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Abstract

Computer games is a growing market with over millions of players that are playing and/or enjoying the play  
of games on a daily basis. The nerdy gamers that once were, are now becoming professional athletes in the  
virtual world called eSport. We have identified a lack of studies in this area which implies that there is little  
data of what it is. In this paper we have focused on the phenomena that is eSport and more closely on the  
game series Starcraft made by Blizzard Entertainment. Our focus lies in the game series Starcraft and eSport  
organisations mainly outside South Korea. To our help we have used a qualitative method interview as well  
as digital media found on various webpages. The aim of this paper is to add and develop the understanding  
of eSport on how to become a professional player or participant and how serious they are in their field. The  
paper contributes with starting information on the phenomenon but also restricts itself to saying that there is  
more research to be done in field.
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1. Inledning

Taklampan är avslagen, popcorn, chips och läsk står på bordet framför teven som fyller rummet 

med  ett  varmt,  skiftande  ljus.  Publiken  som  sitter  framför  tv-skärmen  blir  underhållna  av 

kommentatorerna där försnacket inför dagens match är i full gång. Det talas om att denna match 

kommer att gå till historien då två stora ikoner kommer att drabba samman och förväntan i luften 

går att skära med en kniv. Äntligen startar matchen och genast börjar folk hurra och heja på deras 

hjältar och fylls av extas av att just deras lag kommit så långt i denna turnering.

Detta är ingen fotbollsmatch eller någon annan traditionell sport som de flesta är vana att se på 

TV idag. Detta är en vanlig dag under en eSportsturnering, där utövare utmanar varandra i den 

virtuella världen. Det är inte vilka turneringar som helst heller, vissa turneringar har mer live-

åskådare än den amerikanska turneringen Super Bowl. 2005 hade finalen i Super Bowl 78 125 live-

åskådare  (NFL,  2005),  medan  samma  år  så  hade  finalen  i  eSportsturneringen  Sky  Proleague 

Season 5, i Busan, Sydkorea, hela 120 000 åskådare (A primer on online gaming | BusinessWorld  

Online Edition, n.d.) som var på plats och hejade fram sina favoritspelare i finalmatchen.

Att datorspelande är på väg att gå från att bara vara en hobby till att vara någonting mycket 

större är inget som håller på att hända, det är numera ett faktum. Det är många datorspelstitlar 

som  har  en  etablerad  eSportsscen,  till  exempel  StarCraft  2:  Wings  of  Liberty,  Counter-Strike, 

Heroes of Newerth, Super Street Fighter IV: Arcade Edition, Dota, World of Warcraft, League of 

Legends, Quake Live, Fifa 12 med flera.

Under 2011 har åskådandet av eSport utökats otroligt mycket i takt med att streamingteknologin 

utvecklats och webbsidor så som Twitch.TV har skapat möjlighet för vem som helst att snabbt och 

enkelt kunna börja streama sitt spelande och nå ut till likasinnade personer världen över. De flesta 

professionella spelarna streamar väldigt mycket, vilket vem som helst kan titta på. Det blir som att  

alltid kunna gå och kolla på när Manchester United tränar fast istället för att gå till stadion gör du  

det bekvämt hemma framför datorn, eller varför inte i soffan.

Men hur seriöst tas egentligen eSport? Att det finns många utövare av spelen som är aktuella som 

eSportstitlar, finns ingen tvekan om. Men hur många är egentligen seriösa med sitt spelande och 

anser sig vara professionella spelare? Vad är det som krävs för att kunna prestera på högsta nivå? 

Stöttar familj och vänner spelarens verksamhet eller ser det ut på något annat sätt? Tjänar alla 

spelare mycket pengar eller får de slita hårt för sitt levebröd, och vart kommer dessa pengar ifrån? 

Vad gör organisationer för att främja spelaren och hur fungerar dessa organisationer? Varifrån 

kommer sponsorpengarna och vart hamnar dem?

Det här är några av de saker vi har undersökt i vår uppsats.

1.1. Syfte
Vårt syfte med denna uppsats är att bidra till en mer utvecklad förståelse för fenomenet eSport.

1.2. Frågeställning
Vad har eSport för förutsättningar för att kunna etablera sig som en allmänt erkänd sport?

Vi har använt oss av två stycken delfrågeställningar:

• Vad krävs av en spelare för att kunna prestera på högsta nivån inom eSport?

• Hur seriösa är övriga aktörer inom området?
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1.3. Avgränsningar
Vi har valt att rikta in oss på spelserien Starcraft, som innehåller StarCraft, hädanefter i denna 

uppsats kallat SC, StarCraft: Brood War, hädanefter i denna uppsats kallat SC:BW, och StarCraft 

II: Wings of Liberty, hädanefter i denna uppsats kallat SC2, eftersom scenen inom dessa spel är 

väldigt etablerad och har uppmärksammats av massmedier under en längre tid runt om i världen. I 

en studie visas att 35.05% av åskådarna på Twitch.TV, under en 102 dagarsperiod, väljer att titta på 

SC2 (Kaytoue, Silva, Cerf, Meira Jr, & Raïssi, 2012).

Vi författare har båda erfarenhet med att spela och titta på SC2 och finner hela fenomenet kring  

hur det har blivit en stor publikmagnet väldigt fascinerande och intressant att studera kring.

Att  de  flesta  av  de  absolut  bästa  spelarna  i  StarCraft:  Brood  War  och  SC2  härstammar  från 

Sydkorea är  ett  givet  faktum. Beroende på att  språkbarriären blir  ett  väldigt  stort  problem då 

kunskaperna i engelska är väldigt bristfälliga för de flesta spelarna i Sydkorea och att försöka att  

skapa kontakt via tolk innebar för mycket arbete under vår tidsram, har vi valt att inte fokusera på 

att etablera någon kontakt med spelare, team eller liknande aktörer från Sydkorea.

Andra  frågeställningar  som  fanns  på  tal  var  hur  lag  i  Sydkorea  ser  ut,  skiljer  spel-  och 

träningsättet sig i USA och Europa från Sydkorea? Finns det TV-kanaler som bara sänder eSport 

och hur fungerar det? Hur är turneringsorganisationer uppbyggda och vad har de för omsättning? 

Växer eSport eller är det döende fenomen? Får spelare i lag lön och i så fall hur livnär sig de som  

inte ingår i något lag? Hur brett sträcker sig eSport i antalet spel som utövas och vad är det som  

bestämmer vilket spel som blir populärt som en eSport? Detta var frågor som vi bestämde att inte 

ta med i uppsatsen då vi valde vårt fokus men som i senare forskningstillfällen kan övervägas att 

användas.

1.4. Begrepp
eSport: En profil inom eSport, Sundance DiGiovanni (Saw, DiGiovanni, Plott, Morhaim, Garfield, 

2012), definierar fenomenet enligt följande:

“To us eSports is essentially competitive video games, presented in the same way that you’d 

present competitive sports.  Its  people or teams playing head to head presented in a way  

where the spectator component is there. This is any traditional sport, it’s just digital.” (1:29)

Vi anser att denna definiering är en bra förklaring för fenomenet men för en mer akademisk grund 

så väljer vi att använda oss av Wagners (2008) definition på fenomenet i den här uppsatsen:

“eSport’ is an area of sport activities in which people develop and train mental or physical  

abilities in the use of information and communication technologies”. (sid. 3)

Virtuella communities: Det finns många definitioner på detta men vi väljer för denna uppsats att 

använda oss av denna:

”En grupp människor som förenas i ett socialt nätverk med viss varaktighet som är byggt på

mellanmänskliga  relationer,  vars  syfte  är  att  lättare  uppnå gemensamma mål.”   (Ågren,  

1998, s. 49)

Hädanefter kommer vi att benämna ‘Virtuella communities’ som ‘communities’.
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2. Bakgrund

Historien  för  datorspelande  började  för  länge  sedan,  ett  spel  som  ofta  nämns  som  en  av 

pionjärerna inom branschen är Pong1, som släpptes 1972. Efter det har branschen för datorspel 

fortsatt att stadigt växa år efter år. Vi valde därför att inleda bakgrunden med historia kring hur 

spel bredde ut sig från början för att sedan fortsätta till eSports start och avsluta med streaming-

genombrottet som har visat sig bli en viktig del av eSport.

2.1. Utbredningen av datorspel
Att  eSport  i  dagens  samhälle  är  ett  väldigt  stort  fenomen  och  en  otroligt  populär 

fritidssysselsättning  ser  vi  tydligt  när,  bara  i  Sverige,  miljontals  människor  spelar  datorspel 

(Lindell, 2008) samt även den kommersiella explosionen, exempelvis då datorspelet Grand Theft 

Auto IV, den 29:e april 2008, blev det bäst säljande inom hela underhållningsbranschen genom att 

sälja för 310 miljoner dollar inom loppet av 24 timmar (Chatfield, 2009). Men rekord är till för att  

brytas och det gjorde Call of Duty: Modern Warfare 3 då spelplubliceraren, företaget Acitivision 

Blizzard, presenterade 6.5 miljoner sålda exemplar inom 24 timmar vilket genererade 400 miljoner 

dollar i bara USA och Storbritanien(Stuart, 2011a). Den film som dragit in mest pengar under fem 

dagar är The Dark Knight, med 203 miljoner dollar, jämfört med Call of Duty: Modern Warfare 3  

som fortsatte med att säljas i  rekordfart efter de första dygnet och slutade på shockerande 775 

miljoner dollar (Stuart, 2011b) en vecka efter lansering. Det visade sig att det redan 2007 var en 

stor klyfta mellan filmbranschen, som då omsatte 27 miljarder dollar, och datorspelsbranschen 

som samma år  omsatte 41.9 miljarder dollar (Gamito, Oliveira, Morais, Rosa, & Saraiva, 2011).

2.2. eSportens tillväxt 
Den första tävlingen inom datorspel anordnades av Atari 1980 i spelet Space Invaders, och den 

lockade mer än 10 000 deltagare. Den följdes upp med diverse andra turneringar men det var inte 

förän 1997 som den första globala spelturneringen anordnades, Cyberathlete Professional League, 

CPL, (The CPL Heritage, 2012) för att under kommande fem år bli efterföljt av turneringar som 

World Cyber Games, WCG, Electronic Sports World Cup, ESWC, Major League Gaming, MLG. 

Med dessa stora turneringar växte sig eSport större och större allt eftersom åren gick. Men det var  

ett land där eSport växte sig större än någon annanstans, Sydkorea, och framför allt speltiteln SC.

2.3. Streaming-genombrottet
På senare tid har SC växt otroligt mycket när vi talar om antalet åskådare, väldigt mycket tack vare 

utvecklingen  av  livesända  streams.  Sundace  DiGiovanni  (Saw  et  al.,  2012) nämner  i  en 

panelintervju  som hölls  av  MIT  Sloan  Sports  Analytics  Conference2(SSAC),  att  publiken  inom 

eSport för MLG har ökat med 80-115% varje år de senaste tio åren. Under samma intervju nämner 

Sean Plott3 att han tror att de siffror i åskådarökningen kan vara en direkt orsak för att streaming 

1 Ett av de första videospel som blev populärt snabbt. Det är ett tennisbaserat arkadspel i 2D grafik.

2 En konferens sponsrad av ESPN där ett segment handlar om eSportens framväxt.

3 En  föredetta  professionell  SC:BW  spelare,  eSports-kommentator  i  SC2  och  en  av  de  mest  välkända 

namnen inom SC2 scenen, och CEO för Day[9]-TV.

6



blev så pass lättillgängligt.

Den teknologi som har växt fram senaste åren har gjort det väldigt enkelt för gemene man att 

kunna starta en stream och visa upp sitt spelande till alla som är intresserade. Detta är väldigt  

vanligt för spelare att göra i den professionella StarCraft-scenen då det inte bara är ett sätt för  

utövaren att komma i kontakt med sina fans, utan också ett sätt att tjäna pengar på via reklam och 

liknande.

Ett av de största anledningar till den här utveckling är webbplatsen Twitch.tv, som startade med 

en grupp spelare som 2007 bestämde sig att börja streama sitt spelande via en hemsida som heter 

Justin.tv. Det växte sig väldigt stort och blev det mest populära på sajten. Justin.tv valde att 2011 

starta upp Twitch.tv,  en sida helt  dedikerad till  streaming av datorspelande.  En av ägarna och 

grundarna av sidan, Emmet Shear(Webb, 2012), säger att sidan har 15 miljoner unika besökare per 

månad, att antalet besökare har ökat med 13% varje månad och att medeltiden som en besökare 

tillbringar är en timme per dag. Allt det här är under ett år efter att Twitch.tv startades upp.

Sean Plott (Saw et al., 2012) säger att han tror att anledning till att eSport har utvecklats så pass 

mycket  den  senaste  tiden  beror  på  utvecklingen  av  streamteknologin.
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3. Relaterad forskning

Utifrån den relaterade forskning som vi har scannat igenom har vi funnit två kategorier som skiljt  

sig mer än andra eftersom de pratas om väldigt frekvent. Dessa två är eSportens framväxt samt 

Streaming & Åskådare. 

3.1. eSportens framväxt
Idag är det många som anser att eSport inte bör kallas för sport utan istället ska heta något annat 

men i  den akademiska världen så har en definition på eSport  inte  fastslagits  (Wagner,  2006). 

Wagner menar också på att det behövs en definition för att etablera vad det är man talar om i den  

akademiska världen när man forskar om och kring fenomenet eSport.

Han jämför detta med att under industrialiseringen värderades ens fysik som mest dominant i 

samhället och det medförde att forskare och akademiker fick ett regelsystem över hur man mätte 

och skrev om tävlingsdeltagare. Wagner berättar också om hur eSport kan tolkas som en logisk och 

oåterkallelig  följd  av  att  industrialiseringen  byttes  ut  till  dagens  informationsålder.  Wagners 

(2006) definition kom fram till att bli:

“eSport is an area of sport activities in which people develop and train mental or physical 

abilities in the use of information and communication technologies”. (sid. 3)

I en uppsats från Malmö Universitet diskuteras det om hur spelandet av dator- och tv-spel har setts 

som en negativ inverkan på någons liv och vuxna vill inte att barn ska hålla på med det. Det har  

varit påtryckningar i medier om hur dåligt det är att spela datorspel och tv-spel då det ansågs som 

något negativt under tiden som att vara ute och sparka fotboll var något positivt. Detta var under 

tiden som tv- och datorspel var relativt nytt. Idag ser vi på spel med lite mer öppna ögon och det  

anses som mindre barnsligt att spela spel idag än vad det gjorde för några år sedan (Jönsson, 

2007).  Wagner’s  definition nämns i  denna uppsats  och Jönsson menar att  användandet  av en 

definition medför problem då det kan finnas aktiviteter som inkluderas eller utelämnas i en sådan 

definition. Jönsson (2007)  väljer att istället säga “sport is what the sports ‘world’ (athletes, sport  

journalists, sport spectators etc) consider as sport” (s. 23). Han fortsätter med att säga att under 

tiden som vi i Sverige kanske inte än har erkänt eSport som en riktig sport än så finns det länder så 

som Kina, Sydkorea, Ryssland, Ungern och Danmark som har ett officiellt eSportsväsen som har 

sagt att det är en sport och att det är etablerat i deras “sportvärld”.

En studie har gjorts som påkallar en omvärdering på relationen mellan datorspelande, media 

och sport för att passa bättre in i det moderna samhället. Författaren (Hutchins, 2008). menar att, 

när man pratar om datorspelande och sport, kan man inte tänka på termer som media och sport 

utan han menar att det är när media är sport.

Vidare sägs att eSport, precis som vanlig sport, så filmas matcher mellan lag eller spelare, med 

kommentatorer, för att sedan visas till en publik. Likheterna fortsätter att visa sig när han jämför 

hur det kommersiella inverkan inom traditionell sport och hur det har utvecklats otroligt mycket. 

Det efterliknas likväl inom eSporten men den stora skillnaden påpekas då traditionell sport inte är 

beroende av att media ska användas, under tiden som eSport alltid är beroende av datakod och ett 

digitalt gränssnitt.

I artikeln hävdas även att träning, lagarbete, aggression och felfri prestation är tecken på högsta 
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nivåns tävlande inom en sport och även det är element som är viktiga inom eSport. Även om det är  

minimal fysisk aktivitet förutom snabba handrörelser och fingerarbete så ställs samma krav som vi  

nämnt ovan.

Ett problem som påpekas är att bli kulturellt godkänd som professionell eSportare och det är  

svårt med tanke på vad de gör inte passar in under någon av de aktuella katergorierna - sport,  

media  eller  datorspelande.  Två  intervjuer  med  professionella  eSportare  nämns  där  båda 

journalisterna kan identifiera att eSportarnas skicklighet, dedikering, deras prispengar och stöd 

och  bekräftelse  från  eSportsscenen  gör  att  det  är  som idrottsmän,  men  ingen  av  dem  kan 

bestämma om de kan klassas som professionella sportutövare (Hutchins, 2008).

3.2. Streaming & Åskådare
Streaming  har  senaste  året  fått  väldigt  stor  tillväxt  och en väldigt  nylig  studie  har  gjorts  utav 

Twitch.tv,  som  är  en  av  de  största  live  streamingplattformerna  av  datorspelande.  Den  visade 

framförallt på att kurvorna på antalet åskådare under en streamingsession följde tydliga mönster, 

tillsammans med andra resultat som anses vara viktiga delar för aktörerna inom communityn:  

åskådarna, de professionella spelarna, deras sponsorer, spelutvecklare och så vidare (Kaytoue et 

al., 2012). 

En sak som inte alltid finns i åtanke kring exempelvis stora eSportarrangemang är åskådarna. 

Under eSportsturneringar är det självfallet utövarna som ligger i fokus men låt oss inte glömma 

bort att sporten blivit ett stort fenomen på grund av åskådarna. Så vad får egentligen åskådarna ut 

av att kolla på spelandet istället för att spela själva?

Inget, kan man tycka men enligt en studie som utförts vid University of Washington  (Gifford 

Cheung. Jeff Huang. 2011), så föredrar de flesta av åskådarna att kolla på matcher istället för att 

spela själva. De jämför åskådarna för eSport med andra åskådare som kollar på traditionell sport 

och fastställer att det inte finns några större skillnader i hur en person upplever eventet. På båda 

sidor fanns det faktorer som var viktiga för en åskådare när de tittade på en match och det var 

exempelvis personen eller lagets bedrift, drama, flykt från verkligheten, kunskap om spelet, fysiska 

färdigheter och den sociala delen.

Som vi kan se om den relaterade forskningen så har inte vi hittat något som kan hjälpa oss med 

hur man blir professionell eSportsutövare och hur seriösa aktörer inom eSportsindustrin är. De 

studier som gjorts handlar generellt om vad eSport är och hur de kan påverka personer på olika 

sätt samt definitioner kring hur fenomenet bör benämnas och betraktas.
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4. Metod

Vi har delat upp metodavsnittet i sex delar. Den första handlar om spelet SC och dess bakgrund och 

vi  valde  att  placera  den  delen  under  metodsektionen  för  att  det  är  den  spelserien  vi  har 

koncentrerat oss på i denna uppsats. Andra delen kommer behandla kvalitativ kontra kvantitativ 

metod. Tredje delen behandlar intervju-delen där vi beskriver varför vi valde att använda oss av 

intervjumetoden som vi gjorde och en kort förklaring till varför vi använder det riktiga namnet på  

personen vi har intervjuat. I fjärde delen pratar vi om medial datainsamling och vad det är. I den 

femte sektionen visar vi tillvägagångssättet vi hade och hur vi kom fram till  vårt resultat. Sista 

delen, metod- och källkritik, berättar vi om de tillkortakommanden som vi sett med vår metod och 

hur dessa kan förbättras.

4.1. StarCraft
SC är ett Real-time Strategy Game, RTS, som är utvecklat av Blizzard Entertainment och släpptes  

1998. Spelet går ut på att samla resurser för att kunna bygga ihop en armé och med hjälp av den 

eliminera sin motståndare. Det utspelar sig i en sci-fi värld och spelaren får välja att spela en av de  

tre raserna som finns tillgängliga, Zerg, Protoss eller Terran. Zerg är en insektsliknande alienras 

som  för  det  mesta  förlitar  sig  på  kvantitet  istället  för  kvalité  i  sina  arméer.  Protoss  är  raka  

motsatsen, den högteknologiska rasen som har dyra enheter men de är istället väldigt kraftfulla.  

Terran är en mänsklig ras som använder sig av skjutvapen och stridsmaskiner av olika slag för att 

övervinna sina  motståndare.  SC kräver  otroligt  mycket  av  spelaren,  allt  från  att  göra  de rätta 

besluten i väldigt stressade situationer, till att vara blixtsnabb med mus och tangentbord för att 

hinna med allt som skall göras för att prestera så bra som möjligt, samt att även kontrollera sina  

enheter rätt i stridens hetta.

Det här var spelet som växte sig enormt stort i det lilla, folktäta landet Sydkorea. Det började 

1998 på Internetcaféer där turneringar anordnas på lokal nivå  (Huhh, 2007) vilket allt eftersom 

utvecklades  till  nationella  ligor  och  lag  skapades,  att  TV-kanaler  skapades  som  enbart  sände 

StarCraft, och sedan även stor internationella turneringar och ligor.

SC fick, ungefär ett halvår efter det släpptes, en expansion, SC:BW, som utvecklade spelet ännu 

mer och utökade antalet strategier och spelstilar jämfört med vad som fanns tidigare. Det är den 

här expansionen av som är det självklara valet inom RTS eSports-sammanhangen för tiden, istället 

för  SC.  Drygt  ett  decennium  senare  så  lanserade  Blizzard  Entertainment  den  efterlängtade 

uppföljaren SC2. Under skapandet av detta spel var eSport en tanke, att utveckla så att SC2 skulle 

innehålla mer funktioner och andra inslag för att hjälpa att främja eSport mer än sin föregångare 

(Shea, 2008). eSportsscenen i  SC:BW dog dock inte ut på grund av lanseringen SC2, men den 

sträcker sig inte långt utanför Sydkorea medan många av spelarna som spelade SC:BW övergick till  

att spela SC2.

4.2. Kvalitativ vs Kvantitativ metod
Holme och Solvang(1997) pratar om att den kvantitativa metoden utförs som standard i form av 

enkäter, experiment, prover, frågeformulär m.m. där man samlar in data för att sedan analysera 

denna som statistiska metoder. Fördelen med att föra en kvantitativ undersökning kan vara att 

man kan tydliggöra en företeelse inom området. Under vissa omständigheter skulle det kunna vara 

så  att  det  också  går  att  använda  den  informationen  man  erhållit  till  att  applicera  till  andra 
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forskningar då kvantitativa metoder tenderar att lägga breda grunder.

Fortsättningsvis är kvalitativ forskning mer djupgående än kvantitativ forskning. Den utgörs till 

stor del av intervjuer och kännetecknas genom att man har ställt upp frågeställningar och riktlinjer 

till  intervjuer men som inte måste hållas på lika strikt nivå som i en kvantitativ metod. Denna 

metod är bra till att undersöka en idé man har och förhoppningsvis utveckla denna.

Vi  valde  att  använda  oss  av  en  kvalitativ  forskningsmetod  på  grund  av  att  det  kvalitativa 

angreppsättet  ger  oss  ett  mer  djupgående  fokus  för  hur  vi  ska  kunna  svara  på  hur  man  blir  

professionell eSportsutövare och hur seriösa aktörer är inom eSportsindustrin är.  Vi övervägde 

även kvantitativa metoder, till exempel enkäter men drog slutsatsen att det inte skulle ge oss den 

slags spets i data vi var ute efter för att kunna klargöra våra frågeställningar.

4.3. Intervju
En intervju syftar ofta till att, ansikte mot ansikte, ställa frågor till en eller flera personer kring det 

område som undersöks. Detta sker till stor del verbalt men kan också konverteras till textade frågor 

och  svar  som  exempelvis  enkäter  utgörs  av.  Vi  valde  att  använda  oss  av  den  verbala 

intervjumetoden.

Här hänvisar vi till Kvale och Brinkmann (2009) som menar att enskilda intervjuer är lämpligt 

att  göra  när  man  vill  undersöka  och  förstå  den  intervjuades  perspektiv  på  någonting  i  den 

intervjuade  personens  vardag.  Utifrån  vår  frågeställning  skulle  det  vara  rimligt  att  påstå  att  

kvalitativa intervjuer är det bästa sättet för oss att närma oss fenomenet. Inledningsvis spekulerade 

vi  kring att  tillfråga spelare om de skulle kunna skriva dagböcker och anteckna observartioner  

inom eSport. Efter ett övervägande kom vi fram till att sannolikheten att någon skulle ställa upp på  

det var väldigt liten då det är tidskrävande och kan anses som en för stor ansträngning under tiden 

som utövarna ska upprätthålla sin vardag. Den högsta förhoppningen vi hade var att göra ansikte-

mot-ansikteintervjuer och att använda multimediaverktyg så som Skype för de som inte bodde i vår 

geografiska närhet.

Några för- och nackdelar med intervjuer:

• Intervjuer behöver inte vara speciellt tidskrävande och är oftast lätta att genomföra.

• Med intervjuer får man fram bra data.

• Med ansikte-mot-ansikteintervjuer och filmade intervjuer (via t.ex. Skype) så kan man tolka 

och läsa kroppsspråk,  tolka ton på röst  och så vidare  för att  få ytterligare förståelse av 

svaren som den intervjuade personen ger.

• Intervjuer kan bli stela och generera dålig data beroende på hur frågorna är utformade och 

hur tillmötesgående personen man intervjuar är.

• Om man inte modererar intervjuerna på ett bra sätt så finns det risk att innehållet blir  

orelevant och tidsförödande.

• Det kan vara svårt att få tag på personer att intervjua.

Vi har valt att använda vår intervjuades persons riktiga namn för vi anser att det tyder på seriositet  

att kunna presentera ett aktuellt namn inom fenomenet. Vi har fått medgivande att vi kan använda 

hans fulla namn till denna uppsats.
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4.3.1. Urval för intervju
Vi valde att digitalt kontakta ett 30-tal personer som spelade i lag, samt fyra eSportslag 1 utanför 

Sydkorea som utövar och livnär sig på eSport. De personer vi kontaktade var medlemmar i någon 

av de fyra lagen och vi valde att kontakta dessa för att vi ville intervjua de mest seriösa spelarna. 

Många av  spelararna  kontaktade  vi  vid  flera  olika  tillfällen  men vi  fick  dålig  respons  på  våra  

förfrågningar om att ställa upp i en intervju och vi fick nöja oss med den enda personen vi fick tag 

på som ville ställa upp. Vi la även lite extra vikt på att kontakta spelare som fanns geografiskt nära 

oss då vi gissade att det var större chans att de skulle ställa upp i en ansikte-mot-ansikteintervju .

4.4. Medial datainsamling
Det är rimligt att anta att tryckta akademiska medier inte alltid tillför tillräckligt med information 

och data inom alla fenomen, framförallt inte i mer moderna och oupptäckta fenomenen så som 

eSport.  Detta anser vi på grund av bristen på forskning som är gjord inom fenomenet och att  

eftersom det är så lite gjort så finns risken att den forskningen håller fel inriktning, som det är i  

vårt fall. 

Efter  att  ha  försökt  att  samla  in  data  med hjälp  av  metoden nämnd i  sektionen  ovan,  och 

misslyckats att generera tillräckligt, så blev vi tvungna att försöka hitta kompletterande data till vår  

befintliga. Den data som återstod tillgänglig är den data som återfinns i diverse mediala kanaler. Vi 

identifierade att det bästa angreppssättet kunde liknas med en litteraturstudie.

Den mediala datainsamlingen har skapat oss en bra grund och förståelse för hur området eSport  

anses utifrån spelare,  kommentatorer,  turneringsarrangörer,  spelutvecklare  med mera.  Det  har 

gett oss en bra struktur på fenomenet utifrån dessa experters, professionella, utövares och/eller 

pionjärers åsikter och kommentarer inom området.

Eftersom den här tekniken inte är en vedertagen metod så insåg vi att, eftersom vi inte hade 

något klart tillvägagångssätt, det skulle underlätta vårt arbete om vi först upprättade en struktur på 

hur vi skulle gå till väg med vår mediala datainsamling. Vi delade in vår mediala datainsamling i 

fyra steg:

• Hitta data

• Sålla fram bra data

• Sålla fram relevant data till vårt arbete

• Sammanställa och analysera data

Som nämnt ovan så saknade vi tillräckligt med data för att kunna besvara våra frågeställningar på 

ett  tillfredsställande  sätt  vilket  innebar  att  vi  var  tvungna  att  undersöka  andra  metoder  för 

datainsamling än de angreppssätt vi redan fokuserat på.

4.4.1. Urval för medial datainsamling
För att kunna fastställa i vilka mediekanaler vi ska fokusera oss på, har vi till viss del använt oss av 

tidigare  erfarenheter  inom eSportsindustrin.  Av denna erfarenhet  har  vi  haft  en bra grund att  

starta på vilket innebär att vi snabbt kunnat hitta oss fram till djupare och mer inriktade källor för  

att kunna generera tillfredsställande data. Den kunskapen har primärt lett oss till att undersöka 

den  största  communityn  för  SC-serien, www.teamliquid.net,  från  Blizzard  Entertainment’s 

1 Dessa lag är några av de största inom eSporten i StarCraft utanför Sydkorea. De kan jämföras inom deras 

egen scen med exempelvis fotbollens Manchester United eller Real Madrid.
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hemsida. Vi har även tidigare vetskap inom fenomenet eSport vilket har lett oss till att vi kan 

anta att vi kan hitta information på tävlingars och turneringars hemsidor, eftersom vi vet att många 

intervjuer görs under dessa tävlingar och turneringar. Dessa exempel på vart ifrån vilka källor vi 

använt oss av, har också lett oss vidare till  andra mediekanaler så som, Sloan Sports Analytics 

Conference (SSAC), en National Geographic dokumentär, inspelningar av andra konferensbidrag, 

diverse podcasts och webbsända program.

4.5. Tillvägagångssätt
De två sektionerna nedanför behandlar hur vi gick till väga för att kontakta personer som arbetade 

inom eSport. Delen som beskriver intervjun visar hur vi gick tillväga för att försöka hitta personer 

för intervjuer.

Den andra delen, medial datainsamling, behandlar vår teknik som vi kom att använda när vi 

sökte  efter  och  analyserade  den  information  som  fanns  på  Internet  om  eSport.  Här  har  vi  

strukturerat upp den i fyra steg som vi följde i vår process.

4.5.1. Intervju
De olika sätten som vi  kontaktade spelare  på var med privata meddelanden via Team Liquids 

hemsida  där  det  finns  att  tillgå  adresser  till  de  flesta  professionella  spelare.  På  detta  sätt 

kontaktade vi ett 30-tal spelare och fick endast tillbaka ett svar av en spelare som krävde ersättning 

för sina tjänster, och tyvärr tack vare vår pressade budget för projektet kunde vi inte erbjuda något 

sådant.  Under  samma tid hade vi  också valt  att  kontakta några få utvalda svenska spelare via  

Facebook med meddelandefunktionen som finns tillgänglig, men utan framgång.

Till de lagen som vi kontaktade skickade vi mail till två av dem, till den kontaktadress som vi 

ansåg var lämpligast. De två andra lagen som blev kontaktade hade inga officiella mailadresser 

utan  där  använde  vi  istället  oss  av  ett  kontaktformulär  som  fanns  tillgängligt  på  deras  egna 

hemsida där vi fick skriva in vår egna mailadress och hoppas på att de kontaktade oss tillbaka. Vi  

erhöll endast svar från ett av lagen. Detta svar skickade vi en följdfråga på men vi fick aldrig något 

svar. Det var första gången vi försökte kontakta personer inom eSport. Andra gången vi försökte 

kontakta spelare var via SC2 klienten,1 och där koncentrerade vi oss på ca 15 olika spelare men fick 

enbart svar av en person som var villig att ställa upp på intervju.

Den spelare  vi  fick  tag  på är  Tim Olsson  som går  under  smeknamnet  “merz”  i  den digital  

världen. Han är med i eSportslaget Team Dignitas. Olsson har under sin nästan två år långa karriär  

i Team Dignitas deltagit i stora turneringar som MLG och Dreamhack.

Vi stämde träff med Olsson och vid intervjun använde vi oss av ett frågeformulär som vi sedan 

tidigare sammanställt. Under intervjun fick den intervjuade till stor del tala fritt men till och från 

har vi styrde tillbaka honom på det spår som vi ville att intervjun skulle rikta in sig mot, för att  

intervjun inte skulle bli alltför ostrukturerad.

4.5.2. Medial datainsamling
Den bästa data vi hade att tillgå finns i mediala kanaler, så som speltidningar, tidningsartiklar, 

hemsidor  för  större  eSportsorganisationer,  dokumentärer,  videointervjuer  samt  ett  par  andra 

källor.

Eftersom den teknik vi använder oss av i vårt arbete inte är en vedertagen metod kände vi att vi  

1 Inne i SC2-klienten kan man skicka meddelanden mellan personer som har en användarprofil och det var 

det vi gjorde.
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behövde etablera en struktur på hur vi  skulle gå tillväga för att  kunna åstadkomma ett  så bra 

resultat som möjligt. Vi valde att dela in vårt angreppssätt i fyra steg:

• Hitta data

• Gallra fram den bra datan

• Gallra fram den relevanta datan för vårt arbete

• Sammanställa och analysera data

De här fyra stegen kom vi fram till att det skulle ge oss de bästa resultaten för att kunna generera  

en bra mängd data som ändå är relativt pålitlig med tanke på våra källor.

Hitta data
Det inledande steget i vår teknik handlade om att undersöka vart det går att hitta data som kan 

tänkas vara intressant till vårt arbete. Med tanke på vår tidigare erfarenhet ansåg vi att det var  

rimligt att anta att de mest resultatgivande mediakanalen att börja att söka på var via Internet. 

Detta är grundat på att den mesta informationen som publiceras, skriftligt,  filmat, ljudinspelat, 

nästan uteslutande hamnar på Internet.

Fortsättningsvis  ansåg  vi  även  att  det  var  rimligt  att  anta  att  den  källor  som  tillför  mest 

information inom fenomenet  eSport  är  communities  med tanke på avsaknaden av  en officiellt 

erkänd samlingsplats för eSport, på ett sätt som Eurosport eller ESPN är en samlingsplats för sport 

i allmänt inom TV-mediet.

Efter  att  ha  fastställt  dessa  antaganden  så  hittade  vi  oss  hastigt  fram  till  den  ledande 

communityn  och  den  största  inofficiella  samlingsplatsen  inom  SC,  nämligen  Team  Liquid 
1(www.teamliquid.net). Via denna hemsida hittade vi mycket information som har lett oss vidare 

till andra källor, mestadels är det till hemsidor för större turneringar eller tävlingar där intervjuer 

och/eller utfrågningar har ägt rum under dessa evenemang. Den andra tydliga riktningen vi fick av 

att  undersöka  denna community  var  riktat  mot  intervjuer  och liknande som har  lagts  upp på 

diverse videodistrubitionssidor, så som Youtube.com.

Från Team Liquid hittade vi även länkar och rekommendationer som var intressanta för vårt 

arbete vidare till en dokumentär så som en dokumentär gjorde av National Geographic, ett par 

inspelade bidrag till olika konferenser, mest nämnvärd är eSports: The Future of Competition från 

konferensen SSAC, samt podcasten  State of the Game,2 och en webbsänd analysshow vid namn 

Day[9] Daily3.

Vi ansåg att vi var färdiga med det här stadiet i vår process när vi samlat ihop en ansenlig mängd 

data bestående av:

54 intervjuer, från 10 minuter till 30 minuter långa.

Två konferensbidrag, från 30 minuter till 60 minuter långa.

67 stycken avsnitt av podcasten State of the Game, uppskattningsvis är avsnitten i genomsnitt 

120 minuter vardera

1 Ett eSportlag som själva tagit på sig att, på deras hemsida, länka streams till personer när de är aktiva.

2 En podcast, som sänds en gång i veckan, med fem stycken eSportsprofiler inom SC, ibland även med en  

gäst, som diskuterar veckans händelser.

3 En webbsänd podcast som sänd 4-5 gånger i veckan där Sean Plott presenterar olika strategier, diskuterar 

nyliga turneringar, kommenterar matcher och liknande.
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Ett avsnitt av Day[9] Daily, 120 minuter långt

En  National  Geographic  dokumentär  vid  namn  StarCraft:  World  Cyber  Games  2005,  47  

minuter långt.

Gallra fram den bra datan
Nästa steg för oss var generering av data att gallra den data vi fått fram för att kunna avgöra vad  

som kan anses som bra data och kan vara användbar i vårt arbete. Denna del kändes hjälpsam att 

ha inkluderat i vår struktur på grund av ett par anledningar:

• En stor del av de intervjuer vi scannade igenom var intervjuer från diverse tävlingar eller 

turneringar och precis som i vanlig sport så handlade stor del av dem genomgående om just  

det  evenemanget,  hur  det  har  varit,  hur  det  har  gått  för  den  aktuella  spelare,  hur  den 

aktuella spelaren förväntar sig att tävling/turneringen ska gå, och så vidare.

• Många av de intervjuer vi undersökte innehöll väldigt bristfällig journalistik. Det hände att 

frågorna  som ställdes  var  väldigt  dåligt  formulerade,  helt  orelevanta  och dylikt  och  det 

hände även att frågorna var helt taget ur kontexten av intervjun. Detta gjorde att vissa av 

intervjuerna upplevdes som ett totalt journalistiskt misslyckande. Ibland uppfattades det 

som att det var journalisten som själv valde vad denne kände för att prata om helt utan att  

ha förberett eller planerat intervjun.

Den resterade datan, utöver den som föll under dessa två punkter, bedömde vi hålla tillräckligt hög 

kvalité för att vara användbar för oss.

Gallra fram den relevanta datan för vårt arbete
Den här delen består av att, från den data vi genererat, gallra fram den data som är relevant för att  

kunna svara på vår frågeställning hur man blir en professionell eSportsutövare samt hur seriösa 

aktörer inom eSport är.

Vi tog den data vi genererat under tidigare steg och utvärderade den ifall den kommer att tillföra 

oss hjälp. Detta gjorde vi genom att noga studera allt material medan vi samtidigt noga undersökte 

om, och i så fall hur vi kan använda den datan för att kunna svara på vår frågeställning.

De resultat vi såg här relativt snabbt var att nästan alla av de intervjuer som hade passerat de  

tidigare steget i vår process ställde sig i väldigt stark kontrast vad gällde journalistarbetet. För det  

mesta  så  upplevdes  det  väldigt  genomarbetat  och  förberett  vilket  gav  väldigt  positiva  och 

informativa intervjuer.

Vidare så när vi undersökte podcastserien State of the Game så kunde vi efter ett 20-tal timmar, 

ungefär 10 avsnitt, dra slutsatsen av att, även om informationen som diskuterades där höll väldigt 

hög kvalité och var väldigt relevant inom SC, var den inte aktuell för oss då den sällan behandlade  

ämnen som skulle hjälpa vårt arbete. Vi var därför tvungna att gallra bort denna källa på grund av 

att  vi  arbetar  under  en hård  tidspress  och inte  kan  avvara den  tid  det  skulle  ta  att  analysera 

samtliga episoder.

Sammanställa och analysera datan
Det avslutande skedet av vår datainsamlingsteknik var att ta ut den data vi genererat i tidigare steg, 

sammanställa den för att sedan påbörja analysen. Vi granskade genomgående den data vi insamlat 

för att  se om vi kunde identifiera tydliga grupperingar på datan för att vi  lättare skulle kunna  

hantera och sammanställa den vilket underlättar för analysen.
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Vi tog vår inspelade intervju och transkriberade denna på ett google mail-dokument för att vi 

skulle få tillgång till texten vart vi än befann oss. Sedan gick vi igenom all text och tog ut det som  

var viktigt för att få svar på hur seriösa eSportare är och hur man blir professionell en professionell 

utövare.  Det  föll  oss  naturligt  att  dela  in  intervjun  med  Olsson  i  relevanta  kategorier  för  vår 

frågeställning.  Efter  att  ha  gjort  det  i  intervjun  så  delade  vi  in  den  mediala  datan  i  samma 

kategorier. Detta gjorde vi för att underlätta att se mönster i den data vi genererat.

Vi jämförde vad personer sa under intervjuer som vi hittat på Internet med vad Olsson själv sagt 

om hur han upplever saker och ting. Vi analyserade hur mycket svaren på samma fråga skiljde sig 

mellan  vad  Olsson  sagt  i  sin  intervju,  och  vad  vi  kunde  se  från  att  analysen  av  den  mediala  

datainsamlingen.

4.6 Metod- och källkritik
Vi är medvetna om att en intervju med en person, oavsett hur bra den är, inte är tillräckligt mycket  

för  att  kunna  etablera  någon  form av  påstående  kring  hur  eSportare  tycker  och  tänker  kring 

fenomenet.

Vad vi  har valt  att  kalla  för medial  datainsamling är  inte en vedertagen metod,  vilket  vi  är 

medvetna om, utan något som vi valt att sätta en rubrik på då vi arbetat på ett strukturerat sätt. Vi  

anser att tekniken medial datainsamling beskriver bäst hur vi har gått till väga utan att upprepade 

gånger behöva förklara vad vi menar.

En negativ del kring denna metod är att vi inte kunnat styra vilka frågor som användes i de 

intervjuer som vi undersökt vilket har lett till att mycket intervjuer har kastats. Som vi nämnde 

tidigare var mycket av datan orelevant och det ledde till att vi spenderade mycket tid åt att försöka 

hitta bra, informativa, relevanta och hållbara intervjuer. Problemet där låg i att vi inte visste vart  

datan gick att finna då det inte finns en officiell databas som samlar information om eSport.

Den  data  som  vi  samlat  in  via  medial  datainsamling  är  utan  diskussion  inte  pålitlig  inom 

akademiska kretsar av uppenbara skäl. I de intervjuer, dokumentärer, podcasts och konferenser 

som vi analyserat finns ingen akademisk bakgrund och det som sägs är vad de personerna känner 

och/eller  har  upplevt.  Det  finns  så  klart  vissa  skillnader  i  exempelvis  SSAC  konferensen  då 

delägaren av MLG pratar om siffror i deras ökning av publik men det ger inte oss heller väldigt  

starka ståndpunkter. Det går att fundera på om det går att argumentera för att man kan anse att  

deltagarna i panelen1 på den konferensen kan anses vara experter inom området eSport med tanke 

på att forskningen inom fenomenet är väldigt begränsad.

1 Mike  Morhaime  (en  av  grundarna  av,  och  VD  för,  spelföretaget  Blizzard  Entertainment).  Sundance 

DiGiovanni (en av grundarna av, och VD för, turneringsorganisationen Major League Gaming). Alexander 

Garfield  (VD  för  laget  och  spelorganisationen  Evil  Geniuses).  Sean  Plott  (VD  och  grundare  för  det 

Internetbaserade SC2 edutainment-programmet Day[9]-tv).  Stuart Saw(Direktör för Channel  Partners 

vid privatföretaget Streamworks International).
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5. Resultat/Analys

Här presenterar vi den information vi fått ut från att analysera vår data och vi har ställt upp detta  

med vår frågeställning som grund och sedan vidare har vi  delat  in dessa i  underrubriker efter 

mönster vi upptäckt under vår analys.

5.1. Vad krävs av en person för att bli professionell eSportsutövare

5.1.1. Färdigheter

“Starcraft is incredible as a game, think about that, that it is a game that requires as much 

mental strength as a chess grandmaster, trying to figure out all the different  strategies and 

the right way to respond and all these little adjustments you make ingame and all the various 

possibilities. And on top of that you need to have the dexterity of a musician to have your  

fingers obey your brain. You want them to do what you tell them, which is a surprisingly hard 

thing to do. Your brain can want it all it want but if you haven’t trained your hands to do it, 

it’s not gonna come together. So you need your brain and dexterity and merge them together.” 

(Plott, 2010, 1:32:03)

Som beskrivet ovan, ser vi att det krävs det väldigt många och utvecklade egenskaper för att kunna 

prestera på högsta nivå inom SC. I vår intervju pekade Olsson (personlig kontakt, 14 maj, 2012)  på 

liknande åsikter. Han sa att vad som hjälpt honom att hamna på en hög nivå fort berodde till stor 

del  på att  han spelat  liknande spel  i  8-9 år  innan.  Det  här tillsammans med att  utveckla  bra,  

grundläggande  förståelse  för  spelet,  tillräcklig  snabbhet  och  bra  hantering  av  grundläggande 

uppgifter  inom spelet anser  han är  de  första  stegen.  Då den nivån  är  uppnådd menar  Olsson 

(personlig  kontakt,  14  maj,  2012)  att  det  som  avgör  spelarna  av  en  sådan  kaliber  är  deras 

beslutsfattande, precis som Plott (2010) även påpekar är en viktig komponent. En serie tester för 

att jämföra en professionell spelare och en amatör visar på att den professionella spelare använder 

den delen av hjärnan som tar instinktiva beslut medan amatören inte gör det utan tänker över sina 

beslut (National Geographic, 2010). Olsson (personlig kontakt, 14 maj, 2012) menar att genom att 

arbeta fram så att hjärnan tar så många beslut som möjligt instinktivt så istället för att behöva 

tänka över sina beslut så kan han fokusera på viktigare saker.

Att många slutar för att de aldrig kommer förbi steget från att vara en av de bästa amatörerna  

och till att bli professionell spelare, anser Olsson (personlig kontakt, 14 maj, 2012) är på grund av 

att de tappar modet, det blir helt enkelt för svårt. Han påpekar dock inte att det här nödvändigtvis 

är  en dålig företeelse då väldigt många som slutar spelar ofta fortsätter  att  titta på eSport och 

StarCraft vilket är otroligt viktigt så att åskådarbasen förblir stor. Robinson  (Robinson, 2012) står 

av samma åsikt då han beskriver hur han älskar att spela, kommentera och coacha men har valt att  

fokusera på att spela för att det inte genomförbart att släppa spelandet under en tid för att sedan  

återkomma och förvänta sig att slå sig in på högsta nivå.
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5.1.2. Stöd från omgivningen

“Having  a  supportive  family,  having  a  Starcraft  family,  have  been  instrumental  to,  like  

everything”. (Plott, 2010, 29:39)

Det är många som håller med om det citatet, även om det nödvändigtvis inte stämmer att familjen 

stödde dem från första dagen.

Olsson (personlig kontakt, 14 maj, 2012) fick inte stöd från föräldrarna i början utan de tyckte 

att han bara slängde iväg sin tid, men så snart det visade sig att han kunde få betalt och försörja sig  

på eSport vände synen på företeelsen och vid tillfället för den personliga kontakten med Olsson 

påpekar han att hans föräldrar tycker det är roligt att han kan försörja sig på eSport. National  

Geographic (2010) berättar om Seo Ji “XellOs” Hoon och hur hans mamma inte tillät han spela så 

han smög upp på nätterna för att göra det. Senare i dokumentären visas ändå hur otroligt tacksam 

han är över sin mamma då han, efter sin första stora turneringsvinst, gråter på scen, tackar sin 

mamma och säger att han aldrig skulle ha varit där han är utan henne.

Robinson (Robinson, 2011) säger att han inte skulle klarat sig så långt som han gjort om det inte 

hade varit för sin beundrarskara och laghus som står bakom honom. Han menar att det känns som 

att han spelar för andra personer likväl som han spelar för sig själv, vilket han gillar.

Vi ser tydliga trender på att Sydkorea är det land som folk anser är det land man bör resa till för  

att bli  en bättre spelare. Robinson  (Robinson, 2011) påpekar att det finns spelare så som Greg 

Fields som bevisar att man inte måste åka till Sydkorea för att prestera på toppnivå men han säger 

att det kan vara en fördel att åka då scenen i Sydkorea är den mest prestigefyllda.

En annan del som påpekas är viktig, är att jobba för communityn för att hjälpa den växa. Att 

stödja streama, twittra mycket och inte bara för att  stödja sig själv eller sitt  lag,  utan att  även  

främja andra spelare och andra lag, även om det kan anses som konkurrenter så är det en sak som 

utvecklar hela communityn vilket är något som alla tjänar på. Att ta eSport riktigt seriös och att 

trycka på för att nå nya höjder för att bidra till utveckling är något som alla inom industrin borde 

ägna sig åt (Robinson 2011; McDaniel, Plott, Riley, Wasieleski, 2012).

5.1.3. Rutiner och förberedelser
Många spelar i laghus och vissa menar att stödet och hjälpen som de får från sina lagkamrater,  

vilket många tycker är en bra resurs att ha, och det är mycket värt att kunna ta hjälp av spelare som  

är mer erfarna  (Robinson, 2011;  Lucchesi,  2012; Loranger,  2012). Det finns andra spelare som 

tycker att tanken bakom laghus är bra eftersom spelare ofta tenderar att vara relativt lata och falla  

in i dåliga vanor, men det är dåligt utfört och istället fungerar det bättre att träna självständigt om 

man lever en sund livstil med rutiner (Wünsch, 2012).

Vi kan se likheter med vad Olsson (personlig kontakt, 14 maj, 2012) säger då han tycker att det 

största problemet han nu har med sin vardag är att hitta rutiner, till exempel nämner han att hans 

dygnsrytm är väldigt dålig. Han försöker hålla som mål att träna minst 8 timmar varje dag men 

tycker det är svårt att göra då han anser att det är svårt att hålla sig till en bra rutin.

När spelare förbereder sig inför en stor turnering så gör de det på olika sätt och något som vi  

sett att några av de vi kollat på har gemensamt är att de tränar betydligt mer inför en turnering än  

under tiden mellan de stora turneringarna. Exempelvis så nämner Olsson  (personlig kontakt, 14 

maj, 2012) under vår intervju med honom att det handlar om att spela så mycket som möjligt och 

behålla tänket runt spelandet inför turneringar.  Lucchesi  (2012) berättar att  inför GSL Code S 

Season 2 spelade han ungefär 12 timmar om dagen och hade problem att sova för att han var så 
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fokuserad på spelet och vad han skulle göra. Han berättar även hur han tränar tillsammans med en 

av de spelare som bor i samma teamhus i Sydkorea. I träningsperioden inför WCG 2007 berättar  

Plott (2010) hur han tränade från 10 på morgonen till 3 på natten med raster endast för lunch och 

middag. Även han understryker hur viktigt det var för han att träna med partners för att förfina 

detaljerna i spelandet.

5.2. Hur seriösa är övriga aktörer inom området?

5.2.1. Pengar och lön
Garfield (Saw et al., 2012) och National Geographic (2010) berättar att det kostar upp till $1 miljon 

för att underhålla ett lag inom SC2 per år. Garfield förklarar vidare att inkomstkällan för dessa  

pengar nästan uteslutande har under en lång tid varit sponsorer men att under senaste tiden har, 

på grund av utbredningen av eSport och den utökade åskådarbasen, andra alternativ växt fram. 

Försäljning av märkesvaror från deras team har växt med 1000% det senaste året samt även att  

streaming  har  genererat  en  betydande  mängd  pengar.  Dock  så  understryks  att  sponsorer  är 

fortfarande den primära källan för inkomst.

Plott (Saw et al., 2012) förklarar hur han använder sig av en modell som han kallar ‘Voluntairly 

Subscription’ vilket innebär att åskådare till hans webbshow har möjligheten, om de vill, att donera 

pengar till honom. Detta ger ingen nämnvärd förmån men det hjälper han att kunna fortsätta med 

sin webbshow utan att ta betalt för den, och han förklarar vidare att det gör att åskådarna känner  

en viss delaktighet och ägandeskap över innehållet.

DiGiovanni (Saw et al., 2012) berättar hur MLG under det kommande året kommer ha över $1 

miljon i prispengar på sina turneringar, den senaste de hade var det $26 000 samt utgifter för 

resor till nästa MLG-evenemang för de spelare som placerade sig på de 16 första platserna. Olsson 

(personlig kontakt, 14 maj, 2012)  menar på att prispengar är en del av hans intäkter, men inte 

enbart av större turneringar utan även mindre turneringar och tävlingar som är lättare att placera 

sig högt i samt att de spelas mycket mer frekvent än de stora evenemangen. Utöver det här berättar  

han  hur  hans  resterande  intäkter  primärt  kommer  från  att  streama,  och  även  att  erbjuda 

privatundervisning  i  SC2.  Vi  genomförde  en  kortare  undersökning1 på  att  fenomenet  om  att 

undervisa SC2 och upptäckte att det var flertal andra spelare som erbjöd denna tjänst.

5.2.2. Om Teams
Många  av  de  personer  vi  har  granskat  har  pratat  gott  om  deras  lag  och  stämningen  mellan 

lagkamrater uppfattas vara goda (Lucchesi, 2012; Robinson, 2011; Olsson, personlig kontakt, maj 

14, 2012).

Inom eSporten menar Loranger (2012) att det förekommer tomma löften så som att spelare inte 

får saker som de blivit lovade av sina lag. Det finns undantag som Olsson  (personlig kontakt, 14 

maj, 2012) belyser då exempelvis Team Dignitas inte utlovar så mycket till sina spelare men håller 

det som de lovat, vilket han ser som bättre än om det vore tvärtom. Vidare menar också Olsson 

(personlig kontakt, 14 maj, 2012) om att vissa lag tar ut en procentdel från det spelare får in från 

bland annat deras streams eller prispengar och detta påstående styrks också från Garfield som är 

en av grundarna till en av de största eSportsorganisationerna utanför Sydkorea (Saw et al., 2012).

Garfield tyder på att det idag är svårt att veta hur man ska placera en eSportsorganisations 

1 Vi studerade streams av professionella spelare och såg att  det var många som påpekade att  de också 

erbjöd coaching.
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pengar  för  det  är  svårt  att  veta  vad  som  kommer  att  generera  en  vinst.  Inom  eSport  håller  

organisationer fortfarande på att försöka hitta sin plats i industrin. För det mesta finns det inte bra 

etablerade kontakter mellan till exempel eSportsteam och turneringsorganisatörer. Detta innebär 

en  avsaknad  av  data  för  att  kunna  avgöra  hur  mycket  vissa  investeringar  är  värda  för  en 

organisation som Garfield’s vilket innebär att det är en väldigt fragil bransch. Problemet står i att 

han inte kan redogöra för sina sponsorer hur mycket exponering deras märke kommer att få under 

en given satsning vilket innebär att det blir svårt att argumentera för att få de mängder pengar han 

är ute efter. Det här har lett till att hans organisation har startat upp en egen turnering och en egen 

mediakanal för att kunna säkerställa sådan data. Han menar dock att kommunikationen mellan 

eSportsorganisationerna håller på att utvecklas så ovannämnda problem borde minska. (Saw et al.,  

2012)

5.2.3. eSportsevenemang
Plott (McDaniel,  Plott,  Robinson,Wasieleski,  2012) menar att om det dyker upp såpass mycket 

turneringar  att  toppskiktet  av  proffsen bara  är  med i  top-notch turneringarna så  kommer det 

främja de spelarna som är “up and coming” då de kan vara med i några av de större och sen de  

mindre turneringarna, för att visa vad de går för.

Många personer inom området anser att det finns organisationer som inte håller tider i deras 

betalning  och  det  upplevs  som  oacceptabelt  av  många.  Det  nämns  att  det  förekommer  sena 

betalningar vilket kan bero på att sponsorer som sponsrar ett event är sena med pengarna de lovat  

arrangörerna (Olsson, personlig kontakt, 14 maj, 2012). Detta pratar andra personer om att det har 

förekommit sen tidigt i eSportens historia, redan i SC:BW. Plott menar att det är av yttersta vikt att 

betala de som ska få betalt, för att det skapar en bild av att organisationer anses som oseriösa och 

det  anses  som  tråkigt  att  personer  inom  branschen  måste  tjata  till  sig  sin  lön.  (Robinson, 

Fields,Plott, Bonnell, Wasieleski, 2012).

5.2.4. Åskådare & Fans
Morhaime (Saw, et al., 2012) berättar att SC inte skapades för att bli en eSportstitel utan målet var 

att skapa ett underhållande och tävlingsinriktat spel, istället var det eSporten som växte fram runt 

SC, framförallt i Asien. När Blizzard Entertainment sedan utvecklade SC2 visste de av det potential 

SC2 hade  för  att  bli  en  populär  eSportstitel  och  de  skapade  SC2  med detta  i  åtanke.  För  att 

åstadkomma detta så tog Blizzard stor hjälp av spelare, kommentatorer och andra profiler för att  

kunna fastställa saker som kunde hjälpa för att åstadkomma ovanstående förhoppning, så redan 

här  var  personer  från den  framtida  communityn delaktiga.  Olsson  (personlig  kontakt,  14  maj, 

2012) påpekar också detta genom att berätta att några av de mest populära spelarna som streamar 

inte nödvändigtvis är de bästa rent skicklighetsmässigt utan de levererar bra underhållning genom 

att kommentera sitt spelande mycket och de interagerar väldigt mycket med sina åskådare.

Vidare diskuterar Plott, Morhaim, DiGiovanni och Garfield (2012) om andra viktiga anledningar 

som de anser har varit grund för att SC2 blivit så populärt som det är. De största argumenten för  

detta menar de är att SC2 har en relativt låg inlärningskurva för att kunna förstå vad som händer, 

det är enkelt att lära sig vilket gör det underhållande att titta på. Att åskådare och spelare har 

samma  perspektiv  under  en  match  gör  det  naturligt  och  enkelt  att  förstå  matchflödet  som 

åskådare, om man tidigare har spelat SC2. Som tidigare nämnt tas det även här upp att en stor del 

av spelare som slutar spelar ofta fortsätta att titta på sporten. Diskussioner runt att SC2 utvecklar  

helt egna termer, så som ‘GG’  och ‘Force Fields on the ramp’  är ett annat ämne som tas och och 

som kan jämföras med att många traditionella sporter också har egna termer som är vida spritt om 
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deras betydelse. Exempelvis så vet nästan alla vad det betyder om någon ropar ‘MÅÅÅÅÅÅÅL’  i 

kontext av en fotbollsmatch, vare sig man är insatt i fotboll eller inte.

5.2.5. Streaming & Community

I feel like the keyword is participation, that is the key in this medium. Having any way for the 

community to get involved has been paramount. (Plott, 2012, 53:38)

Det här påståendet ser vi väldigt tydliga trender på, och att det kan stämma mycket väl till att vara 

en av de största anledningarna till att eSport och StarCraft’s utbredning. Plott  (Saw, et al., 2012) 

nämner ett exempel på hur MLG tillämpar detta genom att åskådarna får rösta fram vilka matcher 

de helst vill se under en turnering, eftersom sex matcher spelas samtidigt så kan inte alla visas för  

publiken.

Vidare ger Plott ett exempel på hur utvecklingen av streaming har hjälpt eSport att växa genom 

att  förklara hur  åskådarsiffrorna under  2011  har  växt  med 30% från månad till  månad i  hans 

egenproducerade webbsända analys-podcast.

DiGiovanni  håller  med  och  fortsätter  att  det  är  inte  förrän  nu  som  eSportscenen  har 

åskådarbasen, teknologin och plattformen (SC2) för att kunna etablera sig i en större omfattning. 

Vidare pekar han på att under de ~15 dagar per år som MLG sänds så är det de mest populära 

streamsen efter Apple och Netflix (Saw et al., 2012).

En annan del som påpekas är viktig är att jobba för communityn för att hjälpa den växa. Att 

stödja genom att streama, twittra mycket, och inte bara för att stödja sig själv och/eller sitt lag,  

utan att även främja andra spelare och andra lag, även om de kan anses som konkurrenter så är det  

en sak som utvecklar hela communityn vilket är något som alla tjänar på. Att ta eSport riktigt seriös 

och att trycka på för att nå nya höjder för att bidra till utveckling är något som alla inom industrin 

borde ägna sig åt (Robinson 2011; McDaniel, Plott, Riley, Wasieleski, 2012).

5.2.6. Framtiden för eSport
Organisationen KeSPA(Korean eSports Association1 kommer att konvertera från SC:BW till SC2 

och åsikterna kring det är väldigt spridda, ifall det här kommer att gynna SC2scenen och eSport 

som helhet. Detta beror på att, inom SC:BW så har KeSPA haft ett väldigt monopoliskt grepp om 

eSport-scenen i Sydkorea och eftersom scenen utanför Sydkorea knappt har existerat så betyder 

det  att  KeSPA  kunnat  styra  precis  som  det  har  behagat  dem.  Fields,  Stemkoski  och  Graham 

argumenterar  för  att  något  liknande  inte  kommer  bli  fallet  nu  då  KeSPA  officiellt  påbörjat 

samarbete  med  GOMTV  och  Blizzard  Entertainment  (McDaniel,  Fields,  Eklöf,  Stemkoski, 

Robinson, Graham, 2012; Loranger, 2012; Wünsch, 2012).

Vi ser ett genomgående tema på att denna konvertering av KeSPA tas emot positivt så länge 

KeSPA  sköter  sig  på  ett  bra  sätt  då  Sydkoreanska  top  SC-spelare  som  exempelvis  Flash  och 

Jeadong2 konverterar så kommer mest troligt en stor del av den Sydkoreanska åskådarbasen också 

att byta till SC2, vilket är väldigt lovande för framtiden (McDaniel et al., 2012; Loranger, 2012; 

Olsson,  personlig  kontakt,  14  maj,  2012).  Olsson  menar  också  på  att  det  finns  vissa  riktigt 

framgångsrika  spelare  i  SC2  som  har  konverterat  från  WarCraft  III:  The  Frozen  Throne, 

1 KeSPA är ett Sydkoreanskt företag som hanterar eSport i Sydkorea. De administrerar mer än 20 olika 

eSporter och sen Maj 2012 så har de också gått till att administrera SC2.

2 Två av de mest framgångsrika SC:BW-spelarna i Sydkorea.
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exempelvis  Johan  “NaNiwa  Lucchesi,  Marcus  “ThorZaIN”  Eklöf  och  Manuel  “Grubby” 

Schenkhuizen.
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6. Slutsats

I den här sektionen prestenterar vi kortfattat vad vi har kommit fram till i vår uppsats.

För att kunna prestera bra på hög nivå inom eSport som SC2 så tyder vår forskning på att det 

krävs  en uppsamling av  färdigheter  som måste  finslipas  och  samverka  under  en kort  stressad 

situation. Exempel på dessa färdigheter kan vara motorik, strategi, koncentration, stresshantering, 

multitasking, att vara snabbtänkt samt att vara snabb i fingrarna (Plott, 2010).

Att ha stöd från familj och nära och kära är det många som påstår att det är en viktig del i att de  

klarat av att ta sig så långt som de gjort  (Plott,  2012; Olsson, personlig kontakt,  14 maj, 2012; 

National Geographic, 2010; Robinson, 2011).

Det finns lag som äger specifika laghus där deras spelare får bo och träna vilket vissa ansåg som bra 

och/eller dåligt beroende på vem man frågade så där råder det tveksamheter kring ett enat tycke 

(Wünsch, 2012; Robinson, 2012).

Av alla de källor vi har hört kommentarer om hur det är i vederbörandes lag så påstår de att de 

trivs väldigt bra med sina lag och antyder att lagkänslan är en väldigt viktig del av utvecklingen 

som spelare. (Loranger, 2012; Lucchesi, 2012; Robinson, 2012; Olsson, personlig kontakt, 14 maj, 

2012).

Utvecklingen av streamingteknologin har varit  en givande faktor menar vissa och påstår att 

publiken  har  alltid  funnits  där  men att  det  inte  är  förän  nu,  när  teknologin  förbättras  såpass 

mycket som den har gjort det senaste året, som eSport kunnat växa sig stort (Saw et al., 2012).

SC och expansionen SC:BW skapades inte med tanken att det skulle bli en eSportstitel utan det  

växte upp runt spelet, framförallt i Sydkorea. Med Blizzard Entertainment’s andra spel i serien, 

SC2, menar Morhaime  (Saw et  al.,  2012) att  de hade eSport  i  tankarna under utvecklingen av 

spelet. 

Vidare talas det om hur SC2 har en relativt låg inlärningskurva för att kunna förstå vad som 

händer vilket gör det enkelt och underhållande att titta på. Det nämns att scenen har utvecklat sitt 

egna språk som är känt inom eSportscenen och att dessa uttryck, som ‘GG’ och ‘Forcefields on the 

ramp’ är vedertagna uttryck som används och utvecklas inom fenomenet (Saw et al., 2012). 

Det finns negativa saker inom eSport, som att vissa lag och turneringsorganisationer inte håller  

vad  de  lovar  deras  anställda  och  att  löner  och  prispengar  inte  betalas  ut  i  tid  eller  inte  alls 

(Robinson et al, 2012; Olsson, personlig kontakt, 14 maj, 2012).

Sponsorer betyder väldigt mycket för eSport och det finns svårigheter för lag att redogöra för  

deras  sponsorer  hur  mycket  exponering  deras  märke  får  under  en  given  satsning,  något  som 

Garfield påpekar (Saw et al., 2012).

Vi också tagit upp att lag kan kosta upp till $1 miljon per år i omkostnader vilket till största 

delen betalas av sponsorer. Att visa upp sina spelare med sponsorutrustning på event menar de är 

en stor del av att skicka iväg personer dit  (Saw et al., 2012; National Geographic, 2010; Olsson, 

personlig kontakt, 14 maj, 2012).

Det sista vi skrev om i analys och resultat var om den Sydkoreanska organisationen KeSPA’s 

sammarbete  med  Blizzard  Entertainment  och  GOM  TV,  vilket  har  möts  med  positiva  men 

reserverade åsikter då vissa menar att företagetshandlingar tidigare har varit oförutsägbara. Vidare 

så talar de om en positiv framtid så länge KeSPA lyckas få med tittarbasen då stora namn från 

SC:BW  konverterar  till  SC2.   (McDaniel,  Fields,  Eklöf,  Stemkoski,  Robinson,  Graham,  2012; 

Loranger, 2012; Wünsch, 2012; Olsson, personlig kontakt, 14 maj, 2012).

23



De viktigaste delarna vi har kommit fram till med vår forskning för att lyckas bli en professionell  

eSportsutövare är att inneha det nödvändiga färdigheterna som krävs för att kunna prestera på 

högsta nivå. Ett stöd av vänner, familj och andra person i sin omgivning upplevs även som en vital 

del, detsamma gäller att tillhöra ett team för att det hjälper utvecklingen som spelare tillsammans 

med ett par andra fördelar. 

Hur seriösa övriga aktörer inom området är så ser vi tydliga tecken på att det finns stora aktörer  

som anser att eSport är en bransch att satsa på. Blizzard Entertainment utvecklades med eSport i 

åtanke och för att det ska vara anpassat för eSport. Vidare tyder de enorma pengarna som rör sig i 

området  på  att  stora  organisationer  och  sponsorer  satsar  och  tror  på  det.  Att  Blizzard 

Entertainment har ingått ett samarbete med KeSPA är en vidare anledning, kanske det första steget 

för att eSport ska breda ut sig i resterande världen som det har gjort i Sydkorea.

Men vi har även sett att inte alla aktörer tar eSport på samma allvar, de organisationer som inte 

håller vad de lovar, inte betalar ut prispengar och så vidare.
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7. Diskussion

Under loppet av denna uppsats har vi gått igenom mycket om vad personer som är delaktiga i  

eSport på något vis anser hur de upplever olika delar av fenomenet samt vilka olika åsikter de har.

I den här uppsatsen verkar det möjligen som att det är väldigt mycket pengar i eSportsindustrin 

och som följd av detta kan personer lätt tro att spelare som tävlar i eSport tjänar mycket pengar, 

men så är inte alltid fallet. Olsson (personlig kontakt, 14 maj, 2012) menar att bilden är av hur 

mycket pengar en eSportarsutövare tjänar är skev. De flesta tror att spelare tjänar mycket pengar 

medan egentligen är det bara toppskiktet som gör det. Personer kontaktar ofta honom och ber  

honom om hjälp med speltekniker och så vidare. Detta menar han kan bli frustrerande eftersom 

han måste säga nej eller be om betalning och då tenderar folk att bli sura eller tro att han är en 

snåljåp när han egentligen bara försöker tjäna ihop sitt levebröd. Han påpekar fortsättningsvis att 

streamingen han gör kan räknas som gratis lektioner för att lära sig SC2 medan han fortfarande 

tjänar  pengar  på  det.  Olsson  (personlig  kontakt,  14  maj,  2012) beskriver  dock  att  om  han 

kommenterar sitt spelande medan han streamar tappar han mycket kvalité i spelandet, begår små, 

och onödiga misstag som han aldrig skulle göra i annat fall. Fördelen med att kommentera och 

interagera med sin åskådare är att han får fler åskådare, vilket genererar mer pengar. Han säger att  

det är en tydlig relation på låga tittarsiffror om man inte kommenterar, med undantag om man 

tillhör de absoluta toppen av spelare.

I Sydkorea är det inte helt ovanligt att toppspelare har samma sociala status som till exempel en 

toppspelare i Premier League har i Storbrittannien men de pengar som dessa spelare tjänar är inte 

jämförbart.

Olsson (personlig kontakt, 14 maj, 2012) anser att, trots mycket utveckling under senare tid så 

har eSport som industri fortfarande en lång väg att gå men med tanke på hur ung industrin är så är  

det förståligt. Det finns ett väldigt klart exempel på ett nyligen genomfört evenemang som var en 

rejäl  flopp,  Indian  Gaming  Carnival.  Det  stora  attraktionen  var  de  stora  prispengarna  som 

utlovades men evenemanget slutade i totalt fiasko med väldiga förseningar, bristfällig utrustning 

och planering samt en mängd av brutna löften om genomförandet av turneringen (IGC: How To 

Kill Indian E-Sports in 3 Days, 2012).

En väldigt intressant del av aktörerna inom eSport som Robinson (2012) är att kommentatorer 

har en väldigt framträdande roll inom industrin. Det finns ett antal kommentatorer som kan anses 

ha samma status som många av de mest kända spelarna. Detta kan ju kännas väldigt främmande 

jämfört med hur det är inom traditionella sporter då kommentatorerna för det mesta är bara är 

kända  för  väldigt  insatta  personer,  möjligen  också  ifall  de  är  före  detta  utövare  av  sporten. 

Robinson (2011) menar på att detta kanske kan bero på att spelare kan tappa popularitet då de inte 

presterar på den önskade nivån av sina beundrare, medan kommentatorer i princip inte kan begå 

några väldigt fatala snedsteg som gör att det tappar popularitet.

Under turneringen MLG Orlando när Robinson (2011) blir intervjuad anser han på att det går 

att se tydliga resultat av den satsning organisaitonen Evil Geniuses har gjort under turneringen. 

Han menar att de har satsat hårt med sin träning i deras laghus vilket märks tydliga resultat då det  

var tre spelare från EG som låg på topp åtta, varav en av EG-spelarna, Chris “HuK” Loranger, vann 

hela turneringen.

Vi hoppas denna uppsats har lett till att flera kan identifiera vikten av fenomenet eSport och att 

det finns otroligt mycket utrymme och behov av vidare forskning.
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Bilaga: Intervjumodell för intervju med Tim Olsson

Frågeformulär

När började du spela SC2?

- Har du spelat något annat spel innan? Professionellt?

- Ägnar du dig åt andra “nördiga” aktiviteter, t.ex. Magic, rollspel, Warhammer osv?

- Anser du dig som professionell? Hur länge har du gjort det?

- Hur är det att vara professionell e-Sportare? Hur bemöts du av folk när de får veta om det? Vad 

tycker dina föräldrar, flickvän(?), kompisar osv.

- Hur tycker du bilden av e-Sportare ses generellt av världen och vad tycker du om det? Har 

bemötandet ändat av ditt spelade sedan du blev sponsrad?

- Jobbar/pluggar du på sidan av SC2? Om ja, hur påverkar det din träning?

- Hur ser en normal dag ut för dig?

- Berätta hur du upplever den professionella SC2 scenen? Hur tycker du den “typiska” e-Sportaren 

är? Kan du beskriva?

- Har du många fans? Uppskatta!

- Brukar du svara på frågor utav fans? Tycker du det är roligt?

- Skiljer sig det bemötandet du får av communityn beroende på landet du befinner dig i? Hur?

- Hur mycket tränar du i SC2 per vecka? Skiljer det sig mycket i hur engagerad du är i SC2 

beroende på olika tillfällen? T.ex. att du spelar mycket mer på helger/mornar/kvällar, att du spelar 

mycket mer inför turneringar, eller att du spelar som mest då du tycker det är som roligast.

- Hur vad gör du under din träningstid? Rent ladder-spelande? Replays? Single player för att 

förfina builds? “Sparring” mot en speciell strategi med en “sparringpartner”? Studerande av en 

 speciell motståndare? Inriktning mot en speciellt matchup?

- Är du tävlingsinriktad? Hur viktigt är det för dig att vinna?

- Hur förbereder du dig inför tävlingar?
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- Vad tycker du är viktigt för att kunna prestera på högsta nivån inom SC2?

- Hur är det att vara i ett e-Sports team? Vilka har du varit med i?

- Hur är det i Team Dignitas jämfört med tidigare(?) team? Vad är fördelarna med att vara i Team 

Dignitas? Hur stor del av tävlingsvinster får du? Hur mycket av resor och andra kostnader behöver 

du betala? 
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