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1 INLEDNING 

Åsikter om elektronisk sport, eller e-sport, och videospelande har förändrats väldigt mycket 

under de senaste åren. E-sport är ett kontroversiellt ämne som väcker mycket diskussion. Det 

är kanske på grund av att e-sportfenomenet är nytt och främmande, och det finns inte speciellt 

mycket forskning om t.ex. hur videospel påverkar hälsan. Under de senaste åren har e-sportin-

dustrin blivit allt större, vilket betyder att några människor även kan försörja sig endast på e-

sport. Att e-sportgrenen har blivit större har haft en stor påverkan på att inte så många ifråga-

sätter e-sport nuförtiden. Jag anser att det således betyder att åsikter om e-sport har i allmänhet 

blivit mer positiva. 

 

Spelindustrin har vuxit mycket under 2000-talet och blivit en viktig del av den finska samhälls-

ekonomin och exportindustrin (Kraneis & Rantala 2018: 125). Finland har också ett växande 

utbud av utbildning i spelforskning och digital teknologi. Utöver e-sportföreningar och medier 

har finska skolor och videospelorganisationer en stor roll i att stödja positiv ställning av e-sport 

i Finland. (Kraneis & Rantala 2018: 126) Det finns flera världsberömda e-sportare och e-sport-

lag som kommer från Finland. Till exempel det finska e-sportlaget ENCE är ett av världens 

ledande lag i videospelet Counter Strike: Global Offensive. Det finns också flera enskilda fin-

ländska personer som har blivit världsmästare inom e-sport. T.ex. Jesse Vainikka och Topias 

Taavitsainen är världsmästare i videospelet Dota 2. Även mer traditionella idrottsföreningar 

som t.ex. Helsingfors IFK har börjat grunda sina egna lag också inom e-sport (Rönkä 2018). 

Sådana saker stödjer bilden om e-sport som en bra och riktig sport och e-sportare som en möjlig 

och framgångsrik karriär. Finlandssvenska medier, speciellt Svenska Yle, har skrivit mycket 

om de finländska spelarnas framgång. I kapitel 4 redogör jag för hurdana medierepresentationer 

Svenska Yle har skapat av e-sport och e-sportare. 

 

E-sport har inte forskats mycket i en finlandssvensk eller svensk kontext, men inte heller har 

det forskats mycket annanstans. Därför vore det intressant att undersöka just finlandssvenska 

nyhetsartiklar och hur e-sport representeras i en finlandssvensk kontext. E-sport har forskats i 

viss mån inom andra vetenskaper men inte så mycket från språkligt perspektiv. Det är viktigt 

att undersöka det här ämnet eftersom då kan man veta hur e-sport och e-sportare ses på i en 
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finlandssvensk kontext nuförtiden och hur det kan påverka själva e-sportarnas identitet. Medi-

erepresentationer har en stor roll för hur människor ser på e-sport och därför har nyhetsartiklar 

också en stor påverkan på hur e-sportarna själva presenterar och upplever sig. 

 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur man ser på e-sport, hur e-sport behandlas 

och med vilka diskurser e-sport beskrivs i Svenska Yles nyhetsartiklar. Samma gäller represen-

tationer av e-sportare. Data består av tjugo stycken nyhetsartiklar som var publicerade på 

Svenska Yles nätsida under åren 2018–2020. Som undersökningsmetod används i den här stu-

dien diskursanalys för att analysera textuella nivån av materialet och sedan djupare tolka iakt-

tagelserna för att hitta representationerna. Som ett hjälpmedel vid sidan av diskursanalysen an-

vänds innehållsanalys för att ge representationer olika teman. Analys av artiklarna fokuserar 

mestadels på lexikala strukturer och lingvistiska val. 

 

I den här studien ska jag först introducera de viktigaste termerna och tidigare studier. Sedan ska 

jag introducera materialet och redogöra noggrannare för forskningsmetoden. Efter det ska jag 

analysera materialet och redovisa vilka representationer som det finns i materialet. Avhand-

lingen avslutas med en sammanfattande diskussion om ämnet. 
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2 BAKGRUND 

Det här kapitlet handlar om de viktigaste begreppen och tidigare forskning om ämnet. Först 

förklaras termerna diskurs och diskursanalys och sedan förklaras begreppen (medie)represen-

tation och e-sport. Det sista avsnittet handlar om tidigare studier av representationer och fram-

ställningar av e-sport i medier. Jag kommer att använda begreppen såsom de definieras i av-

snitten. 

2.1 Diskurser och diskursanalys 

För att kunna förklara vad diskursanalys innebär måste diskurser förklaras innan det. Det finns 

ett stort antal definitioner av diskurser och diskursanalys, och det är inte ovanligt att varje fors-

kare förklarar dem på olika sätt. I föreliggande avsnitt diskuteras sådana definitioner av diskurs 

och diskursanalys som passar bäst för temat och materialet i den här studien. 

 

Begreppet diskurs används varierat och kan därför upplevas som mångtydigt, men i grunden 

betyder det ett namn på en enskild betydelse (Winther Jørgensen & Phillips 2000: 64). Olika 

diskurser kan vara t.ex. ekonomisk diskurs, hälsodiskurs och sportdiskurs. En diskurs kan också 

förstås som ett visst sätt att förstå eller tala om någonting (Winther Jørgensen & Phillips 2000: 

7). Diskurser och språkbruk är någonting som konstituerar den sociala världen och betydelser 

inom den (Winther Jørgensen & Phillips 2000: 16). Diskurser skapar och avbildar verkligheten 

samtidigt och ständigt (Winther Jørgensen & Phillips 2000: 148). Men betydelsebildning bety-

der dock inte att den fysiska världen inte finns, utan den får betydelse först genom diskurs 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000: 15). Diskursanalytiker konstaterar det här genom exemp-

let att ”det finns inget krig utan tal om krig” (Matheson 2005: 3). Människor kan ses som aktörer 

i diskursiv förändring eftersom vi bildar alla diskurser (Winther Jørgensen & Phillips 2000: 24). 

Våra uppfattningar av världen baserar sig på olika diskurser som kommer från historia, kultur, 

kritisk inställning, självklar kunskap osv. Var och ens personliga samband mellan kunskap och 

sociala aspekter i livet påverkar också hens uppfattning och världsbild. (Winther Jørgensen & 

Phillips 2000: 11–12) Genom den här undersökningen kan man bättre förstå hur man ser på e-

sport och e-sportare i en finlandssvensk kontext. 
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Diskurs är språk, bilder, regler och sociala relationer. Det består inte bara av diskursiva drag 

utan också icke-diskursiva aspekter som t.ex. olika platser, kontexter och även sociala klasser 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000: 42). Därför fokuserar diskursanalys inte endast på text 

(skrift och tal) utan också på andra semiotiska system som t.ex. gester och bilder (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000: 25). Den här studien fokuserar dock mestadels på de diskursiva 

dragen. 

 

Ett och samma ord kan ha annorlunda betydelser i olika diskurser – t.ex. ordet kropp har an-

norlunda betydelse i religiös diskurs än vad det har i en medicinisk diskurs. På grund av kon-

stant ändring av världen kan diskurser och betydelser ändras och därmed också hela den sociala 

verkligheten reproduceras. (Winther Jørgensen & Phillips 2000: 16) Enligt Laclau & Mouffe 

(1985: 111) bildar alla de andra betydelsemöjligheter som en diskurs utesluter ett konstitutivt 

yttre eller ett diskursivt fält. Alla de andra betydelsemöjligheter bara ignoreras i en specifik 

diskurs för att göra betydelsen entydig. Begreppet diskursivt fält är viktigt eftersom en diskurs 

alltid bildas i förhållande till de andra möjliga betydelserna. (Winther Jørgensen & Phillips 

2000: 34) I den här undersökningen används diskursanalys för att hitta hur och hurdana bety-

delser och därmed representationer är konstruerade i materialet. 

 

På grund av att betydelser oftast är mångtydiga, är det viktigt att försöka skapa entydighet inom 

en viss diskurs genom att minska betydelserna så att det endast finns en gemensam betydelse 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000: 34). Alla diskurser formas alltid i kontakt med andra dis-

kurser och alla de olika diskurserna kämpar mot varandra för att kunna låsa fast en gemensam 

betydelse av saken i fråga. Det betyder att olika betydelserna försöker uppnå hegemoni. 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000: 13) Eftersom e-sport är ett kontroversiellt ämne och det 

finns flera olika åsikter och betydelser om det så ska den här undersökningen uppnå någon slags 

hegemoni mellan betydelserna. Det sociala och världen är alltid bara delvis och tillfälligt struk-

turerade, eftersom ingen strukturering av det sociala aldrig är total eller slutgiltig (Winther Jør-

gensen & Phillips 2000: 46–47). Fairclough (1995) lyfter fram förändring när han diskuterar 

diskursanalys. Han konstaterar att allt språkbruk alltid har en relation till tidigare diskurser och 

betydelser. Alla nya texter och diskurser bygger alltid på och hänvisar alltid till element och 

diskurser från tidigare texter – det kallas för intertextualitet (Winther Jørgensen & Phillips 2000: 
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13). Diskurser är alltid i konflikt med andra diskurser som definierar världen annorlunda ef-

tersom olika betydelser kan hindra varandra (Winther Jørgensen & Phillips 2000: 54–55). He-

gemonin försöker upplösa sådana konflikter (Winther Jørgensen & Phillips 2000: 64). 

 

Diskurser kan också anses som social praktik (Pietikäinen & Mäntynen 2009: 49–51) och såle-

des kan diskursanalys ses från socialkonstruktivistisk synvinkel (Winther Jørgensen & Phillips 

2000: 11). Laclau och Mouffe (refererade i Winther Jørgensen & Phillips 2000: 49)1 poängterar 

att en enda diskurs ensam inte kan strukturera den sociala världen utan det sociala bildas alltid 

av många olika diskurser och deras struktureringar. Samma gäller e-sportfenomenet som bildas 

och påverkas av flera olika diskurser. Den poststrukturalistiska språkteorin, som är del av den 

bredare termen socialkonstruktivism, ser diskurser som någonting som konstruerar den sociala 

världen (Winther Jørgensen & Phillips 2000: 12–13). Därför påverkar också e-sportdiskurser 

hur dagens värld konstrueras. 

 

När man sedan analyserar de här olika mönstren av diskurser och betydelser kallas det för dis-

kursanalys (Winther Jørgensen & Phillips 2000: 7). Enligt Winther Jørgensen och Phillips 

(2000: 149) finns det några kritiker som tycker att diskursanalys är en konstig vetenskap på 

grund av att resultat är bara en av de många möjliga historier om verkligheten. Bland annat 

Widdowson (2004) och Jones (2007) konstaterar att diskursanalys inte kan ge resultat som är 

objektiva och för allmänna resultat lämnar mycket rum för tolkning, vilket gör diskursanalysen 

konstig. Diskursanalys kanske ger inga objektiva resultat men den hjälper med att förstå världen 

och hur det sociala konstruerar. Men här måste man minnas att betydelserna förändras ständigt 

och därför måste diskursanalytiska resultat alltid läsas med kritiska ögon. Diskursanalytiska 

resultat varierar också beroende på dess kontext. T.ex. en kvinna kan representeras annorlunda 

i olika kontexter och därför finns det inte endast en betydelse av en och samma sak. (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000: 151) 

 

 

 

1 Tyvärr kan jag inte ange vilken källa Winther Jørgensen och Phillips (2000) syftar till eftersom 
den inte anges i boken. 
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Winther Jørgensen och Phillips (2000: 151) anser att meningen bakom en hel del diskursana-

lyser är att kunna förändra någon diskurs eller betydelse till bättre, ofta genom kritisk språk-

medvetenhet, även om det inte alltid är möjligt. Därmed konstaterar de att diskursanalys kan 

användas också för att utforska möjligheter till förändring. Det är det speciellt konfliktpunk-

terna som behöver undersökas och klarläggas med hjälp av diskursanalys (Winther Jørgensen 

& Phillips 2000: 151). I den här undersökningen kan man anta att e-sport är ett kontroversiellt 

ämne och därför är det viktigt att göra diskursanalys för att förenhetliga olika åsikter och repre-

sentationer som det finns om ämnet. Forskarens roll är att undersöka vad som faktiskt har skri-

vits och analysera vilka sociala konsekvenser olika representationer och diskurser kan få i verk-

ligheten (Winther Jørgensen & Phillips 2000: 28). Jokinen, Juhila och Suoninen (2016: 449–

450) funderar på språkbrukets påverkan på verkligheten och de konstaterar att även om det är 

svårt att skilja på språkbruk och dess påverkan, så måste vi minnas att även lagreformer bygger 

på språkliga handlingar. Enligt sådan fundering kan man tänka sig att genom att använda vissa 

diskurser i nyhetsartiklar är det möjligt att förbättra det hur människor ser på e-sport. 

2.2 Representationer och identiteter 

Språket har en förmåga att beskriva och presentera världen och människor på ett visst sätt 

(Pietikäinen & Mäntynen 2009: 53). Sådana beskrivningar kallas för representationer. Repre-

sentationerna har en stor roll i hur människor formar sin världsbild eftersom människor både 

producerar och delar ut representationer till andra (Pietikäinen & Mäntynen 2009: 53–54). Ge-

nom att exkludera andra saker och inkludera andra bildar representationer unika föreställningar 

och beskrivningar av världen (Pietikäinen & Mäntynen 2009: 56). Man måste minnas att en 

viss representation är endast en möjlighet bland alla de andra möjliga representationerna av 

ämnet. T.ex. de representationer av e-sport som dyker upp i den här undersökningen är troligen 

inte samma i andra kontexter och tidsperioder. Samma representation har oftast olika betydelser 

i olika diskurser (Pietikäinen & Mäntynen 2009: 53–77). 

 

Enligt Pietikäinen och Mäntynen (2009: 56) finns det alltid redan existerande representationer 

bakom nya eftersom varje representation baserar sig på olika förhandsantaganden. Därför är 

alla representationer unika (Pietikäinen & Mäntynen 2009: 56–62). Winther Jørgensen och 
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Phillips (2000: 15) konstaterar att ”[m]ed hjälp av språket skapar vi representationer av verk-

ligheten” och representationerna är endast speglingar av någonting redan existerande. Som 

Winther Jørgensen och Phillips (2000: 53) berättar så representeras och konstitueras en grupp 

alltid i kontrast till andra grupper. I den här undersökningen är det viktigt att ställa representat-

ionen av e-sportare mot traditionella idrottare. På så sätt kan man klarare se skillnaden mellan 

de två grupper och kanske även förstå varför e-sportare inte vanligen kategoriseras som idrot-

tare. 

 

Representationer är således kontextberoende och på grund av det är det också alltid viktigt att 

ta hänsyn till språkets makronivå när man gör en diskursanalys. Man får inte heller glömma att 

representationer inte är direkta återspeglingar av verkligheten utan bara en av de många åsikter 

och iakttagelser av den saken. Trots att man kan undersöka och hitta representationer t.ex. ge-

nom vissa språkliga drag, måste man också ta i beaktande världens och samhällets situation och 

representationens kontext, alltså makronivå. (Pietikäinen & Mäntynen 2009: 57–63) 

 

Som sagt bildar språket och diskurser det sociala. I den sociala världen finns det olika grupper 

av människor med unika egenskaper. De här grupperna är inte givna på förhand utan vi männi-

skor måste först uttrycka dem och det betyder att man måste tala om gruppen så att den blir 

representerad (Winther Jørgensen & Phillips 2000: 52). Det är inte alltid själva gruppen som 

representerar sig själv och därför måste det alltid finnas en överensstämmelse om representat-

ionen mellan representanten och den gruppen som representeras (Winther Jørgensen & Phillips 

2000: 53). 

 

Representationerna är en del av kollektiv identitet eller gruppbildning. Representationerna bil-

dar en beskrivning av någon viss grupp av människor eller av någon konkret sak. (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000: 51–52) Efter att någon har representerat t.ex. gruppen så kan en-

skilda människor identifiera sig med representationen. Enligt Winther Jørgensen och Phillips 

(2000: 51) är identitet ”något man antar, tilldelas och förhandlar om i diskursiva processer, och 

därmed uppfattas identitet som något alltigenom socialt”. Genom representation kan vissa per-

soner identifiera sig själv som e-sportare. Utan representation är det svårare för någon att förstå 

och bilda sin identitet eller identifiera sig med något (Winther Jørgensen & Phillips 2000: 55–
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52). Representationerna innehåller alltid vissa subjektpositioner som människor kan inta. Po-

sitionerna har sedan vissa olika förväntningar och regler om hur man borde uppföra sig. 

(Winther Jørgensen & Phillips 2000: 48) Ett exempel på sådana positioner är student och lärare 

som båda har vissa regler om det som de kan och inte kan göra. 

2.3 Mediediskurs och medierepresentation 

Mediediskurser är diskurser i medietexter. Medierepresentation är helt enkelt sättet av medier 

att representera någon företeelse ur en viss synvinkel. Språkbruk är social praktik och därför 

har nyheter med förändringskraft ofrånkomligen konsekvenser. Medier har språkligt, diskursivt 

och ideologiskt inflytande (Fairclough 1997: 10–27). På lång sikt kan medierepresentationer 

och journalisternas språkliga val om dem ha ideologiska påverkningar (Fairclough 1997: 144). 

I den här avhandlingen kommer jag att oftast använda orden diskurs och representation istället 

för mediediskurs och medierepresentation, men i princip menar jag alltid mediediskurs och 

medierepresentation. 

 

Enligt van Dijk (1988: 74–75) är nyheter avsedda för en stor offentlig publik och de är kollektivt 

skrivna, vilket således betyder att nyheterna innehåller mycket information om den allmänna 

publikens värden, normer och föreställningar (se även Fairclough 1997: 143). Genom att un-

dersöka nyhetsartiklar från textuella nivån kan man hitta sådan information och slutligen förstå 

hur medier representerar och hur publiken ser på e-sport. Medietexter beskriver inte endast den 

sociala verkligheten utan också representerar verkligheten som grundar sig på samhällelig ställ-

ning, intressen och målsättningar av journalister (Fairclough 1997: 136). Journalisterna tolkar 

händelser och olika källor genom rådande samhälleliga strukturer. De försöker förmedla sådana 

strukturer till publiken genom att representera saker på ett visst sätt, vilket således påverkar 

publikens tolkning av ämnet. (Fairclough 1997: 46) 

 

Matheson (2005: 1) konstaterar att världen är delvis konstruerad av varje människa men också 

delvis av medier. Medier väljer oftast representera ämnen som majoriteten av publiken tycker 

är mest relevanta (Matheson 2005) och det leder till att andra ämnen inte blir representerade så 

ofta. De ämnen som medierna väljer att ta med representeras på ett visst sätt, vilket leder till att 
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journalisterna alltid måste exkludera andra representationer för att kunna inkludera andra. Så-

dan exkludering leder till att medierepresentationerna blir ensidiga. 

 

Representationer av e-sportare kan även påverka deras egen identitet. Nyhetsartiklarna beskri-

ver e-sportarna på ett visst sätt, vilket bildar en viss representation av dem som spelare. Sedan 

ger de där representationerna vissa handlingsanvisningar eller regler till dem som identifierar 

sig som e-sportare (Winther Jørgensen & Phillips 2000: 50). Om de här beskrivningar av e-

sportare ändras genom att journalisterna börjar skriva om dem annorlunda, så antar jag att även 

några av själva e-sportarna kan ändra hur de uppför sig och försöka anpassa sig till den nya 

identitetsbeskrivningen eller representationen. 

 

Den diskursiva förståelsen, alltså hur en viss person förstår betydelsen, har alltid sociala kon-

sekvenser (Winther Jørgensen & Phillips 2000: 16). T.ex. om en nyhetsartikel representerar 

någon idrottsgren som ohälsosam, så påverkar troligen den där representationen människors 

åsikter om grenen och som konsekvens kan det minska potentiella utövare av denna gren. Me-

dierepresentationer och -diskurser kan också påverka publikens åsikter om e-sport och e-spor-

tare. 

2.4 E-sport 

Enligt Institutet för språk och folkminnen (2013a) betyder e-sport, eller elektroniskt sport, täv-

lingar som utförs med datorer eller spelkonsoler. Enkelt sagt betyder e-sport tävlingsinriktad 

videospelande. E-sport behöver dock inte vara professionellt utan vilken spelare som helst kan 

tävla i videospelen och nå en viss färdighetsnivå (Kraneis & Rantala 2018: 33). Ordet e-sport 

har sin grund i Sydkorea på 1990-talet och var tidigare kallat för kybersport (Kraneis & Rantala 

2018: 150). Användningen av ordet e-sport ökade och blev vanligare under 2000-talet (Rönkä 

2018: 11). Enligt Dang (2013: 38) har begreppet e-sport blivit vanligare i svenska dagstidningar 

först efter 2007. Men ordet kom till svenska språket officiellt först år 2013 (Institutet för språk 

och folkminnen 2013b: 3). 

 

För att kunna förstå representationer av e-sport är det nyttigt att veta lite om e-sportens historia. 

Ett av de första videospelen Spacewar!, som publicerades år 1962, kan ses som det första e-
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sportspelet (Rönkä 2018: 11). Under tidens förlopp har videospel utvecklats mycket och nuför-

tiden publiceras det tusentals nya spel varje år. E-sport har sin grund i 1970-talet, när det första 

videospelevenemanget organiserades i Stanford universitetet (Rönkä 2018: 11). Där spelades 

världens första videospeltävling (i Spacewar!) på datorer år 1972 (Kraneis & Rantala 2018: 10). 

När Internet kommersialiserades på 1990-talet möjliggjorde det tävlingsspelandet online 

(Rönkä 2018: 13–14; Kraneis & Rantala 2018: 15–16), vilket ledde till kraftig växt av e-sport. 

 

2.4.1 E-sport och business 

E-sport är ett världsomfattande fenomen och en gigantisk business. E-sport har miljoner av 

följare och åskådare i olika medier och nya videospel publiceras ständigt. Professionella e-

sportare kan tjäna upp till flera miljoner euro om året. (Rönkä 2018: 10) Skattemyndigheten i 

Finland medger att e-sportarna beskattas på samma vis som vanliga idrottare. Professionella e-

sportare sitter i toppen av lönelistorna i Finland. (Rönkä 2018: 55) 

 

Nuförtiden organiseras e-sporttävlingar på samma arenor som vanlig sport (Rönkä 2018: 10). 

T.ex. Finlands största evenemang om tävlingsspelande, Arctic Invitational, organiserades på 

Hartwall Arena hösten 2019 (Hartwall Arena 2019). I Finland har det organiserats stora LAN 

(lokalt nätverk) -videospelevenemang i flera år och dit kommer massor av spelare (Rönkä 2018: 

20–21). Det största LAN-evenemanget i Finland är Assembly som organiseras två gånger om 

året och lockar tusentals deltagare (Kraneis & Rantala 2018: 94–95). LAN-evenemang och e-

sport i allmänhet sysselsätter en stor mängd människor från manager till tränare och e-sport-

journalister (Rönkä 2018: 21). 

 

I början av 2000-talet började man betala stora prissummor i e-sporttävlingar och genom det 

professionaliserades e-sport och uppkom första professionella e-sportare (Kraneis & Rantala 

2018: 18–20). Kraneis och Rantala (2018) påpekar att e-sport är nuförtiden väldigt kommersi-

aliserad och det rör sig stora pengar. Penningflödet blir möjlig av investerare, medier, sponsorer 

och samarbetspartner (Kraneis & Rantala 2018: 86–90). 

 



15 

 

2.4.2 E-sport i media 

E-sport är ett växande ämne inom finska medier och bl.a. Yle sänder e-sporttävlingar även i 

sina tv-kanaler (Kraneis & Rantala 2018: 34). Kraneis och Rantala (2018: 130) föreslår att ge-

nom att undersöka utveckling av medier och hur de presenterar e-sport, kan man förstå e-sport 

kulturellt och också de problem och attityder som förknippas med samhällelig roll av e-sport. 

Tidigare skrev man om e-sport endast i specifika speltidningar som t.ex. Pelit och Mikrobitti 

och journalisterna som skrev om ämnet var experter på detta område, vilket inverkade mycket 

på innehållet och representationer om e-sport i medierna (Kraneis & Rantala 2018: 129–133). 

Senare har också mer traditionella medier såsom Hufvudstadsbladet och Yle börjat ta upp ämnet 

i sina medietexter. I sådana publikationer är journalisterna inte alltid experter på e-sport och 

därför beskriver de ämnet objektivare. Därför kan deras representationer beskriva bättre hur 

hela folket i Finland ser på e-sport. 

 

På 1990-talet skrev Helsingin Sanomat endast om påverkan av videospelandet på hela samhället 

och relationen mellan teknologi och människor (Kraneis & Rantala 2018: 133). Kraneis (Kra-

neis & Rantala 2018: 133) konkluderar att sådana journalistiska val av medier antyder att vide-

ospelandet uppfattades som undermålig underhållning. Under 1990-talet blev videospelandet 

snabbt mer populärt och människor var osäkra om dess påverkan på hälsan och samhället. Där-

för fokuserade medier mycket på risker och andra negativa sidor av videospelandet eftersom 

sådana aspekter inte hade forskats. Och det som var osäkert för människor ledde till kritik i 

medierna. På 2000-talet väckte global utspridning, ekonomiska aspekter och professional-

isering av e-sport intresse hos ännu flera medier. (Kraneis & Rantala 2018: 136–138) 

 

I dag förhåller medier sig till e-sport på flera olika sätt. Enligt Kraneis (Kraneis & Rantala 2018: 

141) ser medierna e-sport antingen som ett bra sätt att underhålla sig och en form av modern 

digital kultur eller som någonting som måste kritiseras. Han konstaterar att medierna har ett 

stort ansvar för hur de förhåller sig till ämnet och hur publiken reagerar till förhållandet. Nu-

förtiden har några nyhetssidor som t.ex. Yle och Iltasanomat även en egen kategori för e-sport 

relaterade artiklar (Kraneis & Rantala 2018: 141). Vissa nyhetssidor väljer sig fortfarande att 

kategorisera artiklar om e-sport som kultur eller nöje. Kraneis (Kraneis & Rantala 2018: 142) 

föreslår att intresset av medierna mot e-sport bevisar att e-sport har lyckats ändra sättet att skriva 

nyheter om videospelandet från stilen att undra på ämnet till rapportering och observation. Han 
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framför också att medierna nuförtiden ser videospelkulturen mera som kulturell och social verk-

samhet. Det är ju viktigt att medierna tar upp sådana ämnen som påverkar sociokulturella om-

rådet. Ändrat sätt att närma sig e-sport i medier kan också bero på det att medieföretag har fått 

yngre journalister som troligen har ett närmare förhållande till e-sport. (Kraneis & Rantala 2018: 

142) 

 

Under tidens förlopp har Yle profilerat sig som förespråkare av e-sport på grund av deras ny-

hetsutbud på detta område. Ökad mediesynlighet är resultat av internationell framgång av finska 

e-sportare och snabb växt av spelindustrin i Finland. (Kraneis & Rantala 2018: 142) Mediesyn-

lighet påverkar också intresset av finska staten, sponsorer och samarbetspartner att investera i 

e-sport. Det kan också hjälpa utveckla och förnya e-sportbranschen. (Kraneis & Rantala 2018: 

143) 

 

2.4.3 E-sport kontra traditionell sport 

Man har länge funderat på att borde e-sport klassas som vanlig sportgren eller inte. International 

eSports Federation IeSF har länge försökt förbättra e-sportens ställning som sport och slutligen 

år 2017 erkände Internationella olympiska kommittén IOK att e-sport är en riktig sportgren. 

Det kommer att alltid finnas varierande åsikter om e-sport som sport och troligen blir det aldrig 

enighet mellan åsikterna. På grund av erkännande av IOK och arrangörsorternas antydningar 

vore det inte omöjligt att e-sport listades som en officiell olympisk gren inom den närmaste 

framtiden. (Rönkä 2018: 121) 

 

E-sport kan vara fysiskt ansträngande på olika sätt speciellt när det gäller dansspel eller FPS-

spel (som kräver bra motorik osv.), men det kan också vara psykiskt ansträngande (Kraneis & 

Rantala 2018: 151). Enligt flera olika ordböcker (t.ex. Svenska Akademiens ordbok, Svensk 

Ordbok, Oxford English Dictionary) betyder sport eller idrott (eng. sport) någon slags fysisk 

ansträngning eller förmåga ofta med sikte på tävling i grupp eller ensam. Definitionen konsta-

terar inte hurdan ansträngning det måste vara. (Kraneis & Rantala 2018: 150) 

 

Finska e-sportförbundet SEUL ry får samma bidrag som andra finska idrottsföreningar, vilket 

stödjer bilden om e-sport som en riktig sport i Finland (Kraneis & Rantala 2018: 106–107). 
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SEUL är också medlem i Finlands Olympiska Kommittén. Undervisnings- och kulturministe-

riet har också börjat fundera på e-sport från synvinklet av motion. Även Försvarsmaktens id-

rottsskola har e-sport som ett alternativ. (Kraneis & Rantala 2018: 153) Med anledning av väx-

ten av e-sport har också mer traditionella finska idrottsföreningar som bl.a. Helsingfors IFK 

grundat sina egna lag inom e-sport (Rönkä 2018: 57). 

 

Hösten 2017 var elektronisk sport den näst populäraste sportgren bland 18–29-åriga män i Fin-

land och endast ishockey var mer populär. Jämförelsen omfattade 63 olika sportgrenar. (Spon-

sor Insight 2017) Våren 2019 var e-sport första gången den mest populära sporten bland 18–

29-åriga män i Finland. Bland alla vuxna i Finland har e-sport inte hunnit upp andra sportgrenar 

som t.ex. ishockey och fotboll. År 2019 omfattade jämförelsen 68 sportgrenar. (Sponsor Insight 

2019) 

 

2.4.4 Tidigare studier om e-sport 

Williams (2003: 523–525) undersökning fokuserade inte direkt på e-sport, men istället på vi-

deospelande, som hänger starkt samman med temat. Han märkte att sättet att representera vide-

ospelandet i amerikanska nyhetsmedier gick i vågor under tre decennier 1970–2000. 1980-talets 

medierepresentation av videospelandet var väldigt negativ och det förknippades med brottslig-

het, berusningsmedel och verksamhet som skadar (barnens) utveckling (Williams 2003: 540–

541). Som motstöt till den negativa representationen försökte medierna representera videospe-

landet mer positivt i slutet 1980-talet. Det gjordes genom att peka på det att videospel håller 

spelarna från svårigheter och våldsamma gärningar. Sådana saker minskades på grund av att 

spelarna kunde fördriva tid och energi och avreagera sig på videospel i stället för andra männi-

skor. Under 1980-talet tog medierna också hänsyn till videospelandets positiva effekt till fy-

siska förmågor såsom förbättrad öga-hand-koordination. (Williams 2003: 537–538) När 

hemdatorer och spelkonsoler blev vanligare på 1990-talet, åtog amerikanska medierna sig att 

representera videospelandet igen från en negativ synvinkel. Då representerades videospelandet 

som beroendeframkallande och medierna beskrev att våldsamma videospel leder till aggressivt 

beteende även utanför spelen. Under 1990-talet fokuserade medierna därtill inte bara på sociala 

risker och hälsofaror av videospelandet utan också på påverkan på spelarnas värden, beteende 
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och attityd. (Williams 2003: 541) I slutet av 1990-talet kom igen en positiv våg och videospe-

landet representerades som ett underhållande tidsfördriv som människor tycker om (Williams 

2003: 539). 

 

Dang (2013) har forskat framställning av e-sport och datorspel i tre svenska dagstidningar under 

2000–2013. Han har funnit att under 2000–2006 var datorspel framställd mestadels negativt 

medan tävlingsspelandet var framställd relativt positivt. Då var datorspel representerade som 

någonting som är farligt för samhället eller någonting som är främmande och måste förklaras 

till läsarna. Negativa aspekter som var lyft fram i texterna var ohälsa och beroende. (Dang 2013: 

39) Åren 2007–2013 var framställningen mer positiv och negativa aspekter endast dök upp 

sällan. Negativa framställningar gällde då om våldsamma aspekter av datorspel. Men mestadels 

representerades datorspel och e-sport som någonting som är ”framtidens kultur”, är gynnsam 

och utvecklar förmågor. (Dang 2013: 39–40) Dang (2013: 39–44) framför också att e-sport 

framställs som någonting nytt och framväxande och kulturen förknippas ofta med den unga 

generationen. 

 

Denna utveckling verkar fortsätta i Perssons (2019) undersökning, som undersökte svensk 

tryckt press under 2010–2019. Persson (2019: 44) konstaterar att under 2010-talet var inslag 

mestadels positiva och som också Tikkanen (2019: 8) framför togs negativa aspekter inte upp i 

texterna under den tidsperioden. 

 

Persson (2019: 38) har funnit tre dominanta diskurser från svenskt tryckt press under 2010–

2019. Diskurserna som han hittade är diskursen om e-sport och pengar, diskursen om e-sport i 

förhållande till traditionell sport och genusdiskursen. Persson (2019: 43) konstaterar att när 

pengarna har funnits i e-sport så har nyhetsvärdet ökat. Han framför också att nyheterna skiftar 

allt mer mot att handla om samhällsfrågan av e-sport och frågan om e-sportens roll som riktig 

sport. Det som Persson konstaterar vara anledningen till e-sportens ökat nyhetsvärde är att äm-

net är nytt, det har konflikter på flera olika nivåer och man ser e-sport som någonting icke-

normalt i samhället. (Persson 2019: 43) 
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Tikkanen (2019: 8) har forskat amerikanska och brittiska nyheter från 2017 och 2018 och funnit 

tre dominanta teman av representationer av e-sport och e-sportare. Det första temat som Tikka-

nen (2019: 8–10) presenterar är kön och ålder, vilket representerar ”äkta” e-sportare som unga 

män – inte kvinnor eller äldre män. Också Maclean (2016: 30–31) har märkt att videospelande 

och -spelare representeras vanligen starkt genom genusdiskurs. Det andra temat fokuserar på 

likheter mellan vanlig sport och e-sport. Jämförelser av e-sport och sport fokuserar mestadels 

på ekonomisk och professionell framgång av e-sport. (Tikkanen 2019: 10–12) Det tredje temat 

formar sig omkring moralisk panik, vilket representerar e-sport som någonting som förorsakar 

problem till samhället. Moralisk panik uppstår när e-sport associeras med beroende, våld, kor-

ruption och droger. (Tikkanen 2019: 12–14) Tikkanen (2019: 8) betonar att e-sport represente-

rades mestadels från en positiv synvinkel, medan negativa representationer förekom sällan. 
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3 MÅL, MATERIAL OCH METOD 

I det här kapitlet presenteras undersökningens mål, material och metod. Först redogör jag för 

syftet med studien och presenterar mina forskningsfrågor. Sedan går jag igenom materialet och 

datainsamlingen. Därefter presenterar jag diskursanalys som forskningsmetod och går igenom 

hur analysen går till. 

3.1 Forskningsfrågor 

Syftet med studien är att undersöka hur man ser på e-sport, hur e-sport behandlas och med vilka 

diskurser e-sport beskrivs i Svenska Yles nyhetsartiklar. Samma gäller representationer av e-

sportare. Det är också viktigt att undersöka hur man introducerar e-sport och e-sportare i tex-

terna. Det som jag är väldigt intresserad av att veta är hur e-sport och e-sportare ses på i en 

finlandssvensk kontext nuförtiden – är bilden positiv eller negativ? Eftersom medierepresentat-

ioner om e-sportare påverkar också själva spelarnas identitetsbildning så är det viktigt att un-

dersöka hurdana representationerna är i verkligheten. 

 

Forskningsfrågorna är följande: 

1. Hur representeras e-sport och e-sportare i finlandssvenska nyhetsartiklar? Hurdana 

språkliga sätt används för att representera e-sport och e-sportare? 

2. Vilka diskurser beskrivs e-sport med? 

3. Hurdan bild förmedlar representationerna av e-sport och e-sportare? 

 

Svaret på den tredje frågan är en tolkning av de representationerna som har kommit fram i den 

första frågan. 

3.2 Material 

Materialet består av tjugo (20) stycken färska nyhetsartiklar från Svenska Yles nätsida. Andra 

finlandssvenska (nät)tidningar är inte med i den här studien eftersom det finns inte så många 
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artiklar om e-sport i dem under 2018–2020. Texterna är valt på innehållsliga kriterier. Nyhets-

artiklarna är sådana där det finns mest innehåll gällande e-sport. Texterna är ordentliga nyhets-

artiklar, inte bara rapporterande textsnuttar. 

 

Data är insamlat från Rundradions (fi. Yleisradio, Yle) arkiv genom att använda deras egen 

sökmotor på sidan haku.yle.fi (Yleisradio Oy 2020). I sökmotorn kan man använda olika sökord 

och därtill välja tidsperioden och språket för att hitta precis det som man letar efter. Artiklarna 

var laddad ner i pdf-form och sedan printat ut för att underlätta analyseringen. 

 

Materialet är publicerat under åren 2018 och 2019 men några även år 2020. Det är viktigt att 

materialet är färskt eftersom e-sport är ett ämne som ändras ständigt och representationerna kan 

vara annorlunda nu än vad de var för t.ex. fem eller tio år sedan. Två av artiklarna publicerades 

år 2020, sex stycken av dem publicerades år 2019 och de sista tolv artiklar publicerades år 2018. 

Artiklarna är skrivna på svenska. Medellängden av artiklarna är 4,9 sidor och längden varierar 

från två till elva sidor per artikel. Totalt finns det 98 sidor. Antalet ord i artiklar varierar från 

ungefär ett hundra till tvåtusen men i medeltal har artiklarna 1400 ord. Totalt finns det cirka 

28 000 ord i materialet. 

 

Artiklarna är numrerat från 1 till 20 i litteraturförteckningen. I resultat-delen hänvisar jag till 

artiklarna på följande sätt: ”I artikel 3 representeras e-sport genom genusdiskurs. E-sport är 

mansdominerad (Artikel 3).” 

3.3 Diskursanalys som undersökningsmetod 

Som undersökningsmetod användes i den här studien diskursanalys och materialet analyserades 

mestadels från ett språkligt perspektiv. Icke-språkliga drag som t.ex. bilder var utelämnad från 

analysen på grund av mängden av representationer i den textuella nivån och den korta tiden 

som jag hade att analysera materialet. Studien är kvalitativ eftersom den har ingen hypotes och 

resultat lämnar mycket rum för tolkning. Målet med studien är att beskriva fenomenet och för-

söka förstå det med hjälp av tidigare forskning och egen tolkning. 
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Pynnönen (2013: 25) presenterar tre olika nivåer för diskursanalys. Beroende på undersökning-

ens syfte kan man välja vilka nivåer som behöver användas i analysen. I den här undersökningen 

fokuserade jag på de två första nivåer som är textuell analys och tolkande analys. Textuella 

analysen fokuserar på den lingvistiska- eller mikronivån av texten och den kan delas i två delar 

som är lingvistik och textur. (Pynnönen 2013: 25–27) På lingvistisk nivå undersökte jag bl.a. 

grammatik, ordförråd (ordval) och semantik. Textur gäller textens struktur varav undersökte 

jag främst drag som kohesion och dialog. Efter att jag hade undersökt textuella nivån av texter 

använde jag innehållsanalys som ett hjälpmedel för att ge ord olika teman eller kategorier. (Pyn-

nönen 2013: 25–27) Förutom Pynnönens (2013) instruktioner använde jag Pietikäinen och 

Mäntynens (2019: 253–311) tio steg för diskursanalys. 

 

Efter den textuella analysen identifierade jag de centrala diskurserna i texterna med hjälp av 

egen tolkning (Pynnönen 2013: 27–28). Textuella drag fungerade som en bas för diskurserna. 

I nästa kapitel beskriver jag hur diskurserna formas och hur de beskriver fenomenet. I tolk-

ningsfasen var det centralt att analysera diskurser och lingvistiska drag genom forskningsfrå-

gorna och syftet med studien. I tolkande analys tog jag också hänsyn till språkets makronivå: 

intertextualitet, kontexter och andra existerande diskurser. (Pynnönen 2013: 27–28) Genom 

tolkningen var det möjligt hitta och förklara olika representationer med hjälp av textuella drag 

och diskurser (Pynnönen 2013: 33). 
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4 RESULTAT 

I föreliggande kapitel redogör jag för hurdana representationer av e-sport och e-sportare jag har 

hittat från materialet. Redan i början finns det en sammanfattning om de viktigaste resultaten 

(Tabell 1). Resten av kapitlet är delat i två. I första delen finns det alla representationer av e-

sport och den andra delen gäller representationer av e-sportare. 

 

Jag har skapat två ordmoln (Bild 1 och Bild 2) för att visualisera helheten av de viktigaste ord 

som förekommer när e-sport och e-sportare behandlas i materialet. Ordets storlek korrelerar 

ungefär med vikt och förekomst av ordet. Vikten och förekomsten är inte räknad utan de är 

endast baserade på min egen tolkning. Orden i molnen är i samma form som de är skrivna i 

artiklarna. 

 

I följande tabell (Tabell 1) har jag sammanställt de viktigaste och synligaste representationer 

av e-sport och e-sportare. Representationerna behandlas ytterligare och djupare i sina egna av-

snitt som jag hänvisar till i slutet av varje representation i tabellen. 

 

Tabell 1 De viktigaste och synligaste representationer av e-sport och e-sportare i materialet. 

Representationer av e-sport Representationer av e-sportare 

E-sport är mansdominerad och riktad mot unga, 
men det krävs en förändring mot en jämlikare 

sportgren. (Avsnitt 4.1.1) 

E-sportare är i huvudsak unga män. Kvinnliga e-
sportare är svaga och har dåligt självförtroende. 

(Avsnitt 4.2.2) 

E-sport är en riktig sport. (Avsnitt 4.1.2) E-sportare är hårt arbetande och har nyttiga 

livshanteringskunskaper. (Avsnitt 4.2.3) 

E-sport är en målinriktad sport som rör sig stora 
pengar. (Avsnitt 4.1.3) 

E-sportare är framgångsrika, målmedvetna och 
målinriktade. (Avsnitt 4.2.4)  

E-sport är ny, populär och växande. (Avsnitt 
4.1.4) 

E-sportare behöver och har många olika 
egenskaper och kunskaper, som kan dras nytta 

av även utanför e-sporten. (Avsnitt 4.2.5) 

E-sport är en lättillgänglig, mångsidig och social 

hobby som alla kan syssla med. (Avsnitt 4.1.5) 

E-sportare möter stora krav och måste göra stora 

uppoffringar. (Avsnitt 4.2.6) 
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4.1 Representationer av e-sport 

BILD 1 Ett ordmoln om de viktigaste orden som förekommer i materialet vid representation av e-sport. 

 

E-sport representeras mestadels ur en positiv synvinkel. Det betyder således att artiklarna för-

medlar en positiv bild av e-sport. Diskurserna som förekommer oftast är ekonomisk diskurs, 

genusdiskurs, åldersdiskurs och sportdiskurs. Vissa diskurser som t.ex. genus- och ekonomisk 

diskurs förekommer ofta i materialet på grund av deras stora nyhetsvärde, men jag har i alla fall 

tagit sådana diskurser med i resultaten eftersom de spelar en stor roll i hur e-sport representeras. 

 

De vanligaste temana som förekommer i artiklarna är först och främst köns- och åldersfördel-

ning. Jämförelser mellan traditionell sport och e-sport förekommer också ofta och därför är det 

andra temat fokuserat kring det. Ett viktigt och stort tema är målinriktning och framgång som 

är starkt förknippad med ekonomisk diskurs. Det nästsista temat är e-sportens nyhet, popularitet 

och växt som också innehåller mindre teman som bl.a. intresse och global utspridning av e-

sport. Det sista temat representerar e-sport som en lättillgänglig och mångsidig gren som möj-

liggör social gemenskap. I följande avsnitten analyseras och ges exempel på hur temana syns i 

materialet. 
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4.1.1 Köns- och åldersfördelning 

E-sport representeras i stora drag som en sportgren för unga män. Genom kritik mot en sådan 

köns- och åldersfördelning och genom ordval som tyvärr och kalla fakta (Artikel 5) kan man 

dock förstå att nuläget inte är önskat och det krävs en förändring. Nuläget kallas också för sluten 

och riktad till en viss grupp (Artikel 5) men det syns att förändring är på gång. E-sport karak-

teriseras som mansdominerad (se t.ex. artikel 3) och artiklarna lyfter ofta fram hur få kvinnor 

det finns inom e-sporten. Några artiklar (se t.ex. artiklarna 1 och 3) konstaterar dock att köns-

fördelningen är mera ett samhälleligt problem som bara blir synlig genom e-sporten. Även ord-

val som även och också vid tal om kvinnliga e-sportare leder till representationen om e-sport 

som en sport där männen är i majoritet: t.ex. det även finns kvinnor som spelar (Artikel 3) och 

tjejer spelar också (Artikel 3). Tikkanen (2019), Maclean (2016) och Persson (2019) har också 

haft likadana resultat när det gäller genusdiskurs. 

 

Det kommer fram att e-sportarna är i huvudsak unga (Artikel 14) och att vuxna och föräldrar 

endast ses som handledare eller övervakare. Artiklar inte ens nämner vuxna e-sportare utan 

skriver endast om spelarna som unga och ungdomar (se t.ex. artiklarna 1 och 7). Ibland väljer 

artiklarna också att använda ord barn, flickor, pojkar och söner istället för kvinnor, män eller 

vuxna. I flera artiklar antas det att vuxna eller föräldrar inte spelar eller är intresserade av e-

sport. Det kommer också fram att vuxna eller föräldrar ofta har negativa åsikter och antaganden 

om e-sport och speciellt om deras barns videospelandet. Det sägs att ofta har [föräldrar] inte 

gett sporten en chans (Artikel 18) och flera artiklar (se t.ex. artiklarna 13 och 18) ger råd och 

tips för vuxna för hur de kan förhålla sig bättre till e-sport. Genom ordval som också och vuxna 

i satsen verksamhet också för äldre (Artikel 19) kan man också förstå att e-sport ses mestadels 

som en sport för unga. Om artikeln istället hade använt ordet nybörjare och lämnat bort ordet 

också, så skulle representationen av e-sport som en sport för unga ha varit annorlunda. I vissa 

artiklar ses frånvaron av vuxna som ett problem, eftersom utan vuxna finns det inte heller vuxna 

värderingar (se t.ex. artikel 3). Också Dang (2013: 39–44) framför att ”[d]enna kultur kan 

tyckas vara främmande bland den äldre generationen” och att kulturen förknippas ofta med den 

unga generationen. Ytterligare konstaterar också Tikkanen (2019: 8–10) att ”äkta” e-sportare 

representeras som unga män i amerikanska och brittiska nyheter. 
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Förändring mot en jämlikare e-sportvärld kommer fram vid ämnen som sexism, dåligt beteende 

och hårt nätklimat. Man anser att klimatet på nätet är ganska hårt, speciellt för flickor (Artikel 

3) och att spelmiljön inte är trygg för kvinnor och icke-binära. Två artiklar (1 och 3) har sin 

huvudfokus på jämställdheten, men flera andra artiklar lyfter också fram problemet. Man vill 

göra e-sportvärlden tryggare och jämlikare (Artikel 3) eftersom slutligen har kön ingen bety-

delse inom den här grenen (Artikel 3). Även om det finns så få kvinnliga spelare inom e-sport, 

representerar artiklarna e-sport ändå som en jämlik sportgren där det inte spelar någon roll vilka 

fysiska förutsättningar man har (Artikel 3). Alla kan spela tillsammans oavsett om du är flicka 

eller pojke, eller till exempel har en funktionsnedsättning (Artikel 3). Samma gäller också på 

professionell nivå där kvinnor tävlar jämsides med män eller transpersoner (Artikel 3). E-sport 

även kallas för den mest jämlika sporten (Artikel 1). Rönkä (2018: 119–120) framför också att 

även om videospelandet länge har setts som en sportgren och hobby endast för pojkar så spelar 

kvinnor nästan lika mycket som pojkar nuförtiden och inom professionella serier finns det ingen 

könsindelning. 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att inom e-sporten alla ska vara välkomna, men [förändring] 

är ett stort jobb (Artikel 5). 

 

4.1.2 Traditionell sport kontra e-sport 

I materialet förekommer det ofta att e-sportens roll som en ”riktig” sport är ett kontroversiellt 

ämne, som väcker många olika åsikter. De flesta av artiklarna (se t.ex. artiklarna 1, 4, 5, 6, 10, 

12, 14 och 18) representerar e-sport ändå som en riktig sport och även använder ord som idrott 

och sport istället för e-sport. Artikel 20 sammanfattar bra att e-sportens roll som riktig sport 

beror ändå på [var och ens] attityd till sport. 

 

Enligt vissa kanske dataspelande inte kan räknas som en sport (Artikel 3) men de flesta ser e-

sport som vilken sport som helst (Artikel 3). I materialet stöds e-sportens ställning som sport 

med erkännandet av t.ex. president, försvarsmakt, skattemyndighet, idrottsföreningar och sko-

lor – de alla ser e-sport som riktig sport (se t.ex. artiklarna 4, 11, 12 och 15). E[-]sportens rätt 

att kalla sig för en sport (Artikel 20) stöds också med massiva tittarsiffror, ett enormt mark-

nadsvärde och likheter med traditionell sport. 
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Ofta jämförs e-sport med andra sportgrenar som t.ex. ishockey, fotboll och även friidrott ef-

tersom det finns många likheter (lagkänsla, kunskaper, tävlingar, popularitet, pris, kutymer, 

fans, strategier, mångsidighet, osv.) mellan dem. Även atmosfären i e-sportevenemang och -

tävlingar jämförs med atmosfären av vanliga sportevenemang. Också dopningsövervakning tas 

upp i åtminstone två artiklar (12 och 15) eftersom dopning har börjats övervaka också i e-sport-

tävlingar. Det förklaras med att [f]ör en seriös e[-]sport krävs samma regler och förutsättningar 

som för vilken annan sport som helst (Artikel 12). E-sport är på många sätt likt tävlan i orga-

niserat idrott (Artikel 6) och den påminner om traditionell sport (Artikel 9). 

 

Dang (2013), Persson (2019: 38) och Tikkanen (2019: 10–12) har också lagt märke till det att 

artiklarna handlar ofta om frågan om e-sportens roll som riktig sport. De alla konstaterar att e-

sport inte är lika accepterad som sport som andra mer traditionella sportgrenar, men att artik-

larna försöker leta efter svaret på den här frågan. I detta sammanhang framför Dang (2013) ett 

begrepp som heter sportifiering. Sportifiering betyder att en sportgren karaktäriseras som en 

riktig sport genom olika kännetecken av traditionell sport (Dang 2013: 12). Dang (2013) kon-

staterar att i svenska nyhetsartiklar sportifieras e-sport på flera olika sätt. Sportifiering syns 

också i mitt material. Persson (2019: 38–39) framför att sportdiskurs och således jämförelser 

mellan e-sport och sport kan också bero på det att vanligen är de som har skrivit artiklarna 

sportjournalister eller spelredaktörer som lånar ”mycket av sportjournalistikens språk och stil 

att skriva”. I avsnitt 2.4.3 E-sport kontra traditionell sport har jag listat flera olika motiveringar 

som Rönkä (2018) och Kraneis och Rantala (2018) har kommit på om det att borde e-sport 

räknas som en sport eller inte. 

 

4.1.3 Målinriktning och framgång 

E-sport representeras som en tävlings- och målinriktad sport och finländska spelarnas framgång 

skrivs ofta om. Sporten uppskattas allt mer (Artikel 4) och stjärnor tjänar mer än många trad-

itionella idrottare (Artikel 4). Framgång beskrivs som någonting väldigt viktigt inom e-sporten 

och spelarna själva är målinriktade. På grund av att det börjar välla in pengar i sporten (Artikel 

18) och att e-sportindustrin har ett enormt marknadsvärde (Artikel 20) har även högsta orten 

gett sitt erkännande till sporten i Finland (se t.ex. artikel 11). Artiklarna framför konkreta mål 

för e-sportindustrin i Finland och det är just det som representerar e-sport som målinriktad. Det 
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sägs även direkt i materialet att e-sport (…) är målmedvetet (Artikel 9). Det kommer fram av 

artiklarna att det är viktigt och eftersträvansvärt att vinna och ha framgång inom e-sport. Sådana 

saker också uppskattas mycket. 

 

Pengar knyts ofta ihop med spelarnas framgång och växten av e-sportindustrin. Genom att knyta 

pengar, uppskattning och spelarnas framgång ihop har en av artiklarna (Artikel 8) kommit till 

en slutsats att e-sport är en sport att ta på allvar. Jag tycker att citaten är en bra sammanfattning 

av alla representationer som jag har hittat från materialet. 

 

Också Dang (2013: 43) framför professionalismen vid e-sportens representation. Han konsta-

terar att e-sport representeras som en seriös aktivitet. Ekonomisk diskurs kommer också starkt 

fram i Tikkanens (2019) och Perssons (2019) studier. Som det redan kom fram i avsnitt 2.4 E-

sport så har Kraneis (Kraneis & Rantala 2018: 136–138) märkt att ekonomiska aspekter av e-

sport har väckt intresse hos ännu flera medier på 2000-talet. Det kan vara en anledning till att 

ekonomisk diskurs förekommer så ofta i mitt material. 

 

4.1.4 Nyhet, popularitet och växt 

E-sport representeras som en ny, populär och växande sportgren, som är globalt utspritt och har 

en stor publik (Artikel 6). Sportens nyhet är lätt att se från materialet speciellt i artiklar som var 

publicerat under 2018. I flera artiklar (se t.ex. artiklarna 6, 9, 10, 15 och 18) är förhandsanta-

gandet att läsaren inte känner till ämnet e-sport och därför förklaras begreppet i början av artikel 

eller det finns en faktaruta om e-sport som läsaren kan öppna. E-sport beskrivs vara ännu 

ganska ny och främmande (Artikel 9) för många. I artikel 20 kontrasteras e-sport och tradition-

alister, vilket ger en bild av e-sport som någonting icke-traditionellt och nytt. 

 

På grund av fenomenets nyhet är det ganska självklart att den representeras som stadigt eller 

kraftigt växande (se t.ex. artiklarna 7 och 4). Växten räknas ofta i pengar, men även oftare i 

antalet e-sportare eller deltagare i evenemang – alltså popularitet. E-sport har ett enormt mark-

nadsvärde (Artikel 20) som bara växer och det börjar välla in [mera] pengar i sporten (Artikel 

18). Även om e-sport redan har funnits i flera årtionden så är den först nu på stark frammarsch 

både nationellt och internationellt (Artikel 18). E-sport beskrivs också som framtidens melodi 
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(Artikel 19). Dang (2013: 40) har också funnit att e-sport framställs som en växande och fram-

tidens kultur. 

 

Inom e-sporten organiseras stora turneringar och evenemang, som lockar både miljoner av spe-

lare och åskådare. E-sport beskrivs vara en intressant och även fascinerande (Artikel 19) gren 

och därför är tittarsiffor massiva (Artikel 20). Tävlingar sänds även via nätet och tv-kanaler, 

eftersom ibland är biljetter till evenemangen slutsålda på grund av stora efterfrågan. E-sport 

beskrivs som väldigt populär (Artikel 5) och även som den näst populäraste idrottsgrenen (Ar-

tikel 4). Förutom popularitet representeras e-sport som en globalt utspritt sport, som har en stor 

publik runtom i världen. Spelarna kommer från olika delar av världen och turneringar organi-

seras runtom i världen (se t.ex. artikel 5). Världsmästerskap organiseras ofta och artiklarna 

skriver relativt mycket om dem, vilket stödjer bilden om e-sport som en globalt utspritt och 

populär gren. E-sporten är bred även inom Finland, eftersom [d]eltagare [kommer] från alla 

regioner i [F]inland (Artikel 5). Globala utspridningen av e-sport syns också i språket av vissa 

artiklar, vilket beror på det att terminologin i e-sport är till största delen på engelska (Artikel 

19). 

 

Som det redan kom fram i avsnitt 2.4 E-sport anser också Rönkä (2018) och Kraneis och Ran-

tala (2018) att nyhet, popularitet och växt är viktiga egenskaper av e-sport, som ofta även nämns 

i medierna. 

 

4.1.5 Lättillgänglighet, mångsidighet och social gemenskap 

E-sport representeras som en lättillgänglig hobby som alla kan syssla med. Den representeras 

också som en mångsidig gren som möjliggör social gemenskap. Lättillgänglighet framkommer 

genom att presentera olika sätt hur vem som helst kan delta i sporten. Sporten beskrivs också 

direkt som enkelt att sätta sig in i och förstå (Artikel 6), vilket minskar tröskeln för att syssla 

med e-sport. E-sporten sägs vara en sport som vem som helst kan syssla med, om man bara har 

en apparat för det (se t.ex. artiklarna 6, 8, 10 och 19). Vissa artiklar (t.ex. 6 och 19) skriver om 

att nya e-sportklubbar och spelhallar grundas hela tiden för att ge alla en möjlighet att syssla 

med e-sporten även om man inte har t.ex. råd att skaffa en apparat för det. Man kan också följa 
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med sporten utan att spela själv och e-sporten faktiskt kallas för en bra åskådarsport (Artikel 

5). 

 

E-sport representeras som väldigt mångsidig och den även jämförs med friidrottens mångsidig-

het: det finns något för alla (Artikel 9). E-sport har en uppsjö av grenar under sig (Artikel 20) 

och den är både en lag- och individsport. Inom olika grenar finns det flera olika spel och även 

själva videospel kan vara mångsidiga. Därför är det svårt att tröttna på e-sport. Man kan också 

syssla med e-sport på olika nivåer: e-sport kan vara en hobby (generellt) och sport (för de seri-

ösa) (Artikel 13). 

 

Det kommer fram av flera artiklar att e-sport är en sportgren som möjliggör social gemenskap. 

Vänner och laganda ses som en av de viktigaste egenskaper av e-sport.  Lag är jätteviktigt inom 

e-sporten (Artikel 3) och därför är det att bygga laganda och vänskap och träna tillsammans 

som e-sporten egentligen handlar om (Artikel 2). E-sport möjliggör att umgås med vänner och 

träffa nya människor. Att spela i lag förbättrar också samarbets- och sociala kunskaper. 

 

På grund av e-sportens mångsidighet och popularitet sysselsätter e-sportgrenen många olika 

människor från olika branscher. Jag tycker att e-sportens socialitet och mångsidighet knyts ihop 

med samarbetspartner och föreningslivet. Enligt artiklarna gör skolor och olika ungdoms- och 

idrottsföreningar samarbete med e-sport, och e-sportbranschen behöver sponsorer, manager, 

tränare, ledare, koordinatorer och även grafiska designer. Det kommer fram av materialet att 

det också finns ett aktivt föreningsliv (Artikel 5) inom e-sporten. 
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4.2 Representationer av e-sportare 

BILD 2 Ett ordmoln om de viktigaste orden som förekommer i materialet vid representation av e-spor-
tare. 

 

E-sportare likaväl som e-sport representeras mestadels positivt i artiklarna. En skillnad är att 

det finns mycket mera fördomar mot e-sportarna än det finns mot hela e-sport. Jag har delat 

representationer av e-sportare i olika teman. Det första temat handlar om stereotypier och för-

domar, vilket jag tycker är viktigt att ta hänsyn till eftersom stereotypisk bild knyts ihop med 

andra teman. Det andra temat är e-sportarnas kön och ålder och det tredje handlar om deras 

livshanteringskunskaper, träning och utbildning. Det fjärde temat gäller e-sportarnas målmed-

vetenhet, framgång och drömmar. Det nästsista temat handlar om egenskaper som e-sportarna 

har enligt materialet, vilket knyts ihop med e-sportarnas potential utanför e-sporten. Slutligen 

det sista temat handlar om de stora krav som e-sportarna möter och den höga färdighetsnivån 

som det finns på professionell nivå. I följande avsnitten analyseras och ges exempel på hur 

temana syns i materialet. 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att artiklarna representerar e-sportarna som unga män som 

är framgångsrika, målmedvetna, hårt arbetande, socialt utåtriktade och tålmodiga. E-sportarnas 
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livshanteringskunskaper representeras som potentiella och nyttiga även utanför e-sporten. Det 

kommer ändå fram från materialet att fysiska egenskaper har ingenting att göra med e-sportaren 

och vem som helst kan spela oavsett deras kön eller ålder. 

 

Även om representationerna förmedlar till största delen en positiv bild av e-sportarna, kan man 

genom materialet förstå att e-sportarna vanligen har dålig beteende mot andra i spelet och det 

krävs en attitydförändring för alla inom spelvärlden. Det finns också olika fördomar och stere-

otypier bland människor om e-sportare, men sådana stereotypier rättas till i flera artiklar (se 

t.ex. artiklarna 3 och 10). 

 

4.2.1 Stereotypier och fördomar om e-sportare 

Förutom alla ”riktiga” representationer av e-sportare förmedlar artiklarna en stereotypisk bild 

av e-sportarna. Enligt materialet har en stereotypisk e-sportare dålig livskompetens och speci-

ellt hens dygnsrytm, sömn, kost och fysisk kondition är dåliga. En typisk stereotypi är också att 

e-sportarna är asociala. E-sportarna som grupp beskrivs som ett gäng killar som sitter i timmar 

framför en stor skärm (Artikel 3). Det finns också andra fördomar om ålder och kön: det enbart 

är tonårspojkar som spelar inom e-sporten (Artikel 5). Förstås är några av e-sportarna sådana 

men eftersom alla inte är så är det viktigt att försöka rätta till fördomarna. Dang (2013: 43) 

konstaterar att i hans studie om e-sportens representationer i svenska dagstidningar har e-spor-

tarna inte representerats som en stereotypisk ”nörd” i professionella e-sportsammanhang. Det 

är ganska intressant, eftersom i mitt material förekommer stereotypier i nästan varje artikel. Det 

kan också bero på det att Dangs studie (2013) var baserad på artiklar från 2000 till 2013 och 

representationer kan ha ändrats mycket sedan dess. 

 

Sådana negativa fördomar försöker artiklarna rätta till genom att berätta hurdana e-sportarna är 

i verkligheten (se t.ex. artiklarna 10 och 18). Det gör artiklarna genom att intervjua riktiga e-

sportare och berätta om deras livshantering, träning och utbildning. E-sport brottas dock fort-

farande med en rejäl utmaning i att försöka lyckas övertyga alla (…) om sportens förträfflighet 

(Artikel 18). Att rätta till fördomar och stereotypier stöder den positiva bilden av e-sportare. I 

följande avsnitten berättar jag noggrannare hur sådana fördomar och stereotypier rättas till i 

artiklarna och hurdana e-sportarna är i verkligheten (enligt materialet). 
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4.2.2 Kön och ålder 

Som sagt försöker artiklarna rätta till fördomen om e-sport som en sport för tonårspojkar. 

Kvinnliga e-sportare presenteras endast i sådana artiklar som handlar om jämställdhet och köns-

fördelning i e-sportvärlden medan manliga e-sportare presenteras väldigt ofta. De flesta av e-

sportarna som har intervjuats i artiklarna är unga män eller pojkar. 

 

På grund av stereotypiska tankar och fördomar kring människor och speciellt hos föräldrar är 

det svårt för kvinnor att bli tagen på allvar (Artikel 1). Kvinnor får inte lika mycket stöd och 

uppmuntran för spelandet än män och kvinnor måste bevisa sig dubbelt upp (Artikel 7). På 

grund av att andra inte tror på kvinnliga spelarnas förmågor leder det till att kvinnor har sämre 

självförtroende inom e-sporten (se t.ex. artikel 1). Genom kommentaren flickor kan ju också 

spela, det är inte något fel med det (Artikel 3) förmedlas det att vanligen tänker man att det är 

något fel med det att flickor spelar. Man får en sådan bild av kvinnliga e-sportare att de är svaga, 

har dåligt självförtroende och är i allmänhet sämre än manliga e-sportare, men att man vill göra 

någonting åt saken eftersom nuläget inte är det bästa. I verkligheten kan vem som helst syssla 

med e-sport och vara bra på att spela, och enligt flera studier (som artiklarna hänvisar till) kan 

man se att kvinnor och män spelar ungefär lika mycket och man har sett ett uppsving i antalet 

kvinnor (Artikel 3) inom e-sporten. Också Persson (2019: 39) har funnit likadana saker gällande 

genusdiskurs: ”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.” 

 

Tikkanens (2019) studie visar att den ”äkta” e-sportaren är en ung man, vilket således Maclean 

(2016: 30) kallar för ”teknomaskulinitet”. Maclean (2016: 30) konstaterar att teknomaskulinitet 

i artiklarna kan leda till det att kvinnor har det svårt att bilda deras egen identitet. Teknomas-

kulinitet framkommer också av mitt material: den ”äkta” e-sportaren är en ung man, det finns 

könsdiskriminering, kvinnor har dåligt självförtroende, osv. Nyhetsartiklarna har ett stort an-

svar för det hurdan representation de ger om vissa grupper. Som jag redan redogjorde i avsnitt 

2.2 Representationer och identiteter så innehåller representationen av en viss grupp alltid vissa 

subjektpositioner som människor kan inta. Om sådana positioner och deras förväntningar inte 

finns så är det svårt för t.ex. en kvinnlig e-sportare att identifiera sig som e-sportare. (Winther 

Jørgensen & Phillips 2000: 48–52) I det här materialet representeras kvinnliga e-sportare som 
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svaga och osäkra, vilket betyder att det kan vara svårt för en kvinnlig e-sportare att identifiera 

sig som riktig eller vanlig e-sportare. Sådan representation av kvinnliga e-sportarna kan också 

påverka hur de förstår deras identitet och hur de uppför sig. 

 

I artikel 3 framförs det att e-sportens miljö och kutymer är grabbiga och inom e-sportlag finns 

det oftast en manlig stämning, som sedan leder till att flickor blir bortskrämda. Persson (2019: 

39) framför likadana saker: ”e-sporten har en starkt mansdominerad kultur som driver bort 

kvinnor med oroväckande kraft”. På grund av att så få kvinnor syns inom e-sportvärlden kan e-

sport te sig väldigt mansdominerad. I artikel 3 sägs det också att e-sport har varit ett mera 

accepterat intresse och tidsfördriv för män än för kvinnor och i dag är det fortfarande mer okej 

för en kille at sitta ensam hemma och spela än det är för en tjej. 

 

Även om den ”äkta” e-sportaren representeras som en tonårspojke och kvinnliga e-sportare 

marginaliseras och beskrivs som svaga eller osäkra så betonar flera artiklar ändå att könstillhö-

righet spelar absolut ingen roll (Artikel 1) och det enda som har betydelse i e-sport är hur duktig 

man är på att spela. Artiklarna framför också att manliga spelarnas attityder mot kvinnor borde 

ändras: Det [som pojkar] inte förstår är att [e-sport] också är flickors grej. Det har inget med 

kön att göra utan alla sitter i samma båt (Artikel 3). Det skrivs även att unga killar känner att 

gaming är deras eget ställe (Artikel 1), vilket betyder att även själva e-sportarna tycker att e-

sportvärlden inte är för kvinnor. Ett stort problem är också det att kvinnlig spelare sällan är 

bara en i gruppen (Artikel 1) och därför möter kritik och även mobbning. Det är dock inte bara 

kvinnor som möter problematiska attityder utan spelvärlden är väldigt hård mot alla som avvi-

ker från gruppen (Artikel 5). Det kommer fram ganska tydligt av artiklarna att (manliga) e-

sportare vanligen har dåligt beteende och e-sportvärlden är full av hat och propaganda. Man 

vill se en förändring i allmänna beteendet och en attitydförändring (Artikel 1) hos enskilda e-

sportare. Men förändringen är inte lätt eftersom de flesta av e-sportarna avser att dålig beteende 

och hat bara hör till spelets natur (Artikel 1). 

 

Sammanfattningsvis representeras e-sportarna som unga män. Kvinnliga e-sportare represente-

ras som svaga och försiktiga, som inte får lika mycket stöd som män. Manliga e-sportare istället 

representeras nästan inte alls eftersom representationen av e-sportare är mestadels könsneutral. 
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Oftast skriver artiklarna om e-sportare med ord som inte karaktäriserar kön eller ålder. Då an-

vänds ord som t.ex. e-sportare, e-idrottare, spelare och även gamers. Flera drag som nämndes 

i det här avsnittet bryter mot beskrivningen av e-sport som den mest jämlika sporten (Artikel 

1), men det är fint att märka att man vill göra en förändring mot jämställdhet. 

 

4.2.3 Livshantering, träning och utbildning 

E-sportarna representeras som människor som tränar hårt både fysiskt och mentalt och som har 

bra kunskaper inom livshantering. Genom att beskriva hur man kan utbilda sig till e-sportare 

representerar artiklarna e-sportare som en möjlig karriär och e-sportarens livsstil som hälsosam 

och nyttig. Några finska skolor, idrottsgymnasier och även försvarsmaktens idrottsskola erbju-

der e-sportsutbildning eller kurser i e-sport (se t.ex. artiklarna 2 och 4). I e-sportutbildningen 

gör man allt annat (Artikel 2) än spelar och e-sportarnas livshantering är i fokus. Oavsett vad 

man ska arbeta med har man nytta av det man lär sig på e-sportlinjen (Artikel 2), vilket be-

skriver e-sportarnas livshanteringskunskaper som nyttiga. 

 

Som sagt finns det en fördom att alla e-sportarna lever ohälsosamt och har dålig livsstil, men i 

verkligheten fokuserar e-sportarna mera på deras livsstil än på själva spelandet i träningen. Så-

dana fördomar kommer fram i ordval som hälsosammare, utveckla och utveckling, eftersom de 

visar att någonting måste förändras till bättre. Filosofin är att ett sunt levnadssätt ger de stu-

derande ett fokus som i sin tur bidrar till att de spelar bättre (Artikel 7). Ett sunt levnadssätt 

betyder att e-sportarna måste lägga märke till kost, dygnsrytm och motion. Personlig utveckling 

(Artikel 7) är viktig eftersom e-sportarna måste ha kontroll över sitt liv (Artikel 14) för att 

utveckla sig och ha framgång. E-sportare använder mycket tid åt spelandet och det krävs mycket 

tid att träna (se t.ex. artiklarna 14 och 15). Det kan vara påfrestande (Artikel 10) och därför är 

det viktigt att också hinna med annat än bara spela i livet (se t.ex. artikel 19). Utomstående 

personer ser troligen endast e-sportarnas framgång och egenskaper men för själva e-sportarna 

är livshantering och hälsa synligare. 

 

Förutom förbättring av livskunskaper måste e-sportarna också träna mångsidigt fysiskt ef-

tersom det förebygger idrottsskador och ökar koncentrationsförmågan (Artikel 13). Mental trä-
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ning är också centralt eftersom det lär e-sportarna att hantera stress och yttre påfrestningar (Ar-

tikel 13). E-sportarna måste kunna ta ansvar (Artikel 13) om sig själv. Ofta har e-sportaren en 

coach som stöttar både fysiskt och mentalt men hen också har stöd av ett helt team (Artikel 16). 

E-sportarna representeras som hårt arbetande och deras träningsdag även kallas för en arbets-

dag (Artikel 15). I artikel 18 kallas e-sport även för en livsstil. 

 

4.2.4 Målmedvetenhet och framgång 

E-sportare representeras som målmedvetna, målinriktade och framgångsrika. Att vinna och nå 

uppmärksamhet både på nationell och internationell nivå är viktiga mål och drömmar hos e-

sportarna. Alla drömmer om att en dag bli bäst i världen (Artikel 14). Även om alla vill ha 

framgång så är det ganska få e-sportare [som] hör till eliten (Artikel 4). För att göra karriär 

inom e-sport krävs det hög motivation och hårt arbete: de som har en mindre seriös inställning 

till e-sporten tenderar att sålla bort (Artikel 7). Att vinna och bli proffs ses som eftersträvans-

värda mål, men det är en ganska lång väg att komma dit (Artikel 8). Det kan vara påfrestande 

(Artikel 10) om man inte har många lediga dagar (Artikel 15) och all tid går åt till att träna. 

Sådant engagemang bevisar målmedvetenhet hos e-sportarna. 

 

Dang (2013: 43) har funnit likadana drag från svenska artiklar: e-sport kräver engagemang, 

skicklighet och en stark vinnarmentalitet, vilket således bildar en representation av e-sportare 

som målmedvetna, flitiga och duktiga på det som de gör. I Dangs (2013) studie framställs e-

sport lite mer negativt än i min studie och därför är det intressant att i Dangs material är själva 

e-sportarna ändå representerade relativt positivt och på samma sätt som i min studie. Det är 

också intressant att representationen inte har ändrats mycket under tio till tjugo år medan e-

sportgrenen som helhet har hunnit ändra anmärkningsvärt. 

 

I artiklarna räknas framgång i pengar. E-sportarnas lön, vinster och andra inkomster skrivs ofta 

om i materialet. På grund av det hur ofta artiklarna berättar om e-sportarnas ekonomiska ställ-

ning kan man säga att e-sportarna representeras som rika, även miljonärer (Artikel 16). Det 

nämns också att e-sportarna är en grupp som börjar ha köpkraft (Artikel 18) eftersom de har 

nyttiga kunskaper och de kan tjäna mycket pengar genom att vinna. Genom deras relativt stora 

inkomster ses de professionella e-sportarna också som nyttiga för Finlands ekonomi. 
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I artikel 14 ifrågasätts och kritiseras det att e-sport skrivs ofta om genom ekonomisk diskurs, 

vilket således skapar en illusion om e-sportarnas miljonbelopp. I artikeln framförs det att i rea-

liteten varierar prispengarna och inkomster mycket och att det inte är bra att generalisera. Men 

som också Persson (2019: 38) konstaterar så är det inte så normalt erkänt i allmänhetens ögon 

att tjäna stora summor pengar på e-sport och på grund av det är nyhetsvärdet stort och därför 

skrivs e-sportarnas inkomster ofta om. 

 

4.2.5 E-sportarnas egenskaper och deras potential 

E-sportare behöver ha många egenskaper för att bli riktig bra (Artikel 13). E-sportarna repre-

senteras som framgångsrika, målmedvetna, målinriktade, hårt arbetande, socialt utåtriktade, tål-

modiga och motiverade. Flera olika håll har sett potential i e-sportarnas egenskaper och speci-

ellt livshanteringskunskaper ses som nyttiga även utanför e-sporten. T.ex. president, skolor, 

försvarsmakt och idrottsföreningar har insett möjligheterna och potentialen med e-sportarnas 

kunskaper (t.ex. artiklarna 4 och 11, 14). E-sportarna har bra digital kunskap och kunskaper om 

virtuella verkligheten. Enligt artikel 4 finns det en brist på sådana kunskaper och därför behövs 

det fler e-sportare. 

 

I materialet sägs det direkt att e-sportarna har ett bra tålamod eftersom de måste koncentrera 

sig bra och länge. Ett bra tålamod och koncentrationsförmåga är de viktigaste egenskaper av 

alla, eftersom några e-sportarna har även börjat använda dopningsmedel för att förbättra dem 

och således har man börjat dopningstesta spelarna i tävlingar. Snabb reaktionsförmåga är 

[också] viktig (Artikel 8). En viss mekanisk färdighet (…) behövs (Artikel 8) och spelandet 

kräver att ha en konstant arbetande hjärna (Artikel 20). E-sportarna behöver också vara i bra 

kondition både fysiskt och mentalt. Fysisk och mental träning förbättrar de här kunskaper och 

egenskaper. Bra ergonomi är också någonting värd att nämna – ofta tänker man att e-sportarna 

har dålig ergonomi vilket inte är helt fel tänkt, eftersom god ergonomi är en sådan sak som man 

måste ta hänsyn till när man sitter framför datorn i flera timmar. 

 

E-sportarna måste vara väldigt motiverade och intresserade eftersom tävlingen är hård och krä-

ver mycket tid och energi. E-sportarna har bra självdisciplin på grund av att de måste uppnå 

mål som de har ställt upp för sig själva. De har också vanligen ett gott självtroende. E-sportarna 
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beskrivs som starka och målmedvetna, vilket kommer klart fram t.ex. av artikel 17 när det an-

vänds följande ord för att beskriva e-sportarens prestation i en tävling: stark prestation och gå 

fram som en ångvält. 

 

Eftersom lag är centrala i vissa e-sportspel så är det också viktigt att e-sportarna har bra samar-

betskunskaper. E-sportarna måste kunna deras egna positioner och laget måste ha bra samspel. 

På grund av lagorienterad spelande har e-sportarna oftast lärt sig att fungera i team och lägga 

märke till andra. Fördomen är att e-sportarna är asociala, men det rättas till i artikel 3: e-spor-

tandet gör spelarna mer socialt utåtriktad[e]. 

 

E-sportarnas egenskaper jämförs ofta med traditionella idrottarnas kunskaper och egenskaper. 

E-sportarna typiskt har en bra lagkänsla och känner till deras egna positioner i lag – liksom t.ex. 

i fotboll eller ishockey. E-sport kräver också hårt samarbete, stark team-anda, och finmotorik 

helt som i andra sporter (Artikel 9). En artikel (14) framför också att [e-]idrottarna har orga-

niserat sig som i traditionell sport. I flera artiklar kallas e-sportarna endast för idrottare, vilket 

stödjer deras ställning som riktiga idrottare och e-sportens ställning som riktig sport. 

 

4.2.6 Stora krav och hög färdighetsnivå 

E-sport representeras som en hård sport som kräver mycket av spelarna. Få e-sportare hör till 

eliten (Artikel 4) eftersom på toppen är det en hög högsta färdighetsnivå (Artikel 6). E-sport 

kräver uppoffringar och mycket tid åt träning, men anspråksnivån är också väldigt hög speciellt 

på professionella nivån. Därför är marginalerna på e-sportstoppen så små (Artikel 14). 

 

Den höga färdighetsnivån kommer fram t.ex. när det sägs att en e-sportare spelade bra men det 

räckte inte hela vägen (Artikel 17) och när en annan e-sportare har tagit sig hela vägen fram 

(Artikel 16) till toppen. Och när det beskrivs att de flesta av e-sportarna inte är tillräckligt bra 

eller duktig[a] (se t.ex. artikel 4) för att nå toppen. Det sägs också i artikel 8 att [b]ara det att 

komma till en sådan nivå att du ens kan spela det tar en stund. Och endast de duktigaste utö-

varna av e-sport blir proffs (Artikel 10). Även om e-sporten beskrivs som enkelt att sätta sig in 

i och förstå (Artikel 6) så är vägen till toppen lång och det krävs uppoffringar (Artikel 14) från 
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e-sportarna. Nivån har stigit (Artikel 14) och e-sport blir hela tiden allt mer professionellt (Ar-

tikel 14). 

 

På grund av att e-sport är en väldigt målmedveten sport där drömmar och framgång beundras 

och strävas efter, och på grund av den höga färdighetsnivån har själva spelarna och deras fans 

ganska höga förväntningar (se t.ex. artikel 17). E-sportarna möter stora krav och därför kan de 

vara stressade och ha lite press (Artikel 17) när de tävlar. Genom att beskriva en tävling som 

en nagelbitare (Artikel 17) kan man också förstå att e-sportarna spelar under mycket påfrest-

ning. Att syssla med e-sport kan vara tungt både psykiskt och fysiskt (se t.ex. artikel 10), men 

det hör till e-sportens natur och om man på riktigt vill ha framgång inom den här grenen så 

måste man bara orka. Den som sig i leken ger, den bör leken tåla (Artikel 1). 
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5 DISKUSSION OCH VIDARE FORSKNING 

Syftet med studien var att undersöka hur man ser på e-sport, hur e-sport behandlas och med 

vilka diskurser e-sport beskrivs i finlandssvenska nyhetsartiklar. Samma gällde representationer 

av e-sportare. Det var också viktigt att undersöka hur man introducerar e-sport och e-sportare i 

texterna. Undersökningen fokuserade på tjugo stycken nyhetsartiklar som var publicerade på 

Svenska Yles nätsida under åren 2018–2020. Som forskningsmetod användes diskursanalys för 

att analysera textuella nivån (bl.a. lingvistiska val och textur) av materialet och sedan djupare 

tolka iakttagelserna. Som ett hjälpmedel vid sidan av diskursanalysen användes innehållsanalys 

för att ge representationer olika teman. Målet med studien var att förstå hurdana representat-

ioner det bildas inom temana om e-sport och e-sportare. Genom den här studien kan man förstå 

hur e-sport och e-sportare ses på i en finlandssvensk kontext nuförtiden. 

 

I följande avsnittet sammanfattar jag först resultaten och sedan diskuterar dem noggrannare i 

ljuset av tidigare forskning och osäkerheter. I det sista avsnittet ger jag tips för vidare forskning. 

5.1 Sammanfattande diskussion 

Svenska Yles nyhetsartiklar representerar e-sport som en mansdominerad, ny, populär, växande 

och målinriktad sportgren som rör sig stora pengar. Den representeras också som en lättillgäng-

lig, mångsidig och social hobby som alla kan syssla med. Jag tycker att följande citat samman-

fattar representationen av e-sport bra: en sport att ta på allvar (Artikel 8). E-sportare represen-

teras som unga män som är framgångsrika, målmedvetna, hårt arbetande och socialt utåtriktade. 

Deras egenskaper och kunskaper beskrivs som potentiella och deras livshanteringskunskaper 

beskrivs vara nyttiga även utanför e-sporten. Det kommer ändå fram från materialet att fysiska 

egenskaper har ingenting att göra med e-sportaren och vem som helst kan spela oavsett deras 

kön eller ålder. 

 

Artiklarna förmedlar en mestadels positiv bild av e-sport och e-sportare. Det krävs dock några 

förändringar speciellt när det gäller könsfördelning och e-sportarnas attityder. På grund av att 

negativa aspekter förekommer bara sällan förmedlar artiklarna en positiv bild av e-sport och 

det således betyder att sportgrenen ses som positiv och potentiell i en finlandssvensk kontext. 
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Resultatet om den positiva bilden och e-sportens potential är överraskande eftersom e-sport är 

ett kontroversiellt ämne som väcker mycket diskussion. Genom den här studien kan man förstå 

att trots alla stereotypier, fördomar och e-sportarnas mindre bra egenskaper har många sett deras 

potential och förstod hur duktiga de är. Det är intressant att trots kontroversiella åsikter om e-

sportens ställning som riktig sport är e-sport ändå representerad som en sportgren bland alla 

andra. Kraneis (Kraneis & Rantala 2018: 141) konstaterar att dagens medier förhåller sig till e-

sport på två olika sätt. Han föreslår att medierna ser e-sport antingen som ett bra sätt att under-

hålla sig och en form av modern digital kultur eller som någonting som måste kritiseras. Jag 

tycker att i det här fallet förhåller Svenska Yle sig till e-sport på båda av de här sätten, även om 

den positiva förhållningen kommer fram tydligare. 

 

Diskurserna som förekommer oftast vid e-sport är genus-, ålders-, sport- och ekonomisk diskurs. 

Trots att vissa diskurser som t.ex. genus- och ekonomisk diskurs förekommer ofta i materialet 

på grund av deras stora nyhetsvärde, så har jag ändå haft dem med i resultaten eftersom de 

spelar en stor roll i hur e-sport och e-sportare representeras. Persson (2019: 43) konstaterar att 

anledningen till e-sportens ökat nyhetsvärde är att ämnet är nytt och man ser e-sport som någon-

ting icke-normalt i samhället. Han framför att konflikt och kontroversiella åsikter ökar också 

nyhetsvärdet av t.ex. e-sportens genusfrågor. Nyhetsvärdet är också någonting som gjorde det 

svårare för mig att välja de viktigaste representationerna. 

 

Under studiens gång märkte jag också några andra saker som försvårades analysen. Eftersom 

e-sport är representerad som mansdominerad, men det inte är ett önskat läge, försvårades det 

att se helheten av representationen. Artiklarna tar hänsyn till tidigare stereotypiska representat-

ioner av e-sport och e-sportare ur kritisk synvinkel. Stereotypisk bild förekommer som ett stöd 

för den verkliga bilden för att beskriva hurdana stereotypier och fördomar den verkliga bilden 

grundar sig på. Stereotypier och fördomar rättas till genom olika fakta i artiklarna. Det var 

intressant att kunna jämföra den stereotypiska och den verkliga bilden även om det försvårades 

att bilda enhetliga teman och välja de viktigaste representationerna. 

 

Resultaten är mestadels samma som tidigare studier om svenska, brittiska och amerikanska ny-

hetsartiklar har visat. Likadana diskurser med tidigare studier är genus-, ålders-, sport- och eko-

nomisk diskurs. Det som är överraskande i min studie är att det finns ingen ”moralisk panik” i 



42 

 

materialet2, även om det har varit ett av de viktigaste temana t.ex. i Tikkanens (2019) och 

Macleans (2016) studier. Kanske betyder det att e-sport ses i ett positivare ljus i en finlands-

svensk kontext än annanstans. Den positiva bilden av e-sport i Finland kan ha någonting att 

göra med Finlands ställning som ett av världens ledande länder inom informationsteknik. I mitt 

material nämns negativa aspekter av e-sport och e-sportare endast i sådana fall när det krävs en 

förändring till dem, men då ges det också förbättringsförslag, vilket således stödjer den positiva 

bilden av e-sport. På sätt och vis är det synd att mina resultat skiljer sig inte så mycket från de 

tidigare studierna. Om resultaten hade varit mer avvikande skulle jag ha kunnat fundera lite 

djupare över skiljaktigheter mellan dem. Å andra sidan visar likadana resultat hur globalt ut-

spritt fenomen e-sport är och hur den behåller sina egenskaper överallt i världen. Winther Jør-

gensen och Phillips (2000: 13, 34) konstaterar att betydelser inom en viss diskurs kan vara 

mångtydiga och att det är viktigt att försöka uppnå hegemoni mellan betydelserna. Eftersom 

representationerna i den här studien är så likadana med tidigare studier (och i alla mina artiklar 

som helhet) betyder det att trots kontroversiella åsikter om e-sport finns det inte så många olika 

betydelser eller representationer om det i verkligheten. 

 

Williams (2003) konstaterar att medierepresentationer av videospelande i amerikanska nyhets-

medier gick i vågor under tre decennier 1970–2000. Representationer gick från negativa till 

positiva och igen till negativa, och slutligen i slutet av 1990-talet var representationer positiva 

igen. Vågor fortsätter i Dangs (2013) studie om framställning av e-sport och datorspel i svenska 

medier under 2000–2013. Dang konstaterar att först kom det en våg av mestadels negativ fram-

ställning som pågick tills 2007 då framställningen blev mer positiv. Denna utveckling fortsätter 

även i Perssons (2019) studie, som undersökte representationer av e-sport i svenskt tryckt press 

under 2010–2019 och i Tikkanens (2019) studie, som undersökte amerikanska och brittiska 

medier under 2017 och 2018. Både Persson och Tikkanen framför att representationer var 

mestadels positiva i deras undersökningar. Även min studie verkar fortsätta i samma stil och 

det är intressant att representationerna har hållit sig positiva under en så lång tidsperiod ungefär 

från 2007 till 2020. Det är också intressant att representationerna har varit så likadana i alla 

olika kontexter. 

 

 

2 Begreppet moralisk panik förklaras på sidan 19 i avsnitt 2.4.4 Tidigare studier om e-sport. 
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5.2 Vidare forskning 

Att undersöka representationer måste materialet och forskningsfrågor vara väldigt begränsade. 

Därför vore ett bredare material t.ex. från 2010–2020 vara mer intressant och nyttigare. Det 

skulle kunna ge en djupare översikt av hur representationer av e-sport och e-sportare har ändrats 

under tidens förlopp. Det skulle också vara bra att inkludera flera olika finlandssvenska (nät)tid-

ningar i materialet och jämföra representationer inom dem, men i den här studien var de inte 

med på grund av brist på e-sportartiklarna i dem. Att jämföra finlandssvenska artiklar med 

svenska artiklar kunde också ge intressanta resultat. Det vore nyttigt att inte bara undersöka 

artiklarna utan också intervjua läsarna och journalisterna av artiklarna om deras förhållanden 

till e-sport. När jag analyserade materialet märkte jag att det finns mycket diskussion om ämnet 

i kommentarfältet av artiklarna. Det skulle vara intressant att ta med kommentarerna och un-

dersöka hur representationerna ses i läsarnas ögon i kommentarfältet – och om representation-

erna stöds eller utmanas där i kommentarfältet. 

 

Som också Tikkanen (2019: 15) hade märkt i sin avhandling så kunde undersökningen ha gett 

djupare och noggrannare resultat om forskningsfrågorna hade varit lite mer specifika. T.ex. 

kunde det ha varit bättre att undersöka endast antingen e-sport eller e-sportarna. Ännu mer spe-

cifika resultat kunde man få om man skulle undersöka endast t.ex. representationer av kön i 

finlandssvenska nyhetsartiklar om e-sport. Under analysens gång märkte jag att bilderna i ar-

tiklarna stödjer vissa representationer anmärkningsvärt, och därför tänker jag att inkludera bil-

der i analysen skulle ge mer tillförlitliga resultat och ändra vikten av olika representationer. 

 

Genom att inkludera kvantitativ forskning i form av förekomsten av ordval eller vikten av olika 

representationer och diskurser skulle resultaten vara mera exakta. Målet med studien var att 

beskriva och försöka förstå fenomenet med hjälp av egen tolkning. Därför är resultaten inte så 

exakta och studien lämnar mycket rum för tolkning. Kvantitativa undersökningsmetoder skulle 

ha ändrat resultaten anmärkningsvärt. E-sport är en växande bransch och betydelserna förändras 

ständigt så därför måste resultat läsas med kritiska ögon. Trots att materialet var relativt litet 

och forskningsfrågorna var breda erbjuder den här undersökningen en bra översikt av det hur-

dan bild de finlandssvenska nyhetsartiklarna förmedlar av e-sport och e-sportare och hur e-sport 

ses på i den finlandssvenska kontexten nuförtiden.
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