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Abstract 

Den här uppsatsen är tänkt att undersöka fenomenet e-sport och hur det har framställts i 

svenska dagstidningars tryckta upplagor.  

E-sport har existerat sedan tidigt 90-tal som en form av subkultur men har sedan

millennieskiftet och under 2010-talet i synnerhet växt med enorma proportioner. 

Det är just tidsperioden 2010–2019 som den här undersökningen kommer handla om, hur ett 

relativt nytt fenomen har rapporterats i traditionella stora dagstidningar det senaste årtiondet. 

Först kommer uppsatsen ge en bakgrund av ämnet och presentera sin problemformulering, 

sina frågeställningar och syftet med vad arbetet vill analysera. Vidare ges en redogörelse för 

valet av material och metod ges sedan för att ge läsaren en bild av hur arbetet är utfört. 

Sedan kommer uppsatsen presentera det resultat som arbetet har gett och det görs en ”mixed 

methods research” där både kvantitativa och kvalitativa metoder kommer användas.  

Artiklar inom ämnet kommer att räknas och presenteras i tabeller och diagram, samt 

återkommande diskurser lyfts fram och analyseras. Detta för att se vilka olika teman och 

vinklar rapporteringen om e-sport har tagit under den utvalda tidsperioden för uppsatsens 

arbete.  

The purpose for this essay is to look into how the phenomenon of e-sports have been reported 

in swedish printed newspapers. E-sport has been around since the early 90´s in the form of a 

sub culture but has since the new millenia, and after 2010 especially, grown in enormous 

proportions. The time period 2010–2019 is the period chosen for the research in this paper, to 

see how a relatively new phenomenon has been reported on in traditional newspapers the last 

decade At first the essay will present a background to the subject and its problem definiton, 

the questions at issue and the purpose of the research. After that there will be an explanation 

for the materials and methods chosen to give the reader an image of how the work has been 

done, Later the essay will presents the results of the work that has been done with ”mixed 

methods research” including both qualitative and quantitative methods. Articles on the subject 

will be counted and presented i diagrams and charts and recurring discourses will be taken out 

and analyzed to see what themes and angles the reporting on e-sport has taken during the time 

period chosen for this essay.    

Keywords: e-sport, dagstidningar, datorspel, Sverige, svensk, media. 
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Introduktion 

Problemformulering 

E-sport hade sin start under 1980-talet då tävlingar och turneringar anordnades för olika 

arkadspel. Det var ingen stor rörelse då men sådde ett frö som sedan utvecklades under 1990-

talet där nya spel utvecklades och det som anses vara den första rikta e-sports-tävlingen 

anordnades år 1997. Efter millennieskiftet har e-sport växt explosionsartat och 2010 släpptes 

två spel, League of Legends och Counter-Strike: Global Offensive, som blivit och är bland de 

mest populära och framgångsrika inom scenen ända fram till idag (Pinnacle 2017). 

Hur har traditionella medier så som dagstidningar följt den utveckling som skett inom e-sport 

efter millennieskiftet där den gått från att vara en subkultur till en global scen med miljontals 

tittare och fans? Med huvudsakligt fokus på efter 2010 då de nuvarande giganterna släpptes 

och snabbt växte de monetära delarna av e-sport upp i mångmiljonklasser.  

Kan det finnas problem för en ny kultur och underhållningsform att få plats i dagspress och 

tas på allvar?  

 

 

Syfte 

Syftet med den här uppsatsen kommer vara att undersöka hur svenska dagstidningar 

rapporterat och framställt e-sport för allmänheten under det senaste årtiondet, både i 

omfattning, frekvens och innehåll. De tidningarna som valts för undersökningen är 

Aftonbladet, Expressen och Dagens Nyheter. Dessa har valt då de är tre av de största 

dagstidningarna i Sverige och syftet med uppsatsen är att undersöka hur e-sporten har 

framställts för allmänheten.  

 

 

Frågeställningar 

Hur har rapporteringen av fenomenet e-sport sett ut i traditionella svenska dagstidningar? 

Finns det något som visar på trender av e-sports omnämnande i tryckt press och vilka 

anledningar finns att det får nyhetsvärde? 

Hur ofta och i vilken omfattning tar e-sport plats i traditionella dagstidningar?   
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Teori & tidigare forskning 

Eftersökningar om tidigare forskning inom det här ämnet har visat att det inom Sverige har 

gjorts väldigt lite forskning om just hur e-sporten framställts i dagstidningar. Det som hittats 

har varit tre kandidatexmansarbeten som alla gjorts under 2010-talet, två stycken år 2013 samt 

en från 2017. Dessa finns länkade i källförteckningen av denna uppsats under rubriken 

”Forskningsmaterial”.  

Edqvist, P. (2013) säger att inga studier av e-sport i dagstidningar någonsin gjorts tidigare i 

Sverige och detsamma pratar Börjesson, J & Johansson, D. (2017) om även om de två har ett 

fokus mer på att jämföra traditionella dagstidningar skildring av e-sport gentemot nischade e-

sporttidningars skildring.  

Detta visar på att det är ett område som är väldigt litet utforskat inom MKV, troligen till stor 

del för att det är relativt nytt om man ser det till media och kommunikation som helhet. Men 

att det saknas tidigare forskning inom ämnet behöver inte betyda att det är ointressant utan 

kan vara en intressant ingång att undersöka något som inte ens är ordentligt utforskat ännu.    

En teori om detta kan tänkas vara att det inte är på senare år som e-sport har börjat tagits mer 

på allvar av etablerade mediekanaler. I takt med utvecklingen inom både scenen och 

samhället har e-sport vuxit sig starkare, både i popularitet och finansiella möjligheter.  

Man kan tänka sig att analysera tidningarnas sätt att rapportera med utgång i begrepp som 

VINKELN som handlar om vilka kriterier som kan avgöra om något är värt att bli en nyhet. 

Dessa kriterier är då Vikt, Icke-normalt. Närhet, Konflikt, Elitpersoner, Lättbegripligt och 

Nytt (Häger, B. 2014: 95). En artikel kan ha en eller flera av dessa olika punkter för att öka 

dess nyhetsvärde och med hjälp av denna teori kan man se vilka delar som påverkar vad som 

kan göra att e-sporten får ta plats i tryckta dagspressen, kort sagt för att se vilka kriterier som 

kan ha gjort att artiklarna om e-sport bedömts ha ett gott nyhetsvärde. 

En annan teori kan vara att när pengarna kommer in i bilden så ökar intresset nästan per 

automatik. Där pengar, tittare och läsare finns, där finns också sponsorer och ökade 

möjligheter för andra aktörer att själva bli delaktiga i intresset 

Hur ett ämne framställs kan påverka mottagandet av det hos läsaren. Det finns skillnad i hur 

fenomenet e-sport upplevs om det framställts som något för bara ”nördar” eller om det 

framställts som en ny arena där framgångsrika deltagare blir vinnare och miljonärer.  

För att undersöka det här kan man använda diskursanalys och textanalys. Diskursanalys kan 

vara ett bra verktyg för att studera debatter och olika synsätt på ett fenomen över en längre 
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tidsperiod (Bergström, G.& Boréus, G. 2012:410). Detta är intressant för att studera på vilka 

sätt tidningarna valt att illustrera bilden av vad e-sport är. Det språk och diskurser som de valt 

att fokusera på under den här tidsperioden har stor betydelse för hur läsarna formar sin 

uppfattning om e-sport när den börjar ta mer plats i allmänhetens ögon och medvetande.  

Figuren nedan som kommer från boken Analysing Newspapers, an approach from critical 

discourse analysis visar på relationen mellan producenten och läsarna av en text (Richardson, 

J E. 2007: 39):  

                    Kodning     Skapa uppfattning 

.  

 

        Konventioner inom genre                Läsande/avkodning 

 

Detta handlar om hur diskurser fungerar i praktiken och hur de kan skapa uppfattningar och 

konventioner inom ett ämne beroende på hur texten är kodad av producenten och hur läsarna 

avkodar densamma. Detta är intressant att analysera för att se vilka teman, diskurser och 

vinklar rapporteringen har haft under den undersökta tidsperioden.  

Textanalysen kommer att handla om att försöka finna olika teman i vad man skriver om e-

sport, vilka teman är starkast återkommande under dessa ord inom rapporteringen och vad kan 

dessa teman tänkas påverka i vad bilden om e-sport blir hos läsarna (Östbye, Knapskog, 

Helland, Larsen, 2003: 77).  

Syftet med allt detta har att göra med uppsatsen huvudfrågeställning om hur rapporteringen av 

e-sporten sett ut i dagstidningarnas tryckta press, De diskurser, vinklingar, val av språk och 

narrativ de valt spelar en stor roll i hur uppfattningen av e-sport blir hos läsarna.  

 

Material 

Materialet som kommer användas för den här undersökningen kommer bestå i att göra 

sökningar på relevanta nyckelord och fraser i databasen Retriever. Detta för att hitta ett så 

stort urval som möjligt inom ämnet och dess förekomster i dagspress. En hel del material 

behöver samlas in då syftet är att omvandla materialet till data som ska struktureras och sedan 

analyseras för att undersöka en längre tidsperiod.  

Tidningarna som kommer vara med i urvalet är Aftonbladet, Expressen och Dagens Nyheter. 

Det är ett aktivt val att inte ta med branschtidningar inom datorspel och e-sport då tanken med 

Producent:  

Tidning 
Text Konsument: 

Läsare 
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studien inte är att analysera all tidningsmedia som skrivits om e-sport utan att analysera just 

den delen som når ut till den största delen av allmänheten. De som inte är insatta i fenomenet 

e-sport eller kanske inte ens rent av vet om att det existerar överhuvudtaget.  

Den tidsperiod som denna uppsats kommer fokusera på är 2010–2019, detta för att avgränsa 

arbetet så inte insamlandet av artiklar och data blir för stort. De tidigare nämnda 

kandidatsuppsatserna hade ungefärliga samma längd på sina tidsperioder, men då två av de är 

snart 6 år gamla är det mycket möjligt att ett större urval av tillgängliga artiklar finns idag. En 

annan avgränsning för materialet är att det är enbart artiklar publicerade i tryckt text som 

kommer tas med i urvalet, det vill säga inga webbartiklar eller liknande.  

Just tidsperioden det senaste årtiondet bedöms som mest intressant då det är under den tiden 

den största tillväxten har skett inom frågan och således också har mer artiklar skrivna inom 

ämnet än tidigare år. 

 

Metod 

Metoden för det här arbetet kommer bli en blandning av både kvantitativa och kvalitativa 

metoder. Den kvantitativa delen av metoden kommer in då arbetat ska undersöka hur ofta 

artiklar om e-sport förekommer i dagstidningarnas tryckta upplaga under 2010-talet och om 

man kan se några trender eller frekvenser i all denna sammansatta data över hela tidsperioden. 

Detta handlar alltså i stora drag om ren mätning av data i form av artiklar och hamnar således 

under ett av de viktigaste intressena för kvalitativ forskning (Bryman, A 2016, s. 215). Vidare 

har även kvantitativ forskning begreppet ”kausalitet” som kan förklaras som vilka orsaker 

som finns bakom olika beteende, som till exempel fördomar (Bryman, A. 2016, s. 215). 

Arbetet med uppsatsen är i teorin tänkt att påvisa att samband och orsak mellan hur e-sportens 

framväxt ökat så har även dess plats i dagstidningar fått öka.  

Resultatet från denna kvantitativa del av uppsatsen kommer presenteras i tabeller, 

stapeldiagram och olika modeller för beräkningar.  

Validiteten för den här delen av arbetet bör vara korrekt och att rätt saker är gjort på rätt sätt 

då det handlar om att samla data, siffror och sammanställa det. Det i sig leder inte på 

reliabilitet där vi handlar under den första versionen av reliabilitet som går ut på att en annan 

forskare ska kunna göra samma undersökning och få samma resultat (Bryman, A. 2016. s.72). 

Om alla beräkningar och modeller är korrekt gjorda och genomförda ska resultatet alltid bli 

detsamma oavsett vem som gör det eller hur många gånger det görs om.  



 

9 

 

Den kvalitativa delen av metoden handlar om att jag inte enbart kommer räkna antalet artiklar 

som finns på ämnet e-sport i svenska tidningsartiklar. Detta då frågeställningen inte bara är 

hur ofta e-sport synts i dagstidningar utan även på vilket sätt den har framställts för läsarna. 

Det handlar om att hitta strukturer och teman, analysera om det finns mönster i hur artiklarna 

sett ut genom åren och om detta påverkats av e-sportens tillväxt. Vilken relation har de till 

varandra, har e-sport presenterats mer seriöst i med tiden som en reaktion på framväxten eller 

har framväxten kommit på grund av exponeringen? För att analysera dessa måste texterna 

läsas och analyseras med kvalitativ forskning (Bryman, A, ss. 453–476).  

I den kvalitativa delen ska studien undersöka på vilket sätt texterna ramats in och kodats för 

av producenten för att sedan sändas ut till läsarna. Vilka teman och beskrivningar som 

dagstidningar använts sig av för att måla en bild om e-sport de senaste åren och om den bilden 

har förändrats eller nyanserats med tidens gång.  

Resultaten av den kvalitativa delen är inte lika enkla med den metodologiska kvaliteten, det 

vill säga reliabiliteten och validiteten. För det första kan inte den tidigare nämnda versionen 

av reliabiliteten appliceras här, utan här får man använda en version av reliabilitet som 

handlar om tillförlitlighet (Bryman, A, s. 467). Detta kräver att man är tydlig med att visa hur 

man gått till väga och har stöd i teori och forskning om varför man fått de resultat och 

slutsatser som man presenterar.  

Det är viktigt här att lägga stor vikt vid att hålla sig så objektiv som det bara är möjligt så man 

inte riskerar att släppa in för mycket av sina egna tankar och fördomar som påverkar ens 

tolkningar så pass mycket att det inte blir vetenskapligt korrekt. Att ha flera olika fall som 

visar på att man kan göra samma tolkning är av vikt så man inte löser sin tolkning och resultat 

vid bara enstaka eller fåtal fall som påvisar den. Kan det visas i många enskilda fall att samma 

mönster och strukturer finns blir det mycket mer pålitligt resultat än att bara visa det i några få 

handvalda exempel. 

 

Mixed Methods Research 

Allt detta gör att uppsatsens metod hamnar under något som kan klassificeras som ”mixed 

method researchs”, vilket innebär att blanda kvantitativa metoder med kvalitativa (Bryman, 

A. 2016, s. 739). Det finns kritik emot att blanda de två på det här visat men för att studien 

ska kunna besvara sina frågeställningar om både omfattning, trend/frekvens för hur ofta e-

sport syns i dagstidningar som frågan om hur e-sporten har framställts så blir ”mixed method 
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researchs” det naturliga valet för att kunna få fram både riktiga och trovärdiga resultat för att 

ta sig an problemformuleringen och frågeställningarna på ett rättvist sätt. 

Det tillför ökade krav på arbetets omfång och transparens med tillförlitligheten inom 

reliabilitet och validitet men ökar å andra sidan möjligheterna för att få fram ett intressant 

resultat av analysen.  

 

Diskurs- och textanalys 

Vidare kan man även tänka sig att en tredje metod kommer kunna tillämpas i arbetet, och 

denna blir då diskurs-analys som en del av den kvalitativa metoden där man även tillämpar 

diskursanalys under arbetets gång för att få fram och visa på vad diskursen om e-sport 

egentligen säger i dagstidningarnas artiklar och texter. Diskursbegreppet har att göra med 

vilket språk man använder för olika fenomen i samhället och social praktiker som på olika sätt 

knyter samman konventioner och regler om hur vi talar om saker i samhället (Bergström, G & 

Boréus, K. 2012:23).  Som tidigare nämnt formar diskurser också uppfattningar och 

konventioner som för ett ämne när texten avkodas av läsarna.  

Ett visst element av textanalys kommer även användas i arbetet för att undersöka om det finns 

speciella ord, formuleringar och fraser som är populära att använda inom rapporteringen av e-

sport. Vilka olika teman finns inom ämnet e-sport och vad är det texterna egentligen vill säga 

om fenomenet (Östbye, Knapskog, Helland, Larsen, 2003: 77). Detta är nära kopplat till 

diskursanalysen då de diskurser som kommer lyftas fram i arbetets gång måste analyseras 

inom vad det är de egentligen säger om ämnet för att hitta de olika teman som är populära hos 

tidningarnas rapportering av e-sport. 
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Resultat & Analys 
 

Under den här delen kommer resultatet av arbetet presenteras i olika former. Så som staplar 

och diagram för att visa hur ofta E-sport förekommit varje år i tidningarna Aftonbladet, 

Expressen och Dagens Nyheter under tidsperioden 2010–2019. Ett urval av artiklar från varje 

år kommer också väljas och refereras till för att visa på vilken bild och diskurser som funnits 

för de sätt e-sport har framställts på i tryckt press. Alla artiklar kommer inte att skrivas om 

men samtliga finns med under material då diagrammen är baserade på alla artiklar som hittats 

i undersökningen. I analysdelen kommer det sedan ges en sammanfattning över hela den 

valda tidsperioden för att se trender och utvecklingar som kan ha skett under det senaste 

årtiondet. 

 

2010 

 

 
 

Från år 2010 finns det tre artiklar i tryckt press inom de dagstidningar som undersökts i 

arbetet. Som det kan ses i diagrammet ovan så är samtliga tre skrivna i Aftonbladet. Det är två 

intervjuartiklar med svenska spelare inom e-sport och en recension av det då nysläppta spelet 

Starcraft II där e-sportsscenen nämns i en mindre notis i anslutning till recensionen. 

Den första artikeln är en kortare intervju med e-sportspelaren Jimmy ”Jumpy” Berndtsson 

som nyligen vunnit finalen i spelet Counter-strike på turneringen Dreamhack (Holmgren 

2010). En intressant del av hur journalisten valt i sin framställning här är att Berndtsson 

berättar i intervjun att han till vardags arbetar på posten till vardags och inte kan leva på e-

sport ännu men i informationsrutan under kolumnen inkomst så står det ”Var med och delade 
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på 100 000 kronor efter vinsten i Dreamhacks Counter-strike-final.” (Holmgren 2010).  

Med största sannolikhet har Berndtsson en annan inkomst från sitt vanliga jobb men här har 

man valt att enbart fokusera på prispengarna från e-sport. Det här blir den första diskursen 

som hittas i undersökningens arbete, diskursen om hur viktigt pengarnas roll är inom 

rapportering av e-sport. 

 

Den andra artikeln som är recensionen av spelet Starcraft II tas här med hela den passage i 

artikeln som pratar om e-sport. 

  

Särskilt i Sydkorea har ”Starcrafts” explosiva upplägg fått fäste genom 

tävlingsaspekten av spelet – e-sport. Välbetalda proffs lever på att spela spelet 

och direktsända matcher sänds i tv i vad som närmast betraktas som Sydkoreas 

nationalsport. (Eriksson, 2010) 

 

Även här kan man se att fokuset inom e-sport läggs på pengarna i och med att det benämns 

som ”välbetalt” och man kan även se att i jämförelse med föregående artikel är e-sport i 

Sydkorea betydligt större än i Sverige 2010 då proffsen lever på det och är välkända inom en 

av landets största sporter.  

 

Den tredje artikeln är den mest omfattande av de tre och handlar om en finalmatch i spelet 

Super street fighter IV mellan två svenskar där första platsen var en plats i internationella 

slutspelet. Här ligger fokuset mer på stämningen hos publiken, matchens utveckling och hur 

spelarna ses som stjärnor och hjältar. Dock finns det i artikelns ingress även här ett 

omnämnande om pengar som lyder ”Prispotten må ligga på några tusenlappar – men fansen är 

desto mer hängivna.” (Högberg, 2010). Det är inte mängden pengar som är intressant här utan 

snarare att det nämns i samband med e-sport även fast det inte var en stor del av tävlingen.  
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2011 

 

 
 

År 2011 är det återigen Aftonbladet som stått för i stort sett all rapportering om e-sport i de tre 

dagstidningarna med ett undantag som är en artikel publicerad av Dagens Nyheter det här 

året.  

Till att börja med handlar rapporteringen om den svenska Starcraft-spelaren Jonathan ”Jinro” 

Walsh med en rad artiklar skrivna om Walshs liv i Sydkorea som professionell inom e-sport, 

han är under den här tiden på plats i Sverige för att tävla i en turnering kallad Dreamhack 

Stockholm Invitational (Ottsjö, 2011. 7 april, 11 april & 12 april). I alla dessa tre artiklar nämns 

prispengarna på 100 000 kronor flera gånger för turneringen ett flertal gånger och en artikel 

pratar om hur de är spelproffs med eget tjänstefolk som lagar deras mat och bäddar deras sängar 

(Ottsjö, P. 2011, 12 april). I dessa artiklar kan vi även som tidigare se att en del fokus läggs på 

hur stor e-sporten är i Sydkorea.  

Senare i april gör Aftonbladet en kortare notis i sin tidning om vilken succé deras satsning på 

e-sport varit för deras sajt ”SPELA!” där de haft flera hundra tusen unika besökare under 

direktsändningen av just den turneringen som Walsh deltog i (Isaksson J, 2011). Den 27 maj 

tar tidningen sedan denna satsning ett steg längre genom att varannan fredag hänge en helsida 

i tidningen till deras e-sportexpert Michel Gill helt åt att rapportera om e-sport.  

 

Varannan fredag i Nöjesbladet kommer vår e-sportexpert Michael Gill guida dig 

till de klarast lysande stjärnorna, de viktigaste spelen och de största snackisarna. 

Han har dessutom koll på hur det går för alla framstående svenska spelare på e-

sportscenen (Ottsjö, 2011, 27 maj). 
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En annan diskurs som dyker upp inom det här ämnet kan visas med två olika artiklar som tar 

upp förhållandet mellan e-sport och den mer klassiskt accepterade sporten, dessa två artiklar är 

en krönika av Markus Larsson (Larsson, 2011) och en debattartikel skriven av ABF:s 

förbundssekreterare Annika Larsson och Svenska E-sportföreningens ordförande Magnus 

Jonsson (Larsson & Jonsson, 2011).  

Larssons krönika menar att e-sport snart kan vara en olympisk gren och jämför proffsen med 

namn som Jan-Ove Waldner och skriver att det handlar om en tidsfråga innan dataspel är en 

olympisk gren. Men man kan argumentera för att det finns en underliggande cynism i Larssons 

text då meningar som ”Fanskapen har sponsorer och dejtar fotomodeller också” och ”Kalla det 

gärna för nördarnas revansch” (Larsson, 2011).  

Debattartikeln skriven av Larsson och Jonsson handlar om att de anser att e-sport är en 

folkrörelse mer än en subkultur och förtjänar mer stöd och infrastruktur behövs för att hjälpa 

de ungdomar som är intresserade av e-sport. De vill att samma möjligheter för utövande ska 

finnas som de möjligheter som finns inom den traditionella idrottsrörelsen och skriver att ”Det 

är fullt möjligt att Sveriges nästa Zlatan spelar e-sport” (Larsson & Jonsson, 2011).  

En tredje diskurs finns även 2011 och den handlar om genusdiskurs i och med problem som e-

sportscenen har med könsdiskriminering där kvinnliga e-sportare ofta får utstå verbala påhopp 

så som ”gorilla” och ”flata” (Gill, 2011, 22 juli). Detta verkar vara ett globalt problem både 

geografiskt och inom flera spel då artikeln har tre kvinnor, från tre olika länder och tre olika 

spel som alla berättar om liknande upplevelser. Svenska Anna Norlander som är framgångsrik 

inom spelet Counter Strike är emot könssegregerat spelande inom e-sport och att sporten skulle 

ha fördelar av att spela mer med mixade lag (Gill, 2011, 22 juli).  

Det här är även första året då en annan tidning än Aftonbladet haft e-sport med i tryckt press. 

Dagens nyheter har i en kortare notis om vad som händer i Stockholm under allhelgonahelgen 

tagit med att e-sportmässan Gamex för andra året i rad hålls i Kista (Barth-Kron, 2011).   
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2012 

 

 
 

År 2012 tar utvecklingen av e-sport i tryckt press en vändning från 2011 och faller tillbaka till 

ett ensiffrigt antal förekommande. En anledning till att förklara det kan vara Aftonbladets 

satsning på att ha en helsida i tidningen varannan fredag åt e-sport verkar ha lagts ner i 

september 2011 då den senaste publikationen finns att finna (Gill, 2011, 16 september) och 

under hela 2012 lyser den helt med sin frånvaro i den tryckta tidningen.  

Dock fortsätter Aftonbladet sin satsning inom e-sport på ett annat vis i och med att de går in 

som partner med E-sport-SM och lanserarar en ny webbsajt som sänder det hela live. Tre av 

deras fyra artiklar det här året handlar om just det partnerskapet och den nya sajten (Högberg, 

2012), (Selåker, 2012) och (Lindner, 2012). Den fjärde artikeln från Aftonbladet det här året 

är även den en hänvisning till ett annat medium där läsarna tipsas om ett program som SVT 

sänder den kvällen som handlar om e-sport-festivalen Dreamhack Open (Andersson, 2012). 

Dessa saker visar på att e-sport i Aftonbladets tryckta upplaga fått mindre plats och man 

istället vill flytta den trafiken ut på deras nystartade webbsajt.   

Dagens Nyheter har även detta året med en likande notis som föregående år då de den 20 april 

har en kortare notis om att en tävling i e-sport kommer anordnas i Stockholm på arenan 

”Annexet” den kommande helgen (Barth-Kron, 2012).  

De första två artiklarna från Expressen finns det här året. Den första är en krönika av Jenny 

Strömstedt och den andra en kortare intervju med Counter Strike-managern Emil ”HeatoN” 

Christensen. 
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Strömstedts krönika, där hon skriver om att e-sport är den snabbast växande sporten, har en 

negativ inramning till e-sporten. Ett par citat kan tas med från den krönikan för att se vart 

skribenten ståndpunkt inom ämnet finns.  

Personligen har jag levt i tron att sport hänger samman med fysiska utmaningar 

utöver att hålla sig vaken framför en skärm på natten. (Strömstedt, 2012) 

Här kan man utläsa att i skribentens ögon är e-sport ingen riktig sport i jämförelse med 

traditionella idrotter och vad hon senare skriver som en reaktion på att riksidrottsförbundet 

menar att e-sport kan få en egen sektion förstärker den bilden:  

 

Jag föreslår i sådana fall fler nya sporter som kräver både tävlingsmoment och 

tränade förmågor. Till exempel stryktips. Eller sudoku. Kan bli stortartade OS-

grenar 2016. (Strömstedt, 2012) 

 

Det finns en stark underliggande ton av sarkasm här och man skulle kunna hävda att 

Strömstedt ser det som nästan absurt att e-sport kan tänkas räknas som en riktig sport i 

framtiden. 

 

Den andra artikeln från Expressen ligger mer under rubriken poker-SM än e-sport. Emil 

”HeatoN” Christensen är ett före detta proffs inom e-sport-världen som vid den här tidpunkten 

i hans karriär istället tagit en plats som manager för ett lag. Detta laget vann dagen före en e-

sport-turnering och nu ska han ställa upp i poker-SM, noterbart här är att den korta artikeln 

nämner prispengarna från e-sport-turneringen som låg på 150 000 kronor men inget om vilka 

prispengar som står på spel i poker-SM (Tägström, 2012). 
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2013 

 

 
 

Den här tabellen över 2013 års resultat visar att Aftonbladet återigen tagit upp sin satsning på 

att skriva mer om e-sport i sin tidning, detta med stor sannolikhet på grund av tidningens 

fortsatta samarbete med e-sport-SM, 19 av deras 23 artiklar det här året handlar på något sätt 

och vis om just SM vilket i sig är logiskt då deras samarbete innebär att Aftonbladet sänder 

hela evenemanget live på deras webbplats och då av förklarliga skäl vill ha en så stor trafik 

som möjligt till webbsidan. Detta året går SM två gånger i Sverige, första gången i juni och 

andra gången i oktober. Vid finalerna i juni erbjuder Aftonbladet även gratis inträde till e-

sport-SM om man köper deras tidning (Aftonbladet, 2013, 15 juni).  

I början av året kan mycket av det tillskrivas Ivan ”Boraslegend” Lapanje som nyligen korats 

som världsmästare inom spelet Fifa 13 och blivit miljonär som en följd av det (Ottsjö, 2013, 

22 februari). Detta har gjort att Fifa är ett av de hetaste spelen inför det kommande e-sport-

SM under sommaren detta år. Hans resa genom kval och fram till finalerna följs sedan genom 

en rad artiklar första halvåret 2013 (Ottsjö, P. 2013, 22 mars, 19 april, 21 april & 24 maj). I 

dessa artiklar kan vi se inslag av diskursen om hur e-sport förhåller sig i relation till 

traditionell sport i och med det att många artiklar är skrivna med en stil som är väldigt lik 

vanliga sportartiklar och referat från olika matcher. 

En annan intressant artikel att ta med från detta år är en som handlar om hur svensk e-sport 

blomstrar. Det är intervjuer och reportage om några av de största svenska stjärnorna inom e-

sport. En av dem är Jonathan ”Loda” Berg som, tillsammans med sitt svenska lag Alliance, 

för några månader sedan vunnit VM i spelet Dota 2 och inkasserat 9,2 miljoner kronor i 
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prispengar. Han pratar om vad han ser som den största anledningen till att intresset för e-sport 

har ökat. 

 − Det var som jag trodde, när det väl börjar handla om mycket pengar så 

förändras allt. Ingen tycker att det är nördigt längre om man kan vinna en miljon 

dollar. Det är så det funkar, det är så människor funkar. (Högberg, 2013) 

 

Detta visar på att de aktiva utövarna av e-sport upplever det som att det är när pengarna 

kommer in i bilden och blir stora belopp, det är också då som intresset ökar och det börjas ta 

mer på allvar från andra delar av samhället.  

 

Detta året har även ett inslag inom diskursen som handlar om e-sportens förhållande till den 

traditionella sporten, detta i form av en artikel som pratar om att den välkända 

fotbollskommentatorn Arne Hegerfors ska vara med och referera finalen av Fifa 14 för första 

gången under e-sport-SM (Lundgren, T. 2013, 23 november). Hegerfors roll här blir nästan 

som en brygga mellan den traditionella fotbollen och e-sportens version av sporten. 

 

Dagens Nyheter har en artikel där Kalle Jonasson, forskare i idrottsvetenskap, pratar om sin 

avhandling som tar upp frågan om vad som är och inte är sport (Alhin, P. 2013). Han ställer 

sig frågande till hur det kommer sig att e-sport aldrig täcks av sportsidorna.  

 

Det kan bero på att idrotten ska ha en roll i det kollektiva medvetandet. Den ska 

vara nyttig och uppbygglig och ställs därför i motsats till stillasittande och 

datorspelande, säger Jonasson (Alhin, P. 2013). 

 

Men han menar att enligt honom så bör e-sport räknas som en sport på grund av dess krav på 

utövarnas snabbhet, koordination och motorik. Något den delar med andra sporter som redan 

är accepterade inom RF, Riksidrottsförbundet. (Ahlin, P. 2013). Debatten om huruvida e-sport 

bör klassas som en riktig idrott och få bli en del av Riksidrottsförbundet är något som framåt i 

historian kommer börja få mer uppmärksamhet och diskuteras i dagstidningarna.   

Dagens Nyheter har även de med en nyhet om det svenska laget Alliance som blivit 

världsmästare. De har pratat med Bergs lagkamrat Joakim ”Akke” Akterhall och nämner även 

de prispengarna på 9,4 miljoner kronor (Näs, L. 2013), även fast deras siffror skiljer från 

varandra med 200 000 kronor. 
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Genusdiskursen återkommer i det här årets rapportering inom e-sportscenen i form av en 

debattartikel publicerad 28 november i Aftonbladet angående sexismen som existerar inom 

spelkulturen och inte tas itu med ordentligt (Crossing Boarders, 2013). Artikeln börjar med att 

berätta om en talangjakt från sommarens Dreamhack-evenemang där en jury bestående av 

enbart män röstat fram ett vinnarbidrag där en tjej kör ner en banan i halsen och mjölk hälls 

över ansiktet. 

Sedan går artikeln över i att prata om problemen med sexism och objektifiering som kultur 

inom hela spelbranschen.  

 

En attityd där det är accepterat att tjejer och framför allt tjejers kroppar ska 

behaga männen och stå som potentiella partners, vara någons flickvän eller 

måste bevisa sig för att bli accepterade (Crossing Boarders. 2013). 

 

Som tidigare inslag kring genusdiskursen inom e-sport är det återigen sexistiska skämt och 

hatspråk med nedvärderande kommentarer som används emot tjejer och kvinnor. 

Debattörerna skriver att det finns kvinnliga förebilder inom både spelbranschen och e-sport 

som jobbar för att ge hopp, men jargongen i communities och på forum är det fortfarande den 

negativa attityden (Crossing Boarders, 2013).  

E-sport och datorspelande har ett uppenbart problem med könsfrågor och hur de ska hantera 

att få kvinnor och tjejer att känna sig välkomna i en mansdominerad värld.  

 

Avslutningsvis för 2013 har Aftonbladet ((Remius, T. 2013) och Expressen (Bergsten, F. 

2013) en varsin artikel om de nya ord som tagit sig in på den så kallade ”nyordslistan” som är 

sammanställt av Språkrådet. I dessa två artiklar kan vi se att e-sport har tagit sig in på listan 

detta år, 2013, även fast fenomenet funnits sedan åtminstone 1997 då den första officiella e-

sports-tävlingen hölls (Pinnacle, 2017).  

Men det kan ses som ett steg emot e-sportens acceptans i samhället att det blir erkänt som ett 

ord i det svenska språket och det var ett av de 40 ord som blev utvalda av runt 3000 ord som 

det valdes bland. 
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2014 

 

 
 

År 2014 går antalet artiklar, i tryckt press, som har med e-sport att göra nedåt igen. 2013 var 

det år med mest aktivitet under den undersökta tidsperioden och det kan förklaras med 

Aftonbladets stora satsning på e-sport-SM, framåt i tiden kommer rapporteringen börja skifta 

fokus till nya områden och diskurser medan e-sport-SM sakta försvinner bort från 

nyhetsrapporteringen.  

Den första artikeln från 2014 som har kopplingar till e-sport handlar om att Svenska 

fotbollsförbundet gett ansvaret över den skuldbetyngda Friends Arena till en ifrågasatt fransk 

playboy och mångmiljonär vid namn Arnaud Lagardères. Kopplingen till e-sport kommer i 

och med att en av de framtida planerna som finns för arenan är att fokusera på andra 

evenemang än bara sport så som diskotek och just e-sport (Laul, R & Wagner, M. 2014). 

Detta kan ses som positivt för e-sport då det får en möjlig plats i en nationalarena som Friends 

Arena och även är en av få artiklar som har något med e-sport att göra som publicerats under 

tidningens sportsektion och inte nöjessektionen där artiklarna vanligtvis finns publicerade. 

Men man bör ha i åtanke att artikeln är skriven som starkt ifrågasättande om det är ett klokt 

val att ansvaret getts till Arnaud Lagardères till att börja med (Laul, R & Wagner, M, 2014).  

Senare har Aftonbladet en artikel med intervjuer inför kommande e-sport-SM där de 

intervjuar de två favoriterna till att vinna SM inom spelet Fifa som fortsätter vara en stor 

favorit från föregående år hos tittarna. Artikeln nämner även vilka andra lag och spelare som 

är favoriter inom sina respektive spel för att vinna SM (Lundgren, T. 2014. 15 juni). Noterbart 
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här är att inga eventuella prispengar nämns varken i intervjuer eller informationen om de olika 

spelen som kommer vara med under SM det året.  

En tredje artikel värd att nämna kommer ut efter e-sport-SM i form av en intervju med 

lagkaptenen för de första svenska mästarna i spelet League of Legends. Det har varit en nio 

månader lång säsong och som lagkaptenen berättar har det varit ett sätt för honom att bevisa 

för sin familj att en framtid kan finnas inom e-sport.  

 

–Det är en bra känsla. Nu ser de att jag kan jobba med det här framöver, att det 

inte bara är att slösa tid vid datorn. Det här är den nya sporten (Lundgren, T. 

2014. 16 juni). 

 

Artikeln ”E-sportens explosion” (Lundgren, T. 2014, 26 september) är en helsidesartikel om 

e-sportens historia som publicerats inför att Dreamhack Stockholm ska hållas i Globen. 

Artikelns huvudfokus ligger på tittarsiffror, besökare, pengar och Sveriges framträdande roll 

inom e-sportens snabba framväxt. Det sistnämnda både genom att många e-sport-stjärnor 

kommer från just Sverige och att många evenemang i stil med Dreamhack anordnas flera 

gånger per år. Pengar nämns flertalet gånger i artikeln och det handlar om miljonbelopp från 

de största turneringarna och prispengarna (Lundgren, T. 2014. 26 september).  

VM-finalen för spelet Dota 2 får som föregående år även här ett omnämnande, men denna 

gången inte ur ett svenskt perspektiv, då ett kinesiskt lag vann, utan istället fokuserar man på 

vinstpengarna som är ett rekord i e-sport-historien. Fem miljoner dollar det vill säga 34 

miljoner svenska kronor med den tidens valutakurs (Holmgren, A. 2014, 25 juli). Ett 

genomgående tema för den här undersökningen är att mycket av det som gör e-sport intressant 

för dagstidningarna är om det handlar om svenska framgångar och evenemang eller om riktigt 

stora summor pengar. 

2014 får vi ett nytt inslag om ämnet i tryckt press vid två tillfällen, framstående politiker som 

vill jobba för att hjälpa e-sporten att växa och tas på allvar. Den första är Rossana Dinamarca 

(V), kulturpolitisk talesperson, som tycker att datorspel har ett värde som kultur och sport 

samt att e-sport bör erkännas och få stöd (Dinamrca, R. 2014). Den andra är en artikel om att 

riksdagsledamoten Rickard Nordin (C) lämnat in en motion för att likställa e-sport med vanlig 

sport och han grundar sin argumentation i att eftersom e-sport inte är accepterad som sport av 

RF skapar det problem med att utländska proffs får svårigheter med visum för att kunna tävla 

i Sverige (Lundgren, T. 2014, 14 november). 
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Expressen lanserar den 28 november sin egen webbsajt för e-sport kallad Gamefeed 

(Forsberg, G 2014). Detta är då runt två år efter att Aftonbladet sin webbsida för e-sport, att 

Expressen varit den tidning som publicerat minst artiklar om e-sport kan tolkas som rätt 

talande här. Det visar på ett mindre intresse för ämnet än vad Aftonbladet haft och att vara två 

år sen på ett nytt digitalt medium är i ett modernt samhälle ofta en väldigt lång tid.   

 

2015 

 
 

2015 är det första året om Aftonbladet inte är den tidning som publicerat mest om e-sport i 

tryckt press utan istället är det Dagens nyheter som tagit över med en artikel mer. Förklaringar 

till det kan man ana i den första artikeln från just Dagens Nyheter som rapporterar om hur SVT 

köpt rättigheterna till att sända spelet Counter Strike:GO eftersom det är den e-sport som vid 

den här tiden ser mest svenska framgångar. Tidigare har SVT sänt tävlingar från spelet Starcraft 

men populariteten för det har sjunkit i takt med att svenska utövare fått svårt att lyckas i 

turneringar. I artikeln nämns det också att e-sport-SM numera sänds på TV 6 Play (Haggren, G. 

2015) så man kan anta att deras partnerskap med Aftonbladet är över 2015 vilket kan påverka 

hur mycket resurser Aftonbladet är villiga på att lägga på att rapportera om just SM. 

En annan nyhet från Dagens Nyheter är att Folkets hus och parker planerar att i augusti 2015 

börja sända e-sport live på bio som ett sätt att hitta en yngre målgrupp (Fahl, H. 2015).   

Den motion som nämndes 2014 av Rickard Nordin (C) får en uppföljning av Aftonbladet i 

början på året, den 19 januari, genom att kontakta honom för ett uttalande och efter att han 

förklarat att e-sport har allt som en sport har får han frågan: ”Anser du också att brädspel som 

Monopol borde klassas som en idrott?” (Granlund, J 2015). Den här korta artikeln står i kontrast 
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mot Aftonbladets tidigare rapportering om e-sport och är närmare det mer kritiska och närmast 

hånande tonfallet Expressen haft inom frågan om huruvida e-sport bör klassas som en sport. 

Dagen efter har Aftonbladet en läsarfråga där deras läsare får svara på frågan om de tycker e-

sport bör klassas som idrott. Av de 46 037 som svarat blev resultatet: 75% tycker ”nej, absolut 

inte”, 17% tycker ”Ja, äntligen” och 8 procent valde ”osäker, vet ej” (Aftonbladet. 2015, 20 

januari). Av detta kan man se att 2015 var e-sporten väldigt långt ifrån att accepteras som idrott 

i allmänhetens ögon.  

Det är inte det enda negativa som rapporteras om e-sport i dagstidningarna år 2015. Den 21 

januari skriver Expressens ledarskribent Eric Erfors på deras ledarsida om att det är dags att 

rensa upp i det han kallar bidragsdjungeln. Dataspelsföreningen Esport United får där kritik för 

att de på sin hemsida uppmanar folk att gå med och det är helt gratis utan att behöva delta i 

några föreningsaktiviteter efter registrering. Detta menar Erfors är för att bidragens skull som 

baseras på antalet registrerade medlemmar en förning har, vilket för Esport United blir 

1.1miljon kronor per år (Erfors, E. 2015. 

Att Dagens Nyheter har tagit över mycket av e-sportrapporteringen 2015 kan man se inte bara 

i antalet artiklar utan också innehållet. Den 13 september har de ett helsidesreportage om 

svenske Counter Strike:GO-stjärnan Adam Friberg där man talar om hans reser över hela 

världen, hans kändisskap och alla miljoner han tävlar om inom sin gren (Littorin, J. 2015).  

I oktober har de sedan med ett långt reportage i deras lördagsmagasin om en 18 årig svensk 

kille vid namn Sebino Zalbo Veschetti som övergivit sina ambitioner att bli kock för att satsa 

helt och hållet på drömmen om e-sport. Reportaget vävs samman med intervju och reportage 

från svenska e-sports-stjärnan Martin ”Rekkles” Larsson. Detta görs på ett vis som för att visa 

två sidor av vad e-sporten kan vara, den som jagar drömmen om framgång och den som redan 

lever den (Philip, M. 2015). Det här är det största reportaget som är med i hela undersökningen 

och visar på ett större djup än något någon annan tidning gjort. Reportaget är inte skrivet som 

en typisk nyhetsartikeln då den är en del av lördagsmagasinet så den har en mer utförlig stil 

som passar det mediet bättre. 

  

Expressen har också ett helsidesreportage om e-sport det här året. Det handlar om svenske 

Andreas Christmansson tagit sig till VM i spelet Smite. Det finns något intressant att ta med ur 

den här artikeln från början: 

 

”Att spela datorspel är väl inget jobb?” – Det är sedan länge dags att tänka om för 

den krympande skaran av ovanstående åsikt (Expressen. 2015).  
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Den passagen är intressant att tas med för den visar på en annan sida av Expressens rapportering 

som skiljer sig från mycket av det övriga de gjort tidigare som ofta varit präglat av frånvaro 

eller negativ inramning i deras artiklar.  

2016 
 

 
 

2016 är återigen Aftonbladet i toppen av tabellen detta tack vare att de återigen startat en 

datorspelsida som en del av deras tryckta upplaga. Denna gång heter skribenten Effie 

Karabuda och tar några gånger under årets lopp upp ett antal mindre e-sportrelaterade nyheter 

(Karabuda, E. 2015, 11 mars & 26 augusti).  Två andra kortare nyheter som nämns på den 

sidan hamnar under genusdiskursen då de handlar om ett community som arbetar för en trygg 

miljö för tjejer inom e-sport kallat Female Legends varje tisdag under december månad är live 

på Aftonbladets webbsajt (Karabuda, E. 2016, 9 december & 16 december). Det hamnar under 

den tidigare genusdiskursen om att e-sport inte är tryggt för tjejer eftersom en sådan 

organisation uppenbart behövs, även fast organisationen i sig är något positivt.  

Den 24 februari finns en kortare notis i Dagens Nyheter om Strömbäcks folkhögskola i Umeå 

som startar Sveriges första eftergymnasiala utbildning i e-sport och citatet: 

 

”Som folkbildare ska vi befinna oss där folket befinner sig – och i dag är CS 

Sveriges största spel. (DN, 2016)” 

 

CS är då det tidigare nämnda spelet Counter Strike:GO som dyker upp allt oftare i 

rapporteringen i takt med flera svenska framgångar och popularitet bland svenska tittare. 
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Framgångar för svenska proffs leder till popularitet, popularitet leder till intresse och pengar 

och sen vidare till mer satsningar från olika håll i samhället.  

 

Diskursen om e-sport i förhållande till traditionell sport får det här året nytt liv från två olika 

håll. Det första är att före detta Counter Strike-proffset Emil ”HeatoN” Christensen får en 

plats i SVT’s program Mästarnas mästare och sedan i och med att e-sporten som organisation 

ansöker om att få bli medlemmar i Riksidrottsförbundet för att klassas som en officiell idrott. 

Historien om Christensens intåg i Mästarnas mästare börjar den 25 augusti med att 

skidåkaren Jon Olsson skadat sig en vecka innan inspelningarna börjar för programmet så e-

sportlegendaren kallas in som reserv (Thorneus, E. 2016). 

  

- Valet av HeatoN är väldigt stort erkännande för e-sporten som äntligen blir 

insläppt i finrummet, säger Aftonbladets spelredaktör Effie Karabuda 

(Thorneus, E. 2016). 

 

Det här kan ses som ett steg mot att minska klyftan mellan e-sport och traditionell sport då 

SVT indirekt säger att i deras bedömning så är båda två på samma nivå för ett program som 

Mästarnas mästare.  

Dagen efter den artikeln kommer reaktionerna på att HeatoN ska vara med i programmet och 

det är blandade åsikter från olika håll av sportprofiler i Sverige (Joelsson, F. 2016).  

Före detta innebandyproffset Niklas Jihde:  

 

- Jag tycker den är jäkligt svår alltså. Det har gått så många säsonger så det är 

väl svårt att hitta idrottare numera. Men samtidigt är det lite gott att de tittar 

utanför boxen (Joelsson, F. 2016). 

 

Jihde verkar ha svårt att välja en sida i frågan men om man läser mellan raderna i hans 

uttalande så kan man utläsa att han inte klassar HeatoN som en idrottare likt andra 

sportutövare.  

Gamla fotbollsspelaren Glenn Hysén:  

 

- En mästare är väl en mästare? Och som jag förstår det är han mästare i det han 

gör. Då är det väl inget konstigt med att han är med? (Joelsson, F. 2016). 
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Hysén har en mer positiv syn på idén att låta en e-sportmästare ta plats bland vanliga 

sportmästare, men på frågan om han anser att HeatoN är en atlet eller idrottsman svarar han 

nej men påpekar att han inte är säker på om det står att man måste vara det enligt programmet 

(Joelsson, F. 2016).  

Målvaktslegendaren Thomas Ravelli: 

 

- Jag tror nog att det är en naturlig utveckling som kanske är lite svår för oss lite 

äldre, som bara spelat Tetris och Super Mario, att acceptera. Skulle det till 

exempel vara mer accepterat att ta med en schackspelare? Till syvende och sist 

är det SVT och produktionen som får bestämma, säger han (Joelsson, F. 2016). 

 

Ravelli ger sken av att han accepterar det men kanske inte riktigt förstår det. Här kan vi se 

liknelsen mellan e-sport och brädspel så som schack och monopol eller liknande som är ett 

återkommande inslag som kritik i den här diskursen. 

Artikeln fortsätter sedan över till de mer kritiska rösterna över HeatoNs inkluderande i 

programmet. Tidigare hockeyproffset Tommy Söderström: 

 

- Det är inte en sport, det är ett spel. Vart ska man dra gränsen i fortsättningen? 

Ska vi ha pokermästare med? Backgammon? För mig är det ett skämt. Att döda 

varandra i ett datorspel är inte en sport (Joelsson, F. 2016). 

 

Söderström slår klart fast att i hans åsikt är e-sport inte någon sport alls. Brädspels-liknelsen 

kommer återigen i form av backgammon. Frågan om vart man ska dra gränsen i fortsättningen 

är rätt intressant då det är en av de frågor som talar emot att e-sport ska tillåtas kallas för en 

idrott som vanlig sport. I diskursen under det här årtiondet kan man se att mycket av 

argumenten för och emot är huruvida e-sport är tillräckligt fysiskt aktivt för att kallas idrott.  

 

Höjdhopparlegendaren Patrik Sjöberg tacklar frågan från ett mer samhälleligt perspektiv: 

 

- Det är ju ett samhällsproblem i dag att ungdomar rör sig för lite. Jag vet inte 

om SVT tänkt igenom det riktigt. Jag tycker inte man ska uppmuntra det som de 

gör utan att programmet ska vara för fysiska sporter (Joelsson, F. 2016). 
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Sjöbergs syn på det hela knyter an till diskussionen om e-sport är tillräckligt aktivt att vara 

idrott men han menar att det är ett samhällsproblem att uppmuntra till datorspel istället fysiska 

sporter.  

Även Expressen har en artikel om den här debatten från den 26 augusti och där är det åter 

igen Tommy Söderström som uttalar sig i tidningen:  

 

- För mig är det spel, det är ingen sport. Vad är nästa grej? Yatzy? 

Backgammon? Det är ett skämt. Jag kan inte ett skit om datorspel, men Counter-

Strike är väl bara en gren? Vad blir nästa grej? World of Warcraft? Mitt förslag 

är att de ska ha en egen genre, säger Tommy Söderström (Frid, S & von 

Knorring, N. 2016). 

 

Hans uttalande till Expressen är snarlikt det som han gav till Aftonbladet men här har han lagt 

till fler brädspel och erkänner att han inte vet något om datorspel något som Aftonbladets 

spelredaktör Effie Karabuda reagerar på och ger en replik dagen efter den 27 augusti där hon 

försvarar HeatoN och menar att alla borde slutat lyssna på honom efter han sagt att han inte 

kan ett skit om datorspel (Karabuda, E. 2016, 27 augusti). 

I några dagar blev diskursen om e-sport kontra traditionell sport mer aktiv och infekterad än 

den varit under hela den undersökta tidsperioden. Det här kan analyseras med begreppet 

VINKELN från boken Reporter (Häger, B. 2014: 95) och med fokuset på bokstaven E i den 

akronymen. E står där för Elitpersoner och betyder att om personer som är kända för läsarna 

är inblandade i någon händelse så ökar nyhetsvärdet på grund av det. I de här artiklarna har vi 

en rad välkända svenska profiler som uttalar sig om något som är Icke-normalt och en 

Konflikt, bokstäverna I och K i akronymen. Vilket också ökar värdet i nyhetshändelsen.  

Den andra delen av diskursen om e-sportens förhållande till den traditionella sporten handlar 

som sagt om att e-sporten vill bli en del av RF. Detta har Dagens Nyheter två artiklar om (TT. 

2016, 2 oktober & 22 november). I dessa artiklar nämns det att det verkar som chanserna att 

bli invalda är små då en hel del talar emot e-sport på grund av den mindre mängden fysisk 

aktivitet och det faktum att det är ovanligt att organisationer väljs in vid deras första ansökan. 

Men det ses som ett steg i rätt riktning för at utveckla e-sporten och Kultur- och 

demokratiministern Alice Bah Kuhnke (MP) ger sitt stöd till att e-sport ska betraktas som en 

idrott (TT. 2016, 2 oktober).  

Dagens Nyheter har en artikel om att fler ser på e-sport än vanlig sport på nätet för första 

gången någonsin enligt en undersökning som analysföretaget Mediavision genomfört Enligt 
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deras undersökningen ser 10% vanlig sport på nätet medan 12% ser e-port på nätet. Arvid 

Åsbrink, analytiker på Mediavision, berättar att den vanliga sporten ligger på en stadig nivå 

men att e-sporten på bara ett år har sprungit om den. Artikeln nämner sedan att de beräknade 

e-sportsintäkterna från förra året är på 2.8 miljarder kronor (Jones, E. 2016). 

Avslutningsvis för 2016 har vi en uppdatering om Expressens e-sportsajt Gamefeed. En läsare 

har skrivit in till ”Fråga Expressen” för att fråga om varför de inte skriver mer om e-sport och 

för svaret att Expressen haft en egen webbplats för e-sport men på grund av bristande trafik så 

har de lagt ner den för tillfället (Andersson, P. 2016). Det vill säga att deras satsning på en 

webbplats för e-sport fungerade bara att ha i cirka 2 år medan Aftonbladet som var ute med 

sin två år tidigare fortfarande är uppe. Aftonbladet har under den här tidsperioden varit mer 

aktiva med e-sport i sin tryckta upplaga och även satsat på olika samarbeten med e-

sportscenen som vad man kan bedöma verkar ha haft bestående resultat. 
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År 2017 fortsätter debatten om e-sporten kontra traditionell sport med fler artiklar om Emil 

”HeatoN” Christensens deltagande i Mästarnas mästare. I en artikel i Aftonbladet där 

Christensen berättar om hur responsen var från de andra deltagarna när programmet började 

spelas in och han säger att det hela var bättre än väntat (Ljung, R. 2017). 
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- Man var lite rädd i början, van att hamna i försvarsställning, när folk säger 

saker som "det här är ju ingen sport". Men här var det inget sånt. Jag blev ytterst 

överraskad. Och ju mer jag var där, desto mer förstod de vad det handlar om 

(Ljung, R. 2017). 

 

Efter programmet började spelas in verkar det som de andra deltagarna på plats inte haft 

samma negativa reaktion till HeatoN’s deltagande som andra sportprofiler hade tidigare när 

det blev annonserat att han skulle delta i tävlingarna. Detta kan såklart bero på att det är 

lättare att säga sin åsikt till en tredje part, som en tidning i det är fallet, än vad det är att säga 

samma sak till personen i fråga öga mot öga.  

Ytterligare ett inlägg i samma debatt kommer i form av insändaren ”ROY” på Aftonbladets 

läsarsida den 18 mars. Signaturen menar här att e-sport är den bortglömda idrotten och 

berättar att han i sitt jobb möt flera som spelar dataspel och att man i det militära söker folk 

som spelar datorspel på grund av deras tränade simultanförmåga (ROY, 2017). 

 

Det här året har även två av de fåtal tillfällen som e-sporten omnämns under Aftonbladets 

sportsektion. Den första gången handlar artikeln om SHL-målvakten Linus Söderström, 20, 

som förutom att vara en av svensk hockeys bästa målvakter även är riktigt bra på att spela 

NHL på sin Xbox-konsol, han tillhör toppeliten i världen på spelets rankingsystem. e-sporten 

tar sig in i intervjun då han får frågan om han skulle kunna tänka sig att jobba med e-sport 

efter hockeykarriären. Han svarar att det vore skitkul och något som han redan har tänkt på 

(Hägglund, J. 2017). 

Den andra artikeln som är under sportsektionen i Aftonbladet handlar om en granskande 

artikel som Sportbladet gjort för att undersöka orättvisor inom svensk idrott med förbund som 

får bidrag på flera miljoner för klubbar och medlemmar som inte finns (Bergström, K. 2017). 

I den här artikeln kan vi åter se diskursen om e-sport är tillräckligt fysiskt aktiv för att klassas 

som idrott av Riksidrottsförbundet och att RF vill vänta två år med att ta ett beslut om de 

släpper in e-sporten eller inte, Under denna tid ska de se över och skärpa definitionerna över 

vad som kan klassas som idrott (Bergström, K. 2017)  

Från Dagens Nyheter börjar en kortare notis från deras ekonominyheter om hur svenska 

fotbollsproffset Zlatan Ibrahimovic investerat i bolaget Challengermode som har ambitioner 

att starta en global plattform för e-sport (Direkt, 2017).  

En annan artikel från Dagens Nyheter är en helsidesartikel om e-sportens ekonomiska 

utveckling i Sverige det senaste året och hur utvecklingen ser ut framåt för e-sport inom den 
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finansiella delen av scenen. I slutet av artikeln nämns även här e-sportens ansökan om att få 

bli medlemmar inom RF för att bättre kunna organisera bättre i framtiden (Eklund, H. 2017). 

Den här artikeln faller helt klart under diskursen om e-sporten och pengarna. Nyheten här är 

hur mycket e-sport växt med pengarna och hur den jämförs med traditionella sport som 

fotboll i monetära volymer.  

Den 13 maj har Dagens Nyheter publicerat ett helsidesreportage om svenska Zainab ”zAAz” 

Turkie som är professionell e-sportare inom Counter Strike:GO och kvinna. Som denna 

undersökning visat flertal gånger så dyker genusdiskursen upp när e-sport och kvinnor korsar 

väg och den ser likadan ut som alltid. Turkie har fått utstå mycket näthat i sin karriär med 

elaka kommentarer och blivit ifrågasatt vad hon som tjej har att göra i Counter Strike 

överhuvudtaget (Borg, M. 2017). 

 

– Det tog hårt när jag var yngre, säger hon. Men om man bryr sig kommer man 

ingenstans (Borg, M. 2017). 

 

Turkie menar här att man inte kan bry sig om könsdiskrimineringen inom e-sport om man ska 

komma någonstans men det visar på ett bestående problem som e-sporten måste ta tag i för att 

kunna utvecklas som sport. Vanlig sport har historiskt också haft problem med genus mellan 

män och kvinnor där kvinnor inom sport ofta mött på motstånd i sitt utövande.   

Detta kan man också se i en annan artikel från Dagens nyheter den 1 december samma år där 

det rapporteras att många kvinnliga proffs i e-sportbranschen helt enkelt slutar för de inte 

orkar med fysiska och verbala påhopp som de får utstå på grund av deras kön och att de som 

klarar sig måste anpassa sig till den manliga jargongen och sluta vara på andra tjejers sida 

(Söderberg, N. 2017).  

Det här är året som det börjar bli tydligare att det är svårt för traditionella medier att tjäna 

pengar på e-sporten. Scenen har sedan länge haft sina sändningar på gratisplattformar och då i 

första hand webbsidan Twitch. Detta kan man läsa om i Dagens Nyheter den 25 augusti 

(Lindkvist, H 2017). Eftersom e-sport-scenen växt som en subkultur på nätet i flera år så är 

det också där den största delen av tittarna nu finns, och de är vana att det är gratis att se 

sändningarna. Den här artikeln visar också på varför svenska dagstidningars rapportering 

aldrig kommit upp i den omfattning som den hade år 2013.  
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SVT, Expressen och Aftonbladet är några av de som försökt med 

specialsatsningar på e-sport, genom sändningar, undersajter eller turneringar. 

Kvällstidningarna har, åtminstone tillfälligt, skalat ned på sina satsningar medan 

SVT fortfarande sänder flera evenemang och producerar eget innehåll 

(Lindkvist, H 2017). 

 

Detta förklarar varför de satsningar som dykt upp, från Aftonbladet främst, de senaste åren 

avstannat. I början av årtiondet lanserades det olika samarbeten och satsningar från 

tidningarna men med tiden har det inte visat vara sig lönsamt nog och rapporteringen har 

skiftat från att rapportera om turneringarna och matcherna till att nu handla mer om e-sportens 

samhällsfrågor så som om det är en idrott i form av debatten med Riksidrottsförbundet, E-

sportproffs som deltar i Mästarnas mästare och problemen med könsdiskriminering.  

I Expressen detta år har man inga artiklar som handlar om e-sport i sig utan deras två artiklar 

handlar helt enkelt om Emil ”HeatoN” Christensens deltagande i Mästarnas mästare (Sohl 

Stjernberg, M. 2017) & (Björkman, A. 2017). 
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Från Aftonbladets rapportering 2018 kan vi börja med en artikel inför valet 2018 där 4 olika 

politiker har fått komma med förslag på nya idéer. Miljöpartiets idrottspolitiska talesperson 
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det faktum att Sverige är bra på e-sport och branschen samma förutsättningar som andra 

sporter (Aftonbladet. 2018, 8 september). 

Den andra artikeln från Aftonbladet detta år som är värd att ta med är en krönika skriven av 

Kristoffer Bergström som handlar om den pågående frågan om e-sportens vara eller inte vara 

inom Riksidrottsförbundet (Bergström, K. 2018). Denna artikel har fått plats under 

sportsektionen vilket är ett återkommande tema när det gäller just den här frågan. I de 

överhängande flesta fall annars läggs e.sporten under en annan sektion, oftast nöje eller 

kultursektionerna.  

Den tidigare nämnda utredning som RF ville göra för att skärpa sina kriterier för vad som kan 

klassas som idrott är nu klar och svart på vad den kommit fram till får vi i din här kröninkan:  

 

Nu är en 107-sidig utredning släppt och i den föreslås en förändring av själva be 

greppet idrott. Från dagens ”fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, 

må bra och prestera mera” till det skarpare ”det fysiska momentet är av mer än 

försumbar betydelse för själva aktiviteten, prestationen och resultatet” 

(Bergström, K. 2018).  

 

Ett definitivt beslut i frågan kommer inte tas förrän i början av 2019, men detta uttalande visar 

på vilken riktning RF planerar att ta i sitt beslut i frågan.  

 

Dagens Nyheters rapportering från 2018 börjar med en artikel under genusdiskursen där en ny 

spelsajt vid namn Mind your own gaming ska lanseras den 24 januari. Det är en sajt om 

spelkultur där enbart kvinnor kommer få skriva om datorspel och e-sport, detta som en 

reaktion på den mansdominerande kulturen som existerar inom branschen. Sajten är tänkt att 

bli en säker plats för kvinnor och tjejer som delar det här intresset där de kan slippa undan hat 

från män som inte tycker de har med datorspel och e-sport att göra (Ahlström, K. 2018). 

 

Den 28 februari publiceras en insändare i Dagens Nyheter från Fredrik Johansson som är 

lärare i datavetenskap och teknik på gymnasiet i Ronneby. Hans insändare ger en personlig 

inblick i e-sportens historia från 90.talet fram till idag då han berättar om hur han och hans 

lärarkollegor brukade skrocka åt sina elever som på 90-talet som spelade Counter Strike och 

hävdade att det skulle bli en gren i OS. Vid tidpunkten för den här insändaren föreslås e-sport 

bli en medaljgren vid OS 2024 och e-sport har redan fler tittare på nätet än OS sändningar och 
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omsätter mer pengar. ”E.sporten behöver inte OS längre. E-sporten har kört om OS på 

utsidan” (Johansson, F. 2018). 

Likt 2015 har Dagens Nyheter även detta år med ett längre reportage om e-sport i ett av deras 

magasin. Denna gång handlar det om svenska laget The Final Tribe som ligger i hårdträning 

för att bli ett världslag inom e-sport och närmare bestämt spelet Dota 2 (Yifter-Svensson, F. 

2018). 

 

I maj kommer tre artiklar som pekar på en ny utveckling för svensk e-sports framtid. Först 

den 25 maj då nyheten om att e-sporten ska få en egen elitserie i stil med de serier som svensk 

fotboll och hockey har idag. Tanken är att detta ska ge svenska e-sportproffs en stabil 

organisation som gör att de kan leva och satsa på sin sport året om (Ahlström, K 2018). 

De andra två artiklarna är båda publicerade den 29 maj och i samband med varandra. De 

handlar om att Svenska Spel blir huvudsponsor för svensk e-sport 3 år framåt och att 

Fotbollsförbundet startar ett eget landslag inom e-sport och spelet FIFA (TT.2018).  

Alla dessa tre nyheter är steg för e-sporten att ta sig närmare den vanliga sporten i 

allmänhetens ögon. Gränsen mellan de två olika formerna av sport suddas ut allt mer och 

samarbeten mellan medieföretag byts ut mot samarbeten med olika sportaktörer.  

En sista artikel från Dagens Nyheter det här året hamnar under diskursen om e-sport och 

pengar.”2.3 miljoner kronor i potten när E-sporten invaderar Globen” (Persson, B. 2018) heter 

artikeln och det är återigen spelet Counter Strike:GO och tävlingen Dreamhack som skapar 

rubriker med miljonbelopp inom e-sporten. Vi kan även läsa att e-sporten som industri 

värderas till ungefär åtta miljarder kronor år 2018. 

Expressens rapportering följer den genomgående mer negativa inställningen gentemot e-sport 

som de uppvisat i deras tryckta tidning vid tidigare tillfällen. I en ledare publicerad den 10 

februari slår de fast att ”Datorspel är ingen OS-sport” (Ledare, 2018). Skribenten jämför 

datorspelande gentemot det då pågående vinter-OS och ser det som oroande att e-sporten fått 

respons från arrangörerna för OS i Paris 2024 för att diskutera deras förslag.  

2018 kommer något så ovanligt som en artikel om en e-sportstjärna som inte är svensk. Under 

hela den undersökta tidsperioden är det här enda gången en artikel hängivits åt en e-

sportprofil som inte har något med Sverige att göra. Det är om amerikanska Douglas ”FaZE 

Censor” Martins som gjort slut med sin flickvän för att fokusera mer tid på sin karriär inom e-

sport (Lublin, G. 2018).  
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Att det är Expressen som publicerat artikeln kan man tolka som att det har med deras negativa 

inställning gentemot e-sporten att göra då den är skriven som att Martins hade det perfekta 

livet och allt man kan önska men valde att förstöra det för att sitta och spela på datorn istället. 

 

Han är mannen som hade allt. Miljontals följare och miljoner på kontot, en stor 

fitnesskanal på Youtube, mästerskapstitlar i e-sport, ledarposition inom e-

sportlaget FaZe Clan, och inte minst ett lyckligt förhållande (Lublin, G. 2018).  

 

Nyhetsvärdet här är inte om e-sport utan det är vinklat som att nyheten är att det är 

chockerande att någon kan göra något så korkat att dumpa sin flickvän för att spela datorspel.   

 

 

 

2019 
 

 
 

Under 2019 har vi ett flertal artiklar som har med e-sport att göra som tagit sig in på 

respektive tidnings sportsektion. En sektion den oftast inte fått vara i som en del av att den 

inte klassas som en riktig sport. Detta kan ses som ett framsteg för e-sporten men vid närmare 

undersökning av artiklarna visar det sig att det inte är e-sportens förtjänst i sig själv som gett 

den plats i sportsektionen utan i vilket sammanhang e-sporten har nämnts tillsammans med. 

Den första artikeln från Dagens Nyheter (Grimlund, L. 2019) handlar om ett möjligt skifte av 

ordförande för AIK Fotbollsförening och att e-sportens sammanhang här är att på frågan vad 

den nya ordföranden Robert Falck vill göra med AIK nämner han e-sport och att ha en klubb 
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med i e-allsvenskan. Vilket är något som fortsätter peka på trenden att e-sport nu är närmare 

och närmare klubbarna för traditionell sport.  

På samma spår har även Aftonbladet en artikel angående ett e-sportlag kopplat till en riktig 

fotbollsklubb (Bank, S. 2019). Här är det storklubben FC Barcelonas stjärna Gerard Piqué 

som investerat i och varit en stor del av att klubben nu har ett nystartat klubblag inom e-sport 

också.   

De övriga artiklarna som är under sportsektionerna är fyra artiklar i Dagens Nyheter (Littorin, 

J. 2019, 26 april, 27 april & 4 maj) & (Johansson, M. 2019) samt ytterligare en artikel under 

Aftonbladets sportsektion (Bergström, K. 2019). Samtliga dessa handlar om hur e-sportens 

ansökan till RF om att få klassas som en riktig idrott fått ett svar. Riksidrottsförbundet väljer 

att neka e-sport att bli en del av RF.  

Det man kan se av det här som man även kunnat se i tidigare delar av undersökningen är att 

när e-sporten får ta plats under sportsektionen i dagstidningar så är det när det är i samband 

med något annan el som är mer förankrad i den traditionella sporten, som till exempel 

etablerade sportstjärnor som investerar i e-sport eller olika förbund som har något med e-

sporten att göra.  

I den sista artikeln (Samuelson, F. 2019) möter vi Sveriges yngsta damproffs inom e-sport, 

16-åriga Maya ”Caltys” Henckel som skrivit på ett kontrakt för ett franskt lag som ska spela i 

den högsta divisionen i en ny europeisk damliga vid namn Women´s esports league. Spelet 

som Henckel gjort sig så framgångsrik i är League of Legends och de utmaningar hon ställs 

inför följer den genusdiskurs som funnits hela den undersökta tidsperioden. 

 

En utmaning för e-sportvärlden är mansdominansen. Även om det blir fler 

kvinnliga spelare är det långt kvar till en balans och det är inte ovanligt att 

gamertjejer får hånfulla skämt och kränkande kommentarer från killar 

(Samuelson, F. 2019). 

 

Det verkar som den könsdiskriminering som varit en del av e-sporten sen 2010 beklagligen 

ännu fram tills idag fortfarande finns kvar och är ett problem för kvinnor som vill vara en del 

av e-sport. 
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Hela tidsperioden 

 

 
Detta diagram är en sammanfattning över hur många artiklar som publicerats varje år, av 

samtliga tidningar under den undersökta tidsperioden: 

 

 
 

I resultatet från den är undersökningen kan man se att e-sport som fenomen i tryckta 

dagstidningar det senaste årtiondet har gått både uppåt och nedåt i popularitet hos de tre valda 

tidningarna. Om man utgår ovanstående diagram kan man se att i början av årtiondet var det 

både toppar och dalar från år till år i hur frekvent rapporteringen av e-sport var mellan åren 

2010 fram till 2014. Detta kan förklaras med en rad olika variabler som kommer Aftonbladets 

rapportering. 2010 började smått med att vara enda tidningen det året som hade 3 artiklar 

publicerade, detta ökade sedan under senare delen av 2011 då de införde en återkommande 

helsida i tidningen tillägnad e-sport och datorspel. Året efter, 2012, valde de att lägga ner den 

sidan för att istället flytta sin rapportering om e-sport till webben där de lanserade en ny sajt 

dedikerad till e-sport som en del av ett nystartat partnerskap med e-sport-SM. Effekten av det 

partnerskapet kan man tydligt se under 2013 som är det mest populära året för e-sporten i 

tryckta dagstidningar. Det var då Aftonbladet skrev absolut flest artiklar om e-sport och en 

överhängande majoritet av dessa handlade om och inför tävlingarna i SM som de hade 

rättigheterna till att sända på deras webbplats. Det blir då fullt logiskt att Aftonbladet vill satsa 

mest på att skriva om e-sport eftersom de själva har monetärt intresse i att öka dess popularitet 

och medvetenhet om saken för allmänheten. 
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2014 faller aktiviteten återigen ner efter e-sport-SM och Aftonbladets samarbete verkar få 

mindre uppmärksamhet det här året i deras tryckta upplaga. Men det man kan se med start 

från det här året är att kurvan stabiliseras och får en stadig tillväxt från år till år istället för att 

vilt hoppa uppåt och nedåt var och vartannat år. Likt Aftonbladet tidigare gjort startar 

Expressen sin egen webbsajt för e-sport 2014. 

Något som smått börjar dyka upp det här året är en början till debatten om e-sport ska klassas 

som riktig sport eller inte, i och med två politiker som hävdar så i artiklar publicerade av 

Aftonbladet. Framåt från den här tidpunkten försvinner referaten från olika tävlingar och 

rapporteringen skiftar till att ha alltmer fokus på debatten om e-sport är riktig sport samt mer 

reportage om vad e-sport är som helhet och dess framväxt som nytt mediefenomen under 

2015. 

2016 är det år då fokuset till största del skiftas över till debatten om e-sport kontra traditionell 

sport då den får två stora nyheter om ämnet. Först blir det klart att Emil ”HeatoN” Christensen 

ska vara med i programmet Mästarnas mästare. Sedan ansöker e-sporten officiellt om att få 

bli en del av Riksidrottsförbundet. Detta kommer att redovisas för närmare längre ner. 

Den debatten fortsätter sedan under nästkommande året och blandas med mer artiklar om 

pengarna inom e-sport. Det senare i form av bidragsfusk som e-sporten har en del och en 

artikel om svårigheterna för etablerade medier att vinna pengar på e-sport. Detta kan tolkas 

som en möjlig förklaring till skiftet av fokus från matcher och sändningar till debatt och 

reportage om vad e-sport är. E-sporten har växt fram som en subkultur på nätet och är så pass 

etablerad där att vägen in för traditionella medier är väldigt svår. Trenden att tidningarna har 

egna satsningar på e-sport ser ut att dö som en följd av detta.  

Den nya trenden att rapporteringen till största del handlar om huruvida e-sport är en sport eller 

inte fortsätter sedan hela tidsperioden ut. Det är också anledningen att 2019 togs med i arbetet, 

trots att bara 4-5månader av året har gått, då den debatten verkar ha fått ett svar nu i och med 

att Riksidrottsförbundet tagit beslutet att e-sport inte klassas som sport enligt deras kriterier. 

Därför bör inte nedgången i diagrammet ovan tolkas in alltför mycket då bara en dryg 

tredjedel av året har gått och 9 artiklar finns publicerade. Om man gör en uppskattning framåt 

hamnar en hypotetisk mängd artiklar för 2019 på någonstans runt 25, vilket skulle följa den 

pågående kurvan mer korrekt. 
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Diskurser 

 

Inom en diskurs står det språkliga i fokus, hur något konstrueras och läggs fram i en text. 

Vilka val producenten av texten gjort för texten i sig själv för att ge den perspektiv och synsätt 

inom ett ämne.  För det första handlar det om hur man talar och skriver om något, för det 

andra handlar det om att diskurser också påverkar de processer den är en del av och för det 

tredje kan det vara en del av alla sociala fenomen som påverkar hur något kan uppfattas för 

läsaren av texter inom ett ämne (Bergström, G & Boréus K. 2012: 354–357).  

 

I det här arbetet har tre olika diskurser varit vanligt förekommande och dessa är diskursen om 

e-sport och pengar, diskursen om e-sport i förhållande till traditionell sport och 

genusdiskursen. Dessa kan även ses som olika teman som sammanfattar vad texterna i 

materialet handlat om genom hela den valda tidsperioden, när man analyserar hela materialet 

med tanken på vilken tematik de framstående diskurserna befunnit sig inom (Östbye, H. et al. 

2003:77). Nedan kommer dessa tre redogöras för var för sig 

Den första diskursen som handlar om e-sport och pengar är den vanligaste förekommande 

över hela det studerade materialet. 52 av de totalt 150 artiklarna i urvalet har ett språkligt 

fokus på pengar i samband med fenomenet e-sport, över en tredjedel av allt som skrivits om 

ämnet har pengarna med som antingen huvudfokus eller sekundärt fokus för det som 

rapporteras om e-sport-scenen. Detta har varit ett återkommande tema för hela tidsperioden 

om vad texterna handlar om och vill säga om e-sport. Vilket om man analyserar det vidare 

ifrån VINKELN (Häger, B. 2014) kan placeras under I som står för Icke-normalt. Att kunna 

jobba med ett spela datorspel och dessutom tjäna stora summor pengar på det är med hög 

sannolikhet något som inte är normalt erkänt i samhällets och allmänhetens ögon, därav att det 

får ett nyhetsvärde att publicera i tidningen. Även Nytt i den akronymen spelar roll här då det 

är ett relativt nytt sätt att arbeta och nå framgång.  

 

Nästa diskurs är den om e-sportens förhållande till traditionell sport och denna har tagit ett 

antal olika ansikten under tidens förlopp. Till att börja med finns en hel del artiklar som är 

skrivna i en stil som påminner mycket om sportreferat för traditionell sport. 

Sammanfattningar om matcher och turneringar görs genom att berätta om hur de gått till steg 

för steg, intervjuer före och efter matcher med spelarna och redovisningar av tabeller och 

ligor. Allt detta är väldigt snarlikt i hur journalistiken rapporter om sport i sin helhet och även 
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fast de som skriver om det inte är sportjournalister utan oftast spelredaktörer så lånar de 

mycket av sportjournalistikens språk och stil att skriva. 

  

Den andra delen av den här diskursen handlar om debatten om e-sport bör eller ens kan 

klassas som riktig sport med fokus på e-sportens ansökan om att få bli en del av 

Riksidrottsförbundet. Den har innehållit olika moment så som debattartiklar, krönikor, 

ledarsidor, insändare från läsare samt objektiv rapportering om olika nya skeenden i debatten. 

Detta leder sedan in till ännu ett nytt perspektiv på diskursen när Emil ”HeatoN” Christensen 

väljs ut att få vara med i Mästarnas mästare då debatten blir mer hätsk än tidigare och flera 

kända profiler inom sportvärlden gör sin röst hörda i frågan om e-sport är en riktig sport. De 

starkaste delarna av VINKELN blir här bokstaven K och E som står för Konflikt och 

Elitpersoner. Välkända personer hamnar i konflikt med frågan och ett flertal tar en ståndpunkt 

som är emot att e-sporten kan jämställas med vanlig sport. Det är de personerna det skrivs 

mest artiklar om och som rubrikerna trycker på. De som inte är lika konfliktmässigt inställda 

får inte samma utrymme i nyhetspubliceringen.  

Ett annat val av tidningarna som kan påverka diskursen om e-sport och traditionell sport är 

under vilka sektioner de valt att placera sina artiklar. Till den största delen har artiklarna 

publicerats under sektionerna Nöje eller Kultur och de fåtal gånger de hamnat under 

sportsektionerna är när de antingen haft något att göra med en utövare inom den traditionella 

sporten eller just de artiklar som handlat om RF. Detta är ett val som kan tolkas som att e-

sporten i tidningarnas egna ögon inte hör hemma under sport om inte just den specifika 

artikeln har en koppling till den riktiga sporten.  

Avslutningsvis har vi genusdiskursen som varit ett kanske inte lika populärt inslag men 

stadigt återkommande under hela tidsperioden. Så gott som varenda artikel som haft med en 

kvinnlig utövare eller på annat vis involverad person i e-sportbranschen har tagit upp 

problemen med könsdiskriminering, näthat och påhopp. Det är något e-sporten delar med den 

traditionella sporten där ofta kvinnor marginaliseras och inte tas på lika stort allvar som sina 

manliga kollegor, även ibland anses de inte ha något inom branschen att göra alls. Detta är ett 

tema som inte bara är ett problem för e-sport men även för samhället i stort. Dock är det av 

materialet uppenbart att e-sporten har en starkt mansdominerad kultur som driver bort kvinnor 

med oroväckande kraft.   
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De olika tidningarna 

 

Man kan jämföra hur de olika tidningarna valt att rapportera om e-sport då det finns en del 

distinkta skillnader mellan de tre. Detta diagram visar på hur den totala fördelningen av 

publicerade artiklar sett ut för hela tidsperioden: 

 

 

 

Aftonbladet är som tidigare nämnt den tidning som stått för den mesta publiceringen inom e-

sport totalt. Men man bör ha i åtanke att efter deras satsningar på e-sport lagts ner så har 

Dagens Nyheter de senare åren tagit över att skriva mer om e-sport. Dagens Nyheters fokus 

har varit mer om e-sporten som framväxande bransch och dess ansökan till RF för att kunna 

få klassas som en riktig idrott. De har även gjort de flesta och mest omfattande 

personporträtten och reportagen om olika profiler inom e-sport. 

Expressen är den tidning som skrivit minst om e-sport och också den tidning som haft texter 

med mest kritiska inslag emot e-sporten. Detta mindre intresse och mer negativa inramning 

kan vara en förklaring till att deras e-sportsajt lades ner 2016 efter bara två år på grund av 

bristande besökare medan Aftonbladets fortfarande än idag finns kvar även fast de inte är lika 

aktiva med partnerskap och samarbeten. En intressant notering att göra här är att på webben 

ligger deras e-sportsida under sportsektionen Sportbladet, om man ska tolka det som ett 

tecken på att e-sporten anses mer som riktig sport eller om Aftonbladet har andra kriterier för 

sina sektioner på webben än de har för tryckta tidningen är svårt att säga.  

Artiklar 2010-2019

Aftonbladet Dagens Nyheter Expressen



 

41 

 

Ett annat exempel på hur tidningarnas rapportering skiljer sig är att närmare analysera om 

deras olika sätt att rapportera om diskursen e-sport i förhållande till traditionell sport. 

Aftonbladet och Expressen har här haft ett större fokus på frågan från perspektivet om 

Mästarnas mästare medan Dagens nyheter fokuserat på frågan från perspektivet om 

Riksidrottsförbundet.  

Detta följer i någon form de olika tidningarnas profilering i samhället. Aftonbladet och 

Expressen har mer en profil av underhållning och aktuella spektakel som väcker känslor i 

kontrast mot Dagens Nyheter som behandlar debatten mer som en samhällsfråga.    

 

Diagrammet här nedan visar hur många artiklar som publicerats av varje tidning samt den 

totala summan artiklar av hela tidsperioden för att ge en ytterligare bild av hur fördelningen 

mellan de olika tidningarna har sett ut: 

 

 

 

VINKELN 

För att återgå till Björn Hägers bok Reporter och sammanfattande analysera materialet ur 

begreppet VINKELN (Häger, B. 2014: 95) kan vi börja med att konstatera att så gott som all 

rapportering, med undantaget en enstaka artikel, har på något sätt och vis haft med Sverige att 

göra. Detta är representerat av det första N:et som betyder Närhet. Under det här årtiondet har 

mycket saker skett inom e-sportens värld över hela världen, men det som publiceras i svensk 

tryckt press är det som har med Sverige att göra, antingen som spelare, evenemang, 

turneringar eller samhällsfrågor. En turnering i USA är inte speciellt intressant för svenska 

läsare om inte turneringen har svenska deltagare med framgångar att rapportera. Detta kan 
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man också se vilka spel som varit med i rapporteringen, det som är mest omnämnt är Counter 

Strike:GO och det är det spel inom e-sport som Sverige haft störst framgångar igenom tiderna. 

Detta ser ut att vara det viktigaste kriteriet för om något inom e-sport publiceras i tryckt press, 

är det en nyhet som har med svenskar att göra så ökar dess nyhetsvärde markant. 

Bokstaven I som betyder Icke-normalt är den faktor som anses viktigast när det gäller det 

starkast återkommande temat om pengarna inom e-sport. Att kunna leva på och tjäna stora 

summor pengar på att spela datorspel är något som tidigare skulle ses som konstigt för att inte 

säga rent av absurt. Det ger det också värde i kriteriet om Nytt då det är ett relativt nytt 

fenomen som börjar växa sig fram till en miljardindustri under den här tidsperioden. 

Den nästa bokstaven av VINKELN som påverkat mest är K som står för Konflikt. Denna har 

haft mest att göra med debatten om e-sporten kan klassas som riktig sport där konflikten 

mellan de två olika åsikterna funnits och varit aktiv i flera år, från 2014 fram till 2019. Här 

kommer även bokstaven E, Elitpersoner in, med tanke på de olika sportprofiler, politiker och 

experter som gett sina åsikter inom frågan. Elitpersoner i Konflikt om något som i mångas 

ögon anses som Icke-normalt (datorspel som sport) ger den här debatten ett allt högre 

nyhetsvärde.  

Konfliktkriteriet kan man även finna i de tidigare artiklarna från tävlingar i e-sport-SM där 

man refererat matcher och intervjuat olika spelare. Matcherna i sig är en konflikt där en 

segrare ska utses och intervjuerna har visat på personligheter inom olika grenar som har 

rivalitet mellan varandra. 

För de artiklar som har med genusdiskursen att göra är det återigen Konflikt som står i 

centrum, man kan även argumentera för att bokstaven V som är Vikt spelar roll här då det 

visar på ett problem som inte är enbart exklusivt för e-sport utan ett samhällsproblem som 

könsdiskriminering även existerar inom den här branschen och det på ett utbrett sätt.  

Den sista bokstaven L som innebär Lättbegripligt är svår att applicera på rapporteringen om e-

sport då det är något som är kommet ur en subkultur som för allmänheten kan vara svår att 

förstå vad som är grejen med och för de som inte är insatta i spelen artiklarna handlar om så 

blir referaten med största sannolikhet svårt att begripa sig på.  
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Diskussion 

 

Hur har då rapporteringen av e-sport i svenskt tryckt press sett ut?  

Resultatet och analysen visar på att den har haft en rad olika teman och diskurser som präglat 

rapporteringen sedan 2010. E-sporten vara eller icke vara som riktig sport, pengarnas vikt 

inom intresset som medierna visat för e-sporten och problemen med genusfrågor som 

branschen har. Omfattningen av rapporteringen har stundvis varit väldigt skiftande beroende 

på hur engagerade de undersökta tidningarna varit i frågan. Detta kan härledas till teorin om 

att när pengarna finns i e-sporten så ökar intresset att skriva om den. Efter att de tidiga årens 

satsningar från tidningarnas håll stabiliserades frekvensen av hur ofta e-sport omnämndes i 

tryckt press och istället för att fokusera på nya satsningar och idéer från mediernas håll så 

skiftade rapporteringen till att handla allt mer om samhällsfrågan angående om e-sport kan 

klassas som riktig sport.  

Trenderna om rapporteringen är rätt tydliga. Det är stora summor pengar, det är något nytt 

som inte är helt normalt eller accepterat men arbetar emot att bli det och att det är en 

mansdominerad värld. Detta är de tre stora sakerna som gjort att e-sport fått en plats i den 

tryckta pressen och anledningarna att det fått nyhetsvärde har att göra med att det är nytt, det 

är konflikter på olika nivåer och det är något som är utanför det normala i samhället.  

Den kvantitativa delen av uppsatsens resultat visar på omfattningen av rapporteringen med de 

diagram som presenterats som gör att man kan följa hur ofta publiceringar skett från år till år 

och vilka tidningar som varit mest aktiva.  

Med materialet kan man fundera över hur uppsatsen hade blivit annorlunda om man istället 

för tryckt press hade riktat in sig på tidningarnas digitala upplagor på webben. Man kan anta 

att det hade blivit ett mycket större urval då internet är e-sportens födelseplats och den har 

inte samma krav på att välja ut vad som är värt att publicera som en tryckt tidning där antal 

sidor och sektioner måste tas i övervägande. Det är också en del av dagens medielandskap att 

den digitala tidningen är mer läst än den tryckta upplagan. Att välja ett digitalt material hade 

säkerligen kunnat gett andra resultat men också krävt snävare avgränsningar för att få ett 

material i en storlek som är möjligt att bearbeta.  

Syftet med uppsatsen var att med hjälp av ”mixed methods research” ge en bild om hur 

rapporteringen av e-sport sett ut mellan 2010–2019. Kvantitativt räknande av artiklar har 

blandats med kvalitativa analyser så som att analysera materialet med journalistiska kriterier 

för nyhetsvärderingar, diskursanalys och textanalys. Att få ner en så lång tidsperiod och 



 

44 

 

mängden material i svar på uppsatsens syfte och frågeställningar hade kunnat sett annorlunda 

ut om man valt andra metoder att arbeta utifrån, men med de här metoderna har arbetet gett ett 

resultat där man följer en historisk resa genom e-sportens förekomster i tryckt press och hittat 

fram de teman och diskurser som varit mest framstående och återkommande.  

Teorin om att e-sportens plats i den tryckta pressen skulle öka i takt med att pengarna inom 

branschen ökat verkar inte stämma helt och hållet om man ser till antalet artiklar som 

publicerats men man kan argumentera för att det är pengarna som är den starkast 

återkommande diskursen och temat för de flesta artiklarna. Även att intresset efter ett tag 

sjönk i samband med att satsningar på e-sport från dagstidningarnas håll inte visade sig vara 

ekonomiskt vinnande kan ge stöd för den teorin men åt andra hållet. När pengarna och 

publiken inte fungerade för tidningens egen del så försvann mycket av intresset att publicera 

om e-sport. 

 

Man kan jämföra den här uppsatsen resultat med Dangs resultat i uppsatsen Datorspel – en lek 

eller sport? som har haft en liknande frågeställning och undersökte tidsperioden 2000–2013. 

Resultatet för den uppsatsen visar på att mellan åren 2000 och 2006 var framställning av 

datorspel och e-sport mer negativ och med väldigt lågt fokus för att sedan mellan 2007 och 

2013 bli mycket mer positiv och populär (Dang, D. 2013:46). Denna utveckling ser ut att 

fortsätta i framställningen av e-sport under 2010-talet som min uppsats har undersökt. 

Negativa inslag om e-sport finns men de är inte i närheten av att vara lika vanliga som 

artiklarna om möjligheterna med e-sport som framtid för utövarna och underhållning för 

tittarna.  

 

Vidare forskning inom ämnet kan man tänka sig föreslå att ge sig in på ämnet om e-sport och 

genus. Resultatet av den här uppsatsen visar att e-sport är idag en väldigt mansdominerad 

kultur där kvinnor hålls antingen utanför eller jagas bort med hot och hat. Med detta i åtanke 

kan man tänka sig att forskning inom ämnet e-sport med ansat i genusfrågor skulle kunna vara 

en intressant fråga att undersöka.  

En annan vidare forskning som är tänkbar är att istället för att bara fokusera på tryckt press 

även ta med tidningarnas digitala versioner på internet. E-sporten har sitt hem och är uppväxt 

på internet och många läser är idag oftare tidningen på nätet än den tryckta upplagan så att 

undersöka om rapporteringen sett annorlunda ut på den plattformen kan ge nya och intressanta 

resultat.  
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