysselsatta med e-

sport har någon gång varit utsatta för nedvärderingar och fall av diskriminering. 

Därför är det att göra nedslag i dagens journalistisk för att se hur Sveriges större 

dagstidningar väljer att spegla e-sporten och dess spelare för att se hur de framställs 

när e-sporten växer världen över. 

Som forskare i detta ämne har jag själv ägnat många timmar åt dator och konsolspel 

vilket har gjort mig intresserad av e-sporten och dess framtid. Jag själv har varit 

utsatt för kritik och nedvärdering från alla möjliga sociala håll. Däremot har mitt 
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intresse för professionellt spelande aldrig vissnat. Vilket leder till varför jag väljer att 

undersöka e-sportens acceptans inom svensk kontext. 

Historiskt sett har nyhetsflödet kring e-sport och spelandet (i åtanke dator- och 

konsolspel) varit fyllt med vetenskapliga rapporter om effekterna av att spela dator 

och konsolspel. Men hur väljer journalister att spegla företeelsen när ett tjugotal 

miljarder omsätts av den svenska spelindustrin och när utövare inom e-sport får 

ställas på prispallen i live-sända turneringar med tusentals tittare världen över. 

Inspireras journalisterna av e-sportens växande framgångar och betydelser för att 

motsätta sig mytbilden av den datorspelande nörden eller förblir den att vara en 

stereotypisk.

1.2 Syfte

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur e-sport och dess spelare framställs i 

de större dagstidningarna Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter från de senaste 

åtta åren. Samtidigt undersöks också en eventuell diskussionen som berör e-sporten 

indirekt.

1.3 Frågeställningar

För att kunna uppfylla syftet med uppsatsen kommer följande frågor att ställas som 

riktlinjer för det som ska analyseras och senare besvara syftet. Dessa frågor lyder:

• Hur framställs e-sport i SvD och DN artiklar från de åtta senaste åren?

• Hur framställs diskussioner som berör e-sporten indirekt?

• Hur framställs utövare inom e-sport i SvD och DN artiklar från de åtta senaste 

åren?

• Vilka får kommer till tals (källor)?
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2. Ordlista

I detta kapitel kan du hitta förklaringar till ord som inte är vedertagliga. Det är 

fördelaktigt att läsa igenom listan innan du fortsätter läsa examensarbetet.

DreamHack, datorspelsfestival, arrangerad två gånger årligen i juni och november, 

vanligen på Elmiamässan i Jönköping. Varje DreamHackfestival pågår i tre dygn. 

(ne.se)

E-sport, elektronisk sport, tävlingsverksamhet centrerad kring datorspel och tv-spel 

(ne.se).

Ideologi, ett mångtydigt men centralt begrepp i modern politisk teori, 

kunskapssociologi och idéhistoria. Ofta används i dag ideologi allmänt i betydelsen 

åskådning, i synnerhet samhällsåskådning. En ideologi i denna mening utgör en 

någorlunda sammanhängande enhet, vilken innehåller såväl antaganden om 

verklighetens beskaffenhet som värderingar och handlingsnormer (ne.se). I denna 

uppsats används ordet ideologi för att syfta till en journalist samhällsåskådning, 

vilket innefattar antaganden om verklighetens

Räd, raid, snabbt och överraskande militärt anfall (ne.se).

Syntax, satslära, den del av grammatiken som handlar om hur ord eller 

böjningsformer av ord fogas samman till ordgrupper (fraser) och satser (och 

meningar) (ne.se).

Streaming [stri:´miŋ] (engelska), direktuppspelning, strömning, strömmande 

överföring, i datorsammanhang distribution av datafiler med ljud, bild och video för 

direkt uppspelning i dator eller mobiltelefon (ne.se).

World Cyber Games (WCG), datorspelsfestival, är en omfattande digital 

kulturfestival. Där språkliga och kulturella hinder skalas bort. Internationellt utbyte 

samt harmoni främjas genom omfattande händelser inklusive turneringar, 

konferenser och utställningar.
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3. Bakgrund

Enligt datorspelsbranchen så sysselsätter sig 81 procent av svenskar mellan åldern 

15-60 med datorspel (Dags att spela datorspel, 2010). Något nyare siffror från 

Interactive Software Federation of Europe (ISFE) visar att 64 procent av svenskar 

mellan åldrarna 16-64 spelar datorspel (datorspelsbranschen.se). 

Datorspel som aktivitet tycks ha tillhört den yngre generationen kan med denna 

statistik visa att gruppen som spelar är mycket bredare. Utav de som spelar datorspel 

är det mycket sannolikt att det finns olika förhållningssätt till spel. Vissa ser det som 

underhållning medan andra ser det som en tävling och en sport. Spelsidan king.com  

har ett sätt att dela upp sin publik som kan tycks vara lämplig att använda för att se 

vilka olika typer av spelare det finns (Figur 1). 

Kings uppdelning kan liknas som en tre delad 

pyramid. I grunden finns merparten av 

spelarna, de uppfattas som avslappnade 

(översatt från engelskans “Casual”) och vill 

spela gratis. Dessa spelare kan tolkas som att 

de spelar för att underhålla sig, i jämförelse 

med kommande segment som värderar en mer 

tävlingsinriktad förhållning. Nästa segment 

kallar king.com för “Paying player” vilket är 

spelare som köper “virtuella föremål för att underlätta eller förhöja spelandet”. En 

tolkning här att dessa spelare upplever en viss nivå av tävling mellan andra spelare, 

och köper föremål för att ligga ett steg framför de andra. Överst på pyramiden finner 

vi de tunga spelare, dessa är vad vi kan se vara dem som spelar för tävlandet och 

utmaningen. Enligt king.com är det dessa spelare som medverkar i turneringar 

(Datorspelsbranschen.se, Spelutvecklarindex 2011).

Inom vad som kan diskuteras vara e-sport finns det mängder med plattformar som 

PC/Mac, Xbox, Playstation, Wii samtidigt som det finns massvis med spel. Där vissa 

spel går ut på att i lag slå ut det andra laget i strider medan andra spel endast är 

konstruerade som ett en-mans spel inriktad på utforskning och äventyr. Med en 
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sådan innehållsrik bransch är det därför diskutabelt vad som faktiskt kan anses vara 

e-sport.

3.1 Vad är e-sport

E-sport är idag en etablerad term som har ett allt ökande intresse runt om i världen. 

Trots den växande marknaden och prissummorna som omsätts finns det idag ingen 

vedertagen definition av e-sporten. Enligt den Svenska e-sportföreningen definieras 

sporten som:

E-sport är en förkortning av ”elektronisk sport” och är ett samlingsnamn 

för alla tävlingar som är utförda med hjälp av datorer eller spelkonsol 

(sesf.se).

En annan bredare definition av e-sporten är skriven av Syd Koreas statliga 

organisation för hantering och utveckling av e-sport, The Korean e-sport Association 

(KeSPA). Vad som skiljer deras definition från den svenska är den specificerar 

aktiviteter utförda inom ett spels sociala krets (se engelskan community) och dess 

kultur.  

This is a term meaning a leisure activity done in a electronic virtual world, 

utilizing the spiritual and physical abilities to determine the win or loss. 

This includes the at the place audience and broadcasting of competitions 

and matches. All the community activities and the cyber culture as a whole 

is included in e-Sports activities. (e-sports.or.kr.)

KeSPA väljer här specificera på vilka sätt som en utövare också tävlar, det vill säga 

med psykologiska och fysiska prestationer försöker spelaren att avgöra en match med 

vinst eller förlust. Det är min tolkning att den psykologiska förmågan kan anses vara 

den kognitiva förmågan att konstruera strategier och agera efter förändringar med 

mera. Intressant är hur publiken och turneringar tar plats i definitionen. Detta kan 

särskilja spel mellan varandra för att se vilka som faktiskt kan uppfattas vara 

inkluderat inom e-sport. Med andra ord spel som har en publik och återkommande 

strukturerade turneringar. 
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3.2 Vilka spel finns inom e-sport

För att skapa en större förståelse för e-sporten som fenomen kan det vara en 

nödvändighet att förklara några av de mer aktiva e-sport spelen. Detta kapitel avser 

att visa några olika typer av spel efter kategorisering. Det ska sägas att e-sporten 

utvecklas ständigt, vilket innebär att denna listan inte omringar alla spel som är 

aktiva inom e-sporten.

Strategi

Denna kategori kan anses vara den största bland dem alla. Spel som Starcraft 2 och 

Warcraft 3 är de huvudsakliga spel som det tävlas inom både på Dreamhack och 

World Cyber Games, men även flera andra tävlingar. Starcraft 2 har exempelvis en 

status av en nationalsport både inom Kina och Sydkorea. Vad som symboliserar ett 

strategi spel är det att man utgår från ett översiktlig perspektiv där man kontrollerar 

figurer av olika slag. Kombinationen av olika figurer och förmågan att använda deras 

olika styrkor för att vinna spelet är ungefär hur ett strategispel fungerar.

First person shooter (FPS)

Bland fps-spel som syftar på att man spelar utifrån förstapersons perspektiv finns 

spel som Counter Strike, Halo och Call of Duty. Sverige är ett land som har varit 

framträdande i Counter Strike sammanhang med flera guld i bagaget 

(Sydsvenskan.se).

Sport

Inom denna kategorin är möjligtvis de största spelen Fifa och NHL, båda är en 

spelserie som kommer med nya spel och uppdateringar konstant. Mycket av 

spelandet inom denna genren är inte annorlunda från riktig fotboll och ishockey. En 

spelare tar kontroll av ett virtuellt lag och försöker slå sin motståndare under samma 

förutsättningar och regler som i en verklig fotboll- eller hockeymatch.

Slagsmål

Denna genren är antagligen den äldsta, eftersom den var populär redan i början av 

arkadspel. Två spelare möter varandra i vad som kan liknas en boxningsmatch där 

kombinationer av knapptryckningar på olika sätt resulterar i en speciell spark, slag, 
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hukning, grepp med mera. Båda spelare kontrollerar en figur där deras liv är en 

resurs som dräneras utav att motståndaren lyckas träffa med sina slag och sparkar. 

Den som överlever vinner.

Multiplayer Online Battle Arena (M.O.B.A)

Dessa spel som League of Legends, Defense of the Ancients 2 (Dota 2) är spel som 

bygger på lag-koordination, där målet är att förstöra motståndarens bas. Spelarna 

har varsin figur att kontrollera, där varje figur har sina egna unika förmågor. Genom 

att använda sin figurs fördelar och nackdelar tillsammans med sitt lag försöker man 

vinna spelet. 

3.3 E-sporten som tävlingsform

Trots att e-sporten har funnits i decennier är det fortfarande mycket som är oklart. 

Många diskussioner kring e-sporten idag lyfter fram potentiella modeller för 

exempelvis ekonomi för turneringar men också för spelarna själva (nytimes.com). 

Det finns också diskussioner inom svensk press hur e-sporten kan sändas. 

Inom e-sporten finns det en mängd olika aktiva turneringar och arrangörer. Deras 

tillvaro är däremot instabil, många mindre turnering tvingas samarbeta med större 

internationella. Samtidigt kan nya turneringar uppkomma medan andra stöter på 

ekonomiska problem och försvinner.

Många turneringar börjar som regionala turneringar där ideella arbetare hoppas på 

att utveckla turneringar till något större i framtiden. Oftast kan dessa turneringar 

finnas på lokala spelcaféer eller inhyrda lokaler. Ett känt exempel av denna struktur 

är Dreamhack. Med en kombination av att erbjuda tillgång till internet lockas 

människor som också blir publik för de turneringar som Dreamhack erbjuder under 

evenemanget. Det finns också mindre turneringar som utspelar sig under mässor för 

spelindustrin som exempelvis E3. Där turneringar främst riktar sig till att visa 

besökarna hur e-sporten ser ut. Sedan finns det de internationella tävlingar som 

lockar större publiksiffror. Inom denna kategorin kan finns turneringar som World 

Cyber Games, Intel Extreme Masters och Major League Gaming.
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För att dessa turneringar ska överleva och möjligtvis även e-sporten som fenomen är 

den övervägande balansbrädan själva publiken. Ifall sponsorer inte har möjlighet att 

visa upp sina varor bland de mest framgångsrika lag eller på andra sätt försvinner 

den ekonomiska modellen som idag stödjer verksamheten till stor del. Detta ger en 

betydelse att intressera sig även för den diskussion kring e-sporten som även 

involverar sändningar av turneringar och dylikt.

3.4 Sändningar och masspublik

Traditionell sport påträffar vi ofta i TV- eller radiosändningar, de har en långvarig 

modell som fortsätter att fungera samtidigt som det finns gigantiska arenor som kan 

möjliggöra en match tillsammans med en stor publik. För e-sporten finns det 

fortfarande ingen konsekvent modell för sändningar men i dagens tid finns det 

intressanta modeller som inte finns inom traditionella sporter. Vad som hittills har 

förekommit i Sverige har varit Sveriges Television sändning via deras internet 

baserade kanal SVT Play som visade e-sport SM ifrån evenemanget Dreamhack. 

Den huvudsakliga sändningsformen som har blivit tillgängligt tack vare tjänsterna 

Youtube och Twitch benämns oftast som streaming, någon svensk översättning i 

folkmun existerar inte. En teknologisk förklaring skulle kunna lyda följande: 

streaming (strömmande media) är ett medieformat som kan ständigt ta emot och 

presentera packeterad video- och ljuddata. Själva ordet streaming som kan 

bokstavligt översättas till “till ström” skulle kunna syfta på processen av att leverera 

data i ovanstående följ och specifikt syfta på denna metod snarare än mediet i sig, det  

vill säga internet. Stora e-sport turneringar som exempelvis arrangeras av MLG 

(Major League Gaming) eller Intel Extreme Master använder sig numera av “live 

streaming”, vilket kan liknas med tv-sända program som sänds direkt, det vill säga 

live. 

Internets förtjänster och teknologiska framsteg har också gjort streaming tjänster 

tillgängliga för den som har en tillräckligt god internet åtkomst och prestanda på 

dator som kan sända information och köra ett spel utan problem. Många 

professionella spelare har därmed specifika kanaler via Youtube eller Twitch.tv, vilka 

de använder för att sända egna matcher och träningar för de som är intresserade. På 

det sättet har några spelare lockat en publik som är stort i antal och återkommande, 
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vilket leder till sponsringsmöjligheter för de som har riktigt stora publiksiffror. Detta 

har möjliggjort att dessa spelare har kunnat livnära sig på sin streaming. 

Inom Sverige idag finns det inga specifika kanaler som antingen är tv-sända eller har 

en form utav streamade tjänster, om man bortser från SVT Plays sändningar av 

evenemanget Dreamhack. Men eftersom e-sporten som fenomen och framgång som 

sådan i Sverige är starkt bunden till modeller för sändningar är det intressant att se 

ifall och hur diskussioner förflyter kring möjligheter att sända e-sport i Sverige.   

4. Tidigare forskning

En sökning med sökordet “e-sport” på uppsats.se och diva-portal.org visar att det 

hittills finns lite forskning inom området. Framförallt finns det ingen forskning som 

undersöker e-sportens samspel med omvärlden. Dock finns det många studier som 

visar effekter av dator och konsolspelande, både positiva som negativa (Brun, 

2005:68). Eftersom det saknas kunskap för hur samhället faktiskt ser på e-sporten 

idag, ämnar denna uppsats att delvis indikera på vad samhället ser. 

Det hittills relevanta som har funnits om e-sporten är:

4.1 You play, we’ll watch - a study about e-sport consumption and 

community

Simon Karlsson utforskar i denna master-uppsats motivationer och behov bakom e-

sport konsumtion och den möjliga identitets konstruktionen som e-sporten tillfaller. 

Resultet av kvalitativa intervjuer och etnografiska studier visade att e-sport 

konsumtion fyllde flera behov. Delvis genom att bli underhållen och uppleva 

emotionell tillfredsställelse. Det fyllde ett socialt behov av att ansluta med vänner, 

vilket också visade sig förbättra emotionella behov. Det fyllde också ett kognitivt 

behov av att skapa sig en bättre förståelse av spelet, som kan användas för att spela ut 

sina motståndare och klättra i rang. Det fyllde också behov att behöva koppla av från 

en stressig dag. Intressant är att Karlsson berättar att utomstående kan ha en negativ 

uppfattning om e-sport som även binder konsumenterna närmare varandra och 

bildar en subkultur. (Karsson, 2012)

13



4.2 Träning och tävling online: Raidkultur i World of Warcraft

Marin Christensson undersöker MMO- (Massive Multiplayer Online) spelet World of 

Warcraft och dess producerade kultur av räder (se ordlista). Christensson 

undersökning byggde på etnografiska studier tillsammans med intervjuer både inne 

och utanför spelet. Det som undersökten var konkurrenskraftiga element i spelet som  

exempelvis tävlingar för att att vara “Worlds first” (översättning “Världens första”) i 

en serie av sammandrabbningar med monster, odjur med mera, också kallat för “raid 

encounters”. Med teoretisk inspiration från fenomenologiska kulturanalyser och 

Bruno Latours studier diskuteras hur spelarna samordnar och övervakar både sina 

egna och andra spelares prestation i samverkande lagspel. Genom att erkänna 

publiken som en del av spelets kultur hävdar författaren också att att nya sätt att se 

på spel och spela i samtida kultur kan nås. (Christensson, 2010)

4.3 Våldsamma datorspel och aggression – en översikt av forskningen 

2000–2011

I en sammanfattning om den forsknings som har bedrivits kring datorspel och dess 

effekter har statens medieråd kunnat konstatera att den forskning som har bedrivits 

inte har bevisa hypotesen att våldsamma spel gör spelare mer våldsbenägna, i 

motsatt till en populär övertygelse. Medierådet säger även att om en sådan relation 

skulle finnas är den svag till skillnad från många andra faktorer som är vetenskapligt 

bevisat (statensmedierad.se, 2011).

5. Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel diskuteras och redovisas de centrala utgångspunkterna för 

undersökningen tillsammans med en kritisk diskussion om deras brister och 

förtjänster. Avslutningsvis kan du läsa en sammanfattning av de centrala teoretiska 

utgångspunkterna.

Den teoretiska utgångspunkterna grundas på centrala journalistiska kunskaper. 

Dessa teorier är särskilt utvalda eftersom de ge en förståelse om hur journalistiken 

fungerar och hur de kan används för att framställa e-sporten. 
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5.1 Agenda settings - samspelet mellan medier, politiken och medborgarna

Som medborgare har vi stora möjligheter och behov att ta till oss information om vad 

som pågår runt i vår omvärld. På samma sätt som medborgarna har politiker ett 

beroende av att kunna kommunicera med sina medborgare. Massmedier fungerar 

som en kanal för båda dessa parter, medborgare kan få sin åsikt hörd och politiker 

kan lyssna men också påverka diskussionen. Massmedier fyller också en granskande 

funktion i detta samspel (Hadenius et al, 2008:26). Den granskade funktion är 

synnerlig av stor betydelse i ett demokratiskt samhälle då medier har insyn och 

ansvar för att rapportera om oegentligheter som förekommer. Massmedier uppfyller 

då ett ändamål att kritisera och skärskåda den rådande politisk makten. 

Idag är det självklart att medier upptar stor del av vår tid, om det så är tv eller datorn. 

Den historiskt sett snabba framväxten av olika medier fick politiska organisationer 

att börja anpassa sig till mediers sätt att fungera under 80-talet. Skälet till 

anpassningen var antagligen för att det fanns övertygande empiriska belägg för att 

medier hade en kapacitet att avgöra vilka frågor som fick finnas på agendan (Nord & 

Strömbäck, 2004:329-330). 

Medier och journalister är inte en självständig makt som står vid sidan av den 

politiska sfären, utan är i allra högsta grad en politisk aktör själv. Tack vare deras 

avgörande funktion för vilka nyheter (oftast de mest intressanta) publiceras. Den som 

har ett budskap att förmedla bör därför också göra ett försök att få nyheter att bli så 

attraktiva som möjligt för journalisten, ofta genom dramatisering eller förenkling 

(Nord & Strömbäck, 2004:331).

Medier och journalister är en politisk aktör som är bunden till samspelet mellan 

politiken och medborgarna. Deras behov av varandra är stort men medier har i detta 

samspelet en stark förmåga att avgöra vad medborgare ska tycka till om, men också 

möjlighet att påverka den politiska agendan. Teorin om agenda settings är en 

övertäckande teori som kan visa hur medier har aktiv roll för att påverka vilka frågor 

som det ska diskuteras kring.
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Det finns två insikter som är nackdelar med relationen mellan journalister och de 

som vill säga något. Den första insikten är redovisad ovan, det vill säga att 

journalister väljer de nyheter som är mest sensationella, det vill säga de som utgör en 

bra nyhet. Den andra insikten är att journalister också väljer nyheter efter den 

kunskapen de besitter. Nyheter som inte faller inom ramverket för journalistens 

kunskap och erfarenhet kanske inte alls publiceras eller endast delar av den 

(Manning, 2001:61). Relationen mellan innehållet och journalisten kan då ses leda 

till problem när organisationer som försöker nå ut med ett budskap behöver 

dramatisera eller förenkla innehållet, för att huvudtaget få en journalist intresserad. 

Det sanna innehållet riskerar därför för att bli snedvridet. Intressant är då också att 

utgå från agenda settings för att se om maktställningen mellan journalister och de 

som har ett budskap har på något sätt förvrängt innehållet för att den ska bli mer 

intressant. Samt att se analysera hur samspelet mellan politiken, medborgare och 

medier kan reflekteras i artiklar som rör e-sport. 

5.2 Gestaltningsmakten - Vad får sägas och hur sägs det

Priming och framing är teorier som huvudsakligen uttrycks i mediesammanhang. 

Grundtanken för gestalningsteorierna är att människor bedömer frågor, påståenden 

med mera utifrån vad och hur medierna har valt att framställa dem. Termerna 

priming och framing är, enligt teorin, avgörande för vilka frågor som människor 

använder för att göra en slutbedömning. Det ska dock förtydligas att medier, enligt 

teorin om priming, huvudsakligen skiftar relationen mellan frågors betydelse, 

exempelvis är fråga A mer betydande än fråga B och inte säger vad människor ska ha 

för åsikt för de olika frågor som presenteras (Nord & Strömbäck, 2004:353). Skulle 

medier publicera mängder av nyheter och artiklar kring e-sporten är det tvivelaktigt 

ifall det skulle påverkar vad människor tyckte om e-sporten, men säkerligen skulle 

det påverka graden av betydelsen ämnet har för tillfället, det vill säga hur aktuellt 

ämnet är (ibid).

Priming och framing är två nivåer som man kan analysera exempelvis en nyhetstext 

utifrån. Medan priming syftar på vilka sakfrågor som ska befinna sig på agendan så 

syftar framing på hur frågorna lyfts fram. I en djupare förståelse för priming kan det 

sägas att medier har förmågan att avgöra vilka frågor, ämnen med mera som ska 

befinna sig på dagordningen. Vilket också innebär att vissa frågor mycket väl kan 
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uteslutas (Nord & Strömbäck, 2004:232f). E-sporten har därför möjligheter att bli 

påverkad utav medier och det är möjligt att tidningar som ingår i denna studie väljer 

att lyfta fram andra aspekter inom e-sporten så som effekter av dataspelande. Vilket 

kan innebära att läsarens uppfattning om ämnet lutar i större grad mot en diskussion  

gällande effekterna snarare än vad som annars ryms inom e-sporten, så som 

professionalism. Därför är Priming också en avgörande teori i denna undersökningen 

eftersom den kan påvisa vilka frågor som är betydande i ämnet e-sport. Är vissa 

frågor mer centrala i materialet som undersöks än andra som är delvis eller helt 

exkluderade kan detta vara en indikation på hur medier påverkar människors 

uppfattning om e-sport. 

Framing är mediers funktion för hur de framställer olika aspekter i deras 

gestaltningar. Dessa gestaltningar påverkar också människor uppfattningar. Det kan 

förklaras på följande sätt att ny information inte tolkas utan en något att förhålla sig 

till, exempelvis ett kodschema. Detta kodschema eller förhållningssätt tar vi med oss 

när vi försöker tolka ny information. Framing fungerar här som en process där 

journalister påverkar människor kodschema och förhållningssätt. Med andra ord så 

påverkar framing hur människor ser verkligheten (Nord & Strömbäck, 

2004:353-354). Framing fungerar så att vissa saker inom en artikeln framhävs, 

vilken gör att saken blir mer “anmärkningsvärd, meningsfull och 

minnesvärd” (Entman, 1993:53). Framhävandet har en betydelse därför att det ökar 

sannolikheten att läsaren kommer att memorera den biten av information (ibid). 

För att tydliggöra hur framing fungerar men också vilket förmåga den har att skifta 

opinion erbjuder Kahneman och Tversky (1984) ett väl citerad exempel. Skribenterna 

frågade sina försökspersoner följande: 

Imagine that the U.S. Is preparing for the outbreak of an unnusual Asian 

disease, wich is expected to kill 600 people. Two alternative programs to 

combat the disease have been proposed. Assume that exact scientific 

estimates of the consequences of the programs are as follows: If program A 

is adopted, 200 people will be saved. If program B is adopted, there is a 

one-third probability that 600 people will be saved and a two-thirds 
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probability that no people will be saved. Which of the two programs would 

you favor? (Kahneman och Tversky, 1984:343)

Resultatet av experimentet visade att majoriteten (72%) av försökspersonerna valde 

alternativ A och resterande 28% valde alternativ B. I experimentet som följde erbjöds 

identiska alternativ men de var formulerade i termer av sannolikheten döda snarare 

en sannolikehet antal räddade: 

If program C is adopted, 400 people will die. If program D is adopted, 

there is one-third probability that nobody will die and a two-thirds 

probability that 600 people will die (Kahneman och Tversky, 1984:343)

I detta experimentet hade majoriteten helt bytt ställning till frågan, där alternativ C 

valdes av 22% och alternativ D valdes av 78% trots att deras alternativ var identiska 

till första experimentet. Framing kan med detta experiment säga ha en betydande 

effekt för hur människor utvärderar ett ämne och sedan väljer att agera utifrån det. 

Utifrån gestalningsmakten kan medier främja vissa ämnen, personer, frågor 

samtidigt som andra mycket väl kan missgynnas. Gestalningsmakten kan också 

påverka hur läsaren uppfattar ämnen genom att skifta vinklingar och perspektiv som 

stödjer exempelvis en politisk övertygelse och vad som uppfattas som den allmänna 

opinionen (Entman 1993:57).  

5.3 Nyhetsvärdering - Vad publiceras och vad publiceras inte

Nyheter är alltid utvalda av journalister, de utvalda är också vad journalister anses 

vara de mest märkbara nyhetsberättelserna. Dessutom kan journalister göra vissa 

perspektiv mer framträdande. Även om miljontals saker händer varje dag i värden är 

det endast en fraktion av alla händelser som faktiskt kan bli potentiella nyheter och 

utav dom är det endast en liten del som blir producerade och ses av människorna på 

nyhetsmedier (Hall, 1981: 234). Nyheter om högt satta politiker, maktfulla 

människor, sex, brott, lag och ordning är bland det mest intressanta kategorier om en 

journalist får välja och är ofta förekommande på första sidan (Manning 2001:63: 

Allan, 2010:72). Stuart Allan tar också upp flera punkter i sin bok News Culture 
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(2010) som journalister använder sig för att anse ifall en händelse eller ett ämne kan 

utgöra en nyhet. Dessa punkter är: relevans, förenkling, personifiering, oförutsett, 

kontinuitet, sammansättning, konflikt, referenser till elitism, lämplighet, kulturell 

närhet och negativitet. Det är däremot inte ett krav att en nyhet ska innehålla alla 

dessa kriterier (Allan, 2010:72-73). Dessa mest intressanta kategorier utgör tills viss 

del framsidorna av dagens tidningar och huvudnyheten på kvällsnyheterna. Det är 

också tydligt att journalister väljer material som är nära oss kulturellt, vilket är ett 

kriterium som Allan (2010) lyfte fram. Med andra ord betyder kulturell närhet att 

nyheten befinner sig inom samma kulturella ramverk som samhället man lever i. 

Intressant är att specifika historiska händelser kan vara en viktig influens för vilka 

nyheter redaktör väljer att publicera och hur de konstrueras. Manning (2001) 

berättar hur Jan Ekecrantz undersökte samverkan mellan innehållet i nyhetstexter 

och vissa specifika historiska kontexter. Arbetet kunde tydligt visa på ett samband 

mellan olika nyhetsvärderingar och sociala samt politiska förhållanden (Manning, 

2001:63). I kontexten för vad som undersöks i denna uppsatsen kan 

nyhetsvärderingar spegla det sociala och politiska förhållningssättet till e-sporten 

idag. Problemet är det kan vara svårt att se vilka nyhetsvärderingar som präglar 

innehållet och den journalistiska vinkeln.

I en fördjupning av mediers fungerande kan teorier om nyhetsvärderingar vara 

intressant för att se vilka nyheter som publiceras. Nyhetsvärdering tycks fungera på 

sätt som att journalisten skriver om det som är nära vårt kulturella ramverk men 

också i begränsning till sin egna kunskap. Faller en nyhet som innehåller en nivå av 

svårighet kan stora dela av innehållet förvanskas eller ignoreras. Det finns också 

bevis för att specifika och omskakande händelser kan påverka nyhetsvärderingen. 

Detta gör det mer intressant att se till vilka nyheter som publiceras. Finns det 

faktorer som kan ligga till bakgrund till nyheter exempelvis dödsskjutningen i USA i 

December? Där spelet Mass Effect och dess utvecklare fick en storm av kritik på deras 

facebook profil (ibtimes.com). Teorier om nyhetsvärdering är intressant att utgå ifrån 

eftersom det kan visa hur och varför specifikt en nyhet om e-sporten framställs. 
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5.4 Källor - Vilka får uttala sig

För många olika gruppering om de så är företag eller politiska organisationer är 

tillgången till medieutrymme något som kan vara väldigt gynnsamt eller förödande. 

För de som söker att säkra förfogande av medieutrymme har de större chans att 

lyckas om de förstår hur redaktioner fungerar, hur de värderar nyheter och hur 

organisationen kan utrycka sin egen agenda i ett format som passar redaktionernas 

sätt att fungera (Manning, 2001:67). Genom att säkra tillgången till medieutrymme 

ger också möjligheten att förändra hur ämnen konstrueras under en lång period. För 

att exemplifiera gjorde Greenpeace en kampanj kring “sälpest” (översatt från ‘seal 

plague’ av författaren) som ett sätt för att påverka diskussion om föroreningar till 

havs. För de som senare försökte få utrymme för sina diskussioner om långsiktigt 

ekonomisk energiproduktion och framtida investeringar hade det betydligt svårare 

att säkra journalisters intresse. För många som arbetar med mediahantering sker det 

vid flera tillfällen att de måste anpassa eller rättare sagt skräddarsy innehållet till den 

dåvarande dominanta nyhetsvärderingen och produktionsförhållanden . Återigen 

återkommer vi då till att priset som man får betala är journalisters benägenhet att 

förenkla det som kan vara komplext, eller i värsta fall att helt ignorera det samt att 

individualisera innehållet efter den egna kunskapsramen (Manning, 2001:67-68). 

Intressant är att se vilka det är som får uttala sig kring ämnet e-sport och hur dessa 

arbetar för att konstruera diskussionen. Här kan det också vara av intresse att 

kontrollera ifall journalisten har förvrängt fakta som har framkommit genom sin 

benägenhet att förenkla det som kan vara komplext.

6. Metod

För att kunna framföra slutsatser kring samhället värderingar kräver det många men 

också djupa analyser. Det för att uppsatsen ska uppnå en acceptabel giltighet vilket 

endast kan nås genom gediget arbete. Finns det brister i mängden artiklar som 

analyseras kan urvalet inte anses vara representativt för att kunna fånga samhällets 

värderingar om e-sport. Detsamma gäller om man inte gör en tillräckligt djupgående 

analys, för annars finns risk för att man inte ser det bakomliggande värderingarna. 

För att kunna göra dessa analyser är textanalys en lämplig metodik att använda sig 

av. 
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6.1 Kritisk Lingvistik 

En lingvistisk (språklig) metod är inte vedertaglig för många, och därför är det 

lämplig att börja med en introduktion. Metoden kritisk lingvistisk har syftet att 

synliggöra maktrelationer och utöva kritik mot samhället genom att analysera texter. 

Varför texter är intressant att använda sig av grundas i att språkanvändning är en 

omedveten reflektion av hur människor ser på omvärlden. Genom att studera 

aspekter av språkanvändningen kan det skapa en förståelse för hur människor ser på 

omvärlden och samhället  (Bergström & Boréus, 2005:264). Den kritiska lingvistiken 

kan kategoriseras inom den kvalitativa forskningsinriktningen och är en form av 

diskursanalys också kallad för Critical discourse analysis eller CDA. 

Inom kritisk lingvistik finns det många verktyg att använda sig av. Både Bergström 

och Boréus (2005) samt Fairclough (2010) tar upp dessa verktyg som kommer att 

presenteras. Alla verktyg som däremot finns att tillgå är däremot inte med eftersom 

alla är inte relevanta eller användbara för uppsatsens syfte. Därför presenteras endast 

de utvalda verktyg som kommer att användas i denna uppsats.

6.1.1 Metaforer
“Tid är pengar” är en välkänd metafor och det visar samhällets betoning eller värde 

för tid som en resurs. Många fenomen inom vår värld är abstrakta och svåra att 

förklara, det är vid sådana tillfällen som metaforer ofta kan finnas. Metaforer är 

också särskilt vanliga inom journalistiken och ekonomin. En författare vid namnet 

Holmqvist (1993) undersökte och hittade flera metaforer som framträdande under 

den Svenska ekonomiska krisen 1992 i massmedierna. Exempelvis refererades ofta 

den ekonomiska situationen till en sjukdom, exempelvis “Riksbankschefen Bengt 

Dennis dundermedicin ger tillfällig smärtlindring, men ingen varaktig bättring för 

landets sjuka ekonomi”. Metaforer fungerar på det viset att den överför kunskap från 

det konkreta till en mer abstrakt nivå, för att på så vis beskriva sig själv genom ord 

som inte berättar vad den i själv verket är. I senaste exemplet skapas det en förståelse 

för landets ekonomiska situation och att det behövs en behandling. Med sjukdomar 

är det självklart en läkare som kan lösa problemet, vilket egentligen är landets 

politiker och ekonomer. De beslut som senare görs av läkarna får accepteras eftersom 

endast de kan bota landets sjuka tillstånd. Expertrollen som skapas i 
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meningsbyggnaden skapar också en maktrelation, som säger att endast läkarna det 

vill säga politikerna och ekonomerna kan lösa problemet medan övriga människor 

inte har kunskapen att lösa problemet. Inom språkvetenskapen har metaforer länge 

sett som endast utsmyckningar tills dess att forskning av Lakoff och Johnson (1980) 

påvisade hur väl relaterat metaforer var till det mänskliga tänkandet. Metaforer enligt 

dem var verktyg som vi använder omedvetet och medvetet för att skapa en förståelse 

för vår omvärld. Metaforer är betydelsefulla för att de är en grundläggande funktion 

för att uppfatta världen genom språkbruket (Bergström & Boréus, 2005:264-67). 

Hur metaforer kan användas i en analys är sällan lätt till skillnad från en 

innehållsanalys som kan förklaras steg för steg. Det är inte heller lätt att känna igen 

en metafor, vilket är en nödvändig färdighet. För att skapa en förståelse för hur 

metaforer ska användas är det bästa att utgå från en bestämd idé över vad som söks 

och varför det är intressant. I denna uppsatsen söks därför metaforer för att se hur e-

sporten och dess spelare framställs, samt hur metaforer används för att förklara hur 

fenomenet fungerar. Genom att undersöka användandet av metaforer är det 

möjlighet att se underliggande ideologier, vilket gör det intressant att se hur 

metaforer kan spegla perspektiv på e-sporten och utövarna .

6.1.2 Syntax
Genom att titta på syntaxer och ordval kan vi genomskåda de bakomliggande 

ideologierna som ger texten dess vinkel och perspektiv. Teorin är att språkets 

regelsystem enkelt sagt bygger på föreställningar om omvärlden. Språket i sig är en 

konstruktion av människan och är ett verktyg för oss att berätta hur vi ser på världen 

runt om kring. Med en syntaxanalys är tanken den att varje text är konstruerad efter 

en tankemodell. Tankemodellen i sig används när ett exempelvis ett skeende beskrivs 

och på så viss skapas ett perspektiv på skeendet. Vilken modell som används kan ses 

genom vilka meningsbyggnader och ordval som görs. En term för detta är 

Transitivitet som används för att antyda hur valet av meningsbyggnader och ordval är 

ett tecken på valet av ett perspektiv. Transitivitet har tre grundläggande principer 

som man använder sig av för att analysera texter: processer, deltagare och 

omständigheter. Processer kan vara en handling eller en händelse, exempelvis 

“Mannen valde då att jaga björnen”. För att det ska anses vara en handling kan det 
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underlätta genom se om handlingen har utförts med avsikt. I ovanstående exempel 

“valde” mannen att jaga björnen vilket är med avsikt eftersom han själv var i kontroll. 

En händelse är det motsatta, det vill säga att något händer utan att någon har gjort 

det avsiktligt och medvetet. I följande exempel “Det uppstod en strid mellan mannen 

och björnen” finns det ingen kontroll eller en antydan på en medveten handling, det 

är alltså en händelse. Den andra grundläggande principen är deltagare som i sin tur 

kan delas upp som agenter och mottagare. En agent är den eller de som utför en 

handling medan en mottagare är den som påverkas av en handling. Om vi använder 

det första exemplet i stycket finns det en tydlig agent (mannen) och en mottagare 

(björnen). Det som är en mottagare i en text som är icke mänsklig benämns som 

objekt, exempelvis Mannen slog sönder vasen. På detta sättet kan en person 

presenteras utifrån ett maktförhållande, där de människor med makt är de som har 

en aktiv roll och de maktlösa har en passiv. Detta kan då visa på en bakomliggande 

ideologi hos journalisten, vilket i sin tur visar att de har möjligheten att skapa olika 

sätt att tolka en händelse (Bergström & Boréus 2005, 281ff: Fairclough 2010, 94ff). 

Den sista principen är omständigheter, vilket menas med tid och plats. 

Omständigheter är vanliga bland nyhetstexter som exempelvis “Under fredagskvällen 

uppstod ett bråk mellan kvinnan och hennes sambo”. (Bergström & Boréus, 

2005:280-283)

Idén med syntaxanalysen är att ställer den befintliga syntaxen mot andra tänkbara 

möjligheter som kunde ha används för att beskriva ett skeende. En journalist kan ha 

uttrycks sig så att element utelämnas och på så vis förändras betydelsen i skeendet. 

Skillnaden mellan exemplen “Polisen sköt hunden” och “hunden sköts” är att i första 

exemplet blir polis agent i sammanhanget och efter sociala normer också boven i 

dramat. Att ställa texter mot andra möjliga konstruktioner benämns med termen 

transformation. Genom att använda sig av transformation kan deltagare i en process 

utses vara någon som är ansvarig för en händelsen och på så vis förflytta 

värdegrunder mellan de olika deltagarna. I nyhetstexter kan det också uppenbaras 

ifall journalisten inte har tagit ställning i frågan genom beskriva hur händelsen har 

fortskridit. Exempelvis genom att göra en deltagare till agent och en annan 

mottagare. Det kan också vara så att en deltagare avlägsnas vilken kan ge effekter för 
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hur texten senare tolkas (Bergström & Boréus, 2005:284: Fariclough 2010:73ff). 

Tänk på följande scenarion:

Scenario A

Tidningsrubriken på första sidan lyder “Demonstration mot 

nedskärningar i äldreomsorgen”.

Scenario B

Tidningsrubriken på första sidan lyder “Sjuksköterskor demonstrerar 

mot kommunens beslut att anslå mindre pengar för äldreomsorgen.

I scenario A existerar ingen agent eller mottagare, vilket gör att texten kan uppfattas 

på flera olika sätt. Skälet till nedskärningar blir mer diffusa i detta scenario till 

skillnad från scenario B där det är desto klarare vilka som demonstrerar och vilka 

som har tagit beslutet. När deltagare avlägsnas är det en betydande handling av 

journalisten och kallas i detta sammanhang för nominalisering (Bergström & Boréus, 

2005:284-285). 

Det är också i sammanhang av nyhetstexter intressant att undersöka vilka som 

tillskrivs som agenter och mottagare samt hur texten formuleras så att någon av 

parter kommer i fokus. Processen av detta kallas passivering (Bergström & Boréus, 

2005:285).  Passivering fungerar så att en mening formuleras så att agenten kan 

bortses och undanröjas från meningen. Även om läsaren förstår att det finns en agent 

kan det bli ett mysterium för läsaren att förstå vem det är. Precis som nominalisering 

kan detta användas för att dölja orsaker till sammanhangen och delvis friskriva 

deltagare från ansvar. I meningen “Apoteket privatiseras” lämnas mycket utanför och 

det blir svårt att ta ställning om det finns agenter, om det finns agenter vilka är det i 

sådana fall samt vad har de haft för betydelse och roll i sammanhanget. Användandet 

av passiva former som i ovanstående exempel kan vara tecken på en oklar ideologi 

där journalisten inte vill ta en ställning. Det finns dock andra anledningar som är 

betydande för analysen, vilket är att det inte nödvändigtvis finns en bakomliggande 

24



orsak till passivitet. Det kan också bero på begränsning av utrymme, att agenten är 

irrelevant eller ingen vet vem som är agenten (Bergström & Boréus, 2005:286). 

6.1.3 Orval

Förutom syntax är också ordval en passande aspekt att undersöka, som är en 

ytterligare del i den kritiska lingvistiken. Ordval har en betydande effekt för läsaren 

och en analys av detta slag för att den har en förmåga att visa det underförstådda och 

mindre uppenbara i texter (Bergström & Boréus, 2005:286, 290). När en lexikal 

analys utförs finns det inte heller här en klar steg-för-steg lista att använda sig av. 

Tillvägagångssättet utformas efter vad som är intressant att undersöka. I syftet av 

denna uppsats blir analys av ordval därför lämplig för att se hur olika källor värderas.  

Detta görs genom att se på hur utformningen av källors uttalanden skapar 

förtroende. Är en källas utsagor skrivna med ord som ‘förklara’, ‘berätta’, ‘klargöra’ 

eller ‘tydliggöra’ ger det ett högre förtroende än om det istället skulle vara skrivet 

med ord som ‘påstår’ eller ‘hävdar’ (Bergström & Boréus, 2005: 286). 

Med syftet för denna uppsats ska dock inte bara journalistens förtroende för olika 

källor analyseras. En lexikal analys ger också metodiska verktyg för att se om en 

diskriminering är närvarande i texten. Generellt kan detta ses genom vilka ord som 

används för att beskriva utövarna av e-sport. Är beskrivningarna nedsättande är det 

lätt att göra en slutsats om att journalistens ideologi nedvärderar e-sporten eller dess 

utövare. Det kan däremot också vara det motsatta, eftersom vissa ord kan ha en 

positiv bemärkelse inom en annan ideologi (Bergström & Boréus, 2005: 287). 

Exempelvis kan beskrivning av en spelare som “totalt uppslukad” antingen mena att 

personen har ett sjukdomligt beroende eller en passion, beroende på vilka ideologisk 

utgångspunkt som väljs. Därför bör också en lexikal analys innehålla argumentation 

för de påpekande som görs så att analysen kan uppnå en högre nivå av 

vetenskaplighet än befinna sig på en nivå av spekulation. 

6.1.4 Källor

För att på något sätt verifiera och befästa teorier om källor i nyhetsartiklar behövs det 

en kvantitativ metod för att framföra data och göra en slutsats. Därför kommer det 
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föras en liten kvantitativ process för att räkna hur många källor som förekommer i 

artiklarna.

7. Material

Denna studie kommer undersöka hur fenomenet e-sport och dess spelare framställs i 

de två större dagstidningarna Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter från de 

senaste åtta åren. Vad är det som utgör synen på e-sporten idag. Sannolikt finns det 

många faktorer som utgör sanningen medan denna uppsats kommer att finna och 

analysera de bakomliggande ideologier som nyhetstexterna grundar sig på.  För att se 

hur samhället ser på e-sport kan det göras genom att analysera Sveriges större 

dagstidningar. Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter utgör en av våra största och 

betydelsefulla kanaler för att folket ska kunna yttra sig. Båda tidningarna kan tyckas 

vara en reflektion för de värderingar vi har som samhälle idag. Därför är också dessa 

tidningarna intressanta att analysera. 

Inom det senaste decenniet och kanske inom de senaste åren har e-sporten vuxit 

explosionsartad, där flertalet sponsrade turneringar blir allt mer framträdande. Att 

frambringa de underliggande ideologierna under denna period blir därför oerhört 

intressant. Därför kommer tidsperioden för detta arbete vara tio år. Tidsperioden ger 

möjlighet för att göra ett urval som är både representativt och fånga eventuella 

skillnader i framställningar. 

7.1 Avgränsningar

För att uppnå en klarbild för hur det svenska samhället ser på e-sport och utövarna 

skulle en enkätundersökning behövas genomföras. Dock är storleken av ett sådant 

arbete mycket större än de som tidsavgränsningar som finns inom denna kurs och 

därför utförs en parallell tolkning av samhällets syn genom att undersöka Sveriges två 

större dagstidningar Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. Dessa två tidningar är 

rikstäckande och inte enbart isolera till vissa geografiska landskap eller städer, vilket 

gör att innehåll är mer representativt för samhällets syn än tidningar som 

Västerbottens folkblad eller Sydsvenskan. 
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Uppsatsen avgränsar sig också efter vilka spel som det skrivs av. Det som krävs för att 

en artikel ska analyseras är den behandlar ett spel som uppfattas tillhöra inom e-

sporten (Se kapitel 1.41. Vad är e-sport?).    Detta görs för att separera spel mellan 

varandra så endast de artiklar som behandlar e-sport väljs ut för analys. Annars finns 

det risker att uppsatsen behandlar andra fenomen och artiklar som inte är relevanta 

till syftet.

7.2 Urval

För att finna det empiriska materialet används verktyget retriever, en databas för 

medietexter. Med verktyget kan sökandet göras utifrån egna kriterier. För denna 

uppsats har funktionen “utökad sökning” används. Sökordet är "E-sport" och 

specificerad tidsperiod är efter 2008, valet av tidningar och sektion är Dagens 

Nyheter, Dagens Nyheter - Världen och Svenska Dagbladet. Vid första sökningen var 

antalet artiklar lågt, vilket delvis var också förväntat med antaganden för ämnets 

popularitet i Sverige. På grund av det låga antalet artiklar behövdes tidsperiod 

breddas. Vilket innebar att tidsperiod istället blev efter 2003. Den andra sökningen 

gav mer tillfredsställande resultat med ett antalet artiklar på 36 stycken, varav 22 

från DN och 14 från SvD. Vid närmare inblick är dock vissa av artiklarna inte 

relevanta eller så hade de en liten mängd innehåll. Ytterligare kriterium behövdes då 

för att lyfta fram de mest relevanta och användbara artiklarna. De nya kriterierna 

blev att en artikel skulle bestå av 500 ord eller mer. De skulle också vara relevanta till 

e-sporten. Skälet till detta var att många artiklar var tv-uppslag som innehöll 

sändningstider för e-sport men inte något annat, vilket inte var något som kunde 

analyseras. 

När artiklarna hade sållats återigen ifrån de ovanstående kriterierna återstod det sex 

artiklar som var tänkbara att analysera. Ett problem återstod däremot och det var att 

det inte fanns en rättvis representation mellan tidningarna. Fem av artiklarna var 

från Svenska Dagbladet och en från Dagens Nyheter. För att skapa en 

representativitet och uppfylla syftet med uppsatsen utförde jag även sökningar med 

Dagens Nyheters egna sökmotor som finns på dn.se. Med sökordet “e-sport”  och 

samma kriterier som förut kunde flera artiklar inkluderas som inte hade upptäckts 
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med retriever. Sökningen på dn.se gav 14 resultat 1 och återigen togs artiklar ut med 

samma kriterier som förut.  Med ytterligare artiklar kunde materialet fanns det en 

jämn fördelning mellan tidningar. Som tidigare sagt är e-sportens framgång starkt 

beroende av dess publik och därför sändningsmöjligheter är det intressant att 

analysera även en diskussion kring detta. Därför inkluderas ytterligare två artiklar 

som behandlar denna diskussion. Anmärkningsvärt är att det är endast Svenska 

Dagbladet som har skrivit om detta, vilket innebär ett resultat av att Dagens Nyheter 

inte har funnit diskussionen av intresse för att skapa en nyhet. Det slutgiltiga 

materialet hade en tidsperiod på 8 år. Det vill säga att den äldsta inkluderade artikeln  

publicerades för åtta år sedan.  

En ursprunglig tanke var att inkludera en semiotisk metod för att analysera 

eventuella bilder som kunde förekomma. Däremot efter en genomgång av materialet 

var denna idé inte möjlig att genomföra, eftersom det endast förekom någon enstaka 

bild.

7.3 Undersökningens validitet och reliabilitet

För att undvika eventuella diskussioner kring uppsatsen validitet är det viktigt att 

tydligt presentera tankegångar som framkommer vid analyser av de lingvistiska 

verktygen så som syntaxer eller metaforer. Ett sätt att stärka validitet kan därför vara 

att uttrycka sig tydligt i den mån att läsaren kan se korrelationen mellan den 

teoretiska definition som är lagd och det praktiska arbetet. Detta kan bland annat 

göras genom att anknyta fynden till den teoriska grunden för varje artikel (Bergström  

& Boréus 2005, 294: 353). 

För att öka reliabiliteten behövs även här en tydlig förklaring till det som upptäcks 

och presenteras. En nackdel med kritisk lingvistik är att det inte finns något steg-för-

steg lista att följa när materialet ska analyseras. Vilket kan det vara svårt att bibehålla  

en hög grad av intersubjektivitet. Därför kan det vara bra att motivera varje fynd för 

att stärka reliabilitet så mycket som möjligt (ibid).
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8. Analys

I detta kapitel kommer det empiriska materialet att behandlas. Varje artikel är 

behandlas var för sig och kan läsas i var sitt kapitel. Analysen genomförs först med ett 

djupläsning av en artikel, därefter följer det metodiska arbetet som med språkliga 

verktyg ger det resultat som till sist analyseras. De fyra första artiklarna behandlar 

hur e-sporten och utövarna framställs medan de avslutande två artiklarna belyser en 

diskussion om hur e-sporten kan sändas till en publik.  De lingvistiska verktygen som  

har presenterats i kapitel fem kommer endast att användas den mån det finns något 

användbart att utgå ifrån. Exempelvis ifall ingen metafor förekommer kan inte heller 

en metaforisk metod användas för att analysera artikeln.

Varje artikel börjar med en kort introduktion till innehållet av artikeln, därefter följer  

en metodisk genomgång där fynden presenteras. I slutet av varje analyserad artikel 

presenteras en eller flera förankringar till den teoretiska utgångspunkten.

8.1 Irriterande. Varför är det så svårt att göra bra tv om datorspel?

Dagens Nyheter - Sektion: TV och Radio. 2008-06-05. Författare: Susanne Möller

Om artikeln: Denna artikel lyfter fram Möllers åsikter kring ett program vid 

namnet Play Us som sändes på kanales MTV (Music Television). Programmet följer 

ett lag vid namnet Les Seulas, som specifikt tävlar i spelet Counter Strike. 

Analys: Möllers artikel ger klara indikationer på att skribenten har en relation till e-

sporten. Hennes ordval och beskrivningar som ställer sig främst kritisk mot formen 

av tv-programmet visar också på vilka tankemönster som ligger bakom skrivandet. I 

detta fallet har Möller en kärlek till spel och uppskattar att programmet finns vilket 

hon klargör i början av artikeln. Hennes kärleken till e-sporten kan mätas genom att 

se hur hon väljer att framställa fenomenet, vilket är “enormt stort” enligt Möller själv. 

I själva verket är e-sporten som fenomen relativt litet i jämförelse med många andra 

sporter. På så sätt kan det sägas att Möller glorifierar fenomenet. Vad Möller sig 

ställer sig kritisk mot är Les Seules diskurs och programmets “upplägg och 

inriktning”. Möller finner att den dialog, kommentarer med mera  som existerar inom  
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programmet är “korkade” och att vad som MTV beskriver som humor tycker Möller 

är “osmakligheter”. Här uppstår ett intressant tillfälle där två möjliga scenarion 

framgår. Antingen har MTV medvetet format programmet för att placera laget i ett 

fack eller så är den dialogen som existerar inom laget autentisk. I detta fall tyder 

Möllers val av ord att det förstnämda scenariot är det som råder. Både scenarion är 

sannolika och utan någon analys av programmet är det inte acceptabelt att göra en 

giltig slutsats. Däremot så tillåter transformation spekulation vilket leder 

tankegångarna till det andra scenariot. Om det är så att den dialogen som sker är 

autentisk visar Möller en tänkbar aktiv handling för att skydda sitt glorifierade 

fenomen. En diskussion som förs mellan utövarna får i Möllers tankar inte smutsa 

ner e-sporten och inte likväl får inte heller MTV göra det med programmet Play Us. 

Möller visar senare återigen hennes ställning till e-sporten då hon sympatiserar med 

Les Seules laget då de blir intervjuade och svarar på frågor ifall de spelar nakna. 

Specifikt skriver Möller att laget håller en modig mask när laget intervjuas. En modig 

mask är en metafor som visar att Möllers bakomliggande ideologi tycker att laget 

behöver försvaras. Att laget har en egenskap av att behöva vara modiga, att inte visa 

deras sanna ansikten. Detta ger bilden av spelarna som att de är underliggande i en 

hierarki som de försöker motsätta sig, eller med andra ord liten mot stor. Det blir 

tydlig att hon sympatiserar med dem när hon skriver att de “i motvind  försöker 

påtala sina skickligheter”. Metaforen “i motvind” symboliserar att deras försök att 

bevisa sina skickligheter inte kan göras utan att känna sig som att vinden rör sig mot 

sin färdriktning och försvårar deras försök.

Sammanfattningsvis kan det sägas att Möller har glorifierat e-sporten som fenomen 

och möjligtvis också missvisat den dialog som spelarna har haft till programmets 

“upplägg och inriktning”. Med andra ord så har det som på något sätt kunnat smutsa 

ner e-sporten och dess utövare i Möllers syns blivit nedvärderat. 

Denna artikeln är ett exempel på framförallt hur framing kan se ut, där en journalist 

påverkar verklighetsuppfattningen. Detta genom att kritisera programmet Play Us 

och framföra sin tolkning som den politiskt korrekta uppfattningen. Texten visar 

också på att flera punkter från Stuart Allans (2010) nyhetsvärdering. Dels finns det 
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en negativitet, konflikt men också en förenkling (Allan, 2010:72-73). Vidare kan 

denna artikeln också kopplas till förekomsten av källor, vilket i denna artikeln ingen 

annan får göra sig hörd. Det är ett utmärkt exempel där en åsikt gör sig hörd och med 

sin benägenhet kan ha förenklat ett program som egentligen är raka motsatsen till 

vad journalisten säger (Manning, 2001:67-68). Följderna av denna ensida diskussion 

av skribenten kan påverka att läsaren uppfattar texten som den allmänna opinionen 

och inställningen till e-sport (Entman, 1993:57).

8.2 Final i virtuella Allsvenskan

Svenska Dagbladet - Sektion: Nöje. 2008-10-30. Författare: Sam Sundberg

Om artikeln: Denna artikeln fokuserar huvudsakligen på em turnering i Fotboll 

Online där priset är hundra tusen kronor. Förutom det ingår även Sundberg i 

diskussioner och ger lite bredare information om e-sporten. 

Analys: I början av artikeln ger Sundberg oss en plats att visualisera “I en tv-studio i 

Sundbyberg sitter Johan Ohlson och Toni Oanes med handkontroller I nävarna och 

en spelkonsol uppställd mellan sig.”. Beskrivningen tycks vid första anblick ha ett 

välsinnat perspektiv och ingen av personerna i texten har blivit föremål för något 

nedvärderade eller glorifierade för den delen heller. Denna neutrala ton håller i sig 

som en benstomme i artikeln, vid en första anblick. Det finns däremot saker som är 

värda att notera och ger denna artikel lite värdefull information om vad Sundberg 

tycker om e-sporten. Till en början använder sig Sundberg av liknelser (nära 

besläktat med metaforer) vid sin beskrivning av Ohlson och Oanes. Sundberg skriver 

“Toni är så koncentrerad att han knappt kan prata”. Liknelserna kan tyckas vara 

oskyldiga men faktum är att Sundberg nedvärderar spelarnas psykologiska 

uppvärmning med negativa egenskaper. Exempelvis som ovan att Oanes saknar 

förmågan att kunna prata. 

Det förekommer även viss passivering dvs att en eller flera agenter inte skrivs. Detta 

sker när Sundberg skriver “Det är dags för semifinal i den virtuella 

fotbollsturneringen Fotboll Online och båda killarna är två segrar från att vinna 100 

000 kronor.” Istället för att skriva ut personernas namn eller benämna dem som 

professionella spelare reduceras deras tilltal till ett mystifierat ord. Det kan vara svårt 
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för läsaren att tänka ut vilka dessa är. Det finns också skäl till att intressera sig för 

andra möjliga benämningar, exempelvis varför benämns dom som killar, vilket kan 

vara en antydan på deras ålder. En mer rättvis benämning hade varit en som syftade 

på deras prestation, exempelvis proffs, semifinalister eller något liknande. 

En stor del av artikeln tar upp den del av e-sporten som har varit mest frekvent 

diskuterad i de artiklar som var med i det tidigare urvalet, det vill säga diskussioner 

om hur det ska sändas. En intressant notering som uppkom vid läsningen är när 

Johan Kleberg, chef på TV4 Sport, säger att sändningar av Fotboll Online ska vara så 

“likt en riktig fotbollssändning”. Distinktionen mellan vad som kan uppfattas som 

“riktig” fotboll och vad som inte är det är vad som förbryllar. Detta uttalande säger 

det att e-sporten och i detta fall Fotboll Online kan endast vara en succé ifall den 

liknar en verklig fotbollsmatch. Konsekvensen är den att Olhson och Oanes 

prestationer inte är anmärkningsvärda om inte dramaturgin är så nära i liknelse med 

en verklig fotbollsmatch. Fotboll Online framstår som ett mindre spekatulärt 

evenemang och behöver hjälp på traven för att fånga intresset i jämförelse med 

återigen verklig fotboll. Detta återkommer igen när Sundberg påpekar att 

kommentatorerna bidrar till att skapa en illusion att det är “vanlig fotboll” som 

sänds. Det finns också en del positiva uttalanden som talar för en given respekt till 

spelarna. Kleberg säger exempelvis att deltagarna är “skickliga spelare”, vilket är ett 

erkännande för att Fotboll Online kräver en hög prestationsförmåga. Även Sundberg 

återger samma respekt genom att skriva “Finalisterna har kämpat sig fram bland 

tusentals deltagare”. Sundbergs utlåtande ger både en uppfattning om hur stor e-

sporten inom Fotboll Online är samt att de krävde skicklighet eftersom de har 

kämpat sig fram. Sammanfattningsvis har Sundberg både visat sig framställa 

utövarna på negativa som positiva sätt.  

Den språkliga framställningen i denna artikeln visar på medvetna formuleringar som 

både gynnar och missgynnar e-sport som en professionell sysselsättning. Vid flera 

tillfällen beskriv Olhson som antingen killar men också som skickliga spelare eller 

finalister. Det är en stark bidragande faktor att flera parter också får framföra och 

göra sin röst hörd i denna kontexten. Eftersom det ger utrymme till flera parter att 

påverka agendan och på så vis kan det vara gynnsamt (Manning, 2001:67). Utifrån 
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gestalningsmakten främjar dessa uttalanden också ett bredare perspektiv på e-

sporten, vilket i sin tur kan låta läsaren att själv avgöra vilken uppfattning och 

övertygelse som stämmer överens med deras referensram (Entman, 1993:57)

8.3 Digitala Drömmar

Dagens Nyheter - Sektion: Kultur. 2005-06-19. Författare: Hanna Malmodin.

Om artikeln: Nyheten i detta sammanhanget är evenemanget Dreamhack där 

Malmodin växlar mellan ge information om Dreamhack, e-sport och spelande i stort 

och intervjuer med olika typer av spelare.

Analys: Rubriken är ofta avgörande för att en läsare ska få intresset att läsa vidare. I 

detta fallet är det också intressant att analysera valet av ordet “drömmar”. Drömmar 

är upplevelser vi har när vi drömmer och i vi använder ofta ordet för att symbolisera 

en önskan.  “Jag drömmer om att bli proffs” som ett exempel. I denna artikeln kan 

rubriken digitala drömmar avse en önskan att bli professionell på sitt spelande. Vilket 

mycket riktigt stämmer överens med det huvudsakliga innehållet som Malmodin har 

valt att fokusera på. 

Malmodin har i sin artikel belyst många sidor av e-sporten. Med den transitativa 

metoden har hennes perspektiv varit på fenomenet i stort. Gällande processer som 

har kunnat urskiljats har hon delvis framställt den unga generationsen som en stor 

del av fenomenet. Exempelvis som att “Därefter ringlade en strid ström av spelare 

med datorer på ryggen, på kärror, på mamma eller pappa in i hallen…”. Föräldrarnas 

inkludering visar på att en del besökarna till detta evenemang är i ung ålder och 

behöver hjälp att engagera sig.  I detta fallet stämmer Malmodins antydan till 

besökarnas förmåga, för att många av dem behöver transportera sig till evenemanget 

med hjälp av bil. Fokuseringar på att framställa spelarna som unga är förekommer 

konstant genom texten, vilket tycks leda till en slutsats att fenomenet bara existerar 

bland ungdomar. Detta kan styrkas med att hon har bett David Garpenståhl (ansvarig 

för två större turneringar i Sverige) kommentera statistik på den genomsnittliga ålder 

för en tävlingsspelare, vilket enligt henne är 19-20 år. Ingen källa lämnas för 

statistiken. 
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Trots den befintliga egenskapen som ung har Malmodin ändå inkluderat egenskapen 

av elit. Exempelvis kategoriserar hon besökarna i två olika typer: hobbyspelare och 

elitspelare. Vilken är vinkel som är närvarande i artikel. Malmodin påpekar ofta den 

ekonomiska kraften som befinner sig inom fenomenet, som att elitspelarna tävlar om 

hundratusentalskronor. Att lyfta fram den delen av evenemanget ger stor tilltro att 

Malmodin har intresse för e-sporten, vilket också påverkar läsarnas uppfattning om 

fenomenet enligt teorin om gestaltningsmakten. 

Storleken på spelandet tycks också fångas upp av Malmodin då hon ger index för hur 

mycket spelkonsumtions Norden står för “Norden är den fjärde marknaden i världen 

i spelkonsumtion per person”. Detta för hon vidare med att säga att datorspelandet är 

en livsstil för många. E-sporten som fenomen har Malmodin överlag beskrivit som 

något växande och stort men också något som tillhör den yngre generationen i denna 

artikeln.

I denna artikel har elitspelare även fått utrymme vilken kan bidra till en mer objektiv 

syn på spelarna och deras liv. I denna artikeln är Malmodin benägen att ge dessa 

spelare egenskaper och beskrivningar som kan jämföras med andra elitidrottare. 

Delvis kan detta ses genom hennes berättande om Sander Kaasjager som är en 

framgångsrik spelare. Hon skriver delvis om att han har varit på “resande fot” och att 

han har varit i flera länder och tävlat. Malmodins fokus är tydlig då hon både ger 

utrymme för Kaasjager att göra sina egna uttalanden om sitt liv och väver in det med 

siffror kring antal vunna turneringar och de pengar han har hittills vunnit.  Detta 

spinner vidare då hon går över till att säga att spelare behandlas som superstjärnor 

och att Kaasjager själv får säga hur han har upplevt egna fans. Det är däremot inte 

bara Kaasjager som får utrymme och egenskaper av en professionell spelare. Hon 

lyfter även fram ett lag vid namnet “Alliance of the King”. I ljuset av detta laget visar 

Malmodin spelarnas djupa engagemang för att nå en högre nivå av professionalism  

“De spelar tillsammans nästan varje dag”. Något som Garpenståhl även får förstärka 

med sitt uttalande “Majoriteten av dem som är här är intresserade av att lägga ner så 

enormt mycket tid som krävs för att bli ibland de bästa. De som är professionella 

tränar flera timmar varje dag.”. Hon för även spekulationer kring att i framtiden 
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skulle programmet Sportspegeln största nyhet vara en e-sportnyhet om en yngre 

spelare som har vuxit och blivit “den nye Zlatan”.

 

När det gäller transformation, det vill säga hur kunde texten annars kunde ha skrivits 

har Malmodin belyst och framfört en sida av e-sporten som både krävande och 

professionell och andra möjligheter hade sannolikt framställt fenomenet och spelare 

på ett negativt sätt (Bergström & Boréus, 2005:284: Fariclough 2010:73ff). Utifrån 

priming och framing talar detta tydligt för att e-sporten gynnas. Innehållet visar att 

journalisten har lyft fram ämnet med faktorer som är gynnsamma för att den ska 

uppfattas som något växande och en seriös sysselsättning. 

Sammanfattningsvis kan det sägas att Malmodin har valt ett perspektiv som 

framställer fenomenet och utövarna på ett sätt som är snarlikt tänkbar rapportering 

kring större sporter som fotboll och ishockey, det vill säga med en respekt, seriositet 

och professionalism. Något som gynnar att e-sport kan uppfattas som en 

sysselsättning av läsarna. 

 

8.4 Johan är professionell datorspelare

Svenska Dagbladet - Sektion: Kultur. 2012-09-16. Jenny Damberg.

Om artikeln: I denna artikeln följer Damberg en professionell starcraft spelare som 

flyttade från Sverige till Sydkorea. Namnet på detta proffs är Johan Lucchesi.

Analys: Något frekvent återkommande i denna artikeln är egenskapen och ordvalet 

av professionell eller proffs. Den höga frekvens på dessa ord gör att Damberg har en 

bakomliggande ideologi som delas med Malmodin i ovanstående artikel, det vill säga 

en seriös syn på e-sport. Ordet professionell eller en förkortning av ordet förekommer 

sex gånger under hela artikeln, vilket tydliggör artikelns fokus. I en bredare 

meningen kan detta ge effekter av att synen på datorspelare blir också mer seriös i 

Sverige. Som Lucchesi själv beskriver synen av e-sporten i Sverige i jämförelse med 

Sydkorea “att vara Starcraft-proffs ses som ett normalt jobb. I Sverige är det med 

förknippat med att vara 14 år och åka till Dreamhack i Jönköping.”. 

35



Denna syn på e-sporten som något seriös kan ses på andra sätt också i artikeln. 

Damberg säger exempelvis att Starcraft “har fått en status som något av e-sportens 

fotboll.“, vilket jämställer en hierarki mellan fotboll och e-sport. Det är med andra 

ord en sport med publik, pengar, sponsorer med mera som gör att den har en hög 

nivå av professionalism och framförallt ses så utav andra. Vilket hon ytterligare 

förstärker genom att på olika sätt berätta att Lucchesi spelar i ett land där e-sporten 

har en hög status, exempelvis “Det är väldigt tufft att vara här som icke-korean”, “Ett 

av ungefär tre svenska Starcraft 2-proffs, och ensam svensk i den sydkoreanska 

högsta ligan.”, “Varje match är på fullaste allvar i den sydkoreanska toppligan, där 

Johan Lucchesi spelar.”. Både Dambergs och Lucchesis yttringar hjälper läsarna att 

förstå hur e-sporten är som fenomen och hur det är som professionell utövare. 

Lucchesi får mycket plats som agent i texten, vilket innebär ett tydligt handlande av 

han själv. Exempelvis kan detta läsas i artikelns ingress “När EM I datorspelet 

Starcraft avgörs i Globen i dag kämpar svenske Joan Lucchesi…”. Både ordval som i 

denna form och Lucchesi som agent i dessa sammanhang visar på att ingen 

diskriminering på något sätt förekommer. Lucchesi får inga tillskrivna egenskaper 

tillhörande ett offer. Förutom i ett fall där ett ordval indikerar på en bakomliggande 

ideologi som har förekommit i en tidigare artikel. Detta ordval är just 

“pojkrumsdoftande lägenhet”. Ordet förekommer när Damberg beskriver Lucchesis 

hem. Vad som är anmärkningsvärt är valet av “pojk” vilket bidrar till en syn på att 

spelandet tillhör en yngre generationen, eller som Lucchesi själv beskrev den svenska 

synen “att vara 14 år och åka till Dreamhack i Jönköping.”. Ifall dessa egenskaper 

istället indikerade att spelandet var för män i tjugoårsåldern skulle det vara mer 

sannolikt att läsare tog e-sporten på större allvar. Exempelvis hade detta kunde 

skrivits “svettluktande” för att indikera en period av träning och därför bristen på 

hygienisk skötsel. Vilket skulle vara mer bidragande till en tro av att Starcraft är en 

genuin sport. En skulle mer sannolikt skapa denna bild av e-sport som en genuin 

sport när Damberg skriver “Efter ha tävlat i Europa och USA flyttade han till 

Sydkorea.”, vilket visar på en större förtrogenhet för denna uppfattning. Detta speglas 

återigen när Damberg återkommer till själva nyheten, EM i globen, då hon jämställer 

intresset för e-sport och en konsert med Lady Gaga på följande sätt “Men nu fyller 

Starcraft-tävlingar ändå Globen två dagar i rad. Det är vad Lady Gaga mäktar med.”. 
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Sammanfattningsvis kan Dambergs bakomliggande ideologi vara i nära bekantskap 

med e-sporten som en genuin sport, inklusive en hög professionell nivå mellan 

utövarna. Denna artikel är mer specifik också till vad vi ska tycka till om, den 

behandlar mer direkt livet av en professionell spelare samtidigt som den också gör en 

viktigt distinktion mellan synen på e-sporten i Sydkorea och Sverige. Detta är således 

ett exempel på agenda settings där läsaren kan tycka till om livet som professionell 

spelare men inte vad vi ska tycka (Nord & Strömbäck 2012, 319f). Det är dock med 

vissa undantag av framing som gör att läsaren kan välja den uppfattning som passar 

inom deras egna referensram. 

8.5 Eurosport börjar sända e-sport i tv

Dagens Nyheter - Sektion: Kultur. 2008-04-25. Författare: Susanne Möller.

Om artikeln: Denna artikeln för fram e-sportens möjligheter i form av tv-

sändningar. Själva nyheten blir relativt tydlig eftersom det finns en tydlig 

rubriksättning, vilket är att kanalen Eurosport som traditionellt sett har sänt mer 

accepterade sporter så som fotboll eller tennis börjar nu inkludera e-sport i sina 

sändningar.  

Analys: En tydlig början i analysen är att titta på de fall där Eurosport får eller inte 

får medverka som grammatiks agent. Rubriken är ett tydligt exempel där både 

Eurosport och e-sport är utmärkande. I denna rubrik blir agenten Eurosport, något 

som innebär  att läsaren bildar en uppfattning om vilken aktör det är som gör något. 

Ifall en alternativ rubrik jämförs med denna blir det tydligare vad för betydelse det 

har att Eurosport är betydande i rubriken. Tänk ifall rubriken hade formulerats på 

följande sätt där agenten tas bort och meningen blir mer passiv “e-sport börjar 

sändas i tv”. Innebörden av den passiva meningen en effekt. Det är att sändningen av 

e-sporten är bred, det kan alltså vara så att e-sporten finns tillgängligt för alla som 

kan ta emot tv-sändningar. Det med andra skulle finnas ett mycket bredare spektrum 

av antingen flera medier eller en kanal som tillsåg alla mottagare, exempelvis SVT. I 

ett mer psykologiskt perspektiv skapar en sådan exkludering ett mysterium för 

läsaren, eftersom personen inte direkt kan veta vem som är aktören. Mysteriet kan 
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leda till flera olika tänkbara tankegångar som sannolikt kan vara felaktiga. Rubriken 

är också givetvis en process och ovanstående exempel är bevis för vad ett 

transformativt alternativ hade gett för tänkbara resultat.

Källor är betydelsefulla för en journalist och påverkan på läsaren. I vissa fall 

exkluderas en källa vilket kan påverka artikelns trovärdighet. I detta fall är press-

ansvariga Per Boström på Eurosport en tydlig agent som får framföra sitt perspektiv 

på saken. “Man kan väl säga att tiden var mogen” svarar Boström på frågan “Hur 

kommer det sig att ni väljer att börja visa e-sport nu?”. Här finns också en metafor: 

“tiden var mogen”. Mogen syftar på en frukts tillstånd där det är dags att skörda 

frukten. Metaforen ger därför en innebörd av att sända e-sporten hade fram tills då 

inte varit rätt på grund av vissa anledningar. Däremot var det nu dags att skörda e-

sporten eftersom den antagligen hade visat på möjligheter som gynnade en tv-

sändning. Sannolikt var denna möjlighet att publiken var tänkbart stor nog att tv-

siffrorna genererade en positiv ekonomisk utveckling för Eurosport. Boström 

bekräftar denna tanke då han säger att de har följt e-sportens utveckling 

internationellt samt de framgångar som e-sporten har haft i Asien. 

Även om denna artikeln främst bygger på svar av Boström på Möllers frågor är 

innehållet fortfarande av betydelse och därför intressant att analysera. Exempelvis 

kommer Eurosport att en specifik serie vid benämning Championship gaming series 

(CGS). Denna serie inkluderar vissa spel medan många andra lämnas utanför, vilket 

är något som inte påtalas av Boström. Istället säger han såhär:

“I CGS 2007 som vi sänder nu tävlade man i fyra spel: Counter-Strike: 

Source, Dead or alive 4, Fifa 07 och Project Gotham Racing 3. 

I säsong 2 av CGS, som sänds senare under året, kommer spelen att 

vara Counter-Strike: Source, Dead or Alive 4, Fifa 08 och Forza 

motorsport 2. “

Dessa spel som nämns bidrar till att skapa en homogen syn på vilka spel som faktiskt 

ingår i e-sport och framförallt är de riktigt stora spelen. Eftersom Boström nämner 
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att de har följt framgångar i Asien kan de onekligen ha missat Starcraft som en av de 

mest framgångsrika e-sport spelen. Vidare I artikeln finns inte heller någon 

indikation på att inkludera andra spel än de som sänds via CGS. En alternativ 

variation som hade skapat en bredare syn för vilka spel som ingår hade varit att säga 

något i stil med “För nuvarande kommer vi att fokusera på denna serie och dessa 

spel. Vi vet att det finns många flera spel att ta till hänsyn och ifall vi har en positiv 

utveckling med vårt nuvarande format kan det bli mer i framtiden.” Skillnaden 

mellan dessa två alternativ är att det andra alternativ har en bredare syn för vad som 

kan ses som en attraktiv sport att betrakta. 

Bergström som talar för Eurosport visar och på ett bakomliggande och 

grundläggande tankemönster som säger att endast de ligor, turneringar med mera 

som har ett format anpassat för television. Det är med andra ord en mentalitet som 

säger att ni (e-sporten) ska anpassa er efter oss (televisionen) och inte tvärtom. Detta 

är ett också ytterligare exempel på priming och framing. Bergström uttalanden kan 

indikera på ett försök till att bevara en TV som ett rådande medium och att e-sporten 

måste böja sig för att inkluderas. En spekulativ tanke är att denna inställningen är en 

bidragande faktor till att de flesta sändningar idag från e-sport turneringar i Europa 

eller Nordamerika kan ses via live streaming och inte via tv-sändningar.

8.6 Få vågar satsa på spel i tv

Svenska Dagbladet - Sektion: Nöje. 2007-02-15. Författare: Sam Sundberg

Artikeln skriven av Sundberg tar upp mycket om program som har försökt och 

försöker skapa ett lyckat program kring spel. Inom vilket det har funnits många men 

knappt något som har lyckats under en långperiod. Nyheten i denna artikeln är att 

TV7 startar ett nytt program kring spel vid namnet Gameplay. 

Rubriken i denna artikeln är passiv, på det sättet att det inte förekommer någon 

specifik agent. “Få” symboliserar ett lågt antal samtidigt som innehållet visar något 

annorlunda. Det är självfallet relativt vad som anses vara ett lågt antal och tvärtemot. 

Både SVT och TV4 är huvudsakliga de med flest antal möjliga tittare så de utgör ändå 

en stark aktör även om de är få till antalet jämfört med vad en person kan ha i sitt tv-

utbud. “Spel” är också ett diffust ordval i rubriken eftersom utan någon kontext kan 
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ordet innebära en rad av olika typer av spel. Exempelvis kan det syfta på lotterier, 

poker eller betting. Fokuset är däremot klart med denna tidning, journalisten framför 

aktörers misslyckande försök och deras kommentarer kring det samtidigt som själva 

nyheten blir avsides. En alternativ meningsbyggnad kunde ha varit “TV-bolag vågar 

inte satsa på program om dator- och konsolspel”. 

“TV7 går mot strömmen” inleder artikeln, där mot strömmen är en metafor för en 

handling som är motsatt till många andra aktörers handlingar. Strömmen syftar 

exempelvis på en flod där TV7 rör sig i motsatt riktning av flodens rörelse. Vidare 

tankar kan också leda till att TV7 symboliserar ett agerande som är unikt och ofta det 

motsatta från resterande aktörer inom samma område. Detta kan ge bilden av att 

datorspel, konsolspel och e-sport i TV-format är inte något att satsa på eftersom det 

inte är någon av de större aktörerna som har lyckats. Sundberg undviker däremot 

inte den stora marknaden som finns “Trots ett ökande spelintresse är det stora 

kanalerna fortfarande tveksamma till om det går att göra bra spel-tv”. Vart Sundberg 

har fått den informationen ifrån är ingenting som redogörs, vilket kan innebära att 

det är TV7 som sagt det för egen vinning. Däremot så är Sundberg en frekvent 

skribent när det är nyheter kring dator- och konsolspel, vilket kan innebära att 

uttalandet bygger till stor del på hans egen förförståelse. Sannolikt kan detta skapa en  

opålitlig relation mellan läsaren och Sundberg samt eftersom hans påstående inte 

bevisas kan informationen uppfattas som tvivelaktigt.

För Sundberg har “fört en tynande tillvaro i televisionen det senaste året” vilket kan 

vara rimligt. Det är ger däremot effekter av att läsaren kan uppfatta att intresset för 

spel generellt håller på att slockna. Vilket inte är helt sant eftersom MLG är en aktiv 

aktör i Nordamerika som skapar sätt för utomstående att ta del av turneringar via 

videoinspelningar som sedan publiceras på hemsidan. Det fanns med andra ord 

fortfarande medium som var växande inom e-sporten. Möjligtvis är det också sådana 

modeller av sändningar som är tillgängliga för många inom e-sport som konkurrerar 

ut tv-sändningar. Något som Åsa Sjöberg, programchef på TV4, påpekar “Dessutom 

sprids kunskap om spel snabbare och bättre på nätet. Det kan vi inte konkurrera 

med”. Tron på att det finns ett minskande intresse för spel motverkas däremot av 

Hans-olof Jonsson, chef för avdelningen fakta och fritid på SVT. Jonsson säger 
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följande om deras eget satsning på ett spelprogram “SVT var missnöjda med 

genomslaget och nu funderar de på nya upplägg för framtiden, för de är medvetna 

om att det finns ett stort intresse för ämnet”. Genom att ge utrymme för betydande 

personer från SVT och andra håll fortsätter diskussionen om intresset för spelandet. 

Indikationer som detta borde betyda att Sundberg som har en bakomliggande 

drivkraft att låta publikens intresse vara en central punkt i artikeln. Sundberg låter 

inte heller uttalanden från olika håll bli manipulerade på sådana sätt att agenter 

stryks. Exempelvis skriver Sundberg ut yrkespositioner som är markant viktigt för att  

en källa ska anses vara trovärdig. 

Även om en stor del av artikeln belyser det “stora intresset” finns det ingen med 

intresset som får uttala sig. Det finns inget heller som styrker att det finns ett intresse 

på ett direkt sätt, som med exempelvis statistik. Konsekvensen av det är diskuterbart 

med det finns oundvikligen en medföljande risk av att läsare ställer sig kritisk till ifall 

det finns något intresse överhuvudtaget. Mönstret som kan ses i denna artikeln är 

sammanfattningsvis att de som uttalar sig skapar en mening som säger att formge ett 

program kring spel är svårt men samtidigt finns det ett stort intresse. Uttalanden som 

görs i artikeln har en hög trovärdighet eftersom Sundberg meningsbyggnader ofta 

tillskriver en professionell yrkesroll som ökar trovärdigheten. 

9. Slutdiskussion

I detta kapitel binds samman den teoretiska utgångspunkten med den analysen som 

har gjorts för att besvara frågeställningarna. För enkelhetens skull är 

slutdiskussionen uppdelad efter varje frågeställning, vilket gör det lätt att se ett 

resultat av arbetet.

9.1 Hur framställs e-sport i SvD och DN artiklar från de åtta senaste 

åren?

Journalister har en anmärkningsvärd förmåga att forma vår uppfattning. Med 

utgångspunkt att journalister kan skifta fokus mellan olika centrala punkter och hur 

de gestaltar dessa punkter kan det ge konsekvenser för hur dessa saker uppfattas. Det  

är teorin om gestaltningsmakten som är navel i hjulet vid en diskussion kring 
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framställning vilket är också frågan. Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter har visat 

på två tydliga tendenser, som presenteras nedan.

9.1.1 Professionalism
Ett påtagligt mönster i artiklarna är att journalister ofta gestaltar fenomenet som en 

professionell sport. Ord som “professionell”, “proffs” och dylikt är vanligt i texterna, 

vilket symboliserar att data- och konsolspel som har oftast sett vara föremål för fritid 

ses nu mera som en genuin sport. Förekomsten av beskrivningar av den energin, 

engagemanget och svårigheter som finns bland de som tävlar inom sporten 

cementerar också en tro på att e-sporten är likvärdig många andra sporter.

Det har inte heller förekommit någon motsats föreställning kring fenomenet vilket 

stärker att journalisterna delar denna synen på e-sporten. Fenomenets position som 

en genuin sport kan också förstärkas genom att se hur e-sporten jämförs med andra 

sporter. I vissa fall har journalister jämfört e-sporten mellan fotboll på ett sådant sätt 

att läsaren lätt kan se hur dessa sporter har samma innehåll och seriositet. Denna syn 

på e-sporten existerade redan 2005, vilket är den tidigaste analyserade artikeln i 

denna uppsatsen. E-sporten som fenomen har inte heller behandlats på något 

avvikande sätt sedan dess utav SvD och DN. 

Medan många kan se data- och konsolspel som slöseri med tid så har SvD och DN 

visat många bilder av spelare som har valt detta som en karriär som inkluderar 

mycket resande och relativt mycket pengar. Att det är dessutom en vanlig vinkel 

kring de som tävlar bör också förstärka bilden av e-sport som ett karriärsalternativ 

precis som att bli professionell i en någon annan sport.

9.1.2 Den unga generationen
Om det finns en tendens som kan anses vara en förlegad syn inom e-sporten är det 

möjligtvis denna. Vad som ofta nämns i sammanhang när det talas om e-sporten är 

den unga generationen. Det finns flera olika anmärkningar som tyder på att e-sporten 

som fenomen endast finns aktiv inom en snäv grupp människor, begränsad av ålder. 

Ett exempel är att de som spelar ofta benämns som pojkar eller killar, något som 

indikerar en viss åldersperiod. Ett annat exempel är att de som engagerar sig i e-sport 
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behöver hjälp från föräldrar. Det kan som en antydan på att dessa spelare inte är 

självständiga precis som barn och ungdomar. Det finns flera liknande antydanden 

genom de flesta artiklarna, konsekvensen av detta är diskuterbart. Denna diskussion 

finns mer ingående i nästa frågeställning. 

9.1.3 Hur framställs diskussioner som berör e-sporten indirekt?
Det som har framkommit ur materialet och analysen är nära förknippat med 

resultatet till den första huvudfrågan. Däremot är resultatet av analysen också att 

påvisa vilka frågor som har cirkulerat ämnet i svensk kontext. I detta fallet har ämnet 

kring tv-sändningar varit en välskriven kategori bland journalisterna. För att utgå 

från teorin om priming är detta ett resultat som visar på ett medvetet journalistiskt 

val för vilka frågor som ingår i agendan. Inom agendan kan därför en intressekonflikt 

ses där ämnet e-sport (direkt) och tv-sändningar om e-sport (indirekt) är de 

huvudsakliga tävlande. SvD och DN,enligt teorin om priming, skiftar relationen 

mellan frågors betydelse (Nord & Strömbäck, 2004:353).

9.2 Hur framställs utövare inom e-sport i SvD och DN artiklar från de 

åtta senaste åren?

När medier har förmågan att styra vad människor ska tycka till om, påverka en 

läsares föreställningar om ett fenomenet och specifikt i detta fallet utövare inom e-

sporten kan mediers framställning ha en stor betydelse. Denna frågeställning är en 

avgörande faktor för hur inte bara spelare uppfattas utan det påverkar också det 

omringade fenomenet samt det som hör till. De egenskaper som har tillskrivits 

spelare utav e-sporten är därför utav största betydelse och intresse. Återigen kan 

resultatet delas upp i två kategorier.

Den engagerade spelaren
I många fall av tänkbara fall där människor vill vara framgångsrik inom sport 

involverar det en stor mängd tid, passion, svett och tårar etc. Det är en föreställning 

som kan delas bland många. Min egna erfarenhet av att ha lagt ner detsamma på 

spelandet bemöttes inte positivt från flera håll. Därför är det intressant för min egen 

del men också generellt för data- och konsolspelare hur media porträtterar utövaren 

inom e-sport för att se ifall samma tendens finns där. Utifrån analysen har många 
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positiva egenskaper kunnat noteras, av nästan alla kan ses tillhöra mer accepterade 

former av sporter och utövare inom dessa. Precis som själva fenomenet behandlas 

spelare på samma sätt. Journalisterna visar upp en stor del utav det professionella 

livet som tydligen innehåller avsevärt mycket träning, resor runt kring världen, ett 

ständigt kämpande, att det är en livsstil, prissummor, engagemang och att det är ett 

karriärsalternativ. En personlig tanke är att en jämförande studie mellan hur 

fotbollsspelare och e-sport spelare framställs inte hade visat på några betydande 

skillnader. Vad detta kan ge för effekter på det svenska samhället är att synen på 

professionella spelare kan ändras till att bli mer lik den av människor i Sydkorea. För 

att citera Johan Lucchesi är den svenska synen på spelare “att vara 14 år och åka till 

Dreamhack i Jönköping”. Den observation som har gjorts bör visa på en avvikande 

syn som kan förändra många svenska medborgares syn på saken, så att vara e-sport 

utövare kan ses som ett normalt jobb, en sport satsning och ett karriärsalternativ.  

Offret
Ovanstående diskussion har varit delat med allra de flesta artiklarna som har 

analyserat förutom en. Denna avvikelse har främst framståt på grund av att en 

journalist tar en försvarsställning kring ett e-sport lag, vilket har ett eget tv-program 

vid namnet Play Us. Enligt Journalisten själv är detta lag utsatt för ett upplägg och 

inriktning av programmet som bland annat åsidosätter lagets skickligheter. Denna 

observation är av betydelse i den mening att journalisten skapar en maktställning 

mellan ett lag och omgivningen. I detta fall är också laget understående av 

omgivningen och tvingas försvara sig. Nu har förekomsten av detta varit obefintligt 

förutom i denna artikeln, så det är diskuterbart hur stor påverkan detta har för en 

större grupp läsare. Det ska ändå poängteras att det har förekommit. 

9.4 Vilka får kommer till tals (källor)?

De personer som bidrar till att skapa denna föreställning kring e-sporten och dess 

utövare är inte enbart journalisten i många fall. Därför har det varit intressant att 

observera vilka som har fått vara en betydande del i en artikel för att skapa en bild av 

e-sporten och de som tävlar inom det. De artiklar som hade flest antal källor, både 

fyra vardera var “Digitala Drömmar” och “Få vågar satsa på spel i TV”. Sedan följer 

“Final i virtuella Allsvenskan” med tre källor. Artiklarna “Eurosport börjar sända e-

sport i tv” och “Johan är professionell datorspelare” hade en källa medan 
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“Irriterande. Varför är det så svårt att göra bra tv om datorspel?” inte hade någon. 

Varför detta kan ses vara betydelsefullt är att vissa källor har fått en möjligt att säkra 

en journalist intresse, vilket i sin tur har gett en bidragande effekt till hur e-sporten 

framställs (Manning:2001-67-68).  

Det finns en blandning mellan vilka som uttalar sig, det vill säga vad de har för 

bakgrund. Vissa statueras som professionella vilket kan ses i den sista analyserade 

artikeln medan andra är yrkesmänniskor inom tv-branshen eller engagerade 

människor inom e-sporten. Det som också kan sägas utav detta resultatet är att 

flertalet professionella spelare och engagerade individer inom svenska e-sport 

organisationer (exempelvis DreamHack) har fått uttalat sig och därmed bidraget till 

att skapa en föreställning om fenomenet och sig själva som professionella spelare. 

10. Vidare forskning
Detta kapitel är avsett för att ge idéer för nya arbeten som kan anses vara tänkbara 

kring e-sporten. Mina idéer presenteras var för sig nedan.

Kön inom e-sporten

En stor del av den befintliga gruppen av både tävlande och åskådare är män. 

Fenomenet är manligt dominerat, vilket är också ett problem som bör lösas. Delvis 

beror detta på strukturella problem men det är också av intresse att se hur kvinnliga 

e-sport spelare framställs i media. 

Kartlägga mediebevakningen kring e-sport

Intressant är att förlänga denna studien genom att titta längre tillbaka i tiden för att 

se hur e-sport och spelarna porträtterades sedan fenomenet började först dyka upp. 

Detta borde kunna ge underlag för en jämförande studie mellan arbetena för att ifall 

en förändring har skett i synen av e-sport och spelare.
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12. Bilagor

12.1 Irriterande. Varför är det så svårt att göra bra tv om datorspel?
Dagens Nyheter - Sektion: TV och Radio. 2008-06-05. Författare: Susanne Möller

Ett av världens alla counterstrikelag har fått sin egen tid på teven. MTV visar just nu 

Play us , en serie om counterstrikelaget Les Seules.

Piffigt upplagt som en realitysåpa  laddad med humor och parodi enligt 

beskrivningen från kanalen själv  ska man som tittare få följa Les Seules världen runt 

i deras försök att bli bäst i världen på Counterstrike .

Som datorspelspeppad och svältfödd på teve där ens favorithobby spelar huvudroll 

välkomnar jag Play us med öppna armar. Visst är programmen inspelade under 2006 

och mycket har hänt på Counterstrikescenen sedan dess; nya världsettor är korade 

och rankingen tumlats om och Les Seules uppsättning ordentligt förändrad. Men det 

spelar mindre roll. Det är festligt att det faktiskt går ett program som berör ett så 

enormt stort fenomen som esport på en svensk, lättåtkomlig tevekanal.

Däremot så är det stört omöjligt att inte bli irriterad på allt fånigt prat om sex. Var 

och varannan minut så pytsas detmer eller mindre implicit ut korkade kommentarer 

om tuttar, nakna kroppar och annat höhö. För uppenbarlige när det omöjligt att låta 

bli; Les Seules består ju enkom av tjejer och detta måste tydligen påpekas  konstant   

i upplägg och inriktning. Kanske är det paroditouchen som gör att programmet 

försöker skapa lite pruttkuddshumor att krydda med? Åtminstone verkar det som att 

det går utmärkt att gömma osmakligheter bakom humorbegreppet.

De enda som tycks kunna vara oberörda av att Les Seules är ett tjejlag och att det inte 

är något helt konstigt med det, är just tjejerna själva. De håller modig mask när de i 

radiointervjuer får frågan om de spelar nakna  som tittare kan man inte låta bli att 

tycka lite synd om dem när de i motvind försöker påtala sina skickligheter eller säga 

något vettigt om Counterstrike i sig.
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Play us är tyvärr inte något speciellt bra program  men det är ett program som på ett 

sätt behandlar min intressesfär och därför blir det bland de bättre i sin kategori. Det 

har helt enkelt inte så hemskt många att konkurrera med.

Jag kan inte annat än bli lite förvånad över hur svårt det tycks vara att röra sig 

bekvämt runt datorspel i teveformat. Med en så stor portion av människor, i alla 

åldrar, som aktivt spelar teve och datorspel så kan det ju inte vara så att det saknas 

en potentiell tittarskara? När det finns specialprogram om fiske, jakt och 

raketbränsle så tycker man att det borde finnas underlag för fler program om digital 

underhållning i form av spel. Jag väntar otåligt.

Susanne Möller

För övrigt…

...uppskattar jag inte sommarens alla sportevenemang som totar runt i tevetablån. 

Jag tycker inte om slå på teven med min kopp Earl Grey i handen beredd att njuta av 

den förtjusande Miss Marple i vacker landsorts idyll och i stället mötas av svettiga 

män iförda pungtajta shorts som cirkulerar på en bana.

12.2 Final i virtuella Allsvenskan

Svenska Dagbladet - Sektion: Nöje. 2008-10-30. Författare: Sam Sundberg

I en tvstudio i Sundbyberg sitter Johan Ohlson och Toni Oanes med handkontroller i 

nävarna och en spelkonsol uppställd mellan sig. 

Toni är så koncentrerad att han knappt kan prata, och Johans 15åriga kropp är 

spänd som en fiolsträng under den gröna Hammarbytröjan. 

Det är dags för semifinal i den virtuella fotbollsturneringen Fotboll Online och båda 

killarna är två segrar från att vinna 100000 kronor. Förloraren i den här matchen går  

hem tomhänt. 
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Fotboll Online har gått i TV4 Sport under hösten och som mest har de nått 35000 

tittare. Det rekordet kommer att bräckas i helgen när finalen sänds i TV4, inbakad i 

Tipslördag. 

Spel har annars ett spänt förhållande till de andra visuella medierna. Max Payne är 

det senaste exemplet på hur illa det brukar gå när Hollywood gör film av populära 

spel. Lika fel blir det ofta när man försöker göra spel av film (en lång rad fiaskon från 

ET till WallE).

Inte heller mellan tv och spel är kemin den bästa. Alla svenska försök att göra 

magasinprogram har fallit platt, och faktum är att det i dagsläget inte ens finns ett 

bra engelskspråkigt spelprogram. 

Det enda lyckliga äktenskapet mellan spel och tv finns i Syd korea, där två kanaler är 

helt vigda åt tävlingar i Starcraft och andra spel. Därifrån har produktions bolaget 

Amok Studios tagit inspiration i sin målmedvetna satsning på esport, som 

tävlingsspelande brukar kallas. Förra hösten gjorde de en programserie av banracing, 

i somras gjorde de program för internettjänsten Joost om proffs spelarna SK 

Gamings världs  rekordförsök i World of Warcraft, och i höst har deras 

fotbollsturnering gått parallellt med Allsvenskan, i TV4 Sport.

 All bra tv handlar om människor och känslor, nederlag och triumfer, och med 

sportspel får man en tydlig dramaturgi som alla förstår, säger Boris MirchevJordan 

som är exekutiv producent på Amok Studios.

Han är nöjd med att de, utöver de spelintresserade, har lyckats locka många tittare 

som helt enkelt ser Fotboll Online som ett spännande sportprogram.

Johan Kleberg, chef på TV4 Sport, poängterar vikten av att göra programmet likt en 

riktig fotbollssändning.

De har därför anlitat kommentatorerna Billy Ohlsson och Peter Backe, vars svada 

bidrar till illusionen att det är vanlig fotboll man tittar på.
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 Sport i tv är ju framför allt underhållning. Här är skillnaden att det inte sker några 

atletiska prestationer, men spänningen baseras på andra prestationer, att deltagarna 

är skickliga spelare, säger Johan Kleberg.

Finalisterna har kämpat sig fram bland tusentals deltagare i onlinekvalen, och 

stämningen i turneringen har ibland varit tuff. På webbforumet har det grälats bland 

spelarna, men även på spelledningen. Det är en nyskapande tvproduktion utan 

tidigare exempel att luta sig på, och de problem som dykt upp har man fått parera 

efter hand med ad hoclösningar och virtuell silvertejp.

Nu återstår bara fyra lag och i semifinalen som sänds ikväll möts Hammarby och 

Kalmar FF  Johan och Toni. Efter hundratals kvalmatcher är de snubblande nära att 

få lägga vantarna på en överdimensionerad kartongcheck. Eller som Johan Ohlson 

flämtande formulerar läget:

 Det här är otroligt viktigt.

Bildtext:



Det är dags för semifinal i fotbollsturneringen Fotboll Online, tvspelet som lockar 

tusentals tvtittare varje gång.

12.3 Digitala Drömmar

Dagens Nyheter - Sektion: Kultur. 2005-06-19. Författare: Hanna Malmodin.

12.4 Johan är professionell datorspelare
Svenska Dagbladet - Sektion: Kultur. 2012-09-16. Jenny Damberg.

SPELPROFFS När EM i datorspelet Starcraft avgörs i Globen idag kämpar svenske 

Johan Lucchesi som en av få icke-koreaner i Sydkoreas högsta serie. SvD träffade 

honom hemma i Seoul – där Starcraft är en nationalsport, med tv-sända ligamatcher 

varje vecka.
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SEOUL 22-årige Johan Lucchesi är Sveriges enda Sydkoreabaserade Starcraft-proffs. 

Just idag är det en position som inte får honom att känna sig särskilt utvald. När jag 

frågar vad han har gjort under dagen visar det sig att han har tillbringat den i 

skuggan av gårdagen.

–Vad jag har gjort? Jag vaknade och frågade mig: ”Varför lever jag?”.

–Så här känns det varje gång jag förlorar, tillägger han.

Varje match är på fullaste allvar i den sydkoreanska toppligan, där Johan Lucchesi 

spelar. Inte minst som man kan halka ur under pågående säsong om man förlorar för 

många matcher i rad.

Starcraft är ett realtidsstrategispel för dator som i Sydkorea har fått status som något 

av e-sportens fotboll. Ett spel alla känner till, och där man sedan drygt tio år har 

kunnat bli proffs.

Ett par gator upp från Johan Lucchesis bostad ligger ett PC-bang, en kedja av 

datorspelhallar som anses ha varit avgörande för Starcrafts popularitet i Sydkorea. 

Johan Lucchesi brukar inte spela där, utan övar hemma i den pojkrumsdoftande 

lägenhet han delar med fem killar från Polen, Tyskland och Korea, som också de 

försöker lyckas i Starcraft.

PC-bang-hallarna blev populära i slutet av 1990-talet, i samband med den finanskris 

som då drabbade Asien, och i synnerhet Sydkorea. Till skillnad från en sport som 

fotboll, där investeringskostnaderna för en proffsliga är astronomiska, var det 

överkomligt att starta en liga för Starcraft, berättar Johan Lucchesi.

Andra faktorer som brukar nämnas apropå Starcrafts genomslag i just Sydkorea är 

landets höga uppkopplingsgrad och att det fanns en acceptans för spel som tv-sänd 

tävlingsform.
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Under högstadiet och gymnasiet spelade Johan Lucchesi Warcraft, men när 

uppföljaren Starcraft2 kom sommaren 2010 gick han över till Starcraft.

Efter att ha tävlat i Europa och USA flyttade han till Sydkorea. Den första tiden bodde 

han med sina dåvarande koreanska lagkamrater, men det var en ganska omskakande 

upplevelse. Han pratade inte koreanska, och de pratade inte engelska. Vid ett tillfälle 

vaknade Johan Lucchesi och insåg att huset var tomt. Först tre veckor senare kom de 

övriga tillbaka, med en enda kommentar: ”Vacation.”

–Ingen sade ett ord om det innan de försvann. Det är väldigt tufft att vara här som 

icke-korean. Ett par andra svenska spelare har försökt, men de har åkt hem efter 

någon månad.

I helgen är det EM i Starcraft i Stockholm. Hur stort är spelet i Sverige jämfört med i 

Sydkorea?

–Det existerar inte i jämförelse. Här vet varenda person vad det är, och att vara 

Starcraft-proffs ses som ett normalt jobb. I Sverige är det mer förknippat med att 

vara 14 år och åka till Dreamhack i Jönköping.

Men nu fyller Starcraft-tävlingar ändå Globen två dagar i rad. Det är vad Lady Gaga 

mäktar med.

–Jo. Intresset finns, men det är fortfarande så att folk framför allt sitter hemma och 

spelar som ett sätt att koppla av. Även om just Dreamhack har gjort mycket för att få 

folk att titta på matcher i Starcraft också.

12.5 Eurosport börjar sända e-sport i tv

Dagens Nyheter - Sektion: Kultur. 2008-04-25. Författare: Susanne Möller.

Tv-kanalen Eurosport ger sig in tv-spelsvärlden. Kanalen kommer med start den 28 

april att börja sända e-sport.
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Per Boström, pressansvarig på Eurosport, hur kommer det sig att ni väljer att börja 

visa e-Sport nu?

- Man kan väl säga att tiden var mogen. Vi har följt utvecklingen internationellt då 

det gäller e-sport, och sett de stora framgångarna som funnits i Asien. När 

möjligheten öppnade sig med Championship gaming series kändes det rätt eftersom 

det är en bra tv-produkt med ett flertal europeiska lag som deltar. Dessutom passar e-

sport in perfekt i profilen för Eurosport 2 som är en kanal som fokuserar mer på 

actionsport och "udda" sporter än den mer traditionella tv-sporten.

Vilka spel kommer det att vara fokus på?

- I CGS 2007 som vi sänder nu tävlade man i fyra spel: "Counter-Strike: Source", 

"Dead or alive 4", "Fifa 07" och "Project Gotham racing 3".

I säsong 2 av CGS, som sänds senare under året, kommer spelen att vara "Counter-

Strike: Source", "Dead or alive 4", "Fifa 08" och "Forza motorSport 2."

Varför har ni valt CGS som samarbetspartner och ingen av de andra ligorna?

- För att det är en internationell aktör med ett format och en produktion som är gjord 

för tv.

Är detta bara ett första steg för Eurosport? Kan vi förvänta oss mer e-sport på 

kanalen i fortsättningen?

- Vi börjar nu med CGS och får se vad resultatet blir, är det positivt finns naturligtvis 

alla möjligheter att det blir mer i framtiden. Vi har redan nu några intressanta idéer 

om att länka ihop e-sporten med de sporter vi tv-sänder.

Har ni fått någon respons från e-sportcommunityn? Vad tycker de svårtflörtade 

spelarna?

- Den respons vi fått än så länge har bara varit positiv. Det är ju naturligtvis delvis en 

ny målgrupp för oss att nå ut till, men vi hoppas att ryktet sprider sig.

56



12.6 Få vågar satsa på spel i tv

Svenska Dagbladet - Sektion: Nöje. 2007-02-15. Författare: Sam Sundberg

TV7 går mot strömmen när de på tisdag drar igång nya spelprogrammet Gameplay. 

Trots ett ökande spelintresse är de stora kanalerna fortfarande tveksamma till om det 

går att göra bra speltv.

Spelen har fört en tynande tillvaro i televisionen det senaste året. Sedan SVT lade ner 

spelprogrammet Kontroll, Extraliv försvann från TV 400tablån, och Big TV tog med 

sig programmet 1337 (en kod i två led: siffrorna utläses som bokstäverna "leet" som 

står för elite) i graven så har det i stort sett varit tyst. Idag består spelbevakningen av 

korta inslag inbakade i andra program, som Gomorron Sverige och vissa lokala 

sändningar av Nyhetsmorgon i TV4.

För ett år sedan fanns också stora planer på en ny tvkanal enbart om spel, Xover TV, 

som skulle börja sända hösten 2006. De planerna blev inte verklighet men Xover TV 

finns kvar och fungerar idag som produktionsbolag. Just nu är de aktuella med nya 

programmet Gameplay som börjar sändas i TV7 på tisdag. Programmet ska mixa 

intervjuer, recensioner, bakom scenernareportage, esport och artister.

 Vi försöker lämna panelsoffan och befinna oss i spelens värld mer än vad 

exempelvis Kontroll gjorde, säger Christer Engström som är programledare.

Frågan är om det räcker för att göra vad ingen riktigt har lyckats med hittills: ett 

framgångsrikt spelprogram. Det är nämligen svårt att göra bra tv om spel. Det är i 

alla fall SVT och TV4 överens om.

 Jag tror att det är roligare att spela själv än att titta på program om det. Dessutom 

sprids kunskap om spel snabbare och bättre på nätet. Det kan vi inte konkurrera 

med, säger Åsa Sjöberg, programchef på TV4.

TV4 har inga planer på något spelprogram i dagsläget, och inte heller SVT har något 

på gång under 2007. På SVT är dock intresset inte fullt lika svalt. Man har gjort 
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tappra försök att nå spelarna tidigare och man räknar med att göra fler. Inte i år, men 

kanske under 2008.

SVT:s största satsning var programmet Kontroll som producerades av Nordisk Film 

och sändes i fyra säsonger innan det skrotades. HansOlof Jonsson, chef för 

avdelningen fakta och fritid, medger att SVT var missnöjda med genomslaget och nu 

funderar de på nya upplägg för framtiden, för de är medvetna om att det finns ett 

stort intresse för ämnet. Men HansOlof Jonsson ser spelprogram som en ekvation 

som det är svårt att få ihop.

 Det är en så enorm spännvidd i intresset mellan dem som spelar väldigt mycket och 

dem som spelar lite grand. Det är omöjligt att tillfredsställa båda grupperna, så vem 

ska man satsa på?

En möjlig väg är att göra en lättsmält tvproduktion och publicera fördjupande 

material på webben för de mer intresserade. SVT tittar på sådana lösningar, och även 

Gameplay publicerar material på webben. Dels är det interaktivt material som 

tävlingar och omröstningar, men det viktigaste är att sändningarna publiceras på 

webben i sin helhet. Det innebär visserligen inte fördjupning, men det ger 

möjligheten att plocka russinen ur kakan och välja bara de inslag man är intresserad 

av, så att exempelvis esport fantaster kan sålla bort tvspelsrecensionerna.

 Vi försöker vara breda. Vi har lite för hardcorespelare men det mesta ska kunna 

tilltala den breda allmänheten. Det finns hur mycket som helst att berätta om i båda 

de världarna säger Christer Engström på Xover TV.

Xover för just nu samtal med flera tvkanaler om nya produktioner, och Christer 

Engström beskriver intresset som "inte jätte stort" men "växande".

 Men en sak är jag säker på: Vi kommer att få se mer spel i tv framöver, säger han.

Gameplay är ett halvtimmesprogram som sänds i TV7 tisdagar klockan 22.30 med 

repris torsdagar klockan 19.00, lördagar klockan 23.00 och söndagar klockan 17.30.
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Nyhetsmorgon Skaraborg Värmland i TV4 sänder inslaget Spelsoffan på måndagar. 

Gomorron Sverige recenserar spel på tisdagar, något oregelbundet hittills under 

vintern.

Svenska spelsajterna gon.se, gameplayer.se och zlot.se satsade på webbtv under 

2006, men hittills i år har inga nya program producerats.

Läs tidigare spelrecensioner, kommentera och sätt betyg  svd.se/spel

Mer info om nya spelprogrammet Gameplay

 aftonbladet.se/tv7
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