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Abstract 
Titel: Svenska mediers rapportering om e-sport 

 

Författare:  Oscar Ågren 

 

Kurs, termin och år:  Examensarbete, Hösten 2019 

 

Antal ord i uppsatsen: 11002 

 

Syftet med studien är att undersöka hur jämställdheten, nyhetsvärderingen och gestaltningen 

av e-sport ser ut i olika typer av medier. De olika typerna som valdes var dagstidning 

(Dagens Nyheter), kvällstidning (Aftonbladet) och public service (SVT). Dessa valdes för att 

se om det finns någon skillnad mellan dem. Underlaget är webbartiklar på deras respektive 

webbsidor. Metoden som används är kvalitativ innehållsanalys där webbartiklar från 1 januari 

2015 till 1 december 2019 analyserats. Antalet artiklar som analyseras är totalt 196 stycken. 

Studien är baserad på ett flertal teorier. Nyhetsvärdering, genussystemet och 

gestaltningsteorin är de mest centrala i studien. Nyhetsvärdering för att kunna analysera 

varför det skrivs om vissa saker mer än andra. Genussystemet för att förklara hur 

jämställdheten i rapporteringen och gestaltningsteorin för att förstå på vilket sätt e-sporten 

gestaltas.  

Resultatet visar att rapporteringen inte var jämställd oavsett vilken typ av medie artiklarna 

kom ifrån. Inom nyhetsvärderingen så kan man se att nyheter utgår framförallt från 

geografisk och kulturell närhet. E-sporten gestaltades mestadels som en sport och där 

makroperspektivet ofta var i fokus. En stor del av artiklarna handlade om diskussionen kring 

om e-sport är en riktig sport eller inte.  

 

Nyckelord: Genus, jämställdhet, gestaltning, nyhetsvärdering, sportjournalistik, e-sport, 

Dagens nyheter, Aftonbladet, SVT 
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1. Introduktion 

 
E-sport är en relativt ny sport som växer och blir större för varje år. Det är en sport som 
svenska medier har börjat rapportera om mer och mer under 2010-talet. Det är i de flesta fall 
en del av den traditionella sportrapporteringen trots att den utförs på annorlunda vis än den 
vanliga sporter. E-sport är inte en del av riksidrottsförbundet vilket också kan påverka hur det 
rapporteras kring ämnet. Med detta i åtanke så är det intressant att titta på hur svenska medier 
rapporterar om e-sport. 
 
Inom sportjournalistiken pågår en debatt om att rapporteringen är mansdominerad (Rutegård, 
Mathias, 2017, “kvinnor får inte samma plats i media”). Suzanne Lundvall som är docent i 
idrottsvetenskap har uttalade sig frågan redan 2012 vilket tyder på att det är en debatt som 
varit aktuell i många år (Nilsson, Daniel, 2012, ”Forskare: ’idrotten är inte jämställd’”). Hur 
jämställdheten ser ut inom medieutrymmet har stor betydelse för hur samhällets jämställdhet 
ser ut, det vill säga om det är jämställt eller inte. Därför är det viktigt att titta på 
rapporteringen kring e-sport och hur det ser ut i förhållande till genussystemet. Om det 
fortsatt är mansdominerat så följer det trenden som finns generellt inom sportjournalistiken.  
I studien kommer det att undersökas hur mycket uppmärksamhet kvinnor och män får i 
artiklarna om e-sport. Det kommer att undersökas hur ofta kvinnor och män får vara 
huvudperson, uttala sig och vara artikelförfattare. Detta för att få en bred bild över 
jämställdheten i ämnet.  
 
Då e-sporten är ny för svenska medier att rapportera om så är det också intressant att 
undersöka vad det är som får uppmärksamhet och vad det skrivs om i ämnet. Hur 
nyhetsvärderingen ser ut och om det är något som sticker ut. Att e-sporten inte räknas som en 
sport i Sverige är en faktor och att den utövas digitalt gör det också ännu mer intressant att se 
vad det skrivs om när det skrivs om e-sport.  
 
Medierna som är valda för studien är Aftonbladet (kvällstidning), Dagens Nyheter 
(dagstidning) och SVT (Public Service). Artiklarna som är valda är publicerade på deras 
webbsidor på grund av att e-sporten utförs digitalt och det är där målgruppen finns. De 
specifika medierna är valda för att de når ut till många människor och för att de har olika 
uppdrag. Skillnader i resultaten mellan dessa skulle kunna förklaras utifrån deras respektive 
uppgift och det kan ge svar som är intressanta.  
 
Det här är en viktig undersökning för både samhället och svenska medier då den kommer att 
ge en bred bild av ett nytt ämne. Att olika typer av medier analyseras gör att resultaten går att 
generalisera men ger även möjlighet att peka på skillnader mellan dem.  
När det handlar om jämställdhet i Sverige så ligger ett ansvar på medierna att låta både män 
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och kvinnor få synas och uttala sig. Det som medierna skriver om är också det som kan vara 
värt att ta upp på agendan och således vara värt att prata om. Om medierna då till exempel ger 
mindre utrymme till kvinnor så riskerar könet att bli oväsentligt för läsarna i vissa ämnen. 
 

2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här studien är att undersöka nyhetsvärderingen, jämställdheten och 
gestaltningen av e-sport i olika typer av medier. Fokuset kommer att vara på hur 
nyhetsvärderingen ser ut, hur e-sporten gestaltas, vilka får ta mest plats och vilka ämnen som 
tas upp i samband med e-sport. 
 
Frågeställningarna är:  
 

● Hur ser jämställdheten ut i rapporteringen kring e-sport i Aftonbladet, Dagens 
Nyheter och SVT? 

● Vilka skillnader går att se i jämställdheten mellan Aftonbladet, Dagens Nyheter 
och SVT? 

● På vilket sätt gestaltas e-sport? 
● Hur ser nyhetsvärderingen ut inom e-sport rapporteringen? 
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3. Bakgrund 
 

3.1 E-sport 

“Elektronisk sport” eller e-sport som är förkortningen är ett samlingsnamn för tävlingar som 

genomförs i en virtuell miljö. E-sport handlar alltså om många olika typer av spel. Det kan 

exempelvis handla om datorspel, TV-spel,virtual reality (VR), augmented reality (AR) och 

även mobilspel. E-sport utövas genom dator, konsol eller övrig enhet och går ut på att spela 

tävlingsinriktat. Begreppet myntades först i Sydkorea av arrangörerna bakom turneringen 

World Cyber Games och sedan dess används begreppet globalt. E-sport började i slutet på 

1980-talet genom den första turneringen över internet, då spelade man arkadspelet Netrek. 

Det blev utnämnt av Wired Magazine som det första “onlinesportspelet”. Sedan dess har det 

hänt mycket. Under 2000-talet så etableras e-sporten på allvar. I år förväntas e-sport industrin 

generera 1,1 miljarder dollar (Newzoo, 2019) vilket är en ökning med 26,7 procent jämfört 

med 2018. Även tittarsiffrorna förväntas att vara 453,8 miljoner som är en ökning med 15 

procent jämfört med 2018.  

 

I dag är e-sport erkänt som en idrott av nationellt idrottsförbund, nationell olympisk kommitté 

och idrottsdepartement i fler än 20 länder, men inte i Sverige då e-sport inte anses vara 

“fysisk aktivitet” (SESF, u.å). 

I Sverige är det svårt att säga hur stor e-sporten är eftersom att det finns få ordentliga 

undersökningar och statistik kring e-sport men intresset ökar ständigt. E-sporten har eller 

sänds live av olika mediebolag som SVT, Aftonbladet, TV4 och Viasat (SESF, u.å). 

Dessutom skriver nu kvällstidningarna Aftonbladet och Expressen dagligen artiklar om ämnet 

på webben under sin egna kategori som ligger inbäddat under sporten. 
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3.2 Aftonbladet 

Kvällstidningen grundades 1830 av Lars Johan Hierta som gjorde den till landets största och 

mest inflytelserika. Nu ägs Aftonbladet till 91 procent av den norska mediekoncernen 

Schibsted och 9 procent ägs av Landsorganisationen i Sverige (LO). Aftonbladets ledarsida 

beskriver sig själva som “oberoende socialdemokratisk”, men själva nyhetsorganisationen har 

ingen politisk färg.  

På webben når Aftonbladet cirka 4,8 miljoner individer per månad (Orvesto Internet, 2019) 

 

3.3 SVT 
Sveriges television grundades år 1956 genom att riksdagen beslutat att införa television i 

Sverige (SVT, 2019). SVT ägs inte av staten eller kommersiella intressen. Istället ägs man av 

en stiftelse med uppgift att upprätthålla företagets oberoende. SVT ingår i public service och 

har ett ansvar att vara allmännyttiga. Innehållet ska utgå från demokratiska och humanistiska 

värden, mångfald och kvalitet, folkbildningsambitioner och vara tillgängligt oavsett 

förutsättningar och bakgrund. Verksamheten ska även vara oberoende, ha en stark integritet 

samt utövas självständigt i förhållande till staten men även till politiska, ekonomiska och 

andra intressen (Kulturdepartementet, 2013).  

3.4 Dagens Nyheter 

Dagstidningen Dagens Nyheter (DN) utgavs för första gången den 23 december 1864 och 

grundades av Rudolf Wall (Dagens Nyheter, 2019). Dagens Nyheter är oberoende, står fri 

från partier, organisationer och ekonomiska maktsfärer och den politiska hållningen är 

liberal. Tidningen ingår i Bonnierkoncernen (Dagens Nyheter, 2008). 

4. Teori och tidigare forskning 

4.1 Dagordningsteorin 

Olika händelser och aktiviteter pågår konstant som människor kan finna intressant. Vi vill 

veta vad som händer i världen och kan det handla om allt. Bland annat politik, krig, olyckor 

och sportevenemang. Det är omöjligt att rapportera om allt som händer och bara en minimal 

del syns i medierna. Publiken får helt enkelt inte reda på saker som hade kunnat vara 
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intressant. Medierna filtrerar bort potentiella nyheter. Detta gör i sin tur att det som 

rapporteras som viktigt är också det publiken känner är huvudämnena (McCombs, Shaw 

1972, refererad i Strömbäck 2014 s. 99). Det medierna skriver om tänker människor på men 

när det kommer till åsikter så håller man inte nödvändigtvis med om vad man blir tillsagd att 

anse. Enligt dagordningsteorin så är det medierna som uteslutande hanterar samhällets 

dagordning. Teorin menar på att världen vi lever i är obegränsad och därför är det omöjligt 

för människor att ha koll på alltsammans. Mediernas uppgift är att guida oss genom den 

obegränsade verkligheten. Då publiken konsumerar nyhetstidningar, tv-nyheter med mera för 

att skapa en bild av verkligheten så har medierna makten att styra över vad som är 

människors verklighet. Detta kallas dagordningsfunktionen. I studien kan denna funktion visa 

sig på ett visst sätt. Resultatet vad gäller hur mycket man skriver om spelare från Sverige 

respektive utländska spelare kan ge en indikation på vad som står högst upp på de olika 

mediernas dagordning vilket i sin tur är det som uppfattas vara viktigt. Samma sak när det 

gäller vilket spel det skrivs mest om. Det finns för många spel för att kunna skriva om allt 

och därför måste medierna välja var fokuset ska ligga. Spelen det skrivs mest om är också 

spelen som publiken anser vara relevanta.  

 

Dagordningsmakten är ett annat begrepp som hänger ihop med detta. Det handlar om att 

medierna har ett inflytande över vilka frågor människor tycker är viktiga. Det behov som 

finns av mediernas som informationskälla leder till mediernas dagordningsfunktion som i sin 

tur leder till mediernas dagordningsmakt (Lippman 2017/1922, refererad i Strömbäck 2014, s. 

99-100). 

När det handlar om mediernas makt inom dagordningsteorin så är den mycket beprövad och 

därför går det att med stor sannolikhet fastslå det huvudsakliga sambandet som korrekt, alltså, 

att mediernas dagordning är människors dagordning (Asp 1983, refererad i Strömbäck 2014, 

s. 101-102). Det mest viktigaste resultatet inom forskningen som bedrivits om 

dagordningsteorin är att medierna kan utöva sin makt över samhället för att skapa en 

verklighet som den vill. Däremot finns det faktorer som kan påverka makten. Exempelvis hur 

trovärdigt mediet är inom branschen. Det kan skilja sig från tidning till tidning men också 

vilken mediatyp det är. Tidningar har tidigare haft större makt än tv (Wanta, 1997). Vissa 

medier har till och med makt över andra mediers dagordningar, detta kallas intermedial 

dagordningsmakt (Dearing & Rogers, 1996, s. 35). Ämnets avstånd till samhället och om 
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nyheter går att jämföra med den egna verkligheten är ytterligare en viktig beståndsdel (Zhu & 

Boroson, 1997, refererad i Strömbäck (2014), s. 106). Den sista faktorn berättar att 

medieuppmärksamheten runt en händelse eller fråga måste passera en viss nivå för att 

dagordningseffekter ska skapas (Gonzenbach & McGavin, 1997 s. 122-124.).  

4.2 Gestaltningsteorin 

Jämfört med dagordningsteorin så har gestaltningsteorin flera olika skepnader. Den kan 

handla om hur mediernas gestaltningar av olika aspekter av verkligheten påverkar och ändrar 

människors uppfattningar av samma aspekter av verkligheten. I en annan skepnad handlar 

teorin om hur medierna genom att gestalta verkligheten på vissa sätt, reproducerar och sprider 

olika maktcentras och ideologiers sätt att se på verkligheten. Ett tredje sätt att se på teorin 

handlar om mediernas innehåll och vad det representerar. Att gestalta något innebär att 

utforma eller “rama in” något på ett särskilt sätt. Människan vill skapa mening i tillvaron och 

gestaltningsprocesser är ofrånkomliga. När vi kommunicerar med någon gestaltar vi 

verkligheten (Strömbäck, 2014, s. 113). 

 

Verkligheten är obegränsad samtidigt som mediernas format också är begränsade och det gör 

i sin tur att all nyhetsförmedling präglas av valen som görs av medierna i allmänhet, av 

redaktionerna och av journalister. Val av ämne, av attribut, av berättarperspektiv, av källor, 

av vad som ska betraktas som fakta (Shoemaker & Reese, 2014). Vad nyhetsorganisationerna 

och journalisterna anser vara verkligheten blir publiken påverkade av. Detta kan även skilja 

sig  

från olika typer av tidningar och därför är det intressant att se vad olika aktörer ger för bild av 

e-sporten.  

 

Entman (1993, refererad i McQuail 2010, s. 380) menar på att gestaltning används i syfte att 

precisera problem, diagnostisera orsaker samt att göra morala bedömningar. En annan 

tolkning är att man gestaltar något för att ordna annars splittrade bitar eller erfarenheter av 

information (Goffman, 1974, refererad i McQuail 2010, s. 380). Dessa saker kan göra sig 

uttryck av att man skriver på ett visst sätt, använder vissa ord och meningar, kontext, val av 

bilder eller filmer och referera till vissa specifika källor (Entman, 1993, refererad i McQuail 

2010, s. 380). Därför är det omöjligt för journalister att vara helt objektiva.  
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Effekterna av gestaltningsteorin finns det olika teorier om. Ett exemepel är Scheufeles modell 

utgår från att det finns tre aktörer: Källor/media organisationer, journalister och publiken. 

Mellan dessa tre finns det en interaktion. Det handlar om tre olika beståndsdelar som är 

kopplade till varandra i gestaltningsprocessen och som involverar dem nämnda aktörerna. 

Den första beståndsdelen är en konstruktion och användande av mediegestaltning från 

journalister i samarbete med andra arbetare på nyhetsorganisationerna. Nyhetsvinklar bildas 

och nyhetsvärde appliceras till olika händelser. Efter det pågår en överföring av nyheterna 

som sedan gestaltas på ett sätt till publiken. Det sista som händer är att gestaltningarna 

accepteras av en viss del av publiken. Detta påverkar deras synsätt, attityder och även 

beteende (Scheufele, 1999 refererad i McQuail 2010, s. 511).  

 

 

Effekterna av gestaltningsteorin finns det olika teorier om. En modell menar på att det 

handlar om en effekt av interaktion mellan tre olika aktörer: källor/media organisationer, 

journalister och publiken. Vi har också två olika typer av gestaltning, dels den självständiga 

(en orsak) och den beroende (en effekt). Enligt den här modellen så handlar det om tre 

moment kopplade till varandra inom gestaltningsprocessen som involverar dessa aktörer. 

Först är det en konstruktion och användande av mediegestaltning av journalister och andra 

arbetare på nyhetsorganisationerna som jobbar under rutiner, applicerar nyhetsvinklar och 

nyhetsvärde till olika händelser. Det andra som händer är överföringen av nyheter som 

gestaltats på ett visst sätt till publiken. Det tredje som händer är att vissa gestaltningar 

accepteras av en del människor i publiken, som i sin tur påverkar deras attityder, synsätt och 

beteende (Scheufele, 1999 refererad i McQuail 2010, s. 511).  

 

Gestaltningsteorin är en teori med oräkneliga områden och infallsvinklar, bland annat 

kognitiva, socialkonstruktivistiska och kritiska perspektiv. Människors uppfattning om en 

viss sak kan ändras på grund av sättet det framställs på. En del nyheter framställs på ett sätt 

som hör till allmän ordning vilket i många fall resulterar i att läsarna dömer händelsen i 

vilken utsträckning den spelar på läsarens värderingar eller hur den passar in med samhällets 

normer. Kontroversiella händelser uppfattas alltså som negativa. När en händelse framställs 

som ett manifest av yttrandefrihet resulterar det i ett varmt mottagande av läsarna. Detta 
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kallas för sakgestaltning (Shehata, 2012, s. 317-338). 

 

Dessa definitioner av gestaltningsteorin kommer att användas för att definiera resultaten av 

studien och vad dessa innebär. Teorin används vidare för att kunna förstå hur rapporteringen 

kring e-sport ser ut och hur den porträtteras av olika typer av medier. Det medierna fokuserar 

mest på kan påverka bilden av e-sport och vad som dyker upp i läsarnas huvuden när ämnet 

diskuteras. Skriver tidningarna främst om könsfördelning och prispengar/ekonomi så är det 

dessa saker som läsarna kommer att tänka på när ämnet e-sport kommer upp.  

4.3 Genussystemet 

I studien kommer jämställdheten att vara en viktig beståndsdel och därför är 

historieprofessorn Yvonne Hirdmans teori om genussystemet en passande teori att använda.  

Teorins grund baseras i dessa två principer, att kvinnor och män är åtskilda samt att män har 

en högre position i samhället (Hirdman, 1988, s. 49-63). Själva begreppet står som symbol 

för en social struktur som handlar om åtskillnaden av könen. Detta kan ske på olika sätt. Till 

exempel inom arbetsmarknaden, där det sker genusarbetsdelning. Inom vissa samhälleliga 

maktområden finns det också en avsaknad av kvinnor (Nationalencyklopedin, u.å.). 

 

Genussystemet handlar också om vilka föreställningar vi har om vad som är typiskt kvinnligt 

respektive manligt. Medierna är en del av samhället och bidrar därför till att bibehålla en 

ordningsstruktur och påverkas därför också av genussystemet i vilka diskurser som de 

producerar om kvinnor och män. Om män och kvinnor framställs på olika sätt i media så 

förstärker och legitimeras isärhållningen av könen. Därför kan medierna på det sättet 

påverkas av men även påverka genussystemet (Hirdman, 1988). 

 

I undersökningen kommer det att tittas på hur mycket plats kvinnor får jämfört med män i 

artiklarna skrivna om e-sport. Detta är intressant då det sedan 1995 finns en gemensam 

internationell FN-överenskommelse om att arbeta för jämställdhet i medier, den kallas 

pekingplattformen. Där är Sverige med. Kvinnor utgör hälften av världens befolkning men 

representeras bara i en fjärdedel av det globala nyhetsflödet. I Sverige ligger den siffran på 32 

procent (Global Media Monitoring Project, 2010). Att kvinnor är underrepresenterade som 

nyhetssubjekt är ett problem, då kvinnors erfarenheter och perspektiv kommer i skymundan 
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eller saknas helt. Ett medieinnehåll som inte är jämställt bekräftar maktstrukturen där kvinnor 

underordnas och män överordnas (Statens medieråd, 2019). 

4.4 Nyhetsvärdering 
Varje dag sker olika händelser som medierna kan tänkas rapportera om. Det kan vara 

naturkatastrofer, krig, olyckor, politiska beslut och sporthändelser bland annat. Av alla dessa 

händelser så är det en bråkdel som når redaktionens kännedom. Av dessa händelser så är det 

en liten del som väljs ut och publiceras som nyheter. Samtidigt visar olika undersökningar att 

i Sverige och andra länder så uppmärksammas samma händelser och frågor (Jönsson & 

Strömbäck, 2007). Särskilt inom olika medieslag. Tidningar rapporterar inte nödvändigtvis 

om det samma händelser som tv-nyheterna men tidningar och tv-nyheter inom samma 

geografiska område rapporterar oftast om samma saker. Det här tyder på att nyhetsmedier har 

likheter när det handlar om hur möjliga nyheter värderas. Här är ett nyckelbegrepp 

nyhetsvärdering. Det handlar om hur möjliga nyheter värderas i de redaktionella 

arbetsprocesserna (Nord & Strömbäck, 2005, s. 18-40). Oavsett hur viktig en händelse är kan 

inte nyheterna endast handla om detta. Ibland bildas en mättnad kring vissa händelser. Att 

rapportera om att 80 procent av världens befolkning lever i områden där vattenförsörjningen 

är hotad kan framstå som en självklarhet då det är en viktig framtidsfråga, men det är något 

som inte det rapporteras om i media särskilt frekvent. Förklaringen är att det finns olika 

nyhetskriterier som redaktionerna utgår ifrån när de väljer vilka händelser som blir nyheter. 

Det finns flera olika teorimodeller som visar vilka värden som gör att en händelse blir till 

nyhet, så kallade nyhetsvärderingskriterier. Enligt Håkan Hvitfelts teori behöver något av 

dessa kriterier uppfyllas för att en händelse ska bli en nyhet: handlar om politik, ekonomi 

eller olyckor, geografisk eller kulturell närhet, sensationer och överraskningar, elitkällor 

, enkla att beskriva, viktiga och relevanta, negativa inslag och utspelar sig under kort tid men 

som del av ett tema (Hvitfelt, 1985. s. 215–216).  Sett till dessa kriterier är det intressant att 

titta på vilka ämnen som tas upp inom e-sport rapporteringen. Vad väljer redaktionerna att 

rapportera om och vilka kriterier förekommer inom just den rapporteringen. I Hvitfelts 

nyhetsvärderingsformel visar det sig även att nyheter ideligen ska vara negativa och 

dramatiska för att fånga publiken (Hvitfelt, 1989). 
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Nyheter är ett urval ur verkligheten och tas fram genom en nyhetsprocess. Håkan Hvitfelts 

studie om nyhetsvärdering analyserar när, var, hur, av vem och varför verklighetsbilden väljs 

och presenteras i medierna. Enligt Hvitfelt verkar nyhetsprocessen under villkor och 

organiseras på olika nivåer. Det är samhällssystemet som bestämmer ramarna för 

nyhetsförmedlingen. Både ekonomiska och politiska intressen har inverkan på nyhetsutbudet 

och källor av varierande slag, samt att journalisternas arbetsförhållanden påverkar 

nyhetsprocessens utgång. Nyheterna är också anpassade efter sin publik där intressen, 

attityder och kunskaper påverkar nyhetsutbudet. Redaktionerna måste alltså i viss mån ge 

publiken vad de vill ha. Därför är det inte slumpen som bestämmer vad som blir en nyhet 

enligt Hvitfelt. Många studier visar på att en nyhetshändelse inte är slumpartad. En studie 

visar på att sportjournalister vet när en match eller en tävling ska inträffa vilket i sin tur gör 

händelsen väntad. Till skillnad från den övriga nyhetsbevakningen där journalisten kommer 

till en plats efter att något har inträffat och sedan rapporteras det därifrån. Sportjournalisten 

kan därför styra mer och bestämma sitt bevakningsområde. Däremot sker det såklart också 

oväntade händelser även inom sportens värld. Det kan vara saker som sker utanför arenorna 

där matcherna tar plats, det kan vara saker som skador, lagbrott, ekonomi, spelarköp. Detta 

kan inte sportjournalisten styra utan dessa blir nyheter när de styrts av de allmänna 

nyhetskriterierna (England & Tuules, 1998). 

 

 

 

Definitionen från medierna av nyhetsvärdering har varit att de har markerat att de 

representerar den “vanliga människan” och att “ge de röstsvaga röst”. Journalister har alltså i 

uppgift att ta upp ämnen som är viktiga för allmänheten. Däremot finns det ingen allmän 

uppfattning om vad som är relevant och inte relevant. Där ligger problemet i 

nyhetsvärderingen (Hadenius & Weibull, 1990, s. 12). 

 

Inom medielogiken talar man om att ett mediums innehåll beror på flera olika faktorer som 

vilket medieinnehåll som passar ett mediums format, organisation, yrkesmässiga normer och 

behov av uppmärksamhet (Altheide & Snow, 1979). Med det sagt så kan det finnas skillnader 

mellan dagstidningar, kvällstidningar och public service-företag i hur man rapporterar kring 

e-sport vilket blir intressant att se i studien.  
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Värdet av en nyhet kan också bero på en rad olika faktorer. De tre kanske mest centrala är 

journalisten, mediet och publiken som avgör värdet en nyhet har och om den är tillräcklig för 

att publiceras (Ghersetti, 2000). 

 

4.5 Sportjournalistik 

Under 1900-talet så började sportjournalistiken bli erkänd på riktigt. Tidningen Dagens 

Nyheter var tidigt med att ge ämnet en helt egen sida. Efter det var det kvällstidningarna som 

tog tills sig sportjournalistiken vilket blev en succé. Expressen började direkt sätta fokus på 

sporten med att publicera bilder från evenemangen när tidningen startades 1944.  

Sportjournalistiken har sedan dess varit betydelsefull för läsarnas intresse och tidningarnas 

inkomst (Weibull, Wadbring, 2014, s. 265-266). 

 

4.6 Medietyper 

4.6.1 Dagstidning 

Dagstidningens mål är att berätta för allmänheten om nyheter och händelser. Skillnaden 

mellan en dagstidning och veckotidning är att dagstidningen måste vara av intresse just nu 

och åtminstone komma med ett nytt nummer minst en gång per vecka.  

Dagstidningen har en lång historia och under 600-talet i Peking skickades det ut nyhetsbrev 

som är grunden till det vi kallar dagstidning i dag.  

(Nationalencyklopedin, u.å.). 

4.6.2 Kvällstidning 

En kvällstidning är en tabloidtidning som säljs i lösnummer och inriktar sig på sensationella 

nyheter, bilder, sporthändelser (Nationalencyklopedin, u.å.). Kvällstidningarna har sina rötter 

i USA, men började växa fram i Europa under början på 1900-talet. Tidningarna gick i början 

under namnet tabloidpress, just på grund av formatet (Weibull, Wadbring, 2014). Exempel på 

olika svenska kvällstidningar är Expressen, Aftonbladet och Kvällsposten 

(Nationalencyklopedin, u.å.). 
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4.6.3 Public service 

Ett etermedieföretag som på uppdrag av statsmakterna inom bestämda ramar svarar för radio- 

och TV-verksamhet. Det är finansierat av licens och har offentlig reglering. Public service är 

en massmedial ideologi som betyder att etermedierna bör ha ett samhällsansvar 

(Nationalencyklopedin u.å). Vissa ansvar som public service-företag har är att vara oberoende 

av både politiska och kommersiella intressen samt bedrivas utifrån ett jämställdhets- och 

mångfaldsperspektiv (KU ,2013, 3).  

 

 

5. Tidigare forskning 

Det finns väldigt lite forskning kring rapporteringen om svensk e-sport då det är ett nytt ämne 

för medierna att täcka. Det som tidigare undersökts inom ämnet är hur det har skrivits om 

e-sport i den tryckta papperstidningen under 2010-talet och det kan ge en indikation på hur 

det ser ut på webbsidorna. En ny studie från 2019 har tittat på hur svenska dagstidningar 

framställer e-sport. De tre tidningarna som användes som underlag i studien var Aftonbladet, 

Expressen och Dagens Nyheter. Analysen gjordes utifrån tidsperioden 2010-2019. I studien 

kom man fram till att e-sporten är väldigt mansdominerad där sällan kvinnor får plats i 

medierapporteringen. Vissa teman kunde man också se förekomma oftare än andra. 

E-sportens vara eller icke vara som sport, ekonomin i sporten och genusfrågor. I studien 

medger man att urvalet hade blivit större om man tittat på webbsidor då inte allt kan 

publiceras i den tryckta tidningen (Persson, 2019). 

 

E-sporten hamnar ofta under kategorin sportjournalistik på mediernas plattformar och därför 

kan det vara intressant att titta på hur sportjournalistik traditionellt sett gett utrymme för 

kvinnor och män.  

I ett examensarbete från 2011 så undersöks sportjournalistiken hos Dagens Nyheter utifrån 

genusperspektivet. Där titttade man på hur mycket plats kvinnor och män fick i form av antal 

artiklar.  
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Studien visade på att männen fick mer plats där hela 68 procent av samtliga artiklar handlade 

om män och 22 procent om kvinnor där resten var en blandning eller neutrala artiklar 

(Anevska & Nober, 2011). 

 

En studie som fokuserat på hur kvinnliga journalisters arbetsmiljö ser ut visade att endast 13 

kvinnliga sportjournalister var heltidsanställda på dem 74 dagstidningar som kartlades. 

Männen är alltså i stor majoritet vilket påverkar vad tidningarna skriver om och vad 

kvinnorna har för bevakningsområden. Bland intervjuerna som gjordes kom det fram att från 

redaktionernas håll så fanns inget krav på kvinnor skulle bevaka damidrott extra för att de var 

just kvinnor. Trots att dessa krav inte fanns så lyfte flera av dem fram att dessa strukturer 

ändå fanns. En kvinna berättade att det var lätt att lägga damfotbollen på henne och 

herrfotbollen på en kille, och att det blev så naturligt. Vidare berättade en annan kvinna att 

dessa outtalade krav beror på att många sportchefer på tidningar är män och många av dem 

tror att kvinnor är intresserade av kvinnoidrott per automatik (Bjurner, 2015).  

Detta kan bli intressant att titta vidare på i min studie där det kommer att visas om det 

kvinnor får chansen att skriva om e-sport och om så är fallet skriver de då om kvinnor eller 

män.  

 

Vad gäller nyhetsvärdering inom sportjournalistiken så finns det en studie från 2009 som 

tittat på vilka artiklar som skrivs på Aftonbladet och Expressen sportsidor. Vad den typiska 

artikeln innehåller. Där kom man fram till att svenska idrottare får mer uppmärksamhet än 

utländska och att det oftast är män som får uppmärksamhet. Händelsen ska vara 

personorienterad och ska handla om en elitperson. Sporterna som fick överlägset mest plats 

var fotboll och ishockey (Strandlund & Strömgren, 2019).  

 

När det handlar om hur dagstidningar och e-sporttidningar skriver om e-sport finns det en 

studie som tittat på vad man skriver om när det skrivs om e-sport. De olika kategorierna man 

delade in artiklarna var: Makro, övrigt, person, event, match och scen-händelse. Det visade 

sig att dagstidningar oftare konstruerade e-sporten som en samhällsfråga, man ville rapportera 

kring e-sport ur ett makroperspektiv. Det kunde handla om politik eller diskussionen kring 

om e-sport verkligen är en sport. I e-sporttidningarna konstruerades det däremot som en sport 
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i och med att det skrevs mycket om scen-händelser (lagbyten), event och matcher (Börjesson 

& Johansson, 2017).  

 

6. Metod 

För att kunna svara på studiens forskningsproblem och frågeställningar så valdes en 

kvantitativ metod. Kvantitativ metod brukar användas för att titta på stora material och sedan 

kunna dra generella slutsatser utifrån resultaten (Ekström & Larsson, 2010 s. 119).  

 

Eftersom att analysenheten är webbartiklar så användes kvantitativ innehållsanalys. Ett 

verktyg som används för att svara på frågor kring ett större material och för att kunna få en 

överblick kring hur förekomsten av olika kategorier ser ut i ett material. I studien hade vi 

fokus på hur ofta vissa teman förekommer och hur många artiklar som skrivs om män samt 

kvinnor bland annat. Eftersom att metoden är kvantitativ innebär det att undersökningen 

baseras på likvärdiga och därmed jämförbara uppgifter om många analysenheter, dessa 

uppgifter kan både uttryckas och analyseras med numeriska värden. Frekvenser och utrymme 

är två nyckelord inom den kvantitativa innehållsanalysen, det vill säga hur ofta och hur 

mycket (Esaiasson et al, 2017, s.198).  

 

I studien kodades sammanlagt 196 artiklar där Aftonbladet stod för 107 artiklar, SVT för 47 

stycken och Dagens Nyheter för 42. 

 

7. Urval 

Webbartiklarna som analyserats hämtades från analysverktyget Retriever. Retriever är en 

databas där bland annat webbartiklar och tryckta tidningar samlas in. Dessa finns till 

förfogande för analys och studier. Varför just webbartiklar blev valda för denna studie är för 

att underlaget blir större då inte alla e-sportartiklar får utrymme i den tryckta pressen. E-sport 

utförs även digitalt och det är på internet som den unga målgruppen befinner sig, vilket är den 

stora publik som är intresserade av e-sport. Därför är det en mer passande medieplattform att 

titta på. För att hitta artiklarna under ämnet e-sport så användes sökorden “e-sport” och 
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“esport” då det inte finns någon vedertagen stavning hos dem olika medierna. Till en början 

användes enbart stavningen “e-sport” men efter några testsökningar visade det sig att ungefär 

en tredjedel av artiklarna hittades genom stavningen “esport”. Därför användes båda 

varianter. Att underlaget är stort är en viktig faktor för att kunna se mönster och kunna dra 

generella slutsatser kring hur det ser ut inom rapporteringen kring e-sport. Utifrån studiens 

syfte och frågeställningar finns det flera fördelar med detta urval, inte minst för att kunna se 

om resultaten skiljer mellan flera sorters medier med olika förutsättningar och uppdrag.  

 

Medierna som kommer att jämföras är Aftonbladet (kvällstidning), Dagens Nyheter 

(dagstidning) och Sveriges television (public service). Dessa är valda för att de har en stor 

läsarskara och även för att dessa har stor spridning på riksnivå. För att kunna dra generella 

slutsatser och söka svar på en mer övergripande samhällsnivå så är det rimligt att välja de 

mest använda medierna (Ekström, Larsson, 2010 s.129).  

 

Artiklarna som analyserades kom från tidsperioden 1 januari 2015 - 1 december 2019. 

Eftersom att det inte publiceras så mycket kring e-sport så var det tvunget att bli en längre 

tidsperiod och även att samtliga artiklar från tidsperioden analyseras. Totalurval användes för 

alla tre medier. Målet med studien var att få materialet så aktuellt som möjligt och därför 

valdes de fyra senaste åren för att kunna se mönster över den senaste tiden. 

 

Variablerna som användes är inspirerade av Hvitfelts nyhetvärderingsformel (Hvitfelt 1989) 

samt en tidigare studie som tittade på hur rapporteringen kring e-sport såg ut i den tryckta 

pressen från 2010-2019 (Persson 2019). I den studien tittade man kvalitativt på hur e-sporten 

gestaltats i den tryckta pressen vilket skulle kunna likna det som publicerats på webben.  

 

7.1 Kodschema 

När kodschemat utformades så valdes variablerna för vår kvantitativa innehållsanalys utifrån 

att besvara våra frågeställningar. Då studien är en kvantitativ innehållsanalys var det viktigt 

att ett stort antal artiklar analyserades genom kodschemat. Närmare bestämt 196 stycken 

artiklar. Eftersom att artiklarna som fanns att analysera på SVT och Dagens Nyheter var litet 

till sitt antal så togs ingen hänsyn till stora mästerskap som man i andra fall brukar vilja 
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undvika när man väljer sin tidsperiod i denna typ av studier. Om man ska analysera 

sportbevakningen överlag så kan mästerskap som exempelvis fotbolls-VM göra att 

bevakningen över ett helt år kan bli missvisande. I den här studien analyserades alla 

tidsperioder mellan 2015 och 2019. Stora mästerskap hade därför ingen betydande effekt. 

7.2 Metodproblem 

Under tiden undersökningen pågick skrevs variabelvärden ner och till slut märktes det att 

vissa kategorier saknades och dessa fick allt eftersom läggas till. Till exempel tillkom olika 

huvudämnen under undersökningens gång. Till exempel så handlade många artiklar om 

e-sportens vara eller icke vara som medlem i Riksidrottsförbundet. Eftersom att det var något 

som debatterades och rapporterades kring så valdes ämnet in som en variabel under kategorin 

“huvudämne”. Flera variabler som tillkom under samma kategori var “övergång”, 

“evenemang” och “utbildning”. Ett flertal artiklar handlade om dessa ämnen och var ett för 

stort antal för att kunna sorteras inom variabeln “annat”. Att många artiklar från början 

sorterades in där gjorde att jag var tvungen att lägga till fler ämnen och det var ett av 

problemen som uppstod under studiens gång.  

 

När jag använde sökorden “e-sport” och “esport” och den valda tidsperioden förekom ett 

problem. Aftonbladet har en egen sektion enbart för e-sport vilket innebar att de har flera 

tusen artiklar kring e-sport jämfört med SVT och Dagens Nyheter som bara publicerat ett 

tiotal per år. Efter att ha tittat på materialet som fanns på Aftonbladets e-sport sektion så 

skiljde det sig markant från det som publicerats på SVT och Dagens Nyheter vilket skulle ge 

ett spretigt resultat. Därför valde jag att titta på det som Aftonbladet publicerat på deras större 

sektioner inom e-sport ämnet. Det materialet publicerades under kategorierna sport, nöje och 

generella nyheter. Det var fortfarande fler artiklar än som publicerats på de andra medierna 

men riktade sig till den allmänna publiken vilket gjorde att jag valde dessa artiklar. Det som 

publicerades under e-sport kategorin riktade sig mer åt dem som redan var insatta inom 

området. Jag ville titta på bilden som gavs till den allmänna publiken kring e-sporten.  

 

Andra metodproblem som uppstod var att en del artiklar som hamnade under sökorden 

“e-sport” och “esport” inte alls handlade om e-sport. Hela artikeln handlade egentligen om 

något annat men sökorden användes ofta i en mening eller som en parantes till det viktiga i 

19 



artikeln. Det var helt enkelt inte huvudämnet i artikeln och dessa artiklar sorterades bort och 

kodades därför inte.  

 

8. Resultat och analys 

 

8.1 Fördelning mellan män och kvinnor 

 

Figur 1. Hur fördelningen ser ut mellan könen som huvudperson i artiklarna från SVT, 

Aftonbladet och Dagens Nyheter. N-värde = 196 stycken artiklar. 

 

Detta diagram visar resultatet från alla 196 artiklar som analyserades från SVT, Dagens 

Nyheter och Aftonbladet. I ungefär 80 procent av artiklarna så var huvudpersonen en man 

medan en kvinna var huvudperson i ungefär 15 procent av artiklarna. I resten av artiklarna 

fanns ingen person som fick komma till tals. Diagrammet visar på en stor skillnad mellan 

representationen i artiklarna där männen får klart mer uppmärksamhet inom e-sport. Det 

beror till stor del på att majoriteten av dem professionella spelarna är män och att när det 

rapporteras om ett resultat så får spelaren komma till tals. Andra personer som också fick 

komma till tals var representanter för politiska partier, organisationer som vill främja e-sport, 

lärare, och arrangörer bland annat. Det visar sig tydligt att även inom dessa områden så är det 
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flest män som är överrepresenterade. När kvinnorna är huvudpersoner så handlar dessa 

artiklar oftast om genus och att det pågår en diskriminering inom e-sporten av kvinnliga 

spelare.  

 

Det går inte att se någon större skillnad i fördelningen mellan de olika medierna. SVT har 

högst representation av kvinnor med endast 1 procent mer än Aftonbladet och det är ingen 

markant skillnad. Att det inte är större skillnad kan förklaras i att det är fler män som tävlar i 

e-sport och som jobbar inom sporten på olika sätt. Eftersom att SVT ingår i public service 

och har krav på sig att innehållet ska utgå ifrån ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv 

(KU 2013, 3) så tyder resultatet på att man bryter mot kravet inom just e-sport 

rapporteringen. Det är en liten del av all sport som publiceras i SVT men här finns det en 

tydligt ojämn fördelning mellan könen.  

 

Resultatet var väntat då tidigare forskning visar att kvinnor är underrepresenterade inom 

sportbevakningen i Sverige. I kapitlet tidigare forskning finns en studie som har fått ett 

liknande resultat som detta. Där var skillnaden inte lika stor som här men ger ändå en tydlig 

bild av vad man kan förvänta sig se inom sportjournalistiken. 68 procent av alla artiklar 

handlade om män, 22 procent om kvinnor och resten var en mix eller neutrala artiklar 

(Anevska & Nober, 2011). Dessa sportartiklar kom från Dagens Nyheter och min 

undersökning går i samma spår. En annan studie som handlade enbart om e-sport visade och 

på samma tendens. Den studien inriktar sig enbart på dem tryckta tidningarna från 

Aftonbladet, Expressen och Dagens Nyheter under tidsperioden 2010-2019. Studien visade 

att e-sporten är väldigt mansdominerad där sällan kvinnor får plats i medierapporteringen. 

Därför är det här resultatet inte särskilt oväntat men ändå viktigt att analysera.  

 

I avsnittet som handlar om teorin genussystemet nämns det att Sverige sedan tidigare ingått i 

en FN-överenskommelse som rör jämställdheten i medierna och att det något det ska jobbas 

för. Tanken är att kvinnor och män ska få samma utrymme. I Sverige år 2010 gjordes en 

undersökning där det visade sig att kvinnor representerades i 32 procent av medieflödet  

(Global Media Monitoring Project, 2010). Resultatet ur min studie pekar på att man inom 

rapporteringen av e-sport inte alls ligger nära ett sådant mål och det är ett problem. Kvinnor 

är underrepresenterade som nyhetssubjekt och därför kan kvinnors erfarenheter och 
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perspektiv komma i skymundan eller saknas helt. Ett medieinnehåll som inte är jämställt 

bekräftar maktstrukturen där kvinnor underordnas och män överordnas (Statens medieråd, 

2019).  

Att det är en så stor skillnad i representationen inom e-sporten gör också att det är ett ämne 

som förknippas enbart med manlighet och blir helt enkelt kodat som något bara män håller på 

med. Genussystemet handlar om vilka föreställningar vi har om vad som är typiskt kvinnligt 

respektive manligt. Då medierna också är en del av samhället så spär denna typ av obalans i 

fördelningen på ordningsstrukturer som i sin tur förstärker och legitimerar isärhållningen av 

könen (Hirdman 1988). Medierna kan alltså påverka genussystemet men i detta fall så går 

resultatet i den riktningen att ordningsstrukturen förstärks, att det är enbart män som håller på 

med e-sport. När något är kodat manligt kan det göra att kvinnor ser det som något män gör 

vilket gör att det blir svårare för kvinnor att finna intresse inom just det ämnet. Det gör det 

ännu svårare för medierna att hitta kvinnor att skriva om inom ämnet och det bildar en ond 

spiral. Det ses helt enkelt som något udda för en kvinna att intresserade sig i och hålla på 

med. 

 

Figur 2. Könsfördelningen mellan artikelförfattarna hos SVT, Aftonbladet och Dagens 

Nyheter. N-värde = 196 stycken artiklar. 

 

Detta diagram visar resultatet från alla 196 artiklar som analyserades från SVT, Dagens 

Nyheter och Aftonbladet. Hos SVT skrevs 53 procent av artiklarna av män, i Aftonbladet 59 
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procent och hos Dagens Nyheter 62 procent. En majoritet av artiklarna skrevs av män i 

samtliga medier. I SVT skrevs 43 procent av artiklarna av kvinnor vilket var många fler än 

hos dem andra. Aftonbladets artiklar skrevs till 25 procent av kvinnor och hos Dagens 

Nyheter var den siffran ännu lägre med 14 procent. Resterande artiklar hade ingen byline 

eller var hämtade från TT vilket inte gav något namn att kunna koda, därför hamnade dessa 

artiklar under variabeln okänd. Diagrammet visar att en majoritet av artiklarna som handlar 

om e-sport skrivs av män. Precis som i figur 1 så representeras männen i högre utsträckning 

men här handlar det om rapporterandet av ämnet e-sport.  

 

Det som är intressant är att SVT sticker ut då det är nästan är lika många kvinnor som män 

som skriver artiklarna. Det kan förklaras i att SVT ingår i public service vilket är en 

massmedial ideologi som betyder att SVT har ett samhällsansvar. SVT har som krav att det 

ska bedrivas utifrån ett jämställdhetsperspektiv till skillnad från dem andra medierna. Därför 

är det mer jämställt när det handlar om vem som skriver artiklarna. Varför det råder en ojämn 

fördelning i Dagens Nyheter och Aftonbladet är svårt att säga men sett till den information 

som de andra diagrammen givit så är e-sporten mansdominerad och därför tyder det på att 

männen är mer benägna att vilja skriva om e-sport. Fler män kan vara intresserade av sporten 

vilket i sin tur bidrar till den ojämna fördelningen.  

En annan förklaring kan vara att det är fler män som jobbar på sportredaktionerna runt om i 

Sverige och därför är sannolikheten högre att det är en man som skriver om e-sport. Något 

annat som är intressant är om kvinnorna i högre utsträckning får skriva om kvinnliga 

e-sportare. En studie som har fokuserat på kvinnliga journalisters arbetsmiljö ställde frågor 

kring hur olika bevakningsområden fördelas mellan dem kvinnliga och manliga 

journalisterna. Bland intervjuerna kom det fram att det inte fanns något specifikt krav att 

kvinnor skulle bevaka damidrott extra för att de var just kvinnor men strukturerna fanns ändå 

där. Det var lättare att sätta en kvinna på att skriva om damfotboll och en kille på herrfotboll. 

En annan sak som kom fram från studien var att sportcheferna oftast var manliga och att 

många av dem tror att kvinnor är intresserade av kvinnoidrott per automatik (Bjurner, 2015). 

Därför är det intressant att titta på två andra diagram som visar på om kvinnor oftare får 

skriva om just kvinnor och vice versa.  
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Figur 3. Huvudperson för artiklarna som är skrivna av manliga journalister. N-värde = 114 

stycken artiklar. 

 

Figur 4. Huvudperson för artiklarna som är skrivna av kvinnliga journalister. N-värde = 53 

stycken artiklar. 

 

Diagrammet i figur 3 visar vem som var huvudperson i artiklarna som de manliga 

journalisterna skrev. I figur 4 ser vi diagrammet som visar vad de kvinnliga journalisterna 

hade för huvudperson i artikeln. De manliga journalisterna skrev 101 artiklar om män sex om 

kvinnor och sju som inte hade någon huvudperson. Totalt 114 artiklar. De kvinnliga 

journalisterna skrev 36 artiklar om män, 12 stycken om kvinnor och fem som inte hade någon 

huvudperson. Totalt 53 artiklar. Då det är ganska få artiklar som är skrivna om kvinnor i båda 
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diagrammen så slogs alla artiklar ihop istället för att titta på resultatet i de olika medierna, 

detta för att få en bättre helhetsbild. I diagrammet ser vi ett intressant resultat. Trots att de 

manliga skrivit mer än dubbelt så många artiklar så når det ändå inte upp till dem kvinnliga 

journalisternas antal skrivna artiklar om kvinnor. Om man tittar på antalet procent av varje 

journalistgrupp och hur många artiklar som skrevs om kvinnor blir det tydligt att skillnaden 

är stor. Enbart 5 procent av männens artiklar handlar om kvinnor medan i kvinnornas fall 

handlar 23 procent av artiklarna om kvinnor.  Även om underlaget för kvinnornas artiklar är 

hälften av männens så finns det en tendens som inte går att bortse ifrån. Skillnaden i 

fördelningen är tillräckligt stor. Sett till den tidigare forskning som finns på ämnet så går 

detta i enlighet med det. Studien som tittat på kvinnliga journalisters arbetsförhållanden 

visade att det finns en struktur att de förväntas vara intresserade av damidrott och att det var 

enklare att sätta en kvinna på damfotboll och en man på herrfotboll, det föll sig naturligt 

(Bjurner, 2015). I min undersökning skriver kvinnorna fortfarande mer om män men får 

oftare jobben att skriva om kvinnor än dem manliga journalisterna. Det är en betydlig 

skillnad. Männen skriver sällan om kvinnor och sett till den informationen kan man anta att 

med fler kvinnliga journalister så skulle rapporteringen bli mer jämställd och gå i linje med 

FN-överenskommelsen som Sverige ingår i, kallad pekingplattformen. Fler kvinnor skulle få 

synas i e-sportvärlden vilket i sin tur skulle kunna ge effekten att det inte anses vara något 

som bara män håller på med. Kvinnor skulle känna sig mer välkomna att börja med e-sport 

och det hade normaliserats. Återigen skulle det kunna utjämna den skillnad vi ser inom 

e-sportsrapporteringen. Yvonne Hirdman som ligger bakom teorin om genussystemet menar 

på att ordet genussystem används för att symbolisera den sociala strukturen som handlar om 

hur könen skiljs åt. På arbetsmarknaden finns det en så kallad genusarbetsdelning där det i 

varierande grad finns en frånvaro av kvinnor inom olika samhälleliga maktområden 

(Hirdman 1988). Det är tydligt inom e-sportrapporteringen att en sådan arbetsdelning finns.  
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Figur 5. Antalet gånger som män och kvinnor får uttala sig i artiklarna. N-värde = 196 

stycken artiklar. 

 

I det här diagrammet får vi se fördelningen mellan män och kvinnor i antal uttalanden i dem 

196 artiklarna. Männen får uttala sig 221 gånger medan kvinnorna får uttala sig 40 gånger. 

Männen får uttala sig betydligt fler gånger i artiklarna. Närmare bestämt får de uttala sig 

drygt 5 gånger mer frekvent än kvinnorna. Detta följer samma mönster som tidigare diagram. 

Det vill säga att män representeras i mycket högre utsträckning inom e-sport. Här kan samma 

analys som tidigare dras. Att män väljer att skriva om män och om kvinnor i högre 

utsträckning rapporterar om e-sport så skulle representationen av kvinnor att öka. 

Sannolikheten att kvinnor rapporterar om kvinnor är större än att män rapporterar om 

kvinnor. Den låga representationen är problematisk eftersom att det blir kodat som något män 

håller på med och inte något som kvinnor normalt har som intresse.  
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8.2 Nyhetsvärdering 

 

 

Figur 6. Under vilken kategori artiklarna om e-sport publicerades. N-värde = 196 stycken 

artiklar. 

 

Diagrammet visar under vilka kategorier som artiklarna publicerades. Artiklarna sprider sig 

under fem olika kategorier men det är en stapel som sticker ut lite extra. 46 procent av 

artiklarna hamnade under sportkategorin på nyhetssajterna. Det ger en indikation på att man 

inom redaktionens kretsar väljer att se e-sport som en sport även fast det Svenska 

esportförbundet inte fått bli medlemsförbund i Riksidrottsförbundet.  
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Figur 7. Vilka huvudämnen som togs upp i artiklarna. N-värde = 196 stycken artiklar. 

 

I det här diagrammet ser vi i vilken utsträckning vissa ämnen togs upp i artiklarna. Att 

medierna skriver mest om evenemang överlag är tydligt med nästan en tredjedel av artiklarna 

under det huvudämnet. Det som det skrevs näst mest om var Riksidrottsförbundet och om 

e-sportens vara eller icke vara som sport då det var en diskussion som nämndes frekvent i 

artiklarna främst mellan 2017-2019. Artiklarna som hamnat under kategorin “annat” 

handlade mestadels om olika lanseringar av nya e-sportlag. Det kunde även handla om politik 

eller tv-program där en person med en historia inom e-sport deltagit. Det som är tydligt sett 

till det här resultatet är att e-sportrapportering fungerar på samma sätt som 

sportjournalistiken. Man vet när en match eller tävling inträffar och rapporterar utifrån det 

(England & Tuules 1998). Evenemang kan vara en tävling eller ett till exempel 

arrangemanget “Dreamhack” som är världens största e-sportfestival och utspelar sig i 

Sverige. Den hålls en gång under sommaren och en gång under vintern. Man utgår gärna 

utifrån dessa händelser och därmed rapporteras det också mycket om dessa. Det som däremot 

sticker ut är rapporteringen kring Riksidrottsförbundet som så frekvent förekommande att det 

var tvunget att bli ett eget huvudämne. I många artiklar togs detta upp då det svenska 

e-sportsförbundet varit mycket drivande i frågan om att få bli medlem i Riksidrottsförbundet 

för att skapa goda förutsättningar för e-sporten att växa i landet. Det rapporteras om det som 
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en samhällsfråga helt enkelt vilket går i linje med tidigare forskning inom ämnet (Börjesson 

& Johansson 2017). Detta beror på att ansökningar har gjorts under denna tidsperiod men att 

man av olika anledningar fått avslag. Efter det har representanter fått säga sitt och 

argumenterat både för och emot. Precis som i den tryckta pressen så finns det några 

återkommande teman. E-sportens vara eller icke vara som sport, ekonomi och även 

genusfrågor där bland annat diskriminering av kvinnor inom onlinespel tas upp som ett stort 

problem som man måste ta tag i (Persson, 2019). Att medierna tar upp genusfrågan kan 

förklaras i att medierna vill “ge de röstsvaga en röst” vilket de själva har som definition av 

nyhetsvärdering. Journalister har alltså i uppgift att ta upp ämnen som är viktiga för 

allmänheten (Hadenius & Weibull 1990). En annan förklaring till att man tar upp 

genusperspektivet i samband med e-sport kan kopplas till Hvitfelts nyhetsvärderingsformel 

där det visar sig att nyheter ska vara negativ för att fånga publiken. Att visa på det negativa 

skapar även reaktioner vilket driver in trafik.  

  

Ett annat huvudämne som också är intressant är utbildning. I många artiklar handlade det om 

att skolor öppnat e-sportutbildningar men även att initiativ tagits för att göra så att föräldrar 

får mer förståelse för barnens intressen. Det tyder på att det finns ett stort intresse från den 

yngre generationen för e-sport och att e-sporten börjar ta sig in i skolorna som andra idrotter. 

Varför det skrivs om detta kan förklaras genom Håkan Hvitfelts teori om att olika kriterier 

måste uppfyllas för att kunna bli en nyhet. Här kommer både kriterierna om den geografiska 

närheten och sensation in i bilden. Det är något nytt att e-sportutbildningar skapas i Sverige 

och därför blir det något sensationellt med nyhetsvärde.  
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Figur 8. På vilket sätt valde man att skriva om e-sport i artiklarna. N-värde = 196 stycken 

artiklar. 

 

Diagrammet visar fördelning av hur man valde att framställa e-sport i artiklarna. Det som 

sticker ut är att man framställde e-sporten som en sport/idrott i nästan hälften av artiklarna. 

Det kan förklaras i att man kategoriserade e-sport under sportkategorin på flera redaktioner. 

Därmed är det sportjournalister som skriver artiklarna och då skrivs det om det på samma sätt 

som om det skulle vara fotboll. Det är även så att e-sporten i många fall liknar andra sporter 

med organiserade lag samt tävlingsresultat som man kan utgå efter när man skriver en artikel 

inom ämnet.  

 

I nästan en femtedel av texterna fanns framställdes e-sporten i en metadebatt om 

kategoriseringen av e-sporten. Dessa artiklar föll också ofta under huvudämnet 

“Riksidrottsförbundet” eftersom att det fanns förslag om att e-sporten skulle bli en sport 

vilket bidrog till en diskussion i dessa artiklar. Resultatet går i linje med en studie som nämns 

i tidigare forskning där man tittade på vad dagstidningar och e-sportstidningar skriver om 

e-sport. Där kom man fram till att dagstidningarna konstruerade e-sporten som en 

samhällsfråga och ville rapportera kring e-sport ur ett makroperspektiv. Det är förståeligt då 

det är ett ganska nytt ämne för redaktionerna att rapportera om. Därför kan diskussionen 

kring om det är en sport eller inte skapa intresse för både dem som är för att det ska vara en 
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sport men även dem som är emot att det ska vara en sport. Det är även något som alla kan 

förstå och ta in. Att skriva om resultat och olika lag som gör övergångar tilltalar inte 

allmänheten utan passar bättre på specificerade e-sportstidningar.  

Enligt dagordningsteorin så sköter medierna samhällets dagordning och att verkligheten som 

vi lever är för begränsad för att människor ska ha koll på allt som händer. Därför är det enkelt 

att välja att rapportera om e-sport ur ett makroperspektiv och visa på hur det försöker etablera 

sig som en sport i Sverige. Det är även så att mediernas dagordning går hand i hand med 

människornas dagordning och när det e-sport myntas så är det samhällsdebatten som först 

kommer på tal.  

 

E-sporten gestaltas för det mesta som en idrott och det är det som kommer att påverka bilden 

av sporten mest. Genom att den skrivs om som vilken sport som helst kommer den att 

accepteras av fler. Precis som det står i avsnittet om gestaltningsteorin så kan människors 

uppfattning om en sak ändras av sättet det framställs på. Om det framställs som något normalt 

som en sport/idrott och passar in i samhällets normer så kommer e-sport att accepteras av fler 

människor.  

 

 

Figur 9. Artikeln handlar om en svensk person/händelse. N-värde = 196 stycken artiklar. 

 

Diagrammet visar fördelningen mellan artiklarna som handlade om någon svensk 
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person/händelse och det som inte hade någon direkt koppling till Sverige. Det är en stor 

skillnad mellan dessa två alternativ. 82 procent av artiklarna handlade om en svensk 

person/händelse och 18 procent handlade om något som inte hade koppling till Sverige. Det 

är en stor majoritet av artiklarna som handlar om något intressant ur ett svenskt perspektiv. 

Det går att koppla till Håkan Hvitfelts nyhetsvärderingsteori där geografisk närhet är viktigt. 

Många artiklar handlade om turneringar som spelats långt borta i ett annat land men fanns det 

en svensk som hade gjort något bra så lyfts den personen eller det laget fram. Den svenska 

kopplingen är väldigt viktig för att något inom e-sport ska vara värt att rapportera om. 

E-sporten är ett ämne som inte är intressant för den allmänna publiken och därför krävs det 

nästan alltid att en svensk är i blickfånget. Nyheter är anpassade efter sin publik där intressen, 

attityder och kunskap påverkar nyhetsutbudet. Därför är det rimligt för rikstäckande medier 

att inte rapportera om allt som händer inom den världen. Då hälften av artiklarna placeras 

under sportkategorin på webbsidorna så konkurrerar den med större och mer etablerade sport 

som fotboll och ishockey vilket gör att de artiklar som handlar om e-sport behöver ha lite mer 

höjd i nyhetsvärderingen för att kunna ta sig in.  

I en artikel från Dagens Nyheter publicerad 2017 “Svårt för medier att vinna på e-sporten” så 

berättar projektledare Ola Gerhardsson om SVT:s syn på sin roll inom e-sporten. 

– Det kostar otroliga summor att göra den produktion som användarna kräver. Vi skulle 
aldrig ha råd att göra det själva. Vår grej är istället att försöka bredda intresset, att rikta oss 
till den del av publiken som inte är insatt, säger han. 
 

Han nämner att man ska försöka bredda intresset och rikta sig till den publik som inte är 

insatt. Om det är deras uppgift så anpassas materialet man publicerar utifrån det. Det finns 

inte utrymme för att gå in på djupet då man inte har den målgrupp som redan är insatt och 

därefter så måste nyheterna om e-sport sticka ut och kanske uppfylla fler nyhetskriterier för 

att få plats. I och med det kunna bredda intresset för e-sport. Publiken man har är helt enkelt 

inte tillräckligt intresserade för att kunna publicera små saker som skulle kunna fånga en mer 

intresserad. Då grundkunskaperna inte finns där så tar sig SVT på sig rollen att försöka bidra 

med det och det är även något som man kan se i artiklarna. I många fall förklarar man genom 

en bakgrund, antingen i början eller i slutet av en artikel för att förklara vad är e-sport är för 

något. Det tyder på att SVT vet vad man har för publik och att man anpassar innehållet 

därefter.  
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Figur 10. Vilken känsloinställning (valens) som artikeln ger. N-värde = 196 stycken 

artiklar. 

 

I diagrammet får vi se fördelningen mellan artiklarnas valens. 63 procent av artiklarna hade 

en positiv valens medan 21 procent hade en negativ valens. Resterande 15 procent var 

neutrala. Här kan vi se att ungefär ⅔ av artiklarna är positiva vilket är en klar majoritet. Det 

innebär att man oftast skriver om e-sport i positiv bemärkelse. Utifrån gestaltningsteorin så 

borde det innebära att människors uppfattning av ämnet borde mestadels vara positivt. 

Eftersom att mediernas gestaltningar påverkar och ändrar människors uppfattningar av 

verkligheten. Artiklarna som analyserats är även från en längre tidsperiod och har därför haft 

tid på sig att ändra publikens uppfattning över tid. Gestaltningen av e-sport som mestadels 

positiv ska enligt Dietram Scheufele påverka människor attityder och synsätt utifrån hur 

nyheterna gestaltas. Då det är ett nytt ämne för medierna att rapportera om och där SVT såg 

det som sin roll att “bredda intresset” så är detta ett positivt resultat för e-sporten.  

 

Det är intressant att titta närmare på dem negativa artiklarna för att se vilken typ av artikeln 

som fått den valensen. 21 procent med negativ valens motsvarar 41 artiklar. Utav dessa 
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artiklar handlade 25 om antingen Riksidrottsförbundet eller genusperspektivet. När artiklarna 

handlade om Riksidrottsförbundet så stod det i flera artiklar om varför e-sport inte skulle 

klassas som en sport. I artiklarna fick människor som inte klassade e-sport som en sport uttala 

sig och argumenterade för detta. Andra artiklar handlade om att e-sporten fått avslag eller 

borde få avslag för sina ansökningar om att få gå med i Riksidrottsförbundet.  

I fallen där artiklarna handlade om genus pratade man med tjejer om sexismen som finns 

inom e-sporten. Att det pågår diskriminering mot tjejer. Här skiljer sig e-sport från dem 

vanliga sporterna. Dessa problem är inte lika förekommande i till exempel fotboll då motsatta 

kön inte spelar med varandra och att man inte har problem att motivera varför fotboll ska 

klassas som en sport då den fysiska aspekten är odiskutabel. Varför man väljer att rapportera 

om dessa saker kan förklaras i nyhetsvärderingsformeln. Att Riksidrottsförbundet får mycket 

uppmärksamhet inom e-sport beror på att det handlar om politik vilket är ett av Håkan 

Hvitfelts nyhetskriterier. Negativa inslag är också ett av dem vilket gör att en artikel om 

Riksidrottsförbundet med negativ valens uppfyller båda två.  

 

Vad gäller genus och den diskriminering som det rapporteras om mot kvinnor så förklaras det 

också med hjälp av nyhetsvärdering. Håkan Hvitfelt menar på att nyheter ska vara negativa 

och dramatiska för att fånga publiken, men även viktigt och relevant. Då dessa artiklar 

publicerats mellan 2015 och 2019 så är det rimligt att anta att det här är en bild som 

människor har av e-sport. Både som mansdominerad som jag tidigare varit inne på men också 

där det finns en kultur där inte kvinnor är helt accepterade på grund av deras kön. Precis som 

med det positiva som skrivs så påverkar det här publikens attityd och syn på e-sporten. 

Kanske främst är det kvinnorna som inte känner sig hemma där då det skrivs om kvinnor som 

diskrimineras på grund av deras kön.  
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Figur 11. Vilken typ av spelgenre som artikeln handlar om. N-värde = 196 stycken artiklar. 

 

I diagrammet ser vi fördelningen mellan artiklarna inom dem olika spelkategorierna. 

Actionspel är den kategori som fått flest artiklar skrivna om sig med 23 procent och de två 

andra kategorierna sportspel och strategispel har 13 procent vardera. Artiklarna som inte 

handlade om någon spelgenre hamnade under kategorin “inget” och det blev 51 procent.  

Förklaringen till varför det skrevs mest om spelgenren actionspel kan förklaras i att spelet 

Counter-Strike ligger under den genren. Ett spel Sverige har varit framgångsrika inom under 

en lång tid. Vi har flera organisationer som presterat bra i tävlingar under perioden 

2015-2019 så som Fnatic och Ninjas in Pyjamas. En profil som det skrivits mycket om är 

också Emil “HeatoN” Chritensen som tidigare varit världsmästare inom spelet. Han deltog 

även i programmet “Mästarnas mästare” som sändes på SVT. Sverige har alltså en lång 

historia i Counter-Strike och länge varit framgångsrika inom spelet. Det spelas även 

turneringar i Sverige där vi har vår alldeles egen liga som kallas “Svenska Elitserien CS:GO”. 

Den geografiska närheten och det sensationella genom framgångsrika resultat i stora 

turneringar har varit starkt bidragande till att actionspel är den genren medierna valt att skriva 

mest om. Med en elitkälla som Emil “HeatoN” Christensen fyller man även upp 

nyhetskriteriet “Elitkällor” som används för att locka läsare.  
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Det som sticker ut mest i diagrammet är att man i mer än hälften av artiklarna inte skriver om 

någon spelgenre. Man väljer att skriva om e-sport utan att gå in på specifika spel. Det gör att 

man rapporterar om ämnet mer allmänt där olika evenemang hamnar i blickfånget istället. 

Baserat på citatet från SVT:s projektledare Ola Gerhardsson om SVT:s syn på sin roll inom 

e-sporten, att deras ansvar är att bredda intresset och rikta sig till den publik som inte är insatt 

så är det rimligt. Man låter e-sportssajterna ta hand om att skriva om resultat eller andra saker 

som händer inom ett specifikt spel. Istället skriver de rikstäckande medierna om e-sport 

utifrån ett samhällsperspektiv, därav att huvudämnen som “evenemang”, 

“Riksidrottsförbundet” och “utbildning” är vanligt förekommande och handlar inte om 

specifika spel. Att man inte skriver om specifika spelgenrer kan också förklara sig i att man 

vet vilken publik man har och att de inte är intresserade. Kunskapen och attityden finns inte 

där för att man ska rapportera mer ingående om vissa spel. Redaktionerna måste i viss mån ge 

vad publiken vill ha, menar Håkan Hvitfelt och det finns tendenser att det påverkat 

nyhetsprocessen när det handlar om rapporteringen kring e-sport. 

 

9. Slutsatser och slutdiskussion 

 

Syftet med studien var att undersöka hur jämställdheten, nyhetsvärderingen och gestaltningen 

av e-sporten såg ut i tre olika typer av medier.  

 

Om vi börjar att titta på jämställdhet så var rapporteringen i linje med vad tidigare studier 

visat. Det är en ojämn fördelning mellan könen inom sportjournalistiken överlag och även i 

e-sporten och rapporteringen därifrån. Kvinnor får mycket mindre plats och var huvudperson 

i ungefär var tionde artikel. Frånvaron av kvinnor gör att mansdominansen cementeras. Enligt 

genussystemet så är det ett problem med att kvinnor som nyhetssubjekt är underrepresenterat. 

Kvinnors erfarenheter och perspektiv kommer i skymundan. Här kan e-sportsrapporteringen 

bli mer jämställd för att välkomna fler kvinnor in i sporten. Däremot fanns ingen tydlig 

skillnad hos de olika medierna.  
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Det finns en stor skillnad när det handlade om vilka som fick skriva artiklarna. Hos SVT som 

är ett public service-företag så var ungefär hälften kvinnor och hälften män, att jämföra med 

Aftonbladet och Dagens Nyheter där det var betydligt färre. En markant skillnad som går att 

förklara med att SVT har i uppgift att bedrivas utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Vilket de 

andra inte har.  

Ett annat resultat var att kvinnor i mycket högre utsträckning skriver om just kvinnor och att 

män skriver nästan bara om män. Enligt en tidigare studie så förväntas kvinnor vara 

intresserade av damidrott och det är därför kvinnor oftare får rapportera om kvinnor (Bjurner, 

2015). Resultatet stödjer den tesen.  

 

När det handlade om nyhetsvärdering och gestaltning så var det tydligt från redaktionerna att 

e-sporten kategoriseras som en sport. Nästan hälften (46 procent) av alla artiklar hamnade 

under sportkategorin och resten fördelades mellan flera olika kategorier med lägre 

procentandel.  

 

Olika huvudämnen togs i upp samband med artiklarna och när man skrev om e-sport så fanns 

det mycket olika saker att skriva om. Det som stack ut mest vad att man skrev om olika 

evenemang eller tävlingar som anordnades framförallt i Sverige. Helt enkelt planerade 

händelser som man inom sportjournalistik ofta rapporterar kring. Här liknar rapporteringen 

inom e-sport den traditionella sportrapporteringen. Det som däremot sticker ut lite för just 

e-sport var att Riksidrottsförbundet fick vara huvudämnet i många artiklar. Debatten kring 

om man skulle få bli medlem eller inte pågick under flera år och var något alla medier 

rapporterade om. Den kampen pågår än och att man inte får vara med på grund av 

anledningar som att det inte är tillräckligt fysiskt eller att det pågår våld i spelen är något 

andra sporter inte problem med. Det är ovanligt och kontroversiellt, ämnet uppfyller vissa 

nyhetskriterier och därför rapporterar man om det.  

 

Ett annat nyhetskriterie som var mycket viktigt var geografisk och kulturell närhet. När det 

skrivs om e-sport så är det viktigt att det finns en koppling till Sverige. Det kunde handla om 

ett evenemang som anordnades i Sverige eller person från landet som presterade bra 

någonstans ute i världen. Den svenska kopplingen är otroligt viktig för att det ska vara värt att 

skriva om e-sport och sett till att 82 procent av alla artiklar har något svenskt i blickfånget så 
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är det nästan ett krav för att det ska vara värt att publicera. Helt enkelt, för att publicera om 

e-sport så krävs det att många nyhetskriterier uppfylls. Då människor som redan är insatta 

inte håller till på medierna som är analyserade i studien så är deras uppgift istället att försöka 

bredda intresset för den publik som inte är insatt.  

 

E-sport framställdes främst som sport/idrott i artiklarna. Nästan hälften (48 procent) av 

artiklarna och det beror till stor del på att det är sportjournalister som skriver artiklarna som 

publiceras under sportkategorin. Som vi tidigare såg så är det oftast där artiklarna hamnar och 

därför är det inte konstigt att e-sport skrivs om som en sport. E-sporten är organiserad på 

liknande vis som vanliga sporter som till exempel fotboll eller ishockey. Det finns 

organiserade lag som deltar i olika serier, turneringar eller mästerskap vilket gör att det blir 

enkelt att skriva om e-sport på samma sätt som fotboll eller ishockey.  

 

I många fall framställs e-sporten som en samhällsfråga. Detta går i linje med vad tidigare 

forskning visat. Man vill rapportera om det utifrån ett makroperspektiv vilket kan förklaras i 

att medierna har en viss målgrupp. Att diskussionen kring om e-sporten ska vara en sport 

eller inte drar till sig uppmärksamhet från de som redan är insatta och även dem som kanske 

inte har så bra koll. Det finns ett allmänintresse där och därför skrevs det mycket om det 

potentiella medlemskapet hos Riksidrottsförbundet och det i sin tur skapade en metadebatt 

kring ämnet där representanter från båda sidor fick komma till tals. Eftersom att ett förbund 

som ingår i Riksidrottsförbundet får ta del av skattepengar så är ytterligare en faktor som gör 

att det är viktigt att det skrivs om detta.  

 

Det här ett nytt ämne för medierna att rapportera om och det finns få studier om hur det det 

rapporteras kring e-sport. Det är viktigt att detta breddas då det är växande bransch som är 

påväg att bli mycket stor i hela världen. Därför tycker jag att man ska fokusera på att titta på 

hur kvinnor porträtteras när de väl får uppmärksamhet. Klyftan finns där då det är en 

mansdominerad bransch men för att klyftan ska bli mindre så måste kvinnorna känna sig 

välkomna. När det rapporterades om kvinnor i artiklarna jag läste så pratades det mycket om 

trakasserier och genussystemet som ett problem. Valensen var även negativ. Detta kan vara 

intressant att titta på mer djupgående med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. Det är en 
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studie som välkomnas och förhoppningsvis kan en sådan ge en tydlig bild av hur kvinnor 

porträtteras inom e-sporten.  
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