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Abstract 

Women’s underrepresentation within eSport is something that should be considered as 

a problem, but the game industry and gaming community excludes the women as a 

target group. In this essay we will explore the reasons behind women’s lack of 

involvement within eSport and competitive games, present the challenges they face 

when playing these types of games and what needs to be changed for a more uniform 

ground between the sexes. We chose to focus on the social aspects as to why girls stay 

away from eSport and these types of games in general. With the use of multiple 

qualitative research methods and a number of participants we have been able to 

confirm four different themes. With the help of these themes we analysed the current 

state of the gaming community and was able to find the answers to our questions. 
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Förord 

Vi vill börja med att tacka Karin Danielsson-Öberg som har varit en fantastisk handledare 

och ett stort stöd genom detta arbete. Tack vare dina peppande ord och engagemang har vi 

lyckats utföra denna enorma studie och levlat upp tillräckligt mycket för att möta sista den 

bossen.  
 

Vi vill också tacka våra fenomenala deltagare som hjälpt oss under ett flertal veckor. Genom 

att ni har tagit er tid och deltagit under alla moment lyckades vi få ett resultat som var bättre 

än förväntat. Utan er hade det inte varit möjligt.  
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1. Inledning 
Att spela spel är idag en förekommande aktivitet bland stora delar av befolkningen 

(Entertainment Software Association, 2015) och framförallt väldigt populärt bland ungdomar 

(Desai, Krishnan-Sarin, Cavallo & Potenza, 2010). Detta spelintresse har inom genren eSport 

gått från att vara en fritidsaktivitet till ett professionellt yrke (Johnson, 2014; Marie, 2014). 

Några av de populäraste spelen som till exempel League of Legends, Counter Strike: Global 

Offensive, DOTA 2, StarCraft 2 och Call of Duty har hjälpt till att forma eSport som företeelse 

och har under de senaste åren lockat till sig en allt större publik. Antalet åskådare som följer 

turneringar via streaming-hemsidor såsom Twitch och YouTube har ökat från 8.4 miljoner till 

70 miljoner på bara 3 år, vilket är mer tittarsiffror än vad det amerikanska Super Bowl fick 

inom samma demografi bland yngre män (Gera 2014; McCormick, 2013; Schwartz 2014). 

Precis som vilken sport som helst är det viktigt att förbättra sina egenskaper för att kunna 

utöva sporten på professionell nivå. Genom att utveckla sitt spelande förbättras egenskaper 

som reaktionsförmåga, fingerfärdighet och öga-handkoordination (Jakobsson, Pragman, 

Rambusch, 2007). Till skillnad från den traditionella sporten, där de fysiska skillnaderna 

mellan könen har lett till en uppdelning på den kompetitiva marknaden, möjliggör 

eSportvälden ett mer jämställt spelrum. När det kommer till spel som exempelvis Dota, 

Counter Strike, League of Legends m.m. är det dock fortfarande det manliga könet som 

dominerar, framförallt inom den professionella eSportsscenen. Ett exempel är under 2014 då 

inte en enda tjej deltog i världsmästerskapet av League of Legends. Tjejerna finner vi i separata 

turneringar där det endast är tillåtet för tjejer att delta (Lundgren, 2015). Det finns fåtal 

undantag finns där prominenta och framstående tjejer når samma höga nivå som killar, t.ex. 

Sascha ”Scarlett” Hostyn som deltog i StarCraft 2 turneringen under 2012 (Parkin, 2015) och 

Katherine ”Mystik” Gunn som är den mest betalda kvinnliga spelare inom eSport (Lynch, 

2015). Detta är ett intressant faktum då statistik visar på att tjejer spelar spel i minst lika stor 

utsträckning som resterande delar av befolkningen (Entertainment Software Association, 

2015). Trots detta så är det betydligt mer killar som engagerar sig som professionella 

eSportspelare i dagens spelsamhälle (Electronic Entertainment Design and Research, Inc., 

2015). 

Det kan finnas flera orsaker till att tjejer tar avstånd eller inte tar del av eSportsscenen. 

Dessa är viktiga att ta reda på för att skapa en mer jämställd eSportskultur, vilket har visat sig 

vara något som är av intresse för Svensk eSport’s (Code of Conduct, 2015). Det finns studier 

som visar på att killar presterar bättre i spelsammanhang (Vuoksimaa et al., 2010; Quaiser-

Pohl, Geiser, & Lehmann, 2006), att tjejer är mindre benägna att engagera sig inom 

tävlingsinriktade kontexter (Bertozzi, 2012) eller av sociala aspekter som introduktion och 

relationer till spel (Yee, 2008). Alla dessa är viktiga för att få en förståelse till denna 

underrepresentation och därför även viktigt att varje del får en utförlig undersökning. Denna 

studie inriktar sig på de sociala aspekterna då vi undersöker spelkulturen och dess innebörd 

för tjejers upplevelse kopplat till eSportvärlden.  
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Syftet med denna uppsats är att undersöka varför tjejer 1  är underrepresenterade inom 

eSport. Detta med hjälp av ett par frågeställningar: 
 

 Hur introduceras tjejer till tävlingsinriktade spel? 

 Vilka utmaningar ställs tjejer inför när de vill engagera sig i det här området?  

 Hur är det att ta del av dessa spel som nybörjare?  

 

För att studera detta område blir det av betydelse att förstå vad spelkulturen, spelindustrin 

och spelarna själva har för påverkan på tjejernas spelupplevelse. Då siffror och statistik redan 

finns tillgängliga i angelägenheten av tjejers spelade, söker vi en förståelse till varför dessa 

siffror inte överensstämmer inom eSportvärlden.  

  

                                                 
1 Då målgruppen befinner sig i ett gränsland mellan ungdom och vuxen men åldersspannet ligger 
relativt lågt har vi valt att använda benämningen tjejer. Hade vi riktat mot en äldre ålderskategori 
hade vi använd benämningen kvinnor. 
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2. Spelkultur  
Genus och spel har fått mer uppmärksamhet, inte bara i media utan också inom 

forskningsvärlden (Kafai, Y., Heeter, C., Denner, J., Y. Sun, J., 2008). I detta avsnitt kommer 

vi presentera relaterad forskning inom spelkultur, marknadsföring och hur kvinnor blir 

behandlad inom spelindustrin. Om man tittar på den relaterade forskningen som finns inom 

eSport, som är ett framväxande och relativt nytt område, är urvalet av forskning aningen 

begränsad. 

Observerar man den spelkultur som har växt fram i och med att spelandet har 

populariserats kan man se en stor skillnad på hur kvinnor och män behandlas. I antologin 

Beyond Barbie and Mortal Kombat: New Perspectives on Gender and Gaming2 skriver ett antal 

forskare om hur fördomar om kön, spel och teknologi formar design, utveckling och 

marknadsföring av spel på marknaden. De nämner att det är viktigt att fokusera mer på 

spelkulturen än bara på spelmekaniken som en anledning till varför olika personer spelar vissa 

typer av spel. Detta kan man se genom att titta på hur personer får vetskap om ett spel, hur de 

kan få tag i det, hur de lär sig spela spelet och om de har personer att spela med.  

2.1 Influenser av nätverk  
De flesta personer börjar ta del av spelkultur genom deras sociala nätverk och lär sig på så vis 

att bli en van spelare genom specifika sociala kontexter. Ett exempel är att många kvinnor som 

spelar MMO-spel blir introducerade till spelen av familjemedlemmar, en vän eller en kollega 

(Taylor, 2008). Dessa introduktioner av spel via nätverk har stor betydelse då det legitimerar 

ett fortsatt engagemang och kan göra att en fortsätter inom detta forum (ibid).  

Nick Yee (2008) utforskade personers ingångspunkter till spel och spelkulturen. Han 

inriktade sig mot spel inom genren massive multiplayer online role-playing game och samlade 

empiri från aktiva spelare inom området. I hans sammanställning upptäcktes det att 

majoriteten av tjejer spelade dessa spel tillsammans med sin manliga partner, medan killar 

hade större benägenhet att engagera sig i dessa spel på egen hand. Vidare så antogs tjejerna 

bakom deras avatar inte legitimt vara kvinnor förrän deras förväntade manliga partner spelade 

spelet tillsammans med dem. Med andra ord så var det partnern som legitimerade spelandet. 

Tjejernas engagemang ansågs då vara lämpligt eftersom detta även innebar att tiden som lades 

ner på spelandet livnärde parets förhållande. I och med detta berättigade spelandet inte bara 

tjejernas initiella ingångspunkt utan även till deras fortsatta engagemang.  

Yee menar på att detta inte är ett tilltalande synsätt för tjejer som är intresserade att stiga 

in i spelvärlden. Fortsättningsvis förklarar han att män och kvinnor inte har samma sorts 

sociala ingångspunkter till onlinespelen. Det handlar om hur spelarna finner tillgängligheten 

-och fortsatt utrymme- till dessa spel och att detta i stor grad påverkar vilken typ av spel som 

män och kvinnor väljer att engagera sig i. 

Fortsättningsvis handlade det även om det fysiska spelrummet. Majoriteten av tjejer 

spelade för att en partner engagerade sig i spelandet. Ytterligare visades chansen för att 

tjejerna skulle befinna sig i det fysiska spelrummet med ytterligare spelare vara dubbelt så stor 

som hos killar. Beroende på ålder sker detta mer än hälften av speltillfällena hos tjejer. Med 

                                                 
2 Uppdaterad version av boken From Barbie to Mortal Kombat. Skriven år 1998 av Justine Cassell och 
Henry Jenkins. 
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detta i åtanke undrar Yee ifall tjejers underrepresentation kan bero på att män -som dominerar 

de fysiska och sociala ingångspunkterna- aktivt nekar tjejerna dessa ingångspunkter till 

spelsammanhang. 

2.2 Tilltal 
Kathy Wilcox och James D. Laird (2000) visar i en undersökning hur kvinnors självkänsla 

förändras när de kom i kontakt med modern marknadsföring inom modellvärlden. 41 kvinnor 

fick observera ett större antal bilder med kvinnligt motiv och sedan fylla i formulär som 

innehöll självbeskrivande påståenden. Dessa påståenden handlade till exempel om 

självkänsla, kroppsligt välmående och med hjälp av likertskalor fick deltagarna matcha deras 

reaktioner och känslor kopplat till det observerade materialet. Ofta genererade dessa bilder 

negativa tankar och självkritiska åsikter hos deltagarna om deras fysiska yttre. För en del 

upplevdes inga större reaktionsförändringar, vissa såg det till och med som en sporre för att 

själva vilja åstadkomma liknande resultat. 

Även om denna studie undersökte en annan bransch vill vi visa på likheten mellan de 

faktorer som deltagarna i denna studie och tjejer som spelare bemöts genom kvinnliga 

skildringar i spel. Exempelvis är majoriteten av de kvinnliga karaktärerna i spelet League of 

Legends jämförbara med den stereotypiska kvinnliga modellen i dagens samhälle. 

I en studie av Heeter, Egidio, Mishra, Winn & Winn, (2008) ville man ta reda på om det var 

någon skillnad i hur tjejer och killar designar spel och ifall könet på slutkonsumenterna var 

påverkat av detta faktum. De utformade ett sommarläger som innefattade 22 killar och 20 

tjejer från Åk:5 och Åk:8, där ungdomarna fick designa spel i samkönade och jämnåriga 

grupper om fem till sex personer. Slutproduktioner analyserades och ett flertal aspekter inom 

speldesignen som genre, mål, miljö, karaktärer, etik och moral jämfördes mellan grupperna.  

I sammanfattningen av denna studie upptäcktes det bl.a. att grupperna bestående av tjejer 

visade på en större empatisk förmåga när det kom till spelaren i sig. Detta i och med att de i 

designen låtit spelaren själv bestämma om avataren skulle vara tjej eller kille och därmed 

funderat över möjligheten att både tjejer och killar utgör en möjlig publik. Utöver detta hade 

tjejgrupperna inkluderat både manliga och kvinnliga NPC’s (engelskans Non-playable 

characters) i deras spelkoncept. Killgrupperna å andra sidan hade nästan exklusivt använt sig 

utav manliga karaktärer, både när det kom till spelarens avatar och NPC’s, samt missat eller 

ignorerat möjligheten att inkludera tjejer som publik. 

En annan intressant upptäckt var hur grupperna valde att interagera med en utomjordisk 

ras som befann sig inuti spelvärlden (något som samtliga grupper valde att inkludera i deras 

spelkoncept på ett eller annat sätt). Spelkoncepten skapade av killgrupperna var designade på 

så vis att målet kunde uppnås genom att förinta fientliga enheter och där ingen icke-aggressiv 

kontakt kunde etableras med den utomjordiska rasen. Tjejgrupperna var däremot mer 

fokuserade på en social approach där spelaren förhandlade med en potentiellt fientlig 

utomjordisk entitet och målet uppnåddes när spelaren utfört vissa uppdrag. 

I den andra delen av studien visades reklamfilmerna från varje spelkoncept för en stor 

mängd ungdomar mellan Åk:5 till Åk:8. Efter varje visad reklamfilm fick de svara på frågor 

som rörde spelet. De fick även svara på hur roligt de trodde spelet skulle vara att spela, samt 

vilka de trodde spelet var skapat för; tjejer, killar eller för både och. Resultatet visade att killar 
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trodde att spelen som var skapta av killgrupperna skulle vara roligare att spela då dessa 

innehöll inslag av stridsmekaniker. Tjejerna placerade däremot dessa spel lägre på 

rolighetsnivån och valde istället de spel som hade skapats av tjejgrupperna. En intressant 

upptäckt var att samtliga ungdomar tittade på spelen som skapats av tjejer och visualiserade 

en publik bestående av både tjejer och killar. När de däremot tittade på spelen skapade av 

killgrupperna föreställde de sig att spelen riktade sig enbart till andra killar.  

Att kvinnor spelar spel är det ingen tvekan om och en hel del studier har utförts gällande 

spel och genus. Layne och Blackmon (2013) skriver om bristen på kvinnliga protagonister i 

spel och att de protagonister som finns antigen porträtteras som sexobjekt eller är en manlig 

huvudkaraktär i en kvinnas kropp. De kvinnliga karaktärerna är ofta biroller som måste 

räddas, med andra ord, den klassiska jungfrun i nöd. Med tanke på att de kvinnliga 

karaktärerna fastnat i denna roll menar Layne och Blackmon att det inte är överraskande att 

kvinnor och spel haft en skakig relation.  

Däremot har det skapats titlar som där man försöker bryta mot detta mönster. T.ex. spel 

som Journey3 av thatgamecompany, ett anonymt onlinespel där den spelbara karaktären är 

könsneutral eller spelet The Walking Dead4 Season 2 av Telltale, där huvudkaraktären är en 

ung flicka som ska överleva i en zombieapokalyps.   

2.3 Kvinnors isolation inom spelvärlden 
En stor del av spelpopulationen består av kvinnor, trots det ses de fortfarande som en avvikelse 

istället för en källa till information om hur spel fungerar. Spelindustrin och andra stora delar 

av spelsamhället har kunskap om att delar av gameplay involverar att konsumenten ska ta del 

av spelkulturen. Likaväl ska de ha en rättfärdigad plats att tillhöra den. Tack vare denna 

kunskap jobbar industrin med att informera spelare om nya spel, var de går att hitta, varför de 

är underhållande och hur de ska spelas. Denna information riktas dock ofta tillbaka till pojkar 

och män med fraser som ”detta är din och dina vänners spelrum” och ”det är här du hör 

hemma” enligt Taylor (2008). Det är sällan kvinnor får samma uppmärksamhet. När 

spelindustrin väl lägger fokus på den kvinnliga demografin är det vanligt att produkterna får 

stämpeln ”tjejspel” eller speltitlar som förknippas med kvinnor, exempelvis The Sims5 serien. 

Med tanke på att Taylor skrev detta år 2008 måste man ha i åtanke att förändringar har 

skett inom spelindustrin där spel utvecklas mer mot båda könen som målgrupp som Journey 

som vi pratade om tidigare. Men inom eSporten och tävlingsinriktade spel är det fortfarande 

en majoritet män som spelar vilket är anledningen till att boken Beyond Barbie and Mortal 

Kombat: New Perspectives on Gender and Gaming fortfarande är relevant för denna uppsats.  

Bertozzi (2008) skriver om det könsöverskridande spelfältet inom spelvärlden och tar bl.a. 

upp hur kulturella normer ofta återspeglas i skämt, idiom och förolämpningar. Sexistiska 

slagord är vanligt förekommande och anses som accepterat bland killar som spelar i grupp. 

Användandet av kvinnliga karaktärsdrag som en nedvärderande uttrycksform har varit en 

nödvändighet för att bli accepterad som en manlig karaktär i vissa spelkulturer. Ytterligare 

befinner sig killar per automatik i en förlustsituation om han skulle tävla mot en tjej. Detta på 

                                                 
3 http://thatgamecompany.com/games/journey/ 
4 https://www.telltalegames.com/walkingdead/ 
5 https://www.thesims.com/ 
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grund av att förväntningarna är att tjejen uppenbarligen är sämre och att en vinst är därmed 

inte en bedrift. Skulle killen däremot förlora följer troligtvis en våg av förnedring, både från 

killen själv och hans killkompisar.   

2.4 Exempel på händelser 
Om man ser på kvinnor inom spelvärlden och deras åsikter om hur spelbranschen ser ut idag 

kan man få en insikt av hur kvinnor ibland blir behandlade i olika kretsar inom spelindustrin. 

I dokumentärfilmen Get The Fuck Out (Sun-Higginson, 2015) berättar kvinnor om deras 

upplevelser i sammanhang där de blivit diskriminerade på grund av deras kön.  

En av kvinnorna i dokumentären förklarar att det är socialt accepterat för killar att spela 

spel hur länge som helst medan tjejer förväntas sluta efter en viss ålder. Att som vuxen är det 

mer tillåtet som man att behålla spelandet som en hobbyaktivitet medan kvinnor ska lämna 

det i uppväxten. Samma kvinna berättar sedan om sina barn och hur deras spelintresse fått 

olika reaktioner av omgivningen. När flickan i familjen uttalade sig om att hon ville jobba med 

spel i framtiden tyckte hennes vänner att det var konstigt eller valde att inte bry sig om det. 

När pojken i familjen däremot sa samma sak tyckte hans vänner att det lät häftigt och var mer 

exalterade över hans karriärval. Detta visar på den syn som lever kvar inom spelkulturen där 

unga flickor som spelar spel fortfarande kan anses vara onormalt, trots att studier visar på ett 

stort intresse för spel hos tjejer då 44 % av spelpopulationen ändå är kvinnor (Entertainment 

Software Association, 2015).  

När det kommer till trakasserier inom spelsamfundet berättar två kvinnor från 

dokumentären om en hemsida6 de startat där kvinnor kan skicka in olika förolämpningar och 

trakasserier de kommer i kontakt med via chattar, spelforum m.m. Dessa kommentarer 

handlar framförallt om hur de blir kritiserade eller sexuellt anförd på p.g.a. deras kön.  

  

                                                 
6 http://fatuglyorslutty.com/ 
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3. Metod 
I detta metodavsnitt kommer vi presentera metoderna som användes i studien för att besvara 

de utarbetade frågeställningarna. För urvalet av metoder har vi studerat och gjort avväganden 

mellan olika kvantitativa och kvalitativa metoder. Kvantitativa metoder och deras kvantitativa 

data har sin styrka när informationen är uppbyggd för att utföra statistiska generaliseringar 

genom analytiska perspektiv (Holme & Solvang, 1997). Struktur och frågor som ställs under 

kvantitativa förhållanden är förutbestämda och gör därmed studien mer styrd och påverkad 

av forskarens sida. Kvantitativa metoder lämpar sig därför bra till studier som svarar på frågor 

om vem och vilka i syftets kontext. 

Kvalitativa metoder har en mer flexibel uppbyggnad och söker sig ofta mer på djupet 

snarare än på bredden. Kvantitativ datainsamling ligger närmare den verklighet studien 

undersöker och arbetar för att få en beskrivning och förståelse (Patton; ibid.). Kvalitativa 

metoder passar bra för studier där forskaren kan bilda uppfattning och tolka sociala processer 

och sammanhang med hjälp av olika analytiska verktyg. 

 Syftet med studien är att förstå tjejers underrepresentation inom eSport. I våra 

frågeställningar undra vi hur och varför snarare än vem och vilka. Med tanke på den statistik 

som finns som visar på tjejers spelintresse, vill vi, som vi nämnt tidigare, skapa en förståelse 

till varför denna statistik inte överensstämmer inom eSport. Vi vill därmed gå djupare in på 

individnivå för att bilda uppfattning och tolka sociala aspekter som kan ligga bakom dessa 

siffror. Med detta är kvalitativa metoder bättre anpassade för vår studie. Även enkäterna tog 

en kvantitativ form då dessa skapades för att få en uppfattning av deltagarna i studien och inte 

för en större statistisk undersökning. 

Vi använde oss av fyra olika metoder: dagbok, enkät, intervju och observation. Dessa 

metoder följde tillsammans en röd tråd i vår studie där resultat från den ena metoden kunde 

användes som grund för en annan. Exempelvis kunde enkätsvaren ge oss en första inblick i 

vilka huvudfrågor vi behövde ställa under intervjuerna. Metodernas relation till varandra 

underlättade bekräftandet av olika påståenden samt överensstämmandet mellan uttalande 

och faktiskt agerande. Användandet av flera metoder för att uppnå ett gemensamt syfte kallas 

för triangulering och används för att identifiera olika perspektiv likväl bekräfta olika 

upptäckter genom flera tekniker (Rogers, Sharp & Preece, 2011). 

3.1 Förstudie 
Som en del av en tidig datainsamling utförde vi en förstudie med de experter och deltagare 

som presenteras i kapitlet urval. Syftet med detta var att med experternas perspektiv ville vi få 

en bild av hur situationen inom spelindustrin och spelkulturen såg ut, med deltagarna få en 

förståelse om deras förkunskaper, spelerfarenheter och spelvana. Förstudien bestod av en 

strukturerad intervju med och en enkät som vi beskriver senare i detta kapitel. 

3.2 Urval 
I detta avsnitt presenteras studiens deltagare, val av spel samt en selektion av 

marknadsföringsmaterial. Under urvalsprocessen användes två olika metoder gällande 

deltagare. Den första var ett teoretiskt urval (Yin & Retzlaff, 2013) där personer inom 
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spelindustrin blev utvalda för att få information om rådande spelkultur och spelindustri. Dessa 

deltagare har vi valt att kalla för experter.  

Den andra metoden var urval genom självselektion (Yin & Retzlaff, 2013) där personer 

själva fick välja att delta i studien beroende på om de ansåg sig tillhöra den målgrupp studien 

riktade sig till. Dessa deltagare har vi valt att kalla för enbart deltagare som bestod av ett antal 

civilpersoner inom en viss målgrupp.  

3.2.1 Val av experter 

Valet grundades i att experterna antingen haft någon form av kontakt eller tidigare 

erfarenheter inom spelkultur eller spelindustri. Av de sex stycken vi tog kontakt med fick vi 

återkoppling från tre av dem. Följande är exempel på vilken typ av experter som tillfrågades 

under förstudien: spelredaktörer, en manager på ett spelföretag, eller spelproducent. 

3.2.2 Val av deltagare 

I datainsamlingen använde vi oss av flera metoder där urvalet av deltagare fick medverka i 

samtliga tillvägagångssätt. Detta gjorde vi för att kunna analysera eventuella förändringar hos 

deltagarna och kunna få en fördjupning av deras åsikter och inställningar till spelindustrin 

samt deras egen roll inom den tävlingsinriktade spelvärlden.  

I urvalet av deltagare fokuserade vi på 10 stycken tjejer mellan åldrarna 17-25 år med någon 

form av spelintresse. Utforskandet av yngre respondenter var viktigt med tanke på att det är i 

dessa åldrar man får delta i eSport turneringar för första gången. Enligt League of Legends 

officiella regelbok är åldersgränsen för att delta i officiella turneringar 17 år (League of Legends 

Championship Series LLC, 2015) vilket är anledningen till att ingen av deltagarna i studien är 

yngre än 17. Medelåldern på spelare inom eSport var omkring 24-27 år under året 2015. Detta 

visades i en analysrapport av Electronic Entertainment Design and Research, Inc. (EEDAR 

2015) där 2,000 personer deltog i deras studie. Med tanke på medelåldern på eSportspelare 

valde vi att sätta en gräns vid 25 år i deltagarurvalet då datainsamlingens fokus är att 

undersöka spelares första inblick i den tävlingsinriktade eSportvärlden. 

Att deltagarna hade ett befintligt spelintresse var viktigt för att få ett engagemang och en 

motivation till ett aktivt deltagande. Med aktiva och intresserade deltagare ökar chansen till 

mer kvalitativ data då de känner att deras bidrag är viktigt då det är ett ämne de också bryr sig 

om.  

Till en början var det 10 deltagare som skulle medverka men när datainsamlingsperioden 

startade fick 3 av personerna förhinder. Därav blev totalantalet 7 stycken deltagare.  Av dessa 

7 kunde de flesta delta under majoriteten av undersökningarna med undantag för några få 

bortfall under vissa moment. (Se tabell 1) 

Samtliga deltagarna som deltog i undersökningen hålls anonyma i framställningen och 

presentationen av resultaten.  Varje person tilldelades även ett alias ifall behovet av att dra 

paralleller mellan respondent och data skulle uppstå. 
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Alias, ålder Dagbok Enkät 1 Intervju Observation 

(3 st.) 

Enkät 2 

Anna, 18 år 1 1 1 1/3 1 

Bianca, 18 år 1 1 1 2/3 1 

Celina, 19 år 1 1 1 3/3 1 

Doris, 21 år 0 1 1 3/3 1 

Enya, 21 år 1 1 1 1/3 1 

Fanny, 22 år 0 1 1 3/3 1 

Gina, 25 år 1 1 1 3/3 1 

Tabell 1: visar vi vilka deltagare som har medverkat på de olika momenten. Vi har valt att ge deltagarna nya namn, 

det vill säga alias, för att skydda deras identitet och låta deltagarna vara anonyma. 

 

Under ett av momenten fick deltagarna fylla i en enkät med frågor gällande deras spelvana, 

intresse samt skicklighetsnivå. De fick fylla i hur mycket de spelade vissa typer av 

tävlingsinriktade spel för att visa på vilken tidigare spelvana de har med dessa typer av 

spel.  De fick också själva fylla i på vilken nivå de ansåg sig vara när dem kom till att spela 

spel på en skala av 1 till 5. Till sist ville vi också veta hur intresserade de är av 

eSportsrelaterade händelser. Detta för att få en insikt till hur insatta våra deltagare är 

sedan tidigare. För en sammanställning se diagram 1.  
  

0

1

2

3

4

5

6

Anna Bianca Celina Doris Enya Fanny Gina

Deltagarnas spelengagemang 

Spelvana Spelnivå eSportintresse

Diagram 1: visar deltagarnas spelvana, spelnivå och eSportintresse. 
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3.2.3 Val av spel 

I datainsamlingen med deltagare har vi valt att främst fokusera på två tävlingsinriktade spel. 

Detta är för att begränsa studien och hinna få en djupare uppfattning i relationen mellan 

deltagarna och spelen.  

Ett av spelen är det fantasybaserade League of Legends som är ett tävlingsinriktat 

onlinespel med högt tempo ("What is League of Legends? | League of Legends", 2016). Det 

andra spelet som vi valde att fokusera på var Counter-Strike: Global Offensive. Ett 

actionbaserat first-person shooter spel som spelas online mot andra spelare. 

 

League of Legends (LoL): Utvecklat av Riot Games, 2009.   

Spelet går ut på att i lag förstöra det andra lagets bas genom att utmanövrera det andra laget 

med hjälp av strategi och lagarbete. Det är ett gratis spel där vem som helst kan skapa en 

användare och börja spela. (Se bild 1) 

2014 hade spelet omkring 67 miljoner spelare varje månad (Riot Games, 2014) och har 

nuvarande ett av de största antalen åskådare när det kommer till eSportstävlingar. Med tanke 

på spelets popularitet samt möjligheten till att spela spelet gratis så valde vi detta spel framför 

andra potentiella eSportspel.  

 
  

Bild 1: League of Legends källa: http://eune.leagueoflegends.com/en/ 



 

 

11 

 

Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO): Utvecklat av Valve, 2012. 

Att samarbeta med sina lagkamrater och utföra olika stratigrafiska uppdrag som till exempel: 

frita gisslan, lyckas utlösa/desarmera en bomb eller eliminera alla på det andra laget. (se bild 2) 

 
 
 

Counter-Strike: Global Offensive är det näst populäraste spelet på Steam7 med ett högsta 

spelarantal på 823,694 personer (2016-03-26). Tack vare hög popularitet och att CS: GO 

skiljer sig från LoL i utseende samt gameplay valde vi att inkludera detta spel för att få ett 

mångsidigt spelurval. 

Nedan följer en mer utförlig presentation av skillnader och likheter mellan spelen. 

 

League of Legends Counter-Strike: Global Offensive 

Viktigt med lagarbete 

Populärt eSportspel 

Rankingsystem 

RTS (Real Time Strategy) 

Medeltidsvapen och magiska förmågor 

Third-Person kamera 

Visuellt fantasy-tema 

Ställer krav på analytisk förmåga och 

kunskap om spelkomponenter 

Spela som krigshjälte 

Kvinnliga, manliga och könsneutrala 

karaktärer 

Gratis 

 

Viktigt med lagarbete 

Populärt eSportspel 

Rankingsystem 

Action-Based Shooter 

Moderna vapen och sprängmedel 

First-Person kamera 

Visuellt realistiskt 

Ställer krav på reaktionsförmåga och 

precision 

Spela som polis eller terrorist 

Manliga karaktärer 

Engångskostnad (vid inköp) 

Mikrofonkommunikation 

 

                                                 
7 Marknadsplattform för digitala spel, http://store.steampowered.com/ 

Bild  2: Counter Strike: Global Offensive källa: http://store.steampowered.com/app/730/?l=swedish 
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3.2.4 Exempel på marknadsföring 

Under gruppintervjuerna med deltagarna valde vi att visa två exempel på marknadsföring av 

populära spel. För att knyta an till spelen som inbegreps i studien använde vi oss av dessa som 

exempel. Vi visade upp de senast producerade marknadsförningsmaterialen i from av 

reklamfilmer från både LoL8 och CS: GO9. Syftet med detta var för att deltagarna skulle få en 

uppfattning om hur marknadsföringen av spel kan se ut idag.  

3.3 Pilotstudier 
Syftet med pilotstudier är att testa genomförbarheten av en metod innan den utförs i ett riktigt 

scenario (Rogers, Sharp & Preece, 2011). Utformandet av frågor och instruktioner som ska 

vara begripliga för den utomstående deltagaren kan vara svårt för den insatte forskaren. Att 

då testa dessa formuleringar på en utomstående part som inte är del av studien kan hjälpa att 

förebygga missförstånd och oklarheter. 

Vi använde oss av pilotstudier för instruktionsmanualen till dagboken, enkäterna och för 

intervjufrågorna till fokusgrupperna. Vi skickade ut materialet till minst tre utomstående 

personer som vi hade vetskap om hade olika kunskaper och erfarenheter inom spel och eSport. 

Genom feedback omarbetade vi instruktionerna och frågorna tills de var förståelsebara för 

andra utomstående personer. 

3.4 Dagbok 
Dagbok, eller självrapportering, är en vanlig insamlingsmetod i psykologiska och kliniska 

forskningssammanhang (Iida, Shrout, Laurenceau & Bolger, 2012; Stone & Shiffman, 2002) 

och har använts inom bland annat sociala- (Iida, Seidman, Shrout, Fujita & Bolger, 2008) och 

personlighetskontexter (Mroczek & Almeida, 2004). Dagbok som metod innebär att låta 

deltagare utföra anteckningar under en viss tid som, beroende på kontext och mål, kan 

innefatta observationer, känslouttryck, erfarenheter, osv. om deltagarens vardag. Traditionellt 

sett utformas dagboken på två olika sätt: tidsbaserad eller händelsebaserad (Bolger, Davis & 

Rafaeli, 2003). Den första varianten innebär att deltagaren utför anteckningar under en 

förutbestämd tidsperiod eller under vissa tidpunkter på dagen. Den senare innebär att 

datainsamlingen blir triggad utav förutbestämda event och/eller händelser som deltagaren 

kommer i kontakt med under insamlingsperioden. I vårt fall använde vi oss av en blandning 

av dessa varianter då vi valde att inte kontrollera deltagarnas datainsamlingstillfälle under 

dagen. Vidare så var definitionen av event och händelser öppna för tolkning, vilket motsäger 

det Iida, Shrout, Laurenceau & Bolger (2012) skriver, där de hävdar att detta kan medföra att 

data inte inkluderas i dagboken. Detta var dock ett medvetet val eftersom vi hoppades att det 

istället skulle medföra att deltagarna inkluderade deras egna uppfattningar av 

ämnesrubrikerna som ingick i våra instruktioner. Vidare skriver även författarna att en 

kombination av dessa två variationer av dagböcker har förekommit i ett flertal nyligt 

publicerade studier och att detta har medfört positiva effekter. 

                                                 
8 League of Legends Cinematic: A New Dawn (14-07-22), 
https://www.youtube.com/watch?v=vzHrjOMfHPY 
9 Counter-Strike: Global Offensive Trailer(12-08-17), 
https://www.youtube.com/watch?v=edYCtaNueQY 
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För att underlätta för deltagarna likväl hålla sig inom tidsramarna för studien valde vi att 

dokumentationsprocessen skulle pågå under en veckas tid. Deltagarna fick till uppgift att varje 

dag spela minst en spelomgång av League of Legends valfri tid på dygnet. Under eller efter 

spelomgången skulle deltagarna anteckna positiva och negativa tankar och åsikter som 

uppkommit under spelsessionen. Utöver speltillfället bad vi även deltagarna att anteckna 

upplevelser som skett under dagen. Exempelvis om de kommit i kontakt med marknadsföring 

av något spel (inte bara de LoL & CS: GO), eller om något spel befunnit sig som 

diskussionsämne inom deras umgängeskrets och även tankar kring hur spelkulturen på 

internet bemöt dem.  

Innan dagboksveckan började skickade vi ut en instruktionsmanual som visade hur 

deltagarna kunde skapa ett konto på spelet League of Legends (se bilaga 2). Detta gjorde vi för 

att de skulle kunna spela under veckans gång. Vi angav inga instruktioner på hur själva spelet 

fungerade och heller inte om något mål skulle uppfyllas under spelsessionen (exempelvis nå 

en viss nivå med spelkaraktären, ta aktiv kontakt med andra spelare, vinna en spelomgång) (se 

bilaga 3). Anledningen till detta var att det skulle fungera som ett eget utforskande då 

deltagarna själva fick kunde ta reda på samt bli bekväma med användargränssnittet och spelets 

mekanik. 

 En viktig uppgift för deltagarna var att dokumentera intryck och händelser som ansågs vara 

relevant så nära inpå händelsen som möjligt. Orsaken var att minska risken för att återskapa 

felaktig information i efterhand genom reflexivitet (Stone & Shiffman, 2002; Iida, Seidman, 

Shrout, Fujita & Bolger, 2008 ). 

Syftet med dagboken var att få en inblick i hur deltagarna individuellt såg på spelkulturen 

inom eSport och väcka eventuella tankar om varför de inte interagerat med denna värld 

tidigare. Det fungerade även som ett introducerande moment till observationsdelen i vår 

studie där deltagarna tillsammans skulle spela spel, bland annat League of Legends. Den 

insamlade data från dagböckerna låg även som grund till några av de intervjufrågor som 

ställdes under gruppintervjuerna.  

3.5 Enkät 
Enkäter eller frågeformulär är en vanlig kvantitativ metod när syftet är att samla in empirisk 

data till statistiska undersökningar (Holme & Solvang, 1997), men har även använts i 

kvalitativa syften (Zhao, Stephens, Sim, & Meredith, 1997). Beroende på utformningen av 

frågorna och användandet av öppna eller stänga frågeställningar får den införskaffade data 

olika form (Patton, 2002). 

Vi har använt oss av två olika enkäter i denna studie. Den första, som ägde rum innan 

gruppintervjuerna, fungerade som en mindre förstudie av deltagarnas förkunskaper. Enkäten 

ställde frågor om initiella tankar, åsikter och generell inställning till spel, samt till de spel som 

berördes i denna studie (se bilaga 4). Detta syftade till att bygga upp en förståelse om deltagarnas 

bakgrund. På det här sättet har vi möjligheten att observera förändringar hos testpersonernas 

ovan nämnda rubriker på ett individuellt sätt. Den senare enkäten kommer fungera som en 

avstämning med den första och utfördes slutet av studien (se bilaga 5).  

Ett var att få en bild av deltagarnas ”koppling” till spelvärlden innan studien. Fördelen med 

att använda enkäter, utöver de metoder som också används under studien, är att den 
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information som deltagare inte vågar säga öppet eller inte kom fram under intervjun eller 

observationen förhoppningsvis kan fångas upp av den anonyma enkäten. Vi kan också se de 

förändrade åsikterna som kan ha uppstått efter dem har fått prova spelen under 

observationen. 

3.6 Intervju 
Intervju som insamlingsmetod är en väl etablerad metod inom etnologiskt fältarbete och 

användbart för att påbörja -och underhålla- en konversation mot ett studieobjekt (Kaijser, L., 

& Öhlander, M., 2011). Beroende på syfte och de data man vill komma fram till används olika 

intervjumetoder (Rogers, Sharp & Preece, 2011). Vanligt förekommande är strukturerad, 

semi-strukturerad och ostrukturerad intervju. 

I den strukturerade intervjun har frågeställningar utarbetas i förväg, medan den 

ostrukturerade efterliknar ett mer öppet samtal.  En semi-strukturerad intervju baserar sig 

istället på en blandning av dessa tekniker. Det betyder att denna teknik använder sig av båda 

öppna och stängda frågor (ibid.). I detta fall användes de som en guide under intervjun så att 

syftet blir densamma för varje session. Däremot kan intervjuledaren ställa delfrågor eller 

ändra ordningen på frågorna ifall det skulle behövas.  

De flesta intervjuer genomförs med en till två personer och definitionen brukar ändras till 

en gruppintervju när deltagandet rör sig om tre eller fler respondenter. I en gruppintervju 

ligger fokuset på en specifik grupp där en intervjuledare håller en diskussion mellan deltagarna 

(ibid.). Det utstickande med denna metod är att kommunikationssituationen förändras då 

samtalet inbegriper fler personer än intervjuledare och respondent. Interaktionen mellan 

respondenterna öppnar upp för nya infallsvinklar och gemensam argumentation inom det 

aktuella ämnet (Kaijser, L., & Öhlander, M., 2011; Holme, I., & Solvang, B., 1997). Det kan även 

innebära en trygghet för deltagarna att diskutera i grupp med likasinnade människor. Detta 

liknar även situationer som sker dagligen eftersom åsikter och uppfattningar bildas genom 

ömsesidig påverkan och sociala influenser. 

I vår studie använde vi intervjuer vid två olika tillfällen. Ett av dem var expertintervjuer där 

vi konstruerade strukturerade frågor och via e-mail tog kontakt med våra respondenter (se val 

av experter). Det andra tillfället var de semi-strukturerade gruppintervjuerna tillsammans 

med respondenterna som aktivt deltog i studien (se val av deltagare). 

En viktig sak att tänka på som intervjuledare är att under en intervju vara objektiv och inte 

ställa ledande frågor som kan få deltagarna att svara på ett visst sätt, detta är för att få så 

sanningsenlig data som möjligt. 

3.6.1 Expertintervju 

Expertintervju som kvalitativ insamlingsmetod är designad för att utforska expertkunskap 

inom ett visst område (Bogner, Littig, & Menz, 2009).  Enligt Murphy är en styrka med denna 

typ av data att experter har (1995) en god förmåga att bygga upp ett mentalt scenario i den 

inriktade kontexten. Experten har också med hjälp av sin kunskap möjligheten till att bättre 

förstå hur beteendemönster och strukturer förändras under tid och i olika omständigheter 

inom sitt kunskapsområde. 
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Enligt Bogner, Littig, & Menz, (2009) låter öppna intervjufrågor experten utveckla sina 

egna tankar och reflektioner i jämförelse med stängda frågor. I vårt fall när vi planerade att få 

in data från respektive expert vid endast ett tillfälle och då därmed inte upprätthålla en längre 

mailkontakt, tog vi hänsyn till detta. Vi formulerade då frågeställningar som var mer generella 

än exempelvis de frågor vi ställde under gruppintervjuerna. Våra förhoppningar med detta var 

att experterna skulle inkludera det som de upplevde som mest väsentligt och inte 

nödvändigtvis dyka in allt för djupt i enstaka frågor. 

Av samtliga experter sökte vi kontakt via e-mail och introducerade oss som 

kandidatstudenter. Vi förklarade vad vår studie handlade om och vad vi ville ta reda på. De 

experter som sedan gav återkoppling skickade vi ut intervjufrågor till och bad dem återkomma 

med svar eller ifall de hade funderingar kring frågeställningarna. Av de sex stycken utskick 

som gjordes fick vi återkoppling från tre experter: en spelproducent, en speljournalist och en 

tidigare spelreporter.  

En anledning med att ta kontakt med experter var för att få en inblick om rådande 

spelkultur och spelindustri. En annan var att denna metod genererar en annan typ av data än 

den som införskaffades genom de aktiva deltagarna. Denna empiri kan sedan stämmas av och 

jämföras med varandra för att observera skillnader eller likheter i perspektiv mellan expert 

och spelare. 

3.6.2 Gruppintervju 

Vi skickade inbjudningar till samtliga deltagare om en gruppintervju på universitetsområdet 

där vi bad dem återkomma med vilket av de angivna datum som passade dem bäst. Deltagarna 

delades sedan in i två grupper om fem personer där urvalet berodde på deltagarnas möjlighet 

att närvara vid den första träffen. Med de två fokusgrupperna höll vi gruppintervjuer med 

semistrukturerade frågor där våra förhoppningar var att öppna diskussioner skulle uppstå 

naturligt (Gill, Stewart, Treasure & Chadwick, 2008). Under intervjuerna agerade en av oss 

som intervjuledare samtidigt som den andre förde fältanteckningar. Dessa anteckningar 

baserades på hur diskussionen förhöll sig till ämnets kontext och relevans och om vissa 

mönster eller återkommande moment uppstod. Med detta kunde vi sedan få en bättre 

överblick över intervjuernas insamlade material och därmed även en del av resultatet. En 

problematik med anteckningar är att all information som dyker upp är svår att hinna 

ombearbeta till textform. Ytterligare är det i efterhand svårt att verifiera vilka deltagare som 

uttryckte vad (ibid.). Vi valde därför att även använda oss utav inspelningsutrustning för att 

vara säker på att allt intervjumaterial kunde efterbearbetas och verifieras. Med samtliga 

deltagares tillåtelse spelades bägge gruppintervjuer in, transkriberades och färgkodades med 

liknande villkor som anteckningarna. Detta arbete hanterades av samma person så att samma 

präglingar och tolkningar användes. 

De semikonstruerade frågorna var utarbetade utifrån den information som samlats in från 

dagböcker, litteraturstudien och förstudien med expertintervjuerna (se bilaga 6). I en studie av 

Terlecki, Brown, Harner-Steciw, Irvin-Hannum, Marchetto-Ryan, Ruhl, & Wiggins (2010) 

konstaterades det att marknadsföringen av spel är både bland män och kvinnor en mycket 

viktig del av spelupplevelsen. Vi valde därför att visa upp två reklamfilmer under intervjuerna 

av vardera spel som skulle användas under observationsdelen (Counter Strike: Global 
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Offensive och League of Legends). Efteråt diskuterades dessa klipp och deltagarna fick 

förmedla sina tankar och åsikter om deras tilltal och marknadsföring. 

Ett syfte med intervjun var att i grupp låta deltagarna diskutera och fördjupa sina tankar 

och åsikter i det som uppkommit under den individuella observationen med dagböckerna. Vi 

försökte även få fram information som kanske inte urskilt sig i dagböckerna med hjälp av mer 

utförligare frågor än de frågeställningar de tidigare fått arbeta med. Ett annat syfte var att få 

en bättre förståelse över hur stor del marknadsföring kan påverka intresset för spel. 

Avslutningsvis var det också en möjlighet att låta deltagarna träffa varandra innan 

spelsessionerna ägde rum. Vi hoppades att detta skulle leda till en mer avslappnad stämning 

under spelmomentet. 

En anledning till att vi använde oss av intervjuer är på grund av den personliga 

interaktionen då förenklar vår möjlighet till uppföljningsfrågor och få förtydliganden av 

åsikter och påståenden (Marshall & Rossman, 2006). Det är även en av de mest använda 

metoderna för kvalitativ datainsamling (Gill, Stewart, Treasure & Chadwick, 2008; Holme & 

Solvang, 1997). 

3.7 Observation 
Observation av forskningsobjekt kan användas för att samla in information inom sociala 

kontexter (Kaijser, L., & Öhlander, M., 2011). Utförandet kan ske på två olika sätt; antingen 

genom öppen observation eller dold observation (Holme & Solvang, 1997). Den öppna 

observationen kräver att deltagarna är medvetna och har godkänt det observerande 

momentet. Till skillnad från den dolda observationen så är deltagarna införstådda att 

observatörerna kan föra anteckningar och kartlägga beteendemönster. I den dolda 

observationen ter sig observatörerna som en del i den kontext där observationen äger rum och 

fungerar som en osynlig aktör gentemot forskningsobjektet (ibid.). 

I vårt fall hade deltagarna redan blivit införstådda i undersökningen genom enkäter samt 

deltagit i gruppintervjuer och då blev öppen observation en naturlig metod att använda sig av. 

För att styrka detta argument vidare var det svårt att föreställa sig hur en dold observation 

skulle appliceras när kontexten krävde att vi observatörer befann oss i samma fysiska spelrum 

som deltagarna; mycket troligtvis i hemmamiljö framför sin dator. Den öppna observationen 

gjorde det möjligt för oss att vara flexibla med både tidpunkt och plats (då vi inte var bundna 

till denna hemmamiljö).  

Vi planerade ett flertal speltillfällen där vi bjöd in deltagarna till ett datorlabb i 

universitetsmiljö där de förseddes med varsin dator. Labbet var utformat så att vi hade 

möjlighet att placera lagmedlemmarna bredvid varandra (se bild 3), vilket öppnade upp för 

studien att efterlikna en miljö man vanligtvis finner i tävlingskontexter (se bild 4). Under dessa 

speltillfällen fick deltagarna spela de två onlinespel vi avgränsat oss till i denna studie. 

Eftersom deltagarna träffat varandra under gruppintervjuerna gjorde vi inga 

indelningsförändringar bland gruppmedlemmarna. Vid några av dessa tillfällen fick vardera 

grupp spela likt ett vanligt scenario mot en okänd grupp människor över internet. Vid övriga 

tillfällen bad vi dessa två lag att tävla mot varandra för att efterlikna scenarion som sker under 

officiella eSportsturneringar. 
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Vi observatörer utförde en passiv observation då vi inte deltog i spelandet. En av 

anledningarna till detta var för att hålla spelmomenten till de deltagare som deltog i 

undersökningen och inte ta in andra parter. En annan anledning var behovet för oss 

observatörer att kunna utföra ordentliga observationsanteckningar under spelsessionerna. Till 

sist fanns även en risk att som observatör bli placerad in i en ledarroll då deltagarna erhåller 

vissa förväntningar gentemot oss som undersökningsledare (Holme & Solvang, 1997). Enligt 

oss medförde det en alltför stor risk att deltagarna skulle kunna bete sig annorlunda i 

jämförelse med att låta agerandet ske självmant inom grupperna. Efter att ha underrättad och 

fått godkänt från samtliga deltagare installerade vi upp två stycken videokameror som 

dokumenterade spelsessionerna. Detta ifall något särskilt skulle inträffa där de inspelade 

materialet skulle underlätta till att analysera händelsen (Kaijser, L., & Öhlander, M., 2011). 

Ett syfte med spelsessionerna var för att låta deltagarna uppleva ett scenario då ett lag 

bestående av tjejer spelade tillsammans. Med detta hoppades vi identifiera om själva spelandet 

påverkade deltagarnas uppfattning av spelkulturen kring de spel som ingick i undersökningen. 

Till exempel om det tidigare var att svårighetsgraden var en bidragande faktor, eller möjligtvis 

om -och hur- bemötandet från utomstående spelare påverkade upplevelsen. Vidare var det 

även av intresse att observera hur deltagarna betedde sig när de hade motståndarna på andra 

sidan i det fysiska spelrummet. Även hur gruppdynamiken såg ut och hur det sociala beteendet 

gentemot varandra inom grupperna fungerade.  
  

Bild 3: Spelsession med deltagare 
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Ett annat syfte var att vi observatörer försökte identifiera mönster som gick att relatera till 

den insamlade data från intervjuerna och enkäten. Enligt Kaijser, L. & Öhlander, M. (2011)  

kan observation ge information som deltagarna inte tänkt på att förmedla under en intervju. 

Denna metod gav oss även möjligheten att observera kroppsspråket hos deltagarna (Marshall 

& Rossman, 2006). Våra förhoppningar var att få svar på frågor som kanske inte framgick 

under intervjun som en slags komplettering till materialet. 

3.8 Forskningsetik 
Innan utförandet av denna studie studerades de forskningsetiska principer som finns inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002). Under studiens gång 

blev deltagare underrättade och påminda om deras uppgift, att de hade rätt att när som helst 

avsluta sitt deltagande, samt att detta deltagande var helt och hållet frivilligt (se bilaga 7). Allt 

material som innehöll känslig data behandlades endast inom studiens ramar och samtliga 

deltagare renderades anonyma. De personuppgifter bestående av förnamn och ålder som 

samlades in för forskningsändamål kommer inte att användas i någon aspekt som skulle 

innebära en direkt påverkan av den berörde. Varken personuppgifter, data, eller 

studiematerial kommer användas eller utlånas i ett kommersiellt bruk eller andra icke-

vetenskapliga syften. 

3.9 Reflexivitet 
Inom ramen av denna studie har urval, metoder, tolkningar, analyser och slutsatser alla blivit 

färgade av oss som forskare. Det är därför viktigt att ta en kritisk ställningspunkt till samtlig 

insamlad empiri och inte se denna studie som en enda sanning. Som med all vetenskaplig 

forskning talar inte materialet för sig själv och behöver ifrågasättas, undersökas och bevisas 

för att sedan ställas till en större kontext. Ytterligare är det viktigt att behandla denna studie 

för vad den är och inte ta den ur sitt sammanhang. Den kvalitativa empiri som införskaffats 

lämpar sig därför inte heller utanför studiens kontexter, då dessa är färgade av studiens 

platsspecifika och kunskapsspecifika scenario. 

Bild 4: 2015 LCK Summer Semifinals. källa http://www.lolesports.com/en_US/articles/koo-tigers-

claw-their-way-quarterfinals-win-over-kt-rolster 
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Redan vid ämnesvalet har studien fått en prägling av oss som forskare. Det var ett initiellt 

intresse av spelande och eSport som förde in oss till valet av undersökningssubjekt. Detta 

intresse kan ha burit med sig ett förväntat studieresultat som vi undermedvetet vävt in under 

studiens olika delar. Genom att sedan specificera ett syfte har vi gjort en inriktning i detta 

intresse och därigenom även gjort en avvägning inom studiesubjektet. Denna avvägning kan i 

sig själv ha påverkat vårt omdöme att observera, upptäcka och analysera materialets innebörd 

i studiens kontext. 

För att försöka motarbeta dessa färgningar och präglingar har vi i studien använt oss av 

triangulering, pilotstudier, externa aktörer som experter, handledare och andra 

kandidatstudenter för att bekräfta material och befatta oss med ett större vetenskapligt och 

självmedvetet perspektiv. Även innan och under studien har vi själva problematiserat och 

försökt validera val av metoder, frågeställningar och typer av forskning som inkluderats. 

3.10 Metod för analys av empiri 
I detta avsnitt kommer vi visa exempel på den analys som framtagits ur empirin. Materialet 

har kodats med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. Syftet med en kvalitativ innehållsanalys 

är att tolka texter. Denna metod användas framför allt inom beteendevetenskap, humanistisk 

vetenskap och vårdvetenskap. Den går dock att applicera på en bred variation av texter, samt 

att tolkningar går att utföra på olika nivåer vilket gör att den blir användbar inom flera 

forskningsområden (Lundman & Hällgren Graneheim, 2013). Med tanke på de 

datainsamlingsmetoder som används under studien är kvalitativ innehållsanalys en relevant 

analysmetod eftersom utskrifter av intervjuer, observationsprotokoll, dagböcker m.m. är 

överlag tolkningsbara texter.  

En kvalitativ innehållsanalys kan antigen innehålla en deduktiv ansats, en induktiv ansats 

eller ibland en blandning av båda. Med deduktiv ansats menas att analysen utförs med ett 

förarbetat kodningsschema eller ett ramverk. Om det istället är en induktiv ansats som baseras 

på människors upplevelser analyseras materialet förutsättningslöst (ibid). Vi har valt att utföra 

en induktiv ansats på grund av att området som studien involverar är relativt nytt. Därmed 

blir det mer relevant att se på datainsamlingen med en -till större del- förutsättningslös 

ingångspunkt. 

3.10.1 Tillvägagångssätt  

Analysen av empirin utfördes i kronologisk ordning genom att börja med dagboken då det var 

det första deltagarna fick utföra under datainsamlingen. Från dagboken tog vi ut betydenade 

meningsenheter. En meningsenhet kan bestå av ord, meningar och stycken av en text och ska 

vara en meningsbärande del av texten. Sen är målet att skala ner meningsenheterna i flera 

steg, först till en kondenserad meningsenhet där man kortar ner den tidigare meningsenheten. 

Därmed gör man den mer lätthanterad samt bevara det centrala innehållet från 

meningsenheten. Därefter skapas en kod på en meningsenhet som kort beskriver dess 

innehåll. Tanken med en kod är att forskaren ska reflektera över sina data på ett nyss sätt. 

Utifrån flera koder med liknande innehåll kan man skapa en kategori (Lundman & Hällgren 

Graneheim, 2013). Enligt Patton (2002) är kategorier internt homogena och externt 
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heterogena, med det menat att en kategoris innehåll ska vara likartat men skilja sig från 

innehållet i andra kategorier. (Se tabell 2) 
 

Meningsenhet Kondenserad meningsenhet Kod Kategori 
Blir vanligtvis ganska irriterad när den jag 
spelar med inte är så bra…  
Ilska, då alla tog mina kills… 
Och det är sjukt gulligt/charmigt att spela 
låglevel igen när man missar all tidig cs och inte 
får död på folk för man saknar sina runes… 
Går från silver 2 till bronze 1 då jag förlorar hela 
8 av 10 matcher. Fantastiskt hur åt helvete det 
kan gå…  
Gode gud så oerhört fruktansvärt det är att spela 
SR, härdsmältan är alltid total… 
…men inte lika roliga som när man spelar mot 
bättre spelare…  
Det har gått mindre bra vissa matcher…  
Är övertygad om att jag är den värsta spelaren 
någonsin. EUW rankad är hårt… 

Blir irriterad när jag spelar med 
sämre spelare.  
Arg då folk tog kills. 
Drygt att spela på låg level. 
 
 
Går dåligt att spela på ranked.  
 
SR är påfrestande.  
Tråkigt att spela mot sämre 
spelare.  
Gått mindre bra att spela ibland. 
Känner sig som en dålig spelare 
och känns svårt att spela rankad.  

Irritation mot 
spelare. 
 
Låg level är drygt 
 
 
Går dåligt på 
ranked. 
 
 
Går dåligt ibland. 

 
 
 
 
 
Motgångar 

…men det har jag försökt att titta bort från när 
jag spelar med nybörjare för jag var där själv för 
några år sedan…  
Man kan rappotera spelare för kränkade, m.m. 
beteende.. 
Då det var väldigt kravlöst och det var ingen 
som var dum och tyckte att man var dålig 
eftersom alla var nybörjare!... Påminns återigen 
om att spelet kräver väldigt mycket kunskap om 
sina spelare… 

Tar hänsyn till nybörjare. 
Bra med rapporteringssystem. 
Inge krav ställdes då alla var 
nybörjare.  
 
Kunskap om sina spelare krävs. 

Rapporteringssyste-
m är bra.  
Kravlöst som 
nybörjare.  
 
Kunskap krävs. 
 

 
Community 

Då jag stött på eSport är väl när min pojkvän 
spelar… 

Stött på eSport via pojkvän. eSport från andra Influenser 

Introduktionsomgången buggade sjukt mycket, 
första gången kom jag inte ens igång så inga 
keybinds/musklick fungerade… 
Spelet spelades i full screen och i och med att jag 
inte vet hur man tar sig till skrivbordet så blir 
det jobbigt om man behöver använda datorn för 
något annat en kort stund… 
Det som var svårast att förstå, vilket jag också 
ser lite som en nackdel, var runes och masteries. 
Kan tänka mig att det tar ovana spelare lång tid 
att ens förstå att det finns och vad det är till för. 
Jag tycker inte om när ett spel som LoL, som 
bygger på att alla är på samma nivå när man 
börjar, faktiskt gör skillnad på vilken level man 
är på och hur man har fördelat sina masteries 
och runes…  
Samt att ladd-skärmen innan ett nytt game 
startas tar otroligt lång tid (beror ju på de olika 
spelarnas internet-uppkoppling osv). Ibland 
kunde det ta flera flera minuter och det fanns 
inget sätt att lämna den skärmen innan det var 
klart, vilket jag tyckte var irriterande… 
I vanliga fall så brukar man bli bannad en viss 
tid från att spela men i LoL fick man hot om att 
stängas av om man inte lämnade ett spel till, 
vilket jag tyckte var väldigt konstigt. Självklart 
så ska man inte kunna lämna spelet hur man 
vill, men riktiga livet går ju faktiskt före!...  
Dynamic q är om möjligt det värsta som hänt en 
support main någonsin…  

Mycket bugg i början. 
 
 
Kunde inte gå från spelet till 
skrivbordet. 
 
Svårt att förstå runes och 
masteries som nybörjare och 
gillar inte att den kunskapen har 
betydelse. 
 
 
 
Tar lång tid innan spelet startar.  
 

 
Man kan bli bannad om man 
lämnar spel. 
Lämna spel ska få konsekvenser 
men livet går först.  
Dynamic q är inte bra för mig 
som support. 

Buggiga och 
oförståeliga 
spelfunktioner/mek
aniker. 
 
Runes och 
masteries är 
svårförståelig som 
nybörjare. 
 
Lämna spel kan få 
konsekvenser. 
 
Gillar inte Dynamic 
q 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tekniska 
motgångar  

Tabell 2: Utdrag från innehållsanalys av dagbok med meningsenheter, kondenserad meningsenheter, koder och kategorier. 

När alla kategorier var klara skapades teman utifrån dessa kategorier. (se tabell 3) Ett tema är 

en sammanbindning av det underliggande budskapet i flera kategorier. Att skapa teman var 

det sista steget i vår analys av dagbok och med hjälp av dessa teman tog vi ut meningsenheter 

från resterande av datainsamlingsmetoderna. 
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Domäner Kategori Tema 
 
 
 
 
 
Positiva  
 
 
 
 

 
Community 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spelkultur som betydande faktor 

 

 
Förbättring  

 
 
 
Negativa  
 
 
 
 
 
 
 

 
Isolation  

 
Objektifiering  

 
Trakasserier  

Tabell 3: Utdrag från innehållsanalys av dagbok med kategorier och tema. 

I bearbetningen av gruppintervjun användes färgkodning där olika färger representerade olika 

teman som upptäcktes i analysen av dagboken. Om material från intervjun eller från 

resterande metoder inte passade under något av de teman som skapats från analysen av 

dagboken, skulle ytterligare ett tema ha skapats. Detta var inte fallet utan all data höll sig inom 

de teman som skapats tidigare. Intervjun färgkodades med hjälp av en selektiv transkribering 

(Kvale & Brinkmann, 2009), detta för att effektivisera analysprocessen pga. tidsbrist, samt den 

stora mängden data som behövdes analyseras. 

  



 

 

22 

 

4. Resultat 
Under analysen av empirin framgick fyra olika teman som handlar om spelkultur, tilltal, 

spelupplevelse och sociala kretsar. Vi kommer presentera resultatet för varje tema under 

varsin rubrik. Till sist kommer vi även att presentera den respons vi fått av experterna.  

4.1 Spelkultur som betydande faktor 
Att spelkulturen visade sig vara en betydande faktor för deltagarna framgick under flera av 

datainsamlingsmomenten. I dagboken t.ex. skrev många av deltagarna om kommentarer från 

andra spelare som kunde framkomma i gruppchatten under en spelomgång av LoL. Många av 

kommentarerna upplevdes som väldigt negativa och anmärkte ofta på deltagarnas 

spelprestation.  
 

”Blir vanligtvis ganska irriterad när den jag spelar med inte är så bra - men det har 

jag försökt att titta bort från när jag spelar med nybörjare för jag var där själv för 

några år sedan och vet hur det är när arga spelare skäller ut en i chatten. Inte riktigt 

det trevligaste.” Celina, ur dagboken 
 

Trots att Celina är en spelare med mycket spelerfarenhet inom LoL tar hon ändå hänsyn till 

nybörjare. Detta beteende verkar dock inte vara vanligt inom spelsamfundet för 

tävlingsinriktade spel. Enya tar upp i intervjun att det tar ett tag innan hon vågar spela mot 

riktiga spelare då hon är rädd för att bli trakasserad av andra spelare för att hon inte har nog 

erfarenhet av spelet. Att bli kallad noob (Ett negativt ord för nybörjare) och ifrågasatt till vad 

man gör där får henne att känna sig dålig trots mycket spelerfarenhet inom andra spel sedan 

tidigare. 

 

”Att det tar mig lång tid innan jag vågar spela mot människor istället för bots för att 

då blir det som mer seriöst och jag hatar, får jag höra från liksom folk att vilken noob 

du är liksom och varför gör du så där för. Även om jag är ny i ett spel och vet om att 

jag är nybörjare liksom och jag kan inte det här så hatar jag liksom att folk är så 

elaka med varandra. Det brukar inte vara så här att, ne men det där var ju fel, gör 

så här istället utan det är mer, men varför gör du så där, du är helt dum i huvudet, 

vilken idiot du är.” Enya, ur gruppintervjun 

 

Under observationen fick vi själva se hur deltagarna blev behandlade av andra spelare. Det var 

speciellt under en spelomgång av LoL som vi uppmärksammade kommentarer i chatten som 

t.ex. noob och pussy av motståndarlaget (spelsession med andra spelare över internet).  

Det verkar vara en normalitet att trakasseri förekommer inom det existerande 

spelsamfundet. Tjejerna pratade en del om att de blivit trakasserad pga. deras kön men också 

att de har blivit behandlad annorlunda tack vare detta. Gina berättar att då hon spelade World 

of Warcraft, innan hon fyllde 18 år, blev hon förföljd av två andra manliga spelare. Detta var 

något som hon aldrig hade hört hända en kille utan något som bara förekom kvinnliga spelare.  

 



 

 

23 

 

”Däremot så har jag aldrig hört talas om en man som blir stalkad t.ex. av en kvinna 

i spelet eller inte ens stalkad. Däremot har jag blivit stalkad av två personer under 

min karriär av snart 11 år.” Gina, ur gruppintervjun 
 

Två av tjejerna som sedan tidigare aldrig spelat LoL och heller inte spelat så mycket andra spel 

märkte nödvändigtvis inte av den negativa stämningen som kunde uppstå inom 

spelsamfundet. Bianca uppskattade dock rapporteringssystemet som fanns. Doris säger att då 

hon inte spelar så mycket tar hon inte illa upp ifall någon skulle kalla henne dålig eftersom hon 

vet det själv, till skillnad från Enya som spelar mer, kan ta åt sig mer och kämpar för att bli 

bra. 
 

”Men så är det ju också, du brukar ju spela, jag brukar ju inte spela. Så om någon 

skriver något om att jag är skitdålig så vet jag ju det liksom men du kämpar ju ändå.” 

Doris, ur gruppintervjun 
 

Fanny och Celina som är två av de mer erfarna deltagarna när det kommer till LoL berättar att 

som tjej förväntas du spela rollen som support under en spelomgång. När Fanny började spela 

LoL ville hennes killkompisar att hon skulle börja spela som support, det vill säga en karaktär 

som är till för att hjälpa sina lagkamrater. Hon trodde som nybörjare att det var något som var 

enklast att lära sig, men det visade sig att detta var för att denna roll är mer förknippad som 

en ”side-kick” till en superhjälte. Sen när hon väl ville lära sig en annan typ av karaktär sa 

hennes vänner åt henne att hålla sig till support. När Celina en gång var på krogen frågade en 

kille om hon spelade LoL.  
 

”Jag träffade en person på krogen och så sen började vi att prata om spel och så sen 

så frågade han mig om jag spelade League. Och jag bara: Jo det gör jag. Och så han 

bara: Låt mig gissa, du mainar support?” Celina, ur gruppintervjun 

 

Han antog direkt efter hon svarat ja att hon spelade som support. Trots att hon huvudsakligen 

spelar som support tyckte hon att det kändes nervärderande. Bara för att hon är tjej så antog 

han att hon spelade som just support.  

Dessa var en del av kommentarerna som togs upp angående spelsamfundet. När det 

kommer till spelkulturen pratade de också om sexism på forum m.m. samt objektifiering av 

spelkaraktärer i spelet League of Legends. Många av dem kände att främst de kvinnliga 

karaktärerna var översexualiserade med stora bröst och lite kläder samt att en sexuell 

framtoning på kvinnor ses som en normalitet inom spel.  

 

”Jag har tänkt på mycket att bland annat typ League of Legends, det är många av 

tjejkaraktärerna som är lite så här typ har väldigt stora bröst och så här.” Bianca, ur 

gruppintervjun 
 

”En sak som jag alltid stört mig på i League, league-forum, sidor osv är hur sexistiskt 

det kan låta och se ut. Till och mer champions i själva spelet är sjukt 
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översexualiserade, både utseendemässigt och saker de säger, röster osv.” Celina, ur 

dagboken 
 

Detta jämförde Fanny med modellvärlden och hur det såg ut i dagens modetidningar.  

 

”Ja men modelltidningar. Det går ju att jämföra ganska rakt av där. Killarna ska ha 

6-pack och tjejerna ska ha stora bröst och vara smal, alltså det är ju så. Det är 

någonting som jag reflekterar över.” Fanny, ur gruppintervjun.  
 

Gina skriver i sin dagbok om en diskussion hon fört med hennes heterosexuella killkompisar 

om en beundrarbild som en konstnär har gjort där hon tagit en kvinnlig karaktär från LoL och 

gjort om den till man. Det visade sig att hennes vänner kände sig obekväma med den sexuella 

framtoningen den manliga karaktären fått samtidigt som en sexuell framtoning av en kvinnlig 

karaktär inte verkade vara något konstigt.  
 

”Detta skapade alltså debatt mellan mig och mina killkompisar då de som 

heterosexuella män kände sig smått obekväma med den sexuella framtoningen av 

bilden. (Trots att den är ganska tam) Det blev superintressant att se dem reagera så 

annorlunda på en tydlig sexuell framtoning hos en manlig karaktär medans det på 

kvinnliga karaktärer är standard.” Gina, ur dagboken 
 

Trots att många fann spelkaraktärerna var översexualiserade ansåg Fanny att utseendet på 

LoL-karaktärer inte hade någon betydelse då hon valde spelkaraktär utefter deras egenskaper. 

Celina däremot ansåg att utseendet på karaktärer kan spela roll då hon valde under en tid att 

spela en karaktär som hon relaterade till. 

 

”För jag blev jättejättehypad när Jinx kom t.ex. Hon var ju flat och liksom så här 

jättetomboy av sig och så här. Och jag kunde som relatera lite grann till henne och då 

började jag spela henne för att jag ville prova.” Celina, ur dagboken 

  

I den andra enkäten fick deltagarna svara på vad de trodde var anledningen till att tjejer väljer 

bort att spela spel som LoL och CS: GO. Både Gina och Enya kryssade i fliken annat och 

kommenterade att de trodde att spelkulturen och social påverkan hade stor påverkan till varför 

tjejer tar avstånd.  
 

”Spelkulturen i LoL. Hur andra spelare beter sig.” Gina, ur enkäten 
 

”Social påverkan, att gaming (speciellt i yngre åldrar) anses pojk-aktigt” Enya, ur 

enkäten 
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4.2 Push and pull faktorer  
Det man kunde se under intervjun, den sista enkäten samt i dagböckerna var vad som tilltalade 

deltagarna och vad som ansågs vara bortstötande. Under intervjun så visade vi två trailers för 

de spel som vi hanterat under studien. Den första var för League of Legends och åsikterna 

kring den var spridda. Många tilltalades av videon men vissa aspekter ansågs som 

bortstötande. Anna påpekade att de flesta av de kvinnliga karaktärerna flydde någon gång 

under videon. De manliga karaktärerna var mer hårda och svåra att döda medan de kvinnliga 

var ofta på rymmen och dog relativt snabbt.  
 

”Det var ju mer att kvinnorna de flydde och alla blev ju räddade någon gång som 

medan alla män bara kör rakt på.” Anna, ur gruppintervjun 

 

Trailern för LoL var något som uppskattades. De flesta ansåg att den var relativt könsneutral 

och vissa av deltagarna började längta efter att få spela. 

När vi visade trailern för CS:GO var det inte lika uppskattat. Det fanns mindre aspekter som 

tilltalade dem och de enda som ville spela efter att ha sett trailern var Enya och Fanny som har 

spelat spelet tidigare. Många ansåg att det var som en meningslös actionfilm där målet bara 

var att springa runt och skjuta.  
 

”Ja för mig så ser det här ut som en scen från vilket action movie som helst och jag 

hatar action movies så den här är en sådan väldigt stor turnoff.” Celina, ur 

gruppintervjun 
 

”Jag känner som att jag har landat mitt i en Stallone-film. Jag vet inte vad någon av 

karaktärerna heter, jag bryr mig inte om vad de kommer skjuta eller varför de gör 

det utan jag ser bara att de håller på och skjuter.” Gina, ur gruppintervjun 

 

Doris nämner en aspekt med CS och krigsspel överlag som hon ansåg var väldigt frånstötande. 

Hon förstår inte principen med att skapa spel som involverar krig då det finns personer som 

drabbats väldigt hårt av precis detta i det verkliga livet, så i en etisk aspekt så var detta inte 

okej för henne.  
 

”Det känns lite så här att det är något sjukt bakom när man ens vill göra ett spel om 

krig liksom. Det känns bara så hemskt. Tänk alla de människor som har varit med i 

krig och så ska folk sitta och spela det. Det är liksom för mig inte helt okej 

någonstans.” Doris, ur gruppintervjun 
 

Det som kom på tal under intervjun om CS: GO var att det inte var med en enda kvinna i 

trailern samt att det inte går att spela som en kvinnlig karaktär i själva spelet. De flesta av 

deltagarna menade på att trailern riktar sig till killar men om det skulle ha varit kvinnliga 

karaktärer med i trailern hade det vara mer lockade för tjejer.  
 

”Antar jag väl att det skulle vara mer appealing till kvinnor in general för att kunna 

relatera med det här. Jag vet inte med lite så.” Celina, ur gruppintervjun 
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”Jag tror att det skulle kännas mer tilltalande mot kvinnor direkt just för att man kör 

inte på det här stereotypiska, man kör inte färger utan man kör bara på att det här 

är en kvinna liksom. Sen att hon har precis samma utrustning som alla män, det blir 

mer lockande.” Enya, ur gruppintervjun 
 

Enya som spelat CS: GO sedan tidigare kände att eftersom man automatiskt spelar som en 

manlig karaktär och blir benämnd som man upplevs det kränkande och att det är konstig att 

inget har gjorts för att förändra det.  

I deltagarnas dokumentation av marknadsföring när de kom i kontakt med spel och eSport 

kunde vi se att de uppmärksammade marknadsföringen på olika nivåer. Fanns intresset för 

eSport uppmärksammade de mycket information och reklam i forum, tidningar m.m. Men för 

de som inte var så insatt i eSport sedan tidigare uppmärksammade ingen publicitet om eSport 

överhuvudtaget utom Anna som fick höra det genom sin pojkvän.  
 

”Jag gillar LoL’s facebooksida, är aktiv på hemsidan och ser på mycket LCS. Så ja, 

jag stöter på sådant varje dag.” Celina, ur dagboken 
 

”Jag har inte lagt märket till någon reklam om eSport. Jag har stött på en hel del 

reklam för mobil spel men inte något för MOBA.” Anna, ur dagboken 
 

När det kommer till själva hemsidan för League of Legends var många av deltagarna positiva 

och kände att den var lätt att förstå och enkel att ta del av. Man kunde snabbt se vart man 

laddade ner spelet vilket uppskattades. En av deltagarna som spelat LoL under en längre tid 

tyckte inte om hemsidan men ansåg ändå att den hade förbättrats med åren.  
 

”Vackert utsmyckad. Inget jätteutstickande från andra, liknande spel. Lätt att 

förstå.” Bianca, ur dagboken 
 

”Har länge tyckt den är rätt skräp, dock efter en viss överblick har de gjort om ganska 

mycket under hösten 15 som gjort att den är mer lättillgänglig.” Gina, ur dagboken 
 

En annan aspekt som Anna, Bianca och Doris ansåg som negativt var att det tog för lång tid 

att spela. De ansåg att det fanns viktigare saker att göra och att det tog för lång tid att spela 

LoL under en kortare paus. En normalomgång av LoL tar vanligtvis runt 40 minuter. Anna 

skrev i sin dagbok att det kändes lättare att sätta på ett avsnitt av en serie än att spela en 

spelomgång. Bianca menade på att LoL blev ännu en anledning till att skjuta upp viktigare 

saker och att det blev en negativ aspekt med spelet.  
 

”Det tar mycket av den tid som annars kan spenderas på saker som jag egentligen ser 

som viktigare. Blir lite som tumblr – en perfekt anledning till att skjuta upp plugg och 

liknande.” Bianca, ur dagboken  
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4.3 Spelupplevelse 
Genom att observera deltagarna under spelsessioner, titta på deras dagböcker och svar på 

enkäterna kunde man se vilken typ av spelupplevelse de fick ifrån LoL och CS: GO. Det märktes 

tydligt i dagboken och under observationen att framgångar och motgångar hade stor påverkan 

på spelupplevelsen enligt de flesta av deltagarna. Frustration och dåligt självförtroende 

uppkom när deltagaren spelade sämre vilket i sin tur sänkte stämningen och spelomgången 

upplevdes inte lika underhållande. Efter en dålig spelomgång av LoL skriver Gina att hon 

känner sig som världens sämsta spelare.  
 

”0/6/0 på Leona. Är övertygad om att jag är den värsta spelaren någonsin.” Gina, 

ur dagboken 
 

Under ett observationstillfälle skapades en väldig frustration då alla deltagare dog vid samma 

tillfälle under en sämre spelomgång av LoL. Känslan av att ge upp uppkom hos några av 

deltagarna då de kände att deras prestation inte var den bästa.  

 

”Ska vi ge upp? (frågar resten av laget)” Gina, under observationen 
 

Trots att en del av deltagarna kände att spelet blev mindre underhållande då det inte gick bra 

för deras lag så var det några av dem som ändå ville kämpa på. Celina försökte uppmuntra 

laget och höll uppe stämningen.  

Vid välgång och när det gick bra för deltagarna höjdes underhållningsfaktorn och ledde till 

en bättre spelupplevelse. De mindre spelerfarna deltagarna kände att det blev roligare att spela 

League of Legends när deras spelförmåga förbättrades.  
 

”Blev även roligare då jag dog mindre och mindre, samtidigt som min champion blev 

starkare och starkare.” Bianca, ur dagboken 
 

Även de mer spelerfarna deltagarna fick mer självförtroende när de presterade bra.  
 

”Har som sagt börjat spela på mitt smurf-acc10 hela veckan och tycker det alltid är 

nice att carry-a11 ett game” Celina, ur dagboken 
 

När deltagarna väl skulle få spela CS: GO vilket många av dem inte varit så positiv till sedan 

innan ändrades inställningen hos en del av deltagarna. Doris som var väldigt emot krigsspel 

sedan innan tyckte att det var väldigt underhållande att prova spelet.  
 

”Det här var ju faktiskt kul” Doris, under observationen 
 

Celina berättade under intervju att hon hållit sig borta från skjutspel då hon ofta blir skrämd 

av dessa typer av spel. Detta beteende fick vi bevittna under observationen då en terrorist dök 

                                                 
10 En smurf-användare är en term som används på erfarna spelare som startar ett nytt konto för att få 
enklare motstånd från nya och mindre erfarna spelare. 
11 Att ”carry’a” innebär att någon spelare bär upp resten av laget och brukar ofta räknas som en av 
spelarna som är viktigast för att kunna vinna. 
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upp framför henne under en spelomgång av CS: GO, vilket skrämde Celina och gjorde att hon 

släppte tangentbordet helt och dog av terroristen.  

4.4 Påverkan av sociala kretsar 
Under gruppintervjun blev det tydligt att deltagarnas sociala kretsar har påverkat och att det 

är en att faktorerna som gjort att några av dem spelar spel idag. Det kan vara allt från bröder 

till kompisar som influerat tjejerna till att prova ett spel. Deras uppväxt har tydligt inverkat till 

varför en del av tjejerna blivit erfarna inom spel medan andra inte varit lika aktiv som ung och 

blir därför inte lika insatt i spelvärlden. T.ex. Celina som växte upp med hennes två äldre 

bröder och därigenom blev indragen i spelandet.  

 

”Alltså jag växte upp med mina två bröder, vi var jättenära och det var typ dem som 

mest fick mig att spela. Min första dator var dock en gemensam dator mellan mig och 

dem där två bröderna. Och vi turades om eller så spelade vi multiplayer på samma 

keyboard sådär.” Celina, ur gruppintervjun 

 

Det visade sig att majoriteten av deltagarna har blivit indragna i spel av killar i deras närvaro, 

antingen bröder som med Celina eller av killkompisar. Det var sällan en tjej som influerade 

dem till att börja spela. Doris började spela spel med sin syster men kom först i kontakt med 

spel tack vare deras pappa.  
 

”Alltså pappa var ju en sån som ba, ja här är ett nytt spel, det köper vi. Sen så spelade 

han ju aldrig det själv så det blev ju för mig och mina syskon att spela det.” Doris, ur 

gruppintervjun 
 

Anna berättar att det var hennes killkompisar som lärde henne och en tjejkompis hur man 

spelar League of Legends och Fanny säger att hon började spela spel med hemma killkompisar 

från skolan.  
 

”Eh det var mina killkompisar från skolan. Antigen så satt vi hemma hos dem och 

spelade eller så satt vi [meningen avbröts]” Fanny, ur gruppintervjun  
 

Föräldrarna har också spelat roll för hur engagerade de fick vara i spel under tidig ålder. Alla 

förutom Doris föräldrar var antigen likgiltig till att deras dotter spelade spel eller aningen 

emot. Fannys föräldrar brydde sig inte alls om att hon spelade spel medan Celinas mamma 

tyckte att hon skulle göra något annat än att spela med hennes bröder.  

 

”Men mamma ville ju såklart att jag skulle göra annat men…” Celina, ur 

gruppintervjun 

 

Annas föräldrar köpte en konsol till hennes storebror och trots att hon fick spela på den så 

kände hon att pga. att den tillhörde hennes bror blev den inte aktuell för henne. De spel hennes 

bror spelade verkade inte underhållande och därför tog hon avstånd.  
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”Ja jag har en storebror så att han hade ju sitt egna xbox. Det var ju som bådas men 

han spelade ju alltid på den så att. Jag fick ju spela om jag ville men jag var ju som 

inte så intresserad, det var ju hans, fanns ju som bara såna köra bil spel och det tycker 

inte jag om.” Anna, ur gruppintervjun 

 

Gina nämner under intervjun att föräldrarna är de som måste konsumera spel till sina barn 

och att detta gör dem till en begränsad faktor. Resultatet blir att yngre tjejer inte får ta del av 

spel om inte föräldrarna köper det till dem.  

 

”Det är ju den som är den begränsande faktorn för föräldrarna för att en tjej på 7 år 

kan inte gå och köpa en konsol själv… Det blir ju där som föräldrarna blir den 

påverkande faktorn.” Gina, ur gruppintervjun  

 

Enya som jobbar med att sälja data- och tv-spel berättar att många av hennes kunder som ska 

köpa spel till sina döttrar frågar ofta efter tjejspel. Hon anser att föräldrar fortfarande tänker i 

banorna att spel ska vara för killar och om en tjej ska spela så är det ett så kallat ”tjejspel”.  

 

”Och då är det jättemånga föräldrar som kommer in och ska köpa spel till sina barn 

och så säger de, ja men ”passar det här spelet till tjejer också” eller ”har ni någonting 

tjejigare” och jag bara ”Alltså spel kan inte ha ett kön” och då känner jag ju redan där 

så har ju föräldrarna någonstans redan satt att det här är för pojkar och det här är 

för flickor…” Enya, ur gruppintervjun  

4.5 eSport som kontext 
I det här avsnittet presenterar vi experternas resonemang och åsikter. Spelföretaget vi kom i 

kontant med svarade på frågan om hur de förhöll sig till genus i sina projekt att de arbetar 

aktivt för att undvika objektifiering av könen eller att framställa något av dem som svagare. 

Spelföretaget diskuterar detta ämne kontinuerligt och trycker på hur viktigt det är att få fler 

tjejer att söka till spelbranschen.  
 

”Vi tror stenhårt på att en nyckel är att fler tjejer är med och utvecklar spelen och har 

ett mål att vara ⅓ kvinnor 2017. Som tidigare nämnt så arbetar vi aktivt med hur vi 

kan få fler tjejer att söka sig till vår bransch.” Expert, spelföretag 
 

En annan av experterna skriver om främjandet av kvinnliga förebilder inom eSport och menar 

att dessa är viktiga för att visa andra kvinnor att de är välkomna inom eSporten. Förebilderna 

handlar inte bara om spelare utan även om arrangörer, sändningspersonal och 

kommentatorer som arbetar runt eSporten. På frågan om hur eSportsindustrin ska arbeta för 

att inkludera fler tjejer skriver experten att stora och helst alla aktörer måste ta ställning för 

inkludering, vilket innebär en nolltolerans mot diskriminering i alla former.  
 

”Den största plattformen för hat är chattrum och kommentarfält och de 

plattformarna som skrämmer många kvinnor från att synas i offentliga e-

sportrelaterade sammanhang.” Expert, speljournalist 
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Ett stort problem med branschen är att män rekryterar män de redan känner, vilket gör det 

svårt för nya talanger och i synnerhet för kvinnor att ta sig in i eSportsindustrin. Ett annat 

problem är att eSporten är beroende av vinstdrivande kommersiella företag som Twitch och 

spelutvecklare som först och främst värnar om inkomster. Även officiella forum och chattarna 

återkommer ständigt som ett av de större problemen när det handlar om ingångspunkten till 

branschen. 
 

”Det enda sättet man kan försöka göra sig ett namn inom e-sporten är via egna 

kanaler på t ex Twitch eller Youtube, vilket många kvinnor undviker på grund av 

hatet som ofta följer med.” Expert, speljournalist 
 

”Tittar vi på Twitch så är deras chattkanaler ökända och också en plats som få är 

villiga att ta ansvar över och dessutom avfärdas trakasserier som sker där ofta som 

"trollande" och inget man behöver eller ens kan göra något åt.” Expert, tidigare 

spelreporter 
 

En expert nämner detta med trakasserier och menar på att det är ett av det allvarligaste 

problemet med eSport. Många tjejer vill jobba inom branschen med vågar inte på grund av de 

trakasserier och hat som de ser att kvinnor får. Detta i sin tur gör det svårt för arrangörer och 

lag att hitta tjejer på rätt nivå eftersom tjejerna tackar nej eller väljer att inte synas på grund 

av rädsla. 

Till sist är det även en skevhet i hur man ser på män och kvinnor. Till exempel reglerar 

Twitch hur streamers ska få klä sig och ibland anklagas kvinnor för att de har för lite kläder på 

sig när de streamar. Detta är en märklig regel när kvinnliga karaktärer kan framställas väldigt 

sexualiserat. 
 

”Förutom att anklagelsen i sig påvisar en skevhet i hur en ser på män och kvinnor, är 

det också en märklig regel då de kvinnliga karaktärerna i olika spel kan se otroligt 

sexualiserade ut.” Expert, tidigare spelreporter 
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5. Analys 

5.1 Influenser av nätverk 
Av resultatet att döma har spelsamfundet en stor inverkan på tjejers spelupplevelse. 

Nedvärderingar och trakasserier är ständigt förekommande både innanför och utanför 

spelvärlden. Ta scenariot då Celina träffade en person på krogen som automatiskt förknippade 

hennes kön med en viss spelstil eller när Fanny introducerades till League of Legends och 

hennes killkompisar uppmanade henne att spela samma typ av assistansroll (support) som i 

Celinas fall. Båda är bra exempel på ett stereotypiskt synsätt som går att jämföra med Yee’s 

(2008) beskrivningar av olika sociala ingångspunkter. Killarna som redan befinner sig inom 

spelkulturen introducerar tjejer till spelvärlden samtidigt som det måste matcha killarnas egen 

spelstil. Resultatet leder till att tjejerna placeras i en roll som är till för att hjälpa resterande 

lagmedlemmar och inte är fokuserad på ett aggressivt spelsätt mot motståndarlaget. Då målet 

är direkt kopplat till att besegra och inte assistera kan denna roll upplevas som mindre 

essentiell för tävlingens syfte. Eftersom fler tjejer blir introducerade till spel av manliga spelare 

i jämförelse med killar, vilket vi kan se både genom vårt resultat och genom Yee’s upptäckter, 

kan det finnas en koppling mellan detta negativa synsätt, spelsätt och kön. Dessa exempel visar 

även att spelupplevelsen inte bara är kopplat till spelsessionen i sig, utan även att den påverkas 

utanför spelvärlden. 

Yee pratade om att majoriteten av tjejer engagerade sig i sin partners spelade och 

introducerades till spel på så vis. Anna berättade under ”Push and pull faktorer” att hon enbart 

kommit i kontakt med eSport via hennes pojkvän. Att bli introducerad till spelrelaterade 

ämnen har visat sig stämma i vår studie. Detta visade sig också med Fanny och Enya, där 

anledningen till att de spelat CS: GO sedan tidigare var p.g.a. av att deras pojkvänner. 

5.2 Tilltal 
Fanny nämner under ”spelkultur som betydande faktor” hur spelkaraktärer från League of 

Legends går att jämföra med idealen som finns inom modellvärlden. Då Wilcox och D. Lairds 

(2000) undersökning visade att marknadsföring inom modellvärlden förändrade kvinnors 

självkänsla och genererade negativa tankar om deras utseende blir porträtteringen av 

spelkaraktärer en viktig aspekt för tilltalet av spelet. Majoriteten av deltagarna ansåg att 

översexualiseringen av spelkaraktärerna var en negativ faktor och därmed minskade 

attraktionen av spelet. Även en av experterna uttryckte att kvinnliga karaktärer framställs som 

väldigt sexualiserade.  I och med att en igenkänningsfaktor visade sig vara viktig för ett antal 

deltagare, t.ex. Celina som valde att spela en karaktär i LoL som hon relaterade till, visar det 

på att Layne och Blackmons (2013) teori om betydelsen av kvinnliga protagonister 

överensstämmer för att öka tilltalet för tjejer. Detta visades ännu tydligare med spelet CS: GO 

där deltagare ansåg att trailern för spelet var skapad för en manlig målgrupp. Att det inte 

förekom en enda kvinna i trailern eller att alternativet att spela som en kvinnlig karaktär inte 

fanns, gav konsekvensen att dem kände att spelet inte var menat för dem. De menade på att 

spelet skulle kännas mer lockande om det förekom karaktärer som var kvinnor. Men istället 

för att efterträda League of Legends med sexualiserade karaktärer så skulle dessa kvinnor bära 

samma uniformer och utrustning som männen i spelet och framträda som en realistisk 
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porträttering av kvinnor inom det militära eller terroriststyrelser. Detta skulle som Layne och 

Blackmon (2013) skrev, skapa kvinnliga protagonister som inte används som sexobjekt och 

tvinga den kvinnliga karaktären att bryta sig ur den förbestämda rollen som jungfru i nöd.  

5.3 Kvinnors isolation inom spelvärlden 
Att målgruppen för spel som CS: GO i första hand inte var ämnad för kvinnor har blivit klarare 

under denna studie. Det visar på det Taylor (2008) skriver att fokus inte lika ofta riktas mot 

det kvinnliga könet inom utveckling av spel. Counter Strike skapades år 2000 och efter 16 år 

är det fortfarande bara manliga spelkaraktärer. Då Enya blir benämnd som man när hon spelar 

CS: GO pga. att hon måste spela som en manlig spelkaraktär gjorde att hon inte kände sig 

inkluderad som en kvinnlig spelare. CS: GO framstår som det spelrum Taylor nämner där det 

är killar som hör hemma. Ytterligare stämmer det överens med det Heeter, Egidio, Mishra, 

Winn & Winn (2008) upptäckte med sitt speldesignläger där tjejer upplevde att spel som inte 

hade ett valbart kön på spelkaraktären inte var riktat mot dem.  

Att hat och negativa kommentarer dyker upp i chattrum och kommentarsfält i samband 

med spelsammanhang är inget ovanligt. Rädslan för hatet har dock visat sig vara en faktor som 

kan begränsa kvinnliga spelare från att våga spela. En av experterna menar på att denna rädsla 

är en stor anledning till att kvinnor avstår från att tävla på högre nivå. Detta såg vi väldigt 

tydligt med Enya som har svårt för att spela mot andra spelare då hon var rädd för hur hon 

skulle bli behandlad som nybörjare. Hatet behövde nödvändigtvis inte vara riktat mot hennes 

kön, men hon kände ändå ett obehag från hur spelare behandlar andra spelare. Men 

trakasserier pga. kön existerar och att tjejer blir behandlad annorlunda kunde vi se under 

resultatet ”spelkultur som betydande faktor”. T.ex. när Gina berättade att hon blivit förföljd av 

två andra manliga spelare i WoW. Sexism och trakasserier kvarstår fortfarande inom 

spelkulturen och Bertozzi (2008) nämner att sexistiska slagord kan anses vara accepterat 

bland killar som spelar i grupp. Detta resulterar till att som tjej blir man den mer utsatta 

parten. Ett exempel på inriktningen och mängden av trakasserier kan ses från dokumentären 

GTFO (Sun-Higginson, 2015) där kvinnor skickar in sexistiska kommentarer från manliga 

spelare till en hemsida som sammanställer materialet.   

Att killar kan ha en annan syn på spelkultur än tjejer märktes i resultatet under rubriken 

”spelkultur som betydande faktor” där Gina pratar om hennes heterosexuella killkompisar. 

Dem ansåg att en sexuell framtoning på en kvinnlig karaktär var normalt och räknades som 

standard. Men vid ombytta roller med en sexuell framtoning av en manlig karaktär framkom 

en obehagskänsla hos killarna. Detta stämmer in på det som Bertozzi (2008) pratar om när 

det kommer till nedvärderande uttryck av kvinnliga karaktärsdrag blir en nödvändighet för 

killar i vissa spelkulturer. Sexualiseringen av kvinnliga karaktärer ses som en norm för killar 

inom spelkulturen och är något son anses vara en normalitet.  
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5.4 Påverkan under uppväxten 
I dokumentären GTFO gav en kvinna ett exempel på hur hennes barn behandlades olika tack 

vare deras kön. I umgängeskretsen var det accepterat för hennes son att vara intresserad av 

spel men konstigt när även dottern var det (Sun-Higginson, 2015). Under ”påverkan av sociala 

kretsar” pratar deltagarna om hur föräldrar blir den betydande faktorn i flickors uppväxt när 

det kommer till spel. Det är de som köper spelen och beroende på vad de har för föreställning 

om vilka typer av spel tjejer ska spela påverkar det vad flickor spelar i senare ålder. Enya som 

jobbar med att sälja spel påträffar föräldrar som vill köpa spel till sitt barn och frågar specifikt 

efter spel för tjejer. Barnen präglas efter de spel som föräldrarna införskaffar och som tjej 

förväntas du spela en annan typ av spel. Detta stärker antagandet som kvinnan i 

dokumentären hade om att pojkar och flickor behandlas olika i tidig ålder. Det visar också på 

det Taylor påstår att spelrummet är ofta ansett för pojkar (2008).  

Då alla av deltagarna hade någon form av spelintresse var det viktigt att titta vart den kom 

ifrån. Under ”påverkan av sociala kretsar” visade det sig att alla deltagare interagerade med 

spel i en tidig ålder. De blev alla introducerade till spel av olika manliga personer i deras 

närvaro, t.ex. Doris av hennes pappa eller Fanny av hennes killkompisar. Att våra deltagare 

blev introducerade av killar under sin uppväxt är inte något konstigt. Det ses som normalt för 

pojkar att spela spel då marknaden under en längre tid riktat sig till pojkar enligt både Taylor 

(2008) och Layne och Blackmon (2013). Om man då som tjej umgås med pojkar under en ung 

ålder blir chansen större att komma i kontakt med spel.  
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6. Slutsats 
Trots att spelindustrin har generellt blivit mer jämställd och nästan hälften av alla som spelar 

spel är kvinnor, har denna uppsats visat på att eSportvärlden kvarhåller en hel del negativ 

spelkultur. Våra deltagare har visat ett stort spelintresse och berättat hur de blev 

introducerade till spel men också påpekat de negativa aspekter som förkommit under deras 

spelupplevelser.  Med hjälp av analys av empirin har vi kunnat dra olika slutsatser som svarar 

på våra frågeställningar.  
 

 Hur introduceras tjejer till tävlingsinriktade spel? 

 

Då tävlingsinriktade spel anses till viss del fortfarande vara ämnad för den manliga 

målgruppen, t.ex. spelet CS: GO, kan man förstå varför tjejer inte känner sig inkluderade. Om 

ett spel utesluter en viss målgrupp är det förståeligt om personer från denna målgrupp väljer 

att avstå från att spela det spelet. Enbart två av våra deltagare hade spelat CS: GO sedan 

tidigare och båda av dem blev introducerade till spelet av sina partners. Om CS: GO 

inkluderade kvinnliga spelbara karaktärer finns chansen att fler tjejer väljer att spela spelet 

utan inflytande av en manlig part. Majoriteten av våra deltagare ansåg att spelet skulle bli mer 

lockande om man kunde spela som kvinna. Det har visat sig att det är viktigt att ha en karaktär 

man kan relatera till och som tjej är det förståeligt om man inte kan relatera till en manliga 

protagonist eller antagonist. Pga. den manliga inriktningen på spel och uteslutningen av den 

kvinnliga målgruppen tycker inte vi att det är konstigt att våra deltagare infördes till 

spelvärlden via manlig påverkan i deras umgängeskrets. Tävlingsinriktade spel är fortfarande 

ett spelrum avsett för killar där tjejer kan vara med och ”hänga” men inte ska ta lika stor plats.  
 

 Vilka utmaningar ställs tjejer inför när de vill engagera sig i det här området?  

 

Vi går tillbaka till att tjejer börjar spela som assistansroll och att det ses som en normalitet för 

tjejer att spela just den typen av karaktärer. Där kan man ha i åtanke att som nyintroducerad 

till en spelvärld, där spelformen har ursprunget i ett tävlingssyfte, att det inte är otaktiskt att 

interagera på en nivå som kan innebära mindre påverkan av spelets olika mekaniker. Att som 

nybörjare få ta rollen som support är strategiskt för den erfarna spelaren då den rollen inte är 

bärande under spelomgångar på nybörjarnivå.  Men rollen som support i League of Legends 

har fått samma ”tjejstämpel” som spel som ”the Sims” och kan ses som något negativt då den 

förknippas med ett kön. Att tjejer blir förknippade med den assisterande rollen som support 

är för att inom spelkulturen av LoL ses det som något stereotypiskt. Om tjejer inte får ta plats 

och spela det de vill, t.ex. Fanny som blev avrådd av sina killkompisar att spela något annat än 

support, är det inte konstigt att detta blir en av utmaningarna som tjejer ställs inför för att ta 

sitt spelande till nästa nivå.  

En stor aspekt som tjejer också ställs inför är rädslan för hat och att bli kritiserad för sitt 

spelande. Speciellt när hatet kan bli riktat mot dem på grund av deras kön. Denna studie har 

bekräftat att den omogna spelkulturen som existerar med nedvärderande kommentarer och 

onödig kritik är en anledning till att tjejer väljer att ta avstånd eller avvaktar till att spela på 

mer seriösa spelnivåer.   
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Med tanke på de svårigheter som tjejer står inför när de kommer i kontakt med 

tävlingsinriktade spel är det inte förvånande att majoriteten av de som utvecklas till 

professionella eSportspelare är män.  
 

 Hur är det att ta del av dessa spel som nybörjare?  

 

Att du är nybörjare på ett spel eller har spelat i 10 år hade ingen betydelse när det kom till 

respons från andra spelare. Ord som noob och idiot skrivs i chatten utan hänsyn till spelarens 

tidigare erfarenhet. Just detta beteende skapade ett obehag hos några av deltagarna och bidrog 

till rädslan för att spela. Trots att några av deltagarna inte berördes av kommentarerna är det 

ändå viktigt att uppmärksamma att detta inte är ett acceptabelt beteende när nybörjare till 

spel blir mer osäkra och kan välja att ta avstånd till spelet för att slippa bli kritiserad.     

En positiv aspekt som kom fram under studien var att båda spelen var lätta att lära sig med 

enkla instruktioner och bra genomgångar på hur spelet skulle spelas. Då deltagarna lärt sig 

grunderna och kunde prestera bättre ökade deras självförtroende och de ansåg att det var 

roligare att spela. Motsatt effekt blev det då deltagarna presterade dåligt. Självförtroende i sitt 

spelande är viktigt och speciellt i tävlingssammanhang då eSporten handlar om att tävla i spel. 

Det är bra om tjejer lyckas bygga upp ett självförtroende som kan ta dem till en högre nivå.  
 

Vi har kommit fram till att spelkultur och själva spelindustrin måste förändras för att kunna 

inkludera fler tjejer inom eSportvärlden. Tack vare den utförliga analysen av empirin samt 

användandet av ett flertal metoder blir denna uppsats ett stort exempel på hur spelkultur 

fortfarande behandlar det kvinnliga könet annorlunda i det befintliga spelsamfundet. Sexism, 

uteslutenhet och ignorans existerar i den spelkultur vi ser idag och med hjälp av denna uppsats 

har vi kunnat se några av anledningarna till att tjejer är underrepresenterade inom spel på hög 

nivå.  
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7. Diskussion 
 

”eSporten har många problem som jag tror beror på att branschen är ung och har 

fått växa upp på egen hand” Expert, speljournalist 

 

Killar använder eSporten som en lekplats där tjejer helst inte ska vara med och leka. Men likt 

en riktig lekplats gäller det för killarna att tillslut växa upp och inse att den är avsedd för alla. 

Det ligger även ett ansvar som förälder att visa på gott exempel och vara stöttande till alla som 

vill vara med och leka och inte exkludera någon bara för att de tillhör ett visst kön. Vi såg att 

spel som till en början inte var tilltalande kunde ändå vara rätt underhållande att spela, som 

fallet med Doris och CS: GO, vilket visar på att fördomar har en betydande roll i detta. Lika 

viktigt som det är för killar att låta tjejerna ta mer plats, är det för tjejer att våga ta mer plats 

och inte tillskriva vissa spel som ”killspel” och känna sig exkluderade. För allmänheten gäller 

det att släppa begreppet kön när det kommer till spel och därigenom även eSport. Det av den 

simpla anledningen till att spel inte har ett kön och inte behöver ett kön för att spelas. Det 

behövs en spelare. 

7.1 Rekommendationer 
Med tanke på den enorma mängd data som samlades in under studiens gång blev det omöjligt 

att föra in allt i resultatet och sedan utföra en analys på det materialet.  En aspekt som vi valde 

att räkna bort var t.ex. kroppsspråket ifrån observationen. Trots att vi kunde se vissa mönster 

blev materialet för omfattande för att ta med i denna uppsats. Men vi kände ändå att 

användandet av flertal metoder gav oss ett mycket mer bekräftande resultat. Datainsamlingen 

och analysen av data har varit en krävande process då vi valde flera metoder samt att analysera 

data genom en induktiv ansats. Som en rekommendation kan det vara bra att försöka 

effektivisera analysdelen men ändå göra den utförlig. Vi ville se materialet med färska ögon då 

forskningsområdet är relativt nytt. Detta resulterade i en väldigt utförlig innehållsanalys som 

då tog väldigt lång tid att utföra.  

7.2 Framtida forskning 
Vår studie fokuserade på de sociala aspekterna inom spelkulturen och eSport som kan vara 

avgörande till tjejers engagemang. Vi valde också att lägga fokus på tjejer som inte tagit steget 

mot eSport för att försöka förstå bakgrunden till detta problem. Detta är samtidigt bara en del 

till varför det kan se ut som det gör idag. Vid ytterligare utforskande är ett alternativ att studera 

tjejer inom eSportindustrin. Höra deras tankar och åsikter om branschen och se vilka 

utmaningar dem ställs inför när de väl är engagerade inom detta ämne. En annan aspekt hade 

varit att göra en jämförelse mellan tjejer och killar. Att också titta på killarnas åsikter om tjejers 

underrepresentation. En anledning till att vi valde att fokusera på sociala aspekter var för dem 

begränsningarna som fanns för att utföra en studie. En annan intressant ingångspunkt hade 

varit det genetiska. Det finns några studier som pekar på att det kan finnas genetiska skillnader 

som göra att killar har lättare för att spela spel (Vuoksimaa et al., 2010; Quaiser-Pohl, Geiser, 

& Lehmann, 2006). Om dessa skillnader då får konsekvenser i spelprestation finns det mer 

argument för att ha fler tjejturneringar. Det finns även möjlighet att tjejer inte erhåller en lika 
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stor tävlingsinstinkt som killar (Bertozzi, 2012) vilket skulle innebära att spelande (där målet 

uppnås genom tävling) inte upplevs lika väsentligt. 
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Hejsan!  

Här kommer instruktioner om hur du skapar konto och startar en spelomgång 

till League of Legends. Har du redan konto på servern Nordic and East och 

tidigare har spelat så är det bara att hoppa över detta steg.  

 

Gå till denna sida: http://eune.leagueoflegends.com/ 

och klicka på den orangea knappen ”Play Now” uppe i högra hörnet. 

 

Fyll i fälten för att skapa din användare. Var säker på att under ”Region” ställa 

in så det står ”EU Nordic & East” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://eune.leagueoflegends.com/


 

 

 

När du fyllt i allt och klickat på ”Play For Free” så kommer du dirigeras och få 

ladda hem spelet. Välj om du använder Windows eller Mac. 

 

 

 

 

 

 

När spelet är installerat och du startar det så tänk på att det står ”EU Nordic & 

East” uppe till höger. 

 

Logga sedan in i spelet med den användare du skapat. 

 

Du kommer sedan få bestämma ”Summoner Name” vilket är det namn som 

kommer att visas för andra spelare när du spelar. Du får även välja ikon. 



 

 

 

Du får sedan frågan om du vill spela igenom en träningsnivå. Är du helt ny till 

MOBA konceptet (Dota, Smite, Heroes of the Storm, etc.) kan det vara bra att 

gå igenom detta. 

 

När detta steg är avklarat får du frågan om du vill spela ännu ett träningsspel 

”Battle Trainer”, nu lite mer utförligare och mer liknande de spel som spelas på 

den riktiga spelbanan som är standard i League of Legends. Detta ger dig även 

erfarenhet till din användare och du tar dig nästan hela vägen till level 3. 

 

När du sedan vill spela vanliga matcher trycker du på ”Play” – knappen uppe i 

spelfönstret och dessa inställningar kommer fram. Du väljer sedan ”Solo” i 

nedre delen av fönstret. 

 

Du kommer få spela med andra spelare mot datorstyrda opponenter till en 

början, och sedan då du nått nivå 3 på kontot (nivå syns av siffran 2 uppe i 

bild), kan du välja att möta andra spelare. Då väljer du ”PvP” i vänstra flik och 

väljer alternativ som liknar de som syns i denna bild. ”Difficulty” är där utbytt 

mot ”Game Mode” och du rekommenderas att välja ”Normal – Blind Pick”.  

 

 

Är det något du undrar över eller om du behöver hjälp med något så är det 

bara att höra av dig! 

Lycka till!
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Egen observation under vecka 10: 
 

Under denna vecka vill vi att du gör två saker. Det ena är att skapa ett 

konto på League of Legends hemsida och ladda hem spelet på en dator 

(spelet är gratis). Instruktioner för hur man gör detta samt hur man 

startar en spelomgång kommer på söndagskväll 6/3. För att ha 

möjligheten till back-up konton kommer vi att hålla oss på server Nordic 

and East, vilket innebär att om du redan har ett konto på denna server 

behöver du inte skapa ett nytt. Ett tänkbart mål är att försöka spela en 

omgång per dag för att lära känna spelet samt att komma upp till nivå 3 

på själva kontot (kontot måste vara på nivå 3 för att kunna spela 

tillsammans 5 mot 5).  

 

Det andra vi ber dig göra är att skriva ner positiva/negativa tankar och 

åsikter som uppkommer under denna vecka när du spelar spelet, samt i 

vardagen om du skulle på träffa någon reklam eller forum som handlar om 

tävlingsinriktade spel. Fyll i dina åsikter på nästa papper i detta 

dokument. Där finns det frågor som du kan förhålla dig till under din egen 

observation. Vill påpeka att inga åsikter är fel utan allt du kan komma på 

är bara hjälpsamt.  

 

Detta steg kommer pågå från måndag till fredag. På fredag 11/3 kan du 

skicka in detta dokument till denna email adress: hannaj31hotmail.com när 

som helst under dagen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:hannaj31@hotmail.com


 

 

 

Frågor du kan förhålla dig till under veckan: 
 
Tankar och åsikter om League of Legends hemsidan? 
 
 
 
 
 
 
Tankar och känslor efter en spelomgång? (fyll i efter varje gång du 
spelat) 
 
 
 
 
 
Stött på något eSport relaterat i vardagen t.ex. reklam, forum? Tankar 
om det?  
 
 
 
 
 
 
 
Positiva tankar som uppstår under veckans gång? 
 
 
 
 
 
 
 
Negativa tankar som uppstår under veckans gång? 
 
 
 
 
 
 
 
Övriga observationer?
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Intervjufrågor 
 

 Hur har veckan gått? 
- Dock det upp något speciellt? 

 

 Spelade ni själv eller med någon du kände? 
- När det gäller andra spel, hur är det då? Själv eller med någon? 

 

 Har ni några tjejkompisar som spelar tävlingsinriktade spel? 
 

 Har ni några killkompisar som spelar tävlingsinriktade spel? 
 

 Varför tror ni att det är färre tjejer som spelar sådana här typer av spel? 
 

 Spelade ni mycket spel under er uppväxt? 
- Hur såg personer på det? T.ex. föräldrar och vänner? 
- Har ni några syskon och spelade ni med dem? 

 

 Spelar ni spel med andra killer (inte kompisar)? 
- Hur upplever ni det? 

 

 Har ni lagt märke till någonting speciellt gällande marknadsföring? 
 

 (Visa två exempel och diskutera dem) 
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Etiska aspekter med studien 

Vi heter Hanna och Pontus och pluggar sista terminen på programmet Digital 

Mediaproduktion. Vi utför just nu ett examensarbete som handlar om varför det 

kvinnliga könet inte syns i lika stor uträkning som killar inom eSport. Vi hoppas 

med denna rapport att vi kan få en klarare bild över dagens situation samt komma 

fram till några aspekter som kan vara orsaken. I denna rapport kommer vi dels att 

utföra en studie där du kommer att medverka. På grund av detta vill vi klargöra 

några saker så du kan känna dig bekväm med att delta. 

Studien som utförs med deltagare kommer att jämföras med tidigare litteratur och 

forskning inom samma område. 

Rapporten kommer publiceras på en databas som heter DiVA där 

forskningspublikationer och studentuppsatser publiceras då de är skriva vid Umeå 

universitet. 

Alla åsikter och tankar är välkomna. Vi vill att du ska kunna känna dig bekväm 

med att dela med dig av din bild det hela och veta att alla åsikter är hjälpsamma för 

vår studie. 

Du som deltagare kommer att vara anonym i rapporten. Inga namn kommer skrivas 

in, alternativt att vi kommer använda oss av alias, men ditt namn kommer inte att 

finnas med. Detta är för att skydda dig som deltagare och göra dig mer bekväm 

med att dela dina åsikter. 

Det går självklart bra att avbryta din medverkan i studien om det är något du skulle 

behöva, oavsett anledning. 

Har du några frågor om detta är det bara att du hör av dig. 

Vänliga hälsningar 

Pontus & Hanna 

 


