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Sammanfattning 

E-sport är en ny och växande bransch, där allt fler företag och sponsorer ger sig in på området. E-sport är 

inte längre en hobby som bedrivs hemifrån utan ett fenomen som tagit sig in på de stora arenorna. I Sverige 

växer populariteten för den nya sportformen samtidigt som landet huserar många professionella spelare och 

lag. 

 

På senare tid har de svenska TV-mediekoncernerna: SVT, TV4 Gruppen och MTG, visat ett ökat intresse för 

branschen och påbörjat sina egna e-sportsatsningar där de sänder matcher, rapporterar från evenemang och 

har en allmän bevakning. 

 

Syftet med denna undersökning är att utreda hur koncernerna satsar på e-sport, vilka utmaningar de står inför 

och hur de önskar etablera sig på marknaden. Frågan som är ämnad besvaras är: Hur ser e-sportsatsningarna ut 

hos de stora svenska TV-mediekoncernerna? För att besvara denna fråga har en kvalitativ studie genomförts. 

Personer med koppling till respektive koncerns e-sportavdelning har intervjuats, med MTG som undantag. 

Trots flertal försök fick vi aldrig kontakt med deras e-sportansvarig. Däremot är MTG med i undersökningen 

då intervjuobjekten kunde utifrån deras vetskap och tankar ge oss en inblick i MTGs verksamhet. 

 

Vi fann att TV-mediekoncernerna är i en avslutningsfas av deras initiala satsningar. Alla tre kanaler har provat 

på olika tillvägagångssätt och delvis kommit fram till att en bredare förståelse om e-sport internt inom 

företaget är viktigt för utvecklingen. 

 

Undersökningen har visat att de utmaningar som uppstått till stor del handlat om att hitta en balans för att 

locka både kärn- och kantpublik. Något som skulle kunna lösas med samarbeten från olika håll av branschen. 

  



 
 

Abstract 

E-sport is a young and growing industry where an increasing number of businesses and sponsors are entering 

the field. E-sport is no longer a hobby pursued from home but a phenomenon that has made it into the big 

arenas. This new form of sport is widely popular in Sweden; the country is also home to many professional 

players and teams.  

 

Recently, the Swedish television media groups: SVT, TV4 Group and MTG, showed an increased interest in 

the industry and commenced their own e-sport venture where they broadcast matches, report from events 

and have a general coverage of e-sports.  

 

The purpose of this study is to investigate how Swedish TV syndicates are investing in e-sports, what 

challenges they face and how they wish to establish themselves on the market. The question intended to be 

answered is: How do the Swedish TV syndicates thrive their e-sport venture? A qualitative study was conducted, in 

which people associated with each syndicate’s e-sport venture were interviewed, except MTG. Despite several 

attempts, their e-sport manager could not be reached. However, MTG is included in the study to some 

extent. This is due to the fact that the interviewees could, based on their knowledge and thoughts, give insight 

in MTG’s business.  

 

We found that the TV media groups are in a final phase of their initial investments. All three channels have 

tried different approaches and partly concluded that a broader understanding of e-sports internally is essential 

for further development.  

 

The investigation has shown that the challenges that have arisen largely have been about finding a balance in 

order to attract both the core and edge of the audience. A possible solution for this could be to encourage 

cooperation between various quarters of the industry.  
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Termförklaringar 

 

E-sport 
E-sport är ett begrepp för elektronisk sport.  

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

the use of information and communication technologies.” (Wagner 2006, p.3) 

 
Linjär-TV 
TV-program utsända till TV-mottagare enligt TV-tablå. 

 

CES- Community e-sportstudios 
E-sportnischade, community drivna studios som sänder, arrangerar och kommenterar tävlingar. 

 

Webb-TV 
“Webb-TV definieras som ”rörlig bild” (ej bildspel) och visas i någon form av inbäddad  

mediaspelare på webb-sidor som spelas upp i en webbläsare. Webb-TV distribueras via streaming.  

Begreppet rymmer också Webb-klipp som är kortare inslag eller videoklipp på webbsidor,  

exempelvis videobloggar och trailers. Webb-program innefattar längre produktioner och hela  

program.“ (Webb-TV 2013)  

 

Kärnpublik 
Kärnpublik är den del av tittarna som är mest insatta i sändningsinnehållet. Dessa individer vet hur spelet 

fungerar, vad allt gör och är bekanta med deltagarna och programledarna. Ofta utövar kärnpubliken själv 

spelet som sänds.  

 
Kantpublik 
Kantpubliken är den del av tittarna som endast är lite intresserade av sändningsinnehållet. De har ingen 

djupare förståelse för spelets mekanik och händelseförlopp. 
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1 Inledning 

Detta kapitel inleds med en bakgrund till e-sport. Därefter beskrivs syftet med undersökningen följt av en problemformulering 

och avgränsningar. 

  

1.1 Bakgrund 

I mitten av augusti 2013 stod ett svenskt e-sport-lag, Alliance, uppe på scenen i Benaroya Hall i Seattle. De 

hade precis tagit emot en check värd drygt 9 miljoner kronor efter att ha vunnit en turnering i datorspelet 

Dota 2. Turneringens totala prissumma om 2,87 miljoner dollar slog då rekordet för största prissumman för 

en turnering i e-sportens historia. Finalmatchen hade över 1 miljon unika tittare (Makuch 2013a). 

 

De senaste åren har e-sport vuxit enormt. Turneringarna blir större och prispotterna lika så. Tittarsiffrorna 

ökar i samma takt och communityn expanderar. På senare tid har svenska mediekoncerner så som SVT, TV4 

Gruppen och MTG visat ett ökat intresse för branschen och haft sändningar från e-sportevenemang bland 

andra världens största digitala festival, Dreamhack ("E-sport i SVT kommer växa" 2012).  

  

Vad är e-sport (elektronisk sport)? Termen användes för första gången år 1999 av Mat Bettinson i ett 

pressmeddelande i samband med lanseringen av OGA (Online Gamers Association) då han jämförde 

traditionell sport med e-sport (Wagner 2006). E-sport har väldigt stora likheter med traditionella sporter som 

fotboll och friidrott men skiljer sig på det vis att den utförs digitalt med datorer som redskap precis som 

skidåkare har skidor och som hockeyspelare har klubba och skydd. 

  

Idag sker den klara majoriteten av e-sportsändningarna via internet utav mindre e-sportstudios med ett fåtal 

personligheter som blivit välkända ansikten i communityn. 2012 blev Sverige andra landet i världen efter 

Korea att sända e-sport via linjär-TV (Hällgren 2012). Detta i samband med att respektive TV-mediekoncern 

inlett satsningar tyder på en växande bransch. 

 

1.2 Syfte 

Att e-sporten växer är ett faktum. En given följd av detta är att en ny marknad öppnas och nya 

affärsmöjligheter presenteras. Vår undersökning bygger på att utreda hur svenska TV-mediekoncerner såsom 

SVT, TV4 Gruppen och MTG tar tillvara på denna expansion och hur de önskar etablera sig på marknaden, 

samt vilka utmaningar de stött på och står inför. E-sporten visar potential att få en betydande roll inom 

framtidens media. Det faktum att denna frågeställning aldrig besvarats tidigare, branschen tillväxtgrad, 

potential och unga ålder ligger som grund för denna undersökning.  
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1.3 Problemformulering 

Hur ser e-sportsatsningarna ut hos stora svenska TV-mediekoncerner?  

  

1.3.1 Delfrågor 

 Varför har koncernerna valt att satsa på e-sport? 

 

 Hur ser varje koncerns tillvägagångsätt inom e-sport ut? 

 

 Hur planerar koncernerna att utforma sitt sändningsinnehåll samt utsändningsmetoder? 

 

 Vilka utmaningar står de inför samt vad är deras roll i branschen expansion? 

  

  

1.4 Avgränsningar 

 

Undersökningen kommer avgränsas till de tre stora mediekoncernerna SVT, TV4 Gruppen och MTG. Fokus 

kommer riktas till deras TV-kanaler SVT, TV4 och TV6 samt webb-tv-tjänsterna dessa erbjuder. Denna 

avgränsning görs då vi vill inrikta oss på liknande bolag som redan börjat göra satsningar inom området. SVT, 

TV4 Gruppen och MTG är idag bland de större mediekoncernerna som sänder både linjär- och digital-TV. 

De är väl etablerade och visar på stort intresse för e-sport som nytt och växande fenomen. 
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2 Teori 

I litteraturgenomgången kommer nödvändig information för undersökningen att förklaras. Inledningsvis kommer e-sport 

förklaras samt vilka olika spel som främst representerar e-sport. Därefter beskrivs de olika plattformar, evenemang och 

turneringar där e-sport visas för åskådare. Avslutningsvis redogörs relevant tidigare forskning. 

  

2.1 Presentation av e-sport 

Så länge som datorspel existerat har individer sett möjligheter för tävling i spelen. Till en början tävlade man 

om så kallade “highscores”, det vill säga vem som kunde uppnå högst poäng. Spelen var alltså singleplayer 

eftersom de tävlande inte möttes i själva spelet. Dessa spel kallades för arkadspel och var väldigt populära 

under 1980-talet. Redan 1982 gjordes det första försöket att sända arkadspels-tävlingar i TV, detta i USA i ett 

program under namnet Starcade. Programmet sändes i 133 avsnitt under en två års period (Borowy 2012).  

  

Datorspelstävlandet som dominerar idag är till skillnad från arkadspel fokuserat på möten mellan tävlande 

inuti själva spelet. I och med internets framväxt och den hårdvaruutveckling som skedde under 90-talet i 

datorer blev detta genomförbart. Det blev möjligt att utmana andra spelare från en personlig dator i hemmet 

via internet. E-sporten visar därmed på två olika eror: arkad-eran och internet-eran (Lee & Schoenstedt 2011). 

Som tidigare nämnts förekom termen e-sport för första gången 1999 och sedan dess har utvecklingen tagit 

ordentlig fart. I Sydkorea använde 21.4 % av internetanvändare sina datorer till datorspel och e-sport. Enbart 

sex år senare, 2006, var denna siffra 55.5%. Inte nog med att andelen mer än fördubblats, antalet 

internetanvändare ökade under samma period från 19 miljoner till 34 miljoner användare (Jin 2010). I boken 

Korea’s Online Gaming Empire berättar Jin om hur e-sporten är en klar blandning av onlinespel, media och 

sport och blir därmed till en primär del i den digitala marknaden. Något som gör e-sport klart intressant för 

mediebolag att satsa på. 

  

I denna undersökning kommer följande definition av e-sport att tillämpas: 

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

the use of information and communication technologies.” (Wagner 2006, p.3) 

Översatt till svenska definieras e-sport som ett område av sportaktiviteter där människor utvecklar och tränar 

mentala eller fysiska-förmågor för användning av information och kommunikationsteknologier. 

  

Det finns en del olika genres av datorspel som är populära inom e-sport. De tre största, som denna 

undersökning fokuserar på eftersom det är dessa som TV-bolagen satsar på, är Real Time Strategy (RTS), 

Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) och First Person Shooter (FPS). 
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RTS-spel spelas från ett fågelperspektiv där spelaren har kontroll över enheter och byggnader i ett begränsat 

område. Genom taktiska beslut och åtgärder går det ut på att besegra motståndaren som startar med samma 

förutsättningar. Ett känt RTS-spel är StarCraft 2 (Real-time strategy 2014).  

 

MOBA-spel är en under-genre till RTS. Samma fågelperspektiv används i dessa spel däremot kontrollerar 

spelaren endast en enhet och matcherna utövas av två lag mot varandra där varje lag kan innehålla fler än en 

(1) spelare, men oftast fem (5). Spelen går sedan ut på att lagen ska försöka ta över den andras bas. Två kända 

MOBA-spel är Dota 2 och League of Legends (MOBA 2014).  

 

FPS-Spel en helt egen genre av datorspel. Dessa spelas ur ett första persons perspektiv där endast händer och 

vapen syns, som om en kamera skulle filma från spelarens huvud. I periferin syns spelares status såsom 

pengar, energi och bepansring samt information relevant för varje enskilt spel såsom en radar eller karta 

(First-person shooter 2014). 

  

2.2 Spelen 

Utifrån vilka spel som TV-bolagen har i sin e-sport satsning idag har vi valt att titta närmare på fyra spel. 

Dessa är Dota 2, League of Legends, StarCraft II och Counter-Strike.  

 

Dota 2 är ett MOBA-spel som har sitt ursprung i en hemmagjord modifikation av det klassiska spelet 

WarCraft III. Med en trogen och framförallt stor spelar-community flyttade den ursprungliga version, DotA 

(Defence of the Ancients), till Dota 2 år 2011 i samband med en stor introduktionsturnering, The 

International. I de allra flesta aspekter, är Dota 2 samma spel som originalet förutom att möjligheten för 

smidigare och mer stabilt online-spelande implementerats samt att grafiken uppdaterats signifikant. Dota 2 

har i genomsnitt 600 000 unika spelare dygnet runt (SteamGraph 2014). Spelet har som mest haft 1 miljon 

samtidiga tittare vilket skedde under turneringen The International 3 (Makuch 2013b). Sverige huserar ett 

antal professionella lag och spelare, det svenska laget Alliance anses som ett av världens bästa (JoinDOTA 

2014). 

  

League of Legends (LoL) är även det ett MOBA-spel mycket likt Dota 2. I både LoL och Dota 2 spelas 

matcherna fem man mot fem och inleds med att lagen väljer sina karaktärer ur en pool av drygt 100 unika 

hjältar. Det är dock vissa detaljer som skiljer spelen åt, såsom den grafiska representationen av spelets 

karaktärer, karaktärernas förmågor samt ett fåtal mekanismer i spelets utförande (What is League of Legends? 
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2013). LoL är framförallt stort i USA och Sydkorea men även i Europa. I slutet av 2013 hölls turneringen 

World Championship, finalen hade på sin höjd 8.5 miljoner samtidiga tittare (REDBEARD 2013).  

 

StarCraft II släpptes av Blizzard Entertainment 1998 och är ett RTS-spel i en Sci-Fi värld. Spelet blev snabbt 

det bäst säljande på marknaden (Staff IGN 1999). Sedan dess har spelet sålt 11 miljoner kopior och även en 

uppföljare har släppts, StarCraft 2 med bättre online-möjligheter och förbättrad grafik. Även i StarCraft finns 

det flera professionella spelare från Sverige. En av de mest kända är Johan ”NaNiwa” Lucches, idag rankad 

som nummer 25 i världen (GosuGamers 2014). 

  

Counter-Strike är ett FPS-spel som släpptes i sin originalversion 1999. Spelet är ett av om de allra mest 

populära förstapersonsskjutarspelen och har sedan 2000 varit ett ledande spel inom e-sport. I den kompetitiva 

scenen spelas matcherna fem mot fem oftast i ett bombdesarmering scenario under ett förbestämt antal 

rundor. Ena laget börjar gestalta terrorister vars uppdrag är att armera en bomb medan de andra agerar anti-

terrorister som alltså ska försvara. Efter halva speltiden skiftas rollerna och lagen antar motsatt roll (Counter-

Strike 2014). 

 

2.3 Evenemang och turneringar 

I e-sport, olikt vanlig sport, är det vanligt att flera turneringar sker parallellt med varandra arrangerade av olika 

sponsorer och e-sportstudios. Vanligt är att gruppspel och kval-matcher sker på distans över internet. Ett lag i 

USA kan alltså möta ett i Sverige från spelarnas egna hem. Däremot blir det allt vanligare att slutspel och 

finaler äger rum på så kallade LAN-event.  

 

Datorfestivalen Dreamhack är en svensk digital festival som enligt Guinness World Records blivit utnämnt 

till världens största sådana då festivalen utgjordes av 10 544 unika datorer år 2007 (Largest LAN party 2007). 

Det antalet har fördubblats till 2013 då Dreamhack Summer hade över 20 000 fysiska besökare och drygt 10 

miljoner unika tittare som följde evenemanget online (Dreamhack AB 2013). En enorm utveckling från att 

1994 varit 15 personer i en skolmatsal. Festivalen börjar bli så stor att Dreamhacks presschef Fredrik 

Nyström sagt att snart kan finalerna till festivalens turneringar komma att hållas i Globen (TT 2012). 

  

Under hela 2013 års Dreamhack sände SVT live från festivalen via SVT Play genom att sända matcher, 

framträdanden och intervjua deltagare (Dreamhack|SVT.se 2013). 
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2.4 Plattformar 

Nedan följer en kort genomgång av sändningstekniker, plattformar och de TV-kanaler som ingår i denna undersökning. 

2.4.1 Sändningstekniker 

Två intressanta begrepp för denna undersökning är webb-TV och linjär-TV. Webb-TV är en TV-sändning som 

sker via internet och går att se från enheter uppkopplade till internet, webb-TV kallas ofta för en stream. 

Linjär-TV är TV-sändningar som går via radiovågor och kräver en mottagare för att kunna beskådas. I Sverige 

använder de svenska TV-bolagen sig av både webb-TV, i så kallade “play”-kanaler, och linjär -TV. 

 

2.4.2 Twitch 

Twitch.tv är idag en världsledande video plattform och community för alla typer av spelare och spel. Allt från 

privata användare som sitter hemma och spelar till internationella professionella turneringar streamas via 

denna hemsida. Sidan har sammanlagt över 45 miljoner besökare varje månad där några av de populäraste 

spelen som sänds är LoL, Dota 2 och StarCraft II (All About Twitch 2014). Intressant för Twitch är att de 

har flera interaktionsmöjligheter. Bland annat har varje stream sin egen chatt där vem som helst kan skriva så 

länge de är registrerade på Twitch. Via denna chatt kan så kallade “polls” genomföras för att öka 

tittardeltagandet. En poll är fråga som kan besvaras av varje tittare genom att i chatten skriva förbestämda 

svar, ofta i stil med ”1 X 2”-frågor. Dessa egenskaper bidrar till att Twitch har en stark upplevelseekonomi 

(Seo 2013). Vidare huserar internet en handfull liknande plattformar så som Dailymotion och YouTubes 

livestreaming-tjänst.  

  

2.4.3 SVT 

Den första sändningen av e-sport av ett svenskt TV-bolag skedde 2010 av SVT på deras play-sida SVT-Play. 

Därefter dröjde det tills i juni 2012 då det första marksända sändningen av e-sport gjordes. Den genomfördes 

av SVT och var en livesändning av finalmatcherna från Dreamhack Open i Starcraft IIf. Sverige blev därmed 

det andra landet i världen att via marknätet visa e-sport.  

 

SVT har samlat sina e-sport sändningar och material på deras hemsida1. Hemsidan är uppbyggd likt en blogg 

där innehåll så som artiklar, videoklipp eller live-sändningar läggs ut (SVT e-sport 2014). 

 

Genom SVTs historia av e-sportsatsningar har de återkommande sändningar och reportage från Dreamhack 

och deras turneringar främst i spelet StarCraft II (SVT e-sport 2014).  

                                                      
1 E-sport: ”www.svt.se/esport/”. Hämtad 2014-04-25. 

http://www.svt.se/esport/


7 
 

 
Figur 1. Skärmdump av SVTs hemsida för e-sport. Hämtad 2014-04-25. 

 

2.4.4 TV6 

Den svenska kanal som visar på störst satsning är TV6. Nära på hela utbudet nås via deras hemsida2, som i 

dagsläget i huvudsak består av programmen The GD studio (GD), ASUS ROG DreamLeague (ARDL), 

CS:GO Invitational samt sex bloggar av framstående svenska spelare aktiva inom CS:GO, Starcraft II och 

Dota 2. GD, ARDL och CS:GO Invitational har alla koppling till e-sportfestivalen DreamHack som 

anordnas två gånger per år. Inför festivalen hålls turneringar, likt seriespel, varpå finalerna spelas över LAN 

på plats. Det är detta seriespel som dessa tre sändningarna täcker, GD och ARDL sänder båda Dota 2 med 

sändningsspråk som skillnad. GD sänder på engelska och ARDL på svenska. CS:GO Invitational har 

sändningar på svenska. TV6 har även haft en reality-serie om laget NiP – Ninjas in Pyjamas – där tittarna har 

fått följa laget och deras liv kring FPS-spelet Counter-Strike: Global Offense. 

                                                      
2 E-sport: ”www.tv6.se/esport”. Hämtad 2014-04-25. 

http://www.tv6.se/esport
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Figur 2. Skärmdump av TV6s hemsida för e-sport. Hämtad 2014-04-25. 

 

2.4.5 TV4 

TV4 började sin e-sport satsning 2013 (TV4 2013). Deras utbud nås på TV4:as hemsida3 . TV4 har främst 

haft ett samarbete med bland annat ComHem som de kallar för Svenska e-sportcupen. Där har de sänt olika 

matcher samt ett e-sportmagasin som de kallar för Rematch (Svenska E-sportcupen 2013). Förutom Svenska 

e-sportcupen har de även haft en mindre allmän bevakning på e-sportvärlden.  

 

 

Figur 3. Skärmdump av TV4s hemsida för e-sport. Hämtad 2014-04-25. 

                                                      
3 E-sport: ”www.tv4.se/e-sport”. Hämtad 2014-04-25. 

http://www.tv4.se/e-sport
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2.4.6 Community e-sport studios - CES 

Som tidigare nämnt sker större delen av e-sportsändningar i webb-TV via internet och ofta via plattformen 

Twitch. Evenemang och turneringar sänds till stor del av professionella e-sport studios som har egna kanaler 

på Twitch. Dessa studios är ofta startade av spelare själva och har i och med e-sportens tillväxt blivit 

heltidsjobb (Hein & Davey 2012).  

 

2.4.7 Upplevelseekonomin 

Pine och Gillmore (1998) diskuterar att det värde som skapas av företag och marknader har gått från att först 

handla om kvalitén på råvaror till standardiserade varor till tjänster och nu senast till minnesvärda upplevelser. 

Detta är något det valt att kalla för “the Experience Economy” vilket översätts till upplevelseekonomin. Denna teori 

går att applicera på e-sport då större delen av sändningar sker via internet där möjligheter för interaktion och 

samhörighet är betydligt större än i traditionell TV vilket anses bidra till en bättre upplevelse (Seo 2013).  

  

2.5 Tidigare forskning 

I och med att e-sporten ännu är ett ungt fenomen har forskare endast börjat skrapa ämnet på ytan med de 

undersökningar som gjorts hittills. I en studie av Robert Hein undersöks hur e-sportens marknad gått från att 

vara en stängd community till en framgångsrik och kraftigt växande nisch (Hein & Davey 2012, p.10). För att 

undersöka detta ställer Hein bland andra frågorna; “What is the mindset of the e-sports community towards external 

companies joining the segments?” och “What is the current market situation, and can we deduce the growth potential?” Vi ges 

ett flertal relevanta frågeställningar vars svar väl passas in i denna undersökning om svenska planer inom 

branschen. I sin slutsats svarar Hein på frågan hur e-sportcommunityn ställer sig till att externa företag 

engagerar sig i branschen. “Results from chapter 4 indicate that the e-sports community is generally very 

supportive regarding sponsors and e-sport organizations” (Hein & Davey 2012, p.88) 

 

2006 gjordes en numera ofta citerad uppsats av Michael G. Wagner där Wagner ämnar att främja en 

akademisk diskussion kring e-sport. Han betonar att en undersökning av denna form kommer att tillåta en 

utveckling av de nödvändiga verktyg som behövs för att skapa en optimerad framtid för branschen.  
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3. Metod 

I detta kapitel kommer de metoder som använts i undersökningen att presenteras. Inledningsvis förklaras valet av en kvalitativ 

metod samt intervjuernas upplägg. Därefter beskrivs den metod som ligger till grund för intervjufrågorna. Till sist presenteras 

intervjupersonerna samt en analys för hur resultaturvalet gjordes. 

 

3.1 Kvalitativ metod 

Valet av metod är beroende av frågeställningen. Kvalitativa undersökningar besvarar frågor som “hur” eller 

“vad”(LU n.d.). Problemformuleringen som ställs i denna undersökning är tydligt kopplat till sådana frågor.  

 

En kvalitativ metod utgår främst från respondenternas egna beskrivningar och synsätt genom öppna 

diskussioner medan en kvantitativ metod fokuserar på förutbestämda tankar, ofta i form av enkäter.  

 

Eftersom en kvalitativ undersökning strävar att vara öppen utan strikta styrningar av diskussionen och 

frågorna är det viktigt att den har en neutral utgångspunkt. Forskaren bör tänka på att formulera frågor som 

öppnar för diskussion. En risk med denna metod är något som kallas för intervjueffekten. Denna innebär att 

man som intervjuare kan uppfattas olika beroende på vem man pratar med beroende främst på kön, ålder, 

ursprung och religion (Newton 2010).  

 

3.1.1 Intervjuer 

Två semistrukturerade intervjuer har utförts. Syftet var att få insikt i hur TV-mediekoncernerna ser på e-sport 

och vad respektive kanal har för mål med sin satsning. 

 

Det förberedande arbetet inför intervjuerna byggde på att skriva relevanta frågor för undersökningens 

frågeställning. Frågorna grupperades efter tema; allmänt e-sport, tittare, teknik och sändningar samt 

marknadsföring. Frågorna kan hittas i bilaga 1.  

 

Då frågorna var klara skickades en intervjuförfrågan per e-mail till TV6, TV4 samt SVT. Utskicket gick till 

TV-kanalernas allmänna inkorg eftersom endast dessa fanns publicerade. Tid och plats för intervjuerna 

bestämdes samt att förfrågan om att få spela in intervjuerna framfördes. Intervjuerna spelades in med en 

smartphone. Efter respektive intervju transkriberades dessa då undersökningen bygger på det som sades. 
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Transkriberingen gjordes med hjälp av onlinetjänsten otranscribe4 där en ljudfil laddas upp varpå användaren 

med hjälp av kortkommandon kan styra ljudets uppspelningshastighet, start och stopp samt spolning. 

 

3.1.2 Semistrukturerade kvalitativa intervjuer 

Den intervjuform denna studie tillämpar är av semistrukturerad uppbyggnad. Detta innebär att intervjuerna 

har en förbestämd mall som intervjun ska hålla sig inom för att kunna erhålla så mycket relevant information 

som möjligt (Newton 2010). Denna mall är definierad av både diskussionsfrågor och teman rörande ämnet. 

Inom mallen får intervjun röra sig fritt men om samtalsämnet rör sig utanför ska försök göras för att förflytta 

samtalet tillbaka inom gränserna.  

 

3.2 Intervjufrågor 

För att vara väl förberedda inför intervjuerna har en observation av SVT, TV4 och TV6 hemsidor samt en 

litteraturstudie utförts. På grund av e-sportens unga ålder finns det en begränsad mängd publicerat material, 

framförallt inte i undersökningens riktning. Som komplement till detta utgjordes därför en del av metoden av 

att granska kanalernas hemsidor och Play-tjänster för att undersöka deras respektive satsningar och mål.  

Den relevanta litteraturen som undersökningen tar upp för att kunna besvara problemformuleringen har 

hittats genom olika plattformar och metoder. 

 

Det har även genomförts en litteratursökning på KTHB Primo och Google Scholar där sökorden ”eSport”, 

”eSport broadcast”, ”eSport gaming” och “eSport television” användes. Det gav flera intressanta resultat som använts i 

undersökningen. Vidare användes en metod som kallas kedjesökning där de artiklar som referat till och från 

en artikel undersöks för att konstatera om de är relevanta eller ej. Även via denna metod hittades intressant 

litteratur. Ett problem var att mycket av det som hittades handlade till stor del om vad det innebär att vara en 

professionell spelare vilket inte hör till undersökningsområdet.   

 

De tre mediekoncernernas egna hemsidor och intervjuer har också undersökts för att hitta intressant 

information till studien. Även de olika spelen och dess utvecklares hemsidor har granskats. 

 

                                                      
4 www.otranscribe.com  

http://www.otranscribe.com/
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3.3 Intervjupersoner 

För att hitta intervjupersoner skickades ett e-mail ut till respektive TV-mediekoncerns avdelning för e-sport. 

Detta då ansvarig person ej fanns publicerat på deras hemsidor. I utskicket ombads mottagaren att hjälpa oss 

komma i kontakt med en person av intresse för undersökningen. Detta ledde till att vi kom i kontakt med två 

personer. Joakim Sandberg som arbetar på SVT Umeå som allmän-TV-chef och arbetar med förutsättningar 

för att program ska fungera på uppdrag av en programledning i Stockholm. Sandberg har e-sport som bisyssla 

som en del i hans tjänst. Jesper Englin fick förfrågan vidarebefordrat till sig från TV4. Idag är han e-

sportutvecklare på ungdomsförbundet Sverok men har tidigare via produktionsbolaget Press-2-Play arbetat 

med e-sportinnehållet på TV4 och har innan dess SVT. Englin har alltså aldrig varit direkt anställd på TV4 

eller SVT, utan varit inhyrd. 

 

Ingen respons kom däremot från MTG och eftersom deras satsning upplevs som störst gentemot TV4 och 

SVT försöktes kontakt tas via andra kanaler. Efter intervjun med Englin tipsade han om en vän som arbetar 

på MTGx. MTGx är en division inom MTG vars fokus ligger inom digital underhållning. Ett e-

postmeddelande skickades till vännen men den tillfrågade återkom aldrig med något svar. Då skrevs ett 

meddelande via sociala medier på MTGx Facebook-sida. Personen som svarade satte oss i kontakt med 

samma vän genom att skicka ett e-postmeddelande till honom kopierat till oss. Då inte heller denna metod 

gav ett lyckat utfall, har vi inget resultat direkt från MTG. Däremot förekommer MTG, och därmed TV6, 

ändå i vår undersökning baserat på materialet inkommit från intervjuerna med Englin och Sandberg. Detta 

material är inga fakta men i och med Englin och Sandbergs mångåriga erfarenhet i branschen samt vår 

förundersökning, diskuteras MTG i resultatet samt vidare i diskussionen. 

 

3.4 Analys 

Givet problemformuleringen och observationerna av TV-koncernernas e-sporthemsidor konstruerades ett 

resultat som bäst besvarar problemet samtidigt som irrelevant information sorterades bort. Detta gjordes 

genom att intervjuerna lyssnades igenom och transkriberades. Ur undersökningens intresse sorterades de mest 

relevanta delarna ut och presenteras numera i resultatet. 
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4 Resultat 

I detta kapitel kommer de resultat som erhållits från intervjuer presenteras.  

 

Intervjun med Englin utfördes den 24 mars 2014 på Sveroks kontor i Stockholm och intervjun med Sandberg 

ägde rum den 26 mars 2014 på SVT:s huvudkontor i Stockholm. Intervjuerna följden den mall av frågor som 

vi tidigare konstruerat. Englin och Sandberg fick svara fritt på alla frågor och följdfrågor. Nedan följer det 

resultat som vi anser är mest relevant för denna undersökning. De fullständiga intervjuerna finns 

transkriberade i bilaga 2 och 3. 

 

Vad är e-sport enligt dig? 

Jesper Englin, Sverok: 

Enligt Englin är e-sport en tävlan i TV och datorspel. En viktig faktor för att ett spel ska klassificeras som e-

sport är att ett allmänintresse finns och därmed en publik som tittar på matcherna. Det ska även finnas 

moment i spelet som till så stor del som möjligt är skicklighetsbaserade och så lite som möjligt 

slumpbaserade. Det finns därmed en del spel som blir svåra att säkerställa huruvida de bör klassificeras som 

e-sport eller ej. Vidare menar Englin även att spelets uppbyggnad samt att det många finnas eller skapas en 

community och ett allmänintresse runt spelet är ytterligare hörnstenar. Om ett spel lyckas genera en 

community och det finns pengar i spelet ökar dess livslängd genom att spelare kan tävla, få prispengar och 

publiken behåller sitt intresse.  

 

Joakim Sandberg, SVT: 

E-sport kan definieras på flera olika sätt. Enligt Joakim Sandberg är det: 

”…en sport egentligen någonstans mellan schack och någonting fysiskt. Alltså just den 

här förmågan som de som är duktiga inom e-sport på att liksom absolut intellektuellt vara 

otroligt snabba och strategiska och taktiska och beslutsmässiga…” 

Utöver att vara snabbtänkt är e-sportare samtidigt väldigt snabba i sina fingrar med kort reaktionstid. Vidare 

hänvisar Sandberg till en diskussion Riksidrottsförbundet har huruvida e-sport kan klassificeras som en sport 

eller ej. En diskussion som ledde till överenskommelsen om att e-sport faktiskt bör klassas som sport. Om 

sportens utförande jämförs med andra sporter finns många likheter. E-sport är inte lika fysiskt som till 

exempel hockey. Men kräver precis det som krävs i alla sporter. Ett tydligt samarbete mellan hjärna och 

kropp.  
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Varför är e-sport så stort i Sverige? 

Jesper Englin, Sverok: 

Englin börjar med att beskriva Sverige som ett land gjort för att spela datorspel. Han säger att en blandning 

av flera faktorer bidrar till att datorspel är så populärt. Dessa är de långa mörka vintrarna, att svenska 

universitet tidigt fick stabila internetuppkopplingar och inte långt efter även allmänheten. Vidare talar han 

också om att många kunde tidigt leasa datorer från deras företag istället för att lägga stora summor pengar på 

en egen. Den sista ingrediensen menar han är att vår levnadsstandard tillåter att man kan spendera flera 

timmar om dagen till nöje. 

 

Joakim Sandberg, SVT: 

I Sverige har vi många mörka timmar och det är inte ovanligt med tråkiga väder. Vi fick tidigt 

internetuppkoppling i hemmet och därmed också datorer. Vi har länge även haft spelkonsoler hemma samt 

att vi utvecklat en stark speltradition. Sverige har och är, trots sin lilla storlek, starka i alla typer av spel. Inte 

bara digitala spel utan givetvis de traditionella sporterna som hockey, fotboll och större delen av de 

Olympiska grenarna. Sandberg anser utöver detta även att vår styrka och vårt driv inom det svenska 

spelundret har med unga, duktiga och lyhörda ingenjörer att göra. Att de är involverade i denna sanning och 

följer med i populärkulturen som uppstått. 

 

Varför har ni, SVT, valt att satsa på e-sport? Hur togs det beslutet? 

Joakim Sandberg, SVT: 

”Om alla; för alla” är enligt Sandberg SVT:s uppdrag. I och med public service så ska SVT vara en kanal för alla 

intressen i samhället. SVT har genom historien varit lyhörda och på jakt efter de intressen som samhället velat 

ha. Därmed menar Sandberg att beslutet om att satsa på e-sport var enkelt att fatta. Man såg ett fenomen som 

växer upp. Egentligen skulle SVT kunna hoppa på vilket nytt växande fenomen som helst och därför är just 

e-sport inget unikt. Utan just att samhället visat intresse för detta nya var det som gjorde att satsningen 

påbörjades. E-sport är ur många aspekter en ganska enkel sportsändning. SVT:s största engagemang inom e-

sporten är samarbetet med Dreamhack. Ett samarbete som SVT tog initiativet till men samtidigt något 

Dreamhack då var mogna för. Idag producerar däremot Dreamhack otroligt mycket själva och har över 50 

stycken kameror runt om på eventet. Sandberg menar på att Dreamhacks produktion är utav OS dimensioner 

med den skillnaden att sändningen inte har lika många kablar ut från eventet utan har istället sitt huvudsakliga 

fokus mot den svenska publiken. 
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Hur kommer e-sport att utvecklas inom det närmaste åren? 

Jesper Englin, Sverok: 

Englin förklarar att man tidigare trott att e-sport höll på att slå igenom stort utan att det riktigt hände. 

Däremot menar han att detta stora genombrott har fördröjts och kommer hända inom en snar framtid. Detta 

eftersom e-sport håller på att bli accepterat i samhället som vilken kultur eller sport som helst. Englin säger 

också att det blir allt vanligare att större, seriösare sponsorer går in med pengar och på så sätt bidrar till att 

intresset för e-sport som bransch ökar. Han förklarar däremot också att det finns risker när större sponsorer 

blir delaktiga. Ifall det skulle visa sig att genombrottet inte kommer så snabbt som många hoppas och 

sponsorer börjar tvivla på investeringarna och därmed drar sig ur skulle e-sport ligga risigt till. 

 

Vidare talar Englin mer om hur “vår” generation är betydligt mer förstående för datorer överlag och detta 

kommer öka i kommande generationer vilket bidrar till e-sportens legitimitet. Han berättar i ett försök att 

förbereda sig för framtiden har personer inom e-sportbranchen i Sverige nyligen haft ett första möte där de 

försöker rama in den svenska e-sportbranchen vilket fram till nu aldrig har gjorts tidigare. 

 

Joakim Sandberg, SVT: 

Sandberg tror inte att e-sporten är på väg att slå igenom och bli riktigt stort, olikt många andra i branschen. 

Han menar att det är ganska lite som talar för att det plötsligt ska slå igenom men att det idag är en stigande 

kurva av aktörer, TV-bolag och media som försöker förhålla sig till e-sporten på olika sätt. Om dessa aktörer, 

framförallt de kommersiella bolagen, inte går med vinst på sin satsning tror Sandberg att e-sportens framtid 

ser desto mörkare ut. Framtidsinvesteringarna måste ge någon slags ”Return on investment”. Sandberg 

fortsätter med att poängtera att Dreamhack är de som kommit längst på detta plan. De ”satsar fantastiskt på 

att verkligen göra det otroligt offensivt.” Det krävs dock att lyckas få pengarna att gå runt och avlöna alla 

inblandade parter. Först då blir e-sport verkligen etablerad men där upplever Sandberg inte att branschen nått 

till ännu. 

 

Idag domineras e-sportsändningarna utav community e-sportstudios. Hur konkurrerar man mot 

dessa? 

Jesper Englin, Sverok: 

Englin berättar att det här är en av de svårare uppgifterna att ta sig an, hur och till vem ska man vända sig om 

man är en mainstream kanal frågar han sig själv. Att hitta en balans mellan att nå ut till “hardcore-nördar” och 

allmänheten är viktigt då endast “harcore”-spåret inte räcker till för vad dessa satsningar kostar enligt Englin. 

Det han tror är den rätta vägen att gå för TV-bolagen är att de ska ha en mer rotad känsla för vad e-sport är 

och vad det innebär. De måste alltså ha bra koll på folk inom e-sportscenen så att de kan göra bra 

profileringar av folk. Detta eftersom fans vill se stjärnorna på nära håll men också för de som bara är måttligt 
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intresserade av e-sport och tittar på det för att det är en intressant historia som berättas. Englin säger att detta 

är något han verkligen försökt göra i TV4s sändningar, att berätta en intressant historia för allmänheten 

samtidigt som man lyfter fram stjärnor som communityn vill se på nära håll. 

 

Vidare pratar Englin om målgruppen och säger att för de stora mediehusen är målgruppen alla som är 

intresserade av spel, inte bara datorspel. Däremot kommer han tillbaka till frågan om balansen mellan 

“hardcore” och allmänheten. Han säger att sändningarna inte får vara för ytliga men inte heller för 

inzoomade, ännu en balans att hålla. 

 

Joakim Sandberg, SVT: 

Alla de mindre casting studios är måna om att göra sin egen grej menar Sandberg. SVT har i sammanhanget 

inte heller några intentioner om som auktoritärt mediehus tvinga sig in i ett samarbete. Istället önskar de visa 

sig lyhörda och villiga att diskutera ifall ett samarbete med SVT skulle vara av intresse. Sandberg kallar dessa 

CES för aktörer i en gräsrotsrörelse men är inte säker på att de kommer förbli på det viset. Istället gissar 

Sandberg på att dessa gräsrotsaktörer kommer sugas upp av de stora kommersiella aktörerna. Något som är 

väldigt positivt. Detta medför mer kapital att arbeta med och stora mängder hjälp med att få sändningarna 

mer professionella varpå Sandberg tror att vi snart kommer få se e-sportprofiler som morgondagens TV-

stjärnor. 

 

Våra förundersökningar visade att det är vanligare att mindre community drivna företag har 

sändningar från e-sportevenemang och inte stora mediehus. Samt att det i stort sett är Korea och 

Sverige som överhuvudtaget har sändningar via större mediehus. Vad är fördelarna och nackdelarna 

med det? 

Joakim Sandberg, SVT: 

I USA kliver större aktörer in på allvar numera och Twitch håller på att värderas till himmelen för sin 

plattform. I Sverige kliver MTGx in med mycket mer pengar och med större globala visioner vad SVT har 

kunnat göra. Sandberg säger att han själv en av de som slogs för att e-sport skulle börja sändas via broadcast 

och därmed bli mer etablerat och legitimerat genom att ligga på vanliga sändningstider där det idag är hög 

konkurrens. När man lyckas integrera e-sport i traditionell broadcast menar Sandberg att det framförallt 

innebär en otrolig bekräftelse för de yngre utövarna. Unga, främst män, vars fäder aldrig brytt sig om deras 

intresse och endast sett tiden som bortkastad får nu lite tyngd i sin sak. Att de då kan peka på att SVT sänder 

från e-sportevenemang legitimerar på ett helt nytt sätt. 
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De flesta sändningarna sker på webb-TV, varför? Webb-TV medför möjligheter för interaktion men 

varför utnyttjar inte ni det till skillnad från till exempel Twitch? 

Jesper Englin, Sverok: 

Det finns en poäng att inte sända via webb-TV utan via linjär-TV påstår Englin. Han menar att linjär-TV 

legitimerar e-sport mycket mer, att även om inte en person är intresserad av e-sport kan de råka zappa förbi 

det och det skapar förståelse och medvetenhet. Förutom legitimiteten ser Englin flera fördelar att sända via 

webb-TV. Den första är att idag anpassar sig folk inte efter en TV-tablå. Istället vill man se på innehållet var 

som helst när som helst vilket blir möjligt med hjälp av webb-TV. Sen tror Englin att köra marksänt inte är 

relevant för målgruppen. Vidare finns stora möjligheter för interaktion som Englin tror är viktigt men säger 

också att de än så länge inte är så bra på det. Anledningen till detta är enligt honom att satsningarna inte varit 

helt strategiskt genomarbetade. De har känt att e-sport är något de måste var med på och inte tänkt igenom 

alla beslut. Däremot påpekar han att TV6 lyckats mycket bättre på denna punkt. Han uppfattar att de har en 

mer grundad förståelse för e-sport och en långsiktig strategi. 

 
Joakim Sandberg, SVT: 
Webb-TV öppnar upp till större interaktivitet. Tittaren kan till exempel se på sändningen och samtidigt delta i 

en chatt med övriga tittare. Traditionell broadcast däremot är för de flesta fortfarande en stängd värld. 

Tittarna blir matade på ett annat sätt. Däremot medför TV bättre kvalité, på bild såväl som ljud. En ytterligare 

nackdel med traditionell TV är att det kan vara tekniskt komplicerat att sända e-sport via. E-sport medför ofta 

mer samtidig information på skärmen och på TV finns ett ”safe area” som ska hållas fri för att möjliggöra 

skalningar upp och ner i bildstorlek. 

 

En nackdel med SVT:s utbud på deras Play-tjänst är att det är brett och består av allt möjligt. Sandberg 

jämför då med Twitch och menar att de istället har allt möjligt men inom samma nisch. Twitch riktar sig mot 

en tydlig målgrupp och är skickliga på att ha en bra relation med spelcommunityn. Sandberg menar därmed 

att communityn känner att ”här är vi bland kompisar”. Något som skapar en naturlig känsla och 

uppmuntrar till interaktion med andra tittare. 

 

Hur fungerar det att sända på svenska? 

Jesper Englin, Sverok: 

Englin tycker att eftersom sändningar sker på svenska behövs en bredare bas att stå på för mediehusen 

eftersom urvalet är mycket mindre. Ytterligare förklarat menar han att man måste jobba med kontinuitet. Det 

är viktigt att skapa en vana hos tittarna, annars upplevs urvalet så litet. Att TV4 eller SVT har ett reportage en 

gång i månaden och att svensken då sätter sig och kollar på e-sport. Detta måste jobbas in hårdare med tiden 

jämfört med om man tar in en internationell sändning då innehållet kan sändas globalt och på så vis får tittare. 
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Långsiktigheten är ännu viktigare. Det finns mycket pengar i mediebranschen och de stora företagen måste 

vilja satsa på e-sport och få just denna långsiktiga kontinuitet. Detta är enligt Englin en nyckelfaktor för 

sändningar på svenska. Däremot är medlen ännu svåra att få loss då e-sport är så pass nytt.  

 

Joakim Sandberg, SVT: 

SVT gjorde en satsning att sända e-sport på svenska. En satsning som Sandberg förklarar inte alls blev väl 

mottagen av publiken första gången den genomfördes. Däremot vid ett senare tillfälle när SVT istället erbjöd 

sändningar på både svenska och engelska var acceptansen helt annorlunda. Sandberg poängterar emellertid att 

det är hur reportaget förmedlas som är det viktigaste inte lika mycket på vilket språk det görs på. Svårigheten 

är att lyckas fånga alla hörn av publiken, både kärnpubliken som kan allt om spelet men också kantpubliken 

som bara är lite nyfikna på. Språket blir extremt varierande beroende på vilken publik riktningen är emot. 

Lyckas kommentatorn tilltala alla vore detta såklart optimalt men det är få som är duktiga nog att lyckas med 

detta. 

 

Skiljer det sig hur ni jobbade på TV4 jämfört med SVT? 

Jesper Englin, Sverok: 

Den största skillnaden mellan de två var att SVT hade mindre direkt inblandning i vad de gjorde säger Englin. 

TV4 ville ha mycket mer kontakt med dem på produktionsbolaget. Han förklarar att kontakten med SVT 

bestod av en lista med punktar på vad de skulle göra åt SVT och när saker och ting skulle laddas upp och inte 

mycket mer. Medan TV4 hade betydligt mycket mer att säga. Englin berättar att de tittade mycket på hur det 

hela skulle vara mer publik-mässigt. Hur skulle studion se ut? Vilka kläder ska programledarna ha? Dessa 

typer av frågor ställde TV4. Englin säger att han upplevde TV4 som mycket mer detaljer. 

 

Vilka fördelar finns det med att TV-bolag sänder e-sport jämfört med att communityn sköter det? 

Jesper Englin, Sverok: 

Englin påstår att den absolut största fördelen är att e-sport legitimeras för omvärlden. Att kunna säga till sina 

föräldrar “titta e-sport går på TV, det här är grejer att hålla på med, man kan till och med bli proffs på det” är 

viktigt enligt Englin. TV-bolagen städer även upp e-sport säger han. Det är inte helt ovanligt att prispengar 

inte delas ut som lovat och att spelare beter sig illa och inte är tillräckligt medietränande förklarar Englin. 

 

Vad har ni för framtida planer, kort och långsiktigt? 

Joakim Sandberg, SVT: 
Kortsiktigt planerar SVT att bibehålla sitt samarbete med Dreamhack och sändningarna från StarCraft 

turneringar. Den långsiktiga planen är att gärna hitta en ny aktör som kan vara gräsrotsaktör. Sandberg säger 

att SVT nöjer sig med ett stadigt samarbete och har inga planer på att bli dominerande på marknaden eller ta 
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mer plats än nödvändigt. Han menar vidare att om branschen växer ännu mer bland de kommersiella 

aktörerna kommer SVT inte längre att ha något att säga till om eftersom rättighetspriserna då kommer bli 

alldeles för stora.  
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5 Diskussion 

I detta avsnitt bedrivs en analys och diskussion kring resultatet i föregående kapitel. Detta sker i förhållande till frågeställningen 

och teori.  

5.1 E-sport i Sverige 

Underfråga: Varför har koncernerna valt att satsa på e-sport? 

Till frågan om varför e-sport är något som mediekoncerner i Sverige satsar på framgår det via intervjuerna att 

e-sportens framväxt ligger till grund. Som tidigare konstaterat har e-sport i Sverige expanderat den senaste 

tiden. Det råder inget tvivel om att organisationer och företag börjat ta e-sport på allvar. En naturlig 

utveckling av denna expansion är att nya, större företag och sponsorer ger sig in i branschen. Bland dessa 

hittar vi de svenska TV-kanalerna som ligger före många andra länders motsvarigheter. Utifrån intervjuerna 

uppfattar vi dessa satsningar och e-sportens popularitet i Sverige som resultatet av flera ingredienser. Den 

första handlar om samhället och den levnadsstandard som finns i Sverige. Både Englin och Sandberg menar 

att den moderna svenska levnadsstandarden har gett och ger oss möjlighet att tillbringa flera timmar om 

dagen till nöje. Detta i kombination med att Sverige tidigt gjorde satsningar inom IT har skapat ett stort 

intresse för datorer och datorspel. De båda förklarar även klimatet i Sverige som en bidragande faktor. Långa 

mörka vintrar menar de har ökat intresset för datorspel.  

 

Dessa omständigheter har skapat en utbredd datorspelskultur i Sverige och som, nämnt i teorikapitlet, format 

ett stort antal professionella spelare samt fött events och turneringar. Mediehusens satsningar kan tolkas som 

en produkt av e-sportens framväxt och popularitet i Sverige.  

 

5.2 Mediekoncernernas tillvägagångssätt 

Underfråga: Hur ser varje koncerns tillvägagångsätt inom e-sport ut? 

Det har noterats att organisationen för e-sport hos SVT respektive TV4, och även TV6, har skillnader. Englin 

som arbetat med de både SVT och TV4 gav oss en inblick i hur det såg ut. Han beskrev att TV4 hade till en 

början svårigheter att bestämma sig vad de ville göra inom e-sport samt hur detta skulle gå till. De hade inte 

undersökt och förstått e-sport på den nivå som hade behövts menar Englin. De förlitade sig för mycket på att 

det anlitade produktionsbolaget vilket gjorde satsningen svag antyder han. Däremot var de väldigt måna om 

att den visuella presentationen av sändningarna skulle vara i samma kvalité och i linje med TV4s övriga 

produktioner. De hade mycket kontakt mellan TV4 och produktionsbolaget gällande paketeringen av 

programmet, detta ofta på detaljnivå.  
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SVT hade ett annat tillvägagångssätt i sin satsning. Kommunikationen mellan produktionsbolaget och SVT 

var mindre frekvent jämfört med TV4. Däremot hade SVT en tydligare idé av vad de ville åstadkomma med 

projektet och vad Englins grupp skulle leverera. Detta eftersom SVT hade undersökt e-sport internt och 

förlitade inte helt på att produktionsbolaget skulle fylla produktionen. Inom bestämda ramar fick då Englin 

relativt fria händer att skapa innehållet. Resterande dialog mellan de två parterna bestod där efter till mesta del 

av överlämnande av filer samt var och hur programmen skulle visas.   

 

Utifrån dessa två erfarenheter diskuterar Englin kring hans åsikter om hur mediehusen bör hantera e-sport. 

Det han ser som ett av de viktigaste elementen för att lyckas är att koncernerna tar ett större grepp själva 

internt. Han menar alltså att istället för att helt förlita sig på externa produktionsbolag som har kunskap om e-

sport behövs en mer förankrad koppling till e-sport internt. Detta för att bättre kunna bygga en långsiktig och 

genomarbetad strategi. 

 

Sedan Englin jobbade med SVT har de gjort omstruktureringar gällande e-sport. Sandberg förklarar att de nu 

har en mindre grupp som arbetar med e-sport internt på SVT och har inget samarbete med produktionsbolag 

vilket de hade tidigare. Däremot skulle det faktum att Sandberg som är ansvarig för e-sport på SVT endast 

har det som bisyssla då han i själva verket är chef för SVT Umeå tyda på att de ännu inte helt definierat deras 

organisation för e-sport. 

 

Utifrån Englins åsikter kring koncernernas tillvägagångssätt och SVTs val att inte förlita sig helt på 

produktionsbolag kan vi ana att ett mer internt engagemang från mediehusens sida är till stor fördel. Vi 

uppskattar två skäl till detta. Det första är att eftersom e-sport är ett relativt nytt område för koncernerna men 

kanske är mer bekant för målgruppen krävs en djupare förståelse av vad tittarna förväntar sig. Det andra är 

för, som Englin nämnde, att kunna skapa en stabil strategi som håller framöver. Detta bevisas av TV6 som 

Englin tar som exempel där han påstår att de gjort just detta. Även Sandberg antyder att TV6, som han kallar 

för MTGx, gör stora välplanerade satsningar inom e-sport. Englin säger att de har gått “lite mer all in” genom 

det han tror är en mer intern satsning.  

 
Det vi har märkt utifrån koncernernas strategier och tillvägagångssätt är att alla parter verkar ha väldigt bra 

uppsikt på vad den andra gör. De intervjuade personerna och parterna har känt till varandra på både ett 

professionellt men även privat plan i viss mån. Vidare påvisar det faktum att Englin och det produktionsbolag 

han tidigare arbetat på har både fått uppgifter av SVT och TV4 att det är liten krets som arbetar med ämnet. 

Slutsatsen som kan dras är att e-sport branschen hos svenska mediehus är än så länge liten och begränsad till 

ett fåtal människor och företag som har insyn i varandras verksamhet. 
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5.3 Innehåll och utsändning 

Underfråga: Hur planerar koncernerna att utforma sitt sändningsinnehåll samt utsändningsmetoder? 

Vi har valt att dela upp sändningarna i två delar, sändningsinnehåll och utsändning. Sändningsinnehållet 

handlar om det som sker framför “kameran” medan utsändning är det som sker bakom.  

 

5.3.1 Sändningsinnehåll 

Innehållsmässigt ser vi att det skiljer sig mellan kanalerna. Till frågan om hur det väljer vad som ska sändas 

svarade Sandberg från SVT att eftersom de är en public service företag vill de helst sända så många e-sport-

spel som möjligt. Detta är däremot något de inte haft möjlighet att göra på grund av ekonomiska orsaker. Det 

har därför blivit så att de till mestadels sänt StarCraft, som Sandberg säger de har “ur rättigheterna” till. Samt 

haft en allmän rapportering från Dreamhack.  

 

TV4 och Englin har tagit ett annat tillvägagångsätt. De har sett e-sport från ett bredare perspektiv och försökt 

få med så många olika spel som möjligt i ett sammanfattande format de kallar för Rematch. Utöver det 

programmet har de sänt finalmatcherna i Svenska e-sportcupen. 

 

Till sist som förklarat i teorikapitlet och även beskrivet i intervjuerna har TV6 tagit ytterligare ett steg då de är 

med och arrangerar en turnering i Dota-2 som avslutas på Dreamhack.  

 

I grunden av vad som sänds på vilken kanal ligger uppköp av rättigheter förklarar Sandberg. Han säger också 

att om e-sport fortsätter att växa och fler och fler aktörer ger sig in i branschen kommer kostnaderna för 

rättigheterna öka vilket kan leda till att SVTs ekonomi inte räcker till. Detta kan vara en av anledningarna till 

varför han säger att SVT inte har som mål att bli en dominerande aktör på marknaden.  

 

Vidare kring innehållet sker sändningarna mot en svensk publik vilket medför att matcher och program är på 

svenska. Detta har medfört, vad vi uppfattade som oväntade, svårigheter. Det svåra är bestämma vilka termer 

som ska översättas till svenska samtidigt som kommentatorer eller programledare vill tilltala både kärn- och 

kantpublik. Det vill säga så att de med mycket förkunskaper inte upplever sändningen som larvig medan en 

mindre insatt tittare kan lära sig av ett förenklat språk.  Det Englin tror är lösningen till dessa problem är att 

jobba med kontinuitet. Att fastställa en strategi som man sedan håller till. Ett förslag på en sådan strategi som 

skulle kunna implementeras är att låta alla spel-specifika termer vara orörda från engelska. Det finns flera 

argument för detta. Det första är att den del av målgruppen som redan är insatta i ämnet har lärt sig termerna 

på engelska eftersom spelet och communityn till stor del är kommuniceras på engelska. Om spel-specifika 

termer skulle översättas uppstår svårigheter eftersom det i det svenska språket inte finns ord som passar. 
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Detta betyder att nya ord behöver definieras vilket innebär att både kärn- och kantpubliken behöver lära sig 

nya termer. En nackdel med detta förslag är dock att språket kan uppfattas som “svengelska” för en helt 

oinsatt person vilket skulle kunna motverka koncernernas legitimering. 

 

5.3.2 Utsändning 

Som tidigare nämnt och som även framkommit i intervjuerna sker majoriteten av sändningarna på kanalernas 

respektive webb-TV. En liten del av sändningarna sker däremot via linjär-TV. Att e-sport sänds via 

mediehusen oberoende av sändningsteknik förklarar de intervjuade ökar legitimiteten för fenomenet. Vilket 

både Sandberg och Englin ser som en av de stora fördelarna med koncernernas satsningar.  

 

Vidare menar de att sändningar i linjär-TV ytterligare ökar legitimiteten genom att vi kan sätta på TV:n och 

där se e-sport som precis vilket annat program som helst. För den publik som vanligtvis inte följer e-sport 

eller ens vet vad det är skapar TV-sändningarna en ny seriositet för vad e-sporten har kommit att bli. Det är 

inte längre bara den typiske “nörden” som sitter i en mörk källare med några vänner utan branschen sänds på 

TV. 

 

Förutom argumentet om legitimering finner vi fler argument till varför webb-TV är ett bättre alternativ. För 

det första anpassar sig folk inte efter TV-tablåer idag menar Englin. Det är inte heller relevant att sända linjärt 

för målgruppen påstår han. Webb-TV medför också en ny dimension av åskådande då interaktion mellan 

sändning, andra tittare och internet i allmänhet blir möjligt. Detta ser både Sandberg och Englin som en viktig 

del i satsningarna, framförallt eftersom det är en sådan stor del i sändningarna som sker av CES vilka skulle 

kunna ses som deras konkurrenter. Även fast de båda anser att interaktion är viktigt kan vi utifrån 

undersökningen hos respektive kanal se att några omfattande satsningar inom detta område saknas, vilket är 

något som Englin erkänner i intervjun men tydliggör samtidigt att detta är något som kommer fokuseras på 

mer i framtiden. Sandberg menar också att interaktion är svårt eftersom de själva inte ämnar att vara en 

community vilket minskar möjligheterna för detta. Till skillnad mot Twitch som har en nisch mot e-sport och 

där användare har en “här är vi bland kompisar”-känsla, enligt Sandberg, är e-sport på SVT bara en liten del 

av utbudet. Av den anledningen saknas en liknande känsla hos deras användare vilket skulle kunna bidra till 

svårigheter att öka interaktionen.  

 

Däremot uppfattar vi koncernerna som villiga att ingå i samarbeten mellan olika CES, vilket TV6 redan har 

gjort i och med samarbetet med GD-studio. Samtidigt utifrån Heins tidigare forskning som säger att 

motparten, det vill säga communitys och CES, också är öppna för samarbeten med externa aktörer. 

Samarbeten mellan CES och mediekoncerner skulle kunna innebära att sändningens produktionsvärde ökar 
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med hjälp av koncernernas expertis samtidigt som communityn förblir intakt och den tidigare nämnde 

känslan lika så. Ett sådant utfall är det som både Sandberg och Englin menar är nödvändigt för att e-sporten 

ska fortsätta att utvecklas, legitimeras och bli fullt etablerat i samhället. Sandberg menar på att nya 

gräsrotsaktörer stimulerar e-sportens tillväxt och Englin anser att en strategi likt TV6s satsningar på ett 

samarbete med CES är det som krävs. Något som vi ser tecken på vara en gemensam åsikt hos flertalet parter. 

 

5.3.3 Koppling till upplevelseekonomi 

Att teorier om upplevelseekonomi går att applicera på sändningar av e-sport är uppenbart. Alla de element 

som vi diskuterat ovan skulle kunna ses som bidragande faktorer till varje kanals e-sport-upplevelseekonomi. 

Utifrån intervjuerna anser vi att de främst bidragande faktorerna är språket och interaktion. Dessa två kan 

vidare kopplas till ett gemensamt problem nämligen att tilltala både kärn- och kantpublik vilket är något som 

båda intervjuobjekten nämner. Vi upplever att den stora utmaningen för mediehusen är att skapa en 

upplevelseekonomi som passar alla spektra av publiken. Valet att rikta sig mot en större massa skulle kunna 

innebära att en upplevelseekonomi upplevs som sämre för kantpubliken och passande för kärnpubliken eller 

tvärtom.  

 

5.4 Metodkritik 

Undersökningens brister samt förslag till förbättringar diskuteras nedan. 

5.4.1 Urval 

Undersökningen genomfördes av kvalitativ typ och var ursprungligen menad att vara grundad på 

intervjumaterial ifrån tre intervjuer med ansvariga representanter från tre skilda Svenska mediehus på påvisat 

satsningar inom e-sport; SVT, TV4 och TV6. Då endast två av dessa lämnade svar, varav ena svarade som 

representant å TV4:as vägnar efter att tidigare ha arbetat som inhyrd i produktionen, uppnådde inte 

undersökningen den önskade kvalitativa styrkan. Eftersom TV6 påvisat störst satsning av dessa tre minskade 

styrkan speciellt mycket när TV6 aldrig svarade på intervjuförfrågan.  

 

För att ha åstadkommit önskvärt resultat skulle intervjuer med e-sportansvarig person direkt från respektive 

kanal; SVT, TV4 och TV6 ha genomförts. Detta hade medfört en tydligare överblick över hur e-sportens roll 

är i Sverige idag. Undersökningen hade fått mer definitiva svar angående kanalernas ståndpunkter och 

framtidsplaner för e-sporten. Eftersom Sandberg varit aktiv inom SVT och delaktig i deras e-sportsatsning 

under många år har han stor insikt i hur branschen ser ut. Däremot är inte e-sport Sandbergs huvudsakliga 

arbetsuppgift vilket också kan ha påverkat hans åsikter. Då Englin svarar å TV4:s vägnar men idag arbetar på 

Sverok kan också ge tvivelaktiga meningar för hur TV4 ser på e-sporten. Men eftersom TV4:s satsning - 
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enligt Englin - utgjorts av produktionsbolaget Englin arbetade för må det vara så att de resultat intervjun med 

Englin gav oss ändå är sanningsenliga för TV4. 

 

Då processen har avslöjat att Englin, Sandberg med flera från andra företag är bekanta med varandra tyder 

det på att branschen ännu är förhållandevis liten och intern. De inblandade är i samma krets och arbetar med 

e-sport eftersom de alla tror på branschen. Det ger oss ett smalt perspektiv på e-sporten i Sverige och vinklar 

säkerligen resultatet. Förslag på förändring skulle kunna ha varit en enkätundersökning till en så bred skara 

som möjligt med frågor kring e-sport vars resultat sedan kunnat ligga som grund för intervjufrågor. Intervjuer 

borde därefter hållits med fler än endast två representanter från branschen med blandat engagemang samt 

med representanter från CES och Dreamhack för att få deras syn på samarbeten också. Detta hade gjort att 

undersökningen haft en bredare grund att stå på samt att fått ett större perspektiv att utgå ifrån.  

 

5.4.2 Intervjuer 

Då intervjuerna låg som grund för undersökningen var dessa tvungna att ge resultat. Därmed var frågorna 

som ställdes avgörande. Även som intervjuerna var givande och betydelsefulla kan det alltid göras bättre. 

Frågorna kunde varit mer specifika och krävt rakare svar på problemformuleringen och tillhörande delfrågor 

samt att fler följdfrågor kunde ställts.  

 

Under transkriberingen av intervjuerna var delar av det inspelade ljudspåren ohörbara. Detta medförde att 

enstaka meningar inte kunde uppfattas och inkluderas. Dessa partier är markerade med [OHÖRBART] i 

transkriberingarna; bilaga 2 och 3. För att ha åstadkommit ett bättre resultat skulle ett bättre verktyg än en 

smartphone används för inspelning. Eftersom undersökningen baserats på intervjuer med Joakim Sandberg 

och Jesper Englin är risken stor att resultatet blivit vinklat efter deras åsikter. Detta betyder att resultatet 

kunnat se annorlunda ut om intervjuerna skett med andra personer än Sandberg och Englin. 

 

5.4.3 Litteratursökning 

Kapitlet om tidigare forskning kan anses som kort. Utifrån projektets tidsram och resurser har inte fler 

publikationer hittas. Däremot finns det med all säkerhet mer än vad som ingår i denna undersökning. Dessa 

skulle till exempel kunna vara på andra språk. Om en del av dess hade inkluderats skulle undersökningen haft 

en bredare grund och därmed medfört ett tyngre resultat och utförligare diskussion. 
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6 Slutsats och framtida forskning 

För att återkoppla till vår frågeställning, “Hur ser e-sportsatsningarna ut hos stora svenska TV-

mediekoncernerna?”, fann vi att TV-mediekoncernerna är i en avslutningsfas av deras initiala satsningar. Alla 

tre kanaler har provat på olika tillvägagångssätt och delvis kommit fram till att en bredare förståelse om e-

sport internt inom företaget är viktigt för utvecklingen. Vidare visades att de inblandade personerna i denna 

undersökning var bekanta trots arbete på mediehus samt hade båda en gemensam bekant på ytterligare ett 

mediehus. Ett påvisande att branschen ännu agerar inom mindre kretsar och har alltså inte hunnit bli fullt 

spridd och etablerad på marknaden. 

 

Undersökningen har visat att de utmaningar som uppstått till stor del handlat om att hitta en balans i 

upplevelseekonomin för att locka både kärn- och kantpublik. Vilket skulle kunna lösas med samarbeten från 

olika håll av branschen. 

 

Det till synes mest betydande för e-sportens expansion ligger i kapital och samarbete med etablerade företag. 

Att undersöka hur ett sådant samarbete skulle gå tillväga och vilka typer av aktörer som skulle lyckas bäst är 

ett mycket intressant område som säkerligen även skulle gynna branschen. 

 

Att e-sportens legitimeras i och med de etablerade företagens inblandning påstår både Englin och Sandberg. 

Är detta något definitivt? Detta vore en intressant fråga att undersöka närmare och då få ett svar på om, hur 

och varför e-sportens legitimitet påverkas av ett sådant samarbete.  

 

Språket visade sig också vara en avgörande faktor för sändningarnas tittarsiffror. Dels vilket språk som 

används men också hur det används. Att undersöka vilket tillvägagångssätt som attraherar mest publik och 

varför rekommenderas som ett framtida forskningsområde. 

 

Då e-sporten är en förhållandevis ny bransch är det svårt att förutspå vart utvecklingen är på väg. 

Forskningen som gjorts och Sandberg tillsammans med Englin menar dock på att e-sporten kommer fortsätta 

att växa. I vilken hastighet och till vilken storlek finns inget svar på utöver att e-sportens framtid beror på de 

kommersiella aktörerna. Det måste finnas “Return on investment” som Sandberg nämner för att dessa 

aktörer ska bibehålla sitt intresse samtidigt som dessa aktörer behövs för att seriositeten i branschen ska 

fortsätta att växa och stabiliseras. 
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7 Referenser 

I detta kapitel presenteras de källor som använts samt källkritik om hur de står sig trovärdiga. 

7.1 Källkritik 

Eftersom e-sport är ett relativt nytt fenomen är den klara majoriteten av alla publikationer för området inom 

en rimlig tidsram för att anses relevanta. Den tidigaste daterade referensen använd i denna undersökning var 

publicerad 1998 av J. Gilmore och J. Pine II i Harvard Business Review. Denna artikel diskuterar begreppet 

upplevelseekonomi, en diskussion som fram till idag ej ändrats anmärkningsvärt och därmed bör artikeln ej 

anses utdaterad.  

 

Uppsatsen av Michael G. Wagner från 2006 inkluderar Wagners egna definition av e-sport. Trots uppsatsen 

korta längd - knappt 4 sidor - har Wagners text och framförallt definition av e-sport blivit frekvent citerat i 

andra vetenskapliga artiklar. Detta medför att texten bör anses trovärdig. 

 

Svagheten i undersökningens källor är internetreferenserna från diverse hemsidor. De flesta artiklarna är från 

e-sportrelaterade hemsidor vilka idag är de enda källorna med denna information. Artiklarna är ofta korta av 

skribenter på respektive redaktion och har ej något som direkt stödjer det som skrivits. Detta beror dock på 

hur e-sportbranschen fungerar idag. Nyheter publiceras i denna form vilket leder till att just inom detta 

område blir dessa källor de mest pålitliga. 
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Bilaga 1 - Intervjufrågor 
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Bilaga 2 - Transkribering av intervju 1: Jesper Englin, Sverok 

 

Frågor tecknas i fet typsnittsstil med tillhörande svar precis under.  

 

Först vill vi ju höra lite vem du är och vad du har för bakgrund och så och hur du hamnat här? Du 

hade du jobbat på TV4? 

  

Eller för ... TV4 det är ett produktionsbolag som är externt men precis och även SVT ... har vi gjort e-sport 

åt.  

  

Och vad är din roll liksom?  

  

Om man börjar.. Ska man börja i TV-änden eller ska vi..? Jag har haft... Jag började 2011 som... redaktör för 

den första säsongen för Re:match som är ett e-sportmagasin som täcker hela e-sportvärlden både i Sverige 

och utomlands. För produktionsbolaget Press-2-Play och [...OHÖRBART]. Det började som en halvtid i två 

eller tre veckor men sen så insåg jag att det är alldeles för mycket att göra, det blir som 8 timmars, 9 timmars 

dagar ändå så då började jag jobba heltid istället. Så första säsongen var jag redaktör då för magasinet som 

sändes i SVT-Play en gång i veckan. Det är typ halvtimmes långt. Det är lite friare på nätet men ungefär 20-

25-30 minuter var det. Och då var det ju mycket manusskrivning och förbereda programmen där för 

sändning, boka gäster och diverse administrativt fix också runtikring. Bok resor till gästerna och så. Och sen 

så under säsong 2 då så reste ett gäng iväg till Los Angeles för att bevaka COD: XP, alltså det vill säga släppet 

av Call of Duty. Kan det ha varit Modern Warfare: 3? Hursomhelst... och då drog producenten på sig värsta 

djungelfebern från Los Angeles, han fick någon influensa. Det var något helt bisarrt som höll i sig i två 

månader och då hade han och jag jobbat ihop så då fick jag ta över hans uppgifter då också så då blev jag 

producent kan man säga istället. Sen gick det ett halvår eller något sånt där och så gjorde vi även 

livesändningar från Dreamhack Winter och Summer då, där jag var reporter. Sen så när de två säsongerna var 

klara så valde de att inte förlänga det så 2013 så började vi jobba med TV4 på motsvarande sätt kan man säga 

fast till skillnad att vi täckte inte Dreamhack i livesändningar utan vi täckte Svenska E-sportcupen. Där har jag 

haft en kanske ännu större roll för där var jag producent men också programledare och så även 

redaktionschef så hade personalansvar också. Det har liksom stegrats gång för gång och jobbade jag bara 50% 

vilket... det var ju inte 50% men eftersom jag jobbade för Sverok samtidigt med projektet så... så det blev så. 
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Vad gör du här då? 

  

På Sverok så har jag sedan hösten 2012 jobbat som e-sportutvecklare vilket innebär att vi har ungefär 100 

föreningar om jag säger rätt som jobbar med e-sport eller som har e-sport som verksamhet ska jag säga. Och 

det kan ju även var LAN-föreningar det måste inte vara inom e-sport men de föreningarna ska jag försöka ta 

tillgodo deras behov och intresse inom förbundet och sådär och visa upp verksamheten utåt och så. Och då 

hade jag en massa kunder att gå på jag hade massa bakgrundsmaterial, förstudie kan man kalla det, när jag 

började jobba och kunde spinna vidare på det tillsammans med föreningen och landade i att vi kunde göra en 

stor e-sportcup under förra året. Så då årsskiftet 2012-2013 så blev det då att jag genom kontakt inom 

produktionsbolaget och vidare sedan TV4 kunde dela upp tjänsten så jag jobbade 50% som 

programledare/producent, 50% som projektledare. Så jag hade liksom båda [...OHÖRBART]. Det var ju 

väldigt bra att ha den insikten från båda håll men det var också sjukt arbetssamt att ha två nyckelroller på det 

sättet, det var verkligen utmanande. 

  

 

Men e-sportutvecklare är inte samma sak som spelutvecklare? 

  

Nej, utan jag jobbar bara med föreningen, och utvecklar den genom att sätta igång grejer tillsammans med de. 

De tekniska bitarna är jag väldigt långt ifrån.  

  

 

Vi hade lite allmänna frågor om e-sport, vad är e-sport och vad är det som skiljer e-sport från vanlig 

sport, tycker du? 

  

Definitionen av e-sport är ju om man läser ut det elektronisk sport, så att man tävlar i TV- och datorspel. En 

viktig grej där är, det är många som då säger: "Man kan tävla i WordFeud." Och det kan man ju, man gör ju, 

per definition så tävlar man ju i WordFeud men det är ingen e-sport därför där är några komponenter, det 

måste finnas ett allmänintresse att det finns mycket publik som tittar på matcherna. Det ska vara moment i 

spelet som är så mycket som möjligt skicklighetsbaserade och så lite som möjligt slumpbaserade. Och därför 

är Hearthstone till exempel som kommit ut nu är lite såhär: är det verkligen e-sport eller inte för att det är så 

himla mycket slump i och vilka kort man får såhär. Och sen såsom sagt allmänintresse och hur spelet är 

uppbyggt är två viktiga aspekter och att det finns en community kring det eller att det bildas en. Det finns ju 

även spelutvecklare, många spelutvecklare som verkligen vill se sitt spel som en e-sport för att det förlänger 

livet på spelet än bara, vanligtvis kanske folk bara spelar det ett halvår efter release för att det är lite nytt sen 

droppar man av. Finns det liksom pengar och finns det följare och man kan bli bra på det och göra karriär så 
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kan ju livslängden förlängas som med Starcraft 1 eller Brood War då och CS 1.6 de har ju hållt i tiotalet år så 

att. Det är väl lite grann hur man skulle kunna definiera e-sport men det kan ju både hända by accident höll 

jag på säga eller för att spelutvecklarna vill utveckla det men oftast är det bättre att det kommer från andra 

hållet det vill säga att det kommer underifrån att folk plockar upp det: "Det här är ju kul!" 

  

 

Det är ju lite som Dota som verkligen är byggt från communityn. Sen så, det är ju jäkligt stort i 

Sverige liksom, varför har det blivit stort i Sverige tror du? 

  

Den frågan har vi ställt till jättemånga under reportageserier och sådär. Det som alla tar upp är såhär att: Det 

är dåligt väder så man sitter inne mycket och spelar. Och det andra är att vi fick internet väldigt tidigt för att 

universiteten höll på att mixtra med internet och sen blev det allmänegendom någon gång på 90-talet, 95 

kanske. Det började spridas ordentligt och sen så även att det var väldigt många som jobbade på industrier 

och liknande som fick möjlighet att leasea datorer hem. Så det var väldigt vanligt på 90-talet att folk genom 

jobbet fick leasea en dator och så tog barnen över och spelade på datorerna. Det känner även jag själv igen 

ifrån min familj. Så det är det vanliga och sen såklart saker som att det finns en kultur av att tävla, Sverige är 

alltid väldigt bra på att tävla i alla idrotter även om det är ett ganska litet land och så här. Så det finns en vana 

vid det. Och sen är vi så himla privilegierade också i vår vardag så att vi kan lägga liksom 6 timmar på att bara 

sitta och spela även om jag tycker att det inte är en jättemeningsfull sysselsättning, det nyttjar inte så mitt 

jobb. Men liksom i andra situationer där det kanske är sämre ställt så har man liksom inte den lyxen att ta sig 

sin fritid så på största allvar. Så att det tror jag också kan vara en del av det hela.  

  

 

Hur tror du att det kommer att utvecklas inom det närmaste åren, liksom allmänt inom e-sporten? 

  

Jag tror att, för det har ju varit sådär lite upp och ner förut, e-sporten har ju kommit starkt tidigare och varit 

såhär: "Jaaa, nu är det på allvar! Nu bryter det igenom." Men jag känner att några tecken som talar för att det 

verkligen är så den här gången och att det kommer alltså fortsätta bli en, helt naturlig del i hur folk ser på 

liksom samhället att e-sport är ett koncept som... som vilken annan del som helst som kultur eller annan 

idrott och det är att... dels så har andra sponsorer kommit in i det nu och sponsorerna är en jätteviktigt del i e-

sport vilket är, det är en för viktig del ännu för att om sponsorerna bestämmer sig för att: Näää vi får inte ut 

så mycket av det här. Stora sponsorer liksom, och sen skiter de i det. Och tar sig an något annat... då ligger e-

sporten rätt risigt till. Ja men Telia till exempel är ju superviktiga inom e-sporten tack vare att de nu hostade 

Dreamhack som är Sveriges största e-sport aktör. Det verkar vara väldigt stabilt där så att det verkar inte 

vara... Jag har ingen insyn i det där men känns så i alla fall. Hursomhelst, i alla fall om man ser till exempel 
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Fragbite, första gången de gör något sådant överhuvudtaget, de har fått jättegoda liksom, resultat från det. 

Och ComHem som svecupen som Sverok jobbar med, också första gången som de gör något sånt här. De 

internt har öppnat massa dörrar också, att de kan göra i framtiden och e-sport har liksom blivit ett begrepp 

som folk fattar på ComHem som det inte var förut. Så jag menar den grejen att sponsorer, allmänna 

sponsorer, inte bara teknikföretag ger sig in är ju en indikation på då att det finns så himla utbredd 

mediebevakning. Förut fanns det, det fanns till exempel Rakaka som var liksom en så att säga freewill-site och 

[OHÖRBART] Fragbite skriva om det också. Och sen fanns SVT som var liksom som pionjärer inom bred 

media på något sätt, bevakade. För att de kan göra så för att de, blir så [...] Jag var ju inne på 

mediebevakningen där, att de SVT har ju det här att de ska ta tillvara på intressen och så. De tänker inte lika 

mycket att få tillbaka det de satsar som de andra mediehusen gör. Men nu när alla stora mediehus har någon 

form av e-sportbevakning så känns det också som att det är liksom ännu ett steg. [Utomstående person 

kommer in i rummet och pratar med Jesper 10:28 - 11:20]. Så det är många saker som ändå pekar på att e-

sporten kommer etablera sig och då tror jag att, att det kommer bli speciellt kanske även, jag menar jag är 

pappa nu sen ett år tillbaka och med vår generation så tror jag det kommer bli, man har ändå växt upp med e-

sport som ett begrepp sen tonåren kanske så man, det har blivit mycket mer naturligt så tror jag att en sån sak 

som kommer göra att e-sport kommer ha sin liksom, det kommer löpa på med turneringar. Både nationellt 

och internationellt och vara liksom en sak som företagen kommer investera i och som människor söker sig till 

som en bransch och jobbar i. Så jag tror att det kommer bli en bransch. Vi har haft ett möte nu, vi har haft ett 

startup-möte nu egentligen med liksom något slags, vi försöker rama in någon svensk e-sportbransch. Det har 

inte funnits någon sån förut. Ett begrepp riktigt. Och det är inte Sveroks initiativ utan det är hela, hela 

branschen. Så jag tror det kommer bli en bransch på riktigt de närmsta åren och etablera sig inom medier och 

i samhället i stort.  

 

 

Du sa ju att i Sverige har ju de stora mediehusen gett sig in i det här, och det är enligt våran 

förundersökning som vi gjort är inte det så jättevanligt runtom i världen. Det är Syd Korea och 

Sverige som har de här stora, även statliga företagen.  

 

Så är det ju och jag menar det finns ju i Tyskland så finns ju ESL som är stora och gör event och så men de 

har inte alls samma, intention av att visa e-sport. Och jag menar, USA har ju delvis, de har ju sina MLG. De 

har ju försökt göra på bred TV men det har inte funkat särskilt bra. Det måste jag säga att vi har det lite unikt 

sådär förutom Syd Korea, som ni säger, har ett par kanaler som bevakar.  
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För mycket av den sändning som sker just nu, sker via sådana här e-sportstudios. Och där sker 

sändningar via folk som verkligen älskar det och det är community-drivet det mesta. Det känns som 

när man kommer till SVT och TV4 så blir det inte, hur handskas man med det för att man ska känna 

sig hemma? 

  

Det är skitsvårt för att det är ju det snackat vi suttit i hur många gånger som helst nu för olika e-sportgrejer. 

Hur ska man vända sig när man är en mainstream kanal? Ska man vara lite mer allmän eller ska man bara gå 

på liksom hardcore nörd-spåret? För att antingen så blir det så att, hardcore-spåret kan vara lite begränsat 

också för kanalerna ibland. Det räcker inte med den här typen av [OHÖRBART] som det finns på de andra 

för det finns för lite stoff för de att göra det. Så det kan vara så att vi behöver ha in båda men blir man för 

allmän så tappar ju nördarna intresset och då är det väldigt urvattnat och då blir det bara de som är lite sådär 

ytligt intresserade som tittar. Det är skitsvårt, men jag tror balansgången är att för de stora mediehusen, jag 

tror kanske ens att det inte är riktigt, det viktigaste för e-sporten framåt. Att de stora mediehusen ska hitta sin 

form utan jag tror kanske att det är en annan form, MTG till exempel har ju sändningar men de har ju kanske 

lite mer rotat i e-sporten på något sätt. Men jag tror att, om man ska se på hur mediehusen ska bete sig enligt 

mig då så är det väl att: ta väldigt mycket fokus på... folk inom e-sportscenen och göra det på ett sätt så att det 

blir intressant profilering av någon där man kan både kan lita fram, jag menar de fansen inom scen vill ju 

gärna se stjärnorna på nära håll. Men så är det även att de som inte, de som kanske bara är intresserade av 

gaming generellt och tycker att e-sport är lite halvkul kollar på programmet för att det är en intressant historia 

som berättas. Så jag tror att, det har vi verkligen försökt göra i alla fall, i våra sändningar att, att berätta en 

intressant historia som vem som helst kan tycka är intressant men träffa de stjärnorna som communityn 

verkligen vill komma in nära på, och försöka göra så att man kommer inte nära också. Men det är jättesvårt 

verkligen det där.  

  

 

TV6 har ju lite bloggar av vissa stora profiler och spelare. Det är ju lite så. Men alltså lite mer 

konkret, vilken är då målgruppen? 

  

Ja det är en bra fråga. Målgruppen är ju, för de stora mediehusen tror jag är alla som är intresserade av spel, i 

princip. Sen så vill man fortfarande ha med, jag tror man vill hålla till på allt som funkar för de som gillar e-

sport så att de inte tycker att det blir "lökigt" om ni förstår vad jag menar? Jag fick några kommentar kring det 

där, att såhär: jaaa men många utav e-sportsändningarna i Sverige känns som UR. Man förklarar väldigt 

mycket och det är för lite djup i det. Det säger de fortfarande så jag tror att det är en grej man ska undvika att 

vara för ytligt men samtidigt blir man för inzoomad så avskärmar man också. Så någonstans däremellan får 

man hålla sig.  
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Det är ju en väldigt stor skillnad när man jämför med och kollar på stora profiler som castar eller, jag 

tror det var när Aftonbladet hade e-sport SM och så var det några där som inte alls hade någon koll 

på spelet som spelades. Men om det är en riktigt caster, en känd caster som verkligen vet vad allting 

gör och vad som händer.  

  

Det gör ju Day9 jättebra för att han, det är ju Starcraft fenomen, han är väl caster på ett sätt men även spelare. 

Men han är ju bra på att inkludera folk, han kan ju jättemycket om spelet men han gör också så att nya tittare 

kan förstå. Det är väl den stora utmaningen för produktionerna. Man ska vara en person som klarar av att 

prata på ett sätt så att de som redan förstår och vet vad det är får ut något av det men på ett sätt så att de som 

kommer in nyfikna kan göra det. Det är ju svårt, och e-sporten har ju sina problem med att det är så mycket 

turneringar och spelarna blir kortvariga i lag och så där. Det är frågan liksom vad som är vad, en långsiktighet 

på scenen eller om man måste anpassa bevakningen till att bli ännu mer översiktlig och tydlig så att folk 

förstår för jag kan uppleva att det blir ganska rörigt nu, så det är en utmaning.  

 

  

Hela scenen just nu är ju väldigt internationellt och det mesta sänds ju på engelska. Och i Sverige 

sänds det på svenska. Hur funkar det tycker du? 

  

Det är ju svårare för man har ju mycket mindre urval och det märker man ju på de reportage vi gjorde som 

var på engelska och som vi kunde få spritt via communityn eller Twitter eller vad det var att en person 

retweetade en länk. Då såg man ju att siffrorna gick upp väldigt mycket. Problemet är ju att de företag som 

jag pratade om förut som är nationella, de ligger ju lite i moment 22, för de är mest intresserade av att 

nationella företag i Sverige är mest intresserade av att deras användare ser innehållet. De är inte lika 

intresserade av att se 200 000 amerikaner kolla på det här, "hur många svenskar är det för det är ju våran 

scen?" Det är ju ett litet bekymmer faktiskt, för lokala mediehus. Man behöver ju en bredare bas att stå på, 

tycker jag. Det är ett inneboende problem och det är ju generellt problem med de mediehus vi pratar om. Jag 

menar jobbar de inte med kontinuitet så blir det svårt med svenska sändningar för att det blir ett så pass litet 

urval. Skapar man inte en vana för detta och tittar: så att på TV4 eller på SVT så går man en gång i månaden 

och kollar på e-sport. Jag tror att det måste jobbas in mycket hårdare över tid än om man tar in en 

internationell sändning för där kan man ju nå massa massa människor om det är Tyskland eller USA eller 

England eller vad det än är. Långsiktigheten är ju ännu viktigare och det är ju svårt för jag menar det finns så 

mycket pengar inom media, det är alltid lurigt att få loss medel. Det tror jag är en nyckelfaktor för svenska 

sändningar.  
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Apropå sändningar, det mesta sänds ju på webb-TV och på Play-kanalerna. Det är väl bara SVT som 

sänt någon gång på vanlig TV.  

  

Ah, TV6 gör ju det nu också. Men, ja precis, historiskt sett är det bara SVT som sänt marksänt. 

  

 

Om man kollar på till exempel Twitch och liknande, som också är webb-TV. Där har ju de ofta en 

chatt där många skriver, vad vi har sett så finns inte riktigt det på svenska webb-TV sändningarna. 

  

Precis, för det första med webb-TV så tycker jag att: det finns en poäng med att göra det via vanlig TV för 

att, det är samma sak som det är med bredare företag, att det blir mycket mer legitimerat. Och även att, inte 

minst, när man kollar på det, jag menar som i mitt fall så råkade min mammas mans föräldrar sitta och kolla 

såhär. De satt och kollade på Starcraft bara för att det var på, på TV. De var ju inte så intresserade av det men 

det skapar ju förståelse och medvetenhet. Sen råkade de se mig där i sändningen också vilket var helt, bara 

jättekonstigt. Det var ju inte konstigt att de såg mig för att jag var där men konstigt att de råkade titta på det. 

Men i alla fall, förutom legitimiteten så tror jag att det är liksom nätet som är, jag känner i alla fall att man 

kanske inte anpassar sitt live efter en TV-tablå som man kanske gjorde förr. Ja men innan internet och innan 

det fanns så många valmöjligheter för det vet jag ju när jag var liten så hade man ju liksom: Tre kronor går 

klockan 8 på tisdag eller var det nu kunde vara. Då var det ju enda tillfället som man kunde titta på det. Då 

hade man det beteendet men nu är beteendet att man kan ta del av vad som helst via VODs eller, det finns ju 

vissa grejer som man kan se live såklart, även inom e-sport. Som de stora eventen. Men, i mycket så kan det ju 

vara att man anpassar det. Man kollar på någon VOD. 

 

Det beteendet att man kan se på saker lite var som helst när som helst tror jag är relevant för målgruppen och 

därför inte relevant att köra marksänt. Det finns ju inte marksänt som sagt, men det som var marksänt innan 

liksom. Det är ju vanliga tv-kanaler utan det är mer såhär det kan vara bra nu i början. Men du fårgade om 

chattkanaler också, det tror jag är jätteviktigt. Det sker ju ändå på reddit och på Team-liquid och allt vad det 

är, fragbite i sverige. Jag tror ju att vi kommer få se att TV-kanalerna kommer och liksom anpassa sina 

sändningar efter behovet till det här och det här. Jag menar nu är det lite såhär, e-sport måste vi va med på. Vi 

gör nått med det, så blir det lite såhär: man kastar igång nått som kanske inte är helt strategiskt genomarbetat 

alla gånger, förutom som jag upplever hos TV6. Där känner jag att de har en lite mer grundad [OHÖRBART] 

en långsiktig strategi. Men i övrigt så kanske det är lite mer såhär: det här måste vi ha, vi kör. Jag tror dock att 

det kommer nog bli bättre och bättre på att anpassa till olika behov.  
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Sen lite utifrån när jobbade på TV4. Hur skiljer ni er från dom andra kanalerna? 

 

Bra fråga. SVT, hade mindre direkt inblandning i det vi gjorde. Med TV4 hade vi mer en kontakt med TV4. 

SVT var mer såhär: ah men produktionsbolaget ska generar den här grejen så hade man några punkter. 

Liksom nu laddar vi upp avsnittet här, kan du döpa det till det här och det här. Det var liksom den kontakten 

vi hade nästan. Sen när det gällde TV4 så hade vi mycket mer...hur ska vi paketera detta för att det ska vara 

lite mer publik-mässigt. Hur ska studion se ut? Vilka kläder ska jag ha på mig som programledare? Det var 

liksom mycket mer så i detalj. Jag upplevde det som mycket mer detaljer. Det är bara de två jag jobbat med så 

jag kan inte riktigt säga hur TV6 eller aftonbladet eller andra jobbar. Men det var den skillnaden jag kände i 

alla fall. SVT var, gör era grejer och lämna av dom till oss. TV4 var mer... skulle passa in lite mer i deras profil 

på något sätt. Jag fick bland annat order om att gå till Dressman. Jag hade min bröllopskostym som jag köpte 

en sådan här figursydd Lindeberg-kostym. Men det va fel färg på den tyckte dem, så jag fick gå till Dressman 

istället. Vilket var lite kul, jag hade Lindberg på mig som var figursydd men istället fick jag gå till Dressman. 

De hade ju hockeysändingar i hockey-VM då, så de villa att jag skulle ha samma som Peter Jide hade under 

VM. Det fick jag säga till personalen på dressman, det var en bisarr grej. Det är ju inte officiellt men det var ju 

liksom hockey-gängets nota jag gick på så jag var tvungen och såhär låtsas lite att jag var med under hockey-

VM. Så när personalen och vi träffade alla hockey-folk innan så frågade de mig: Vad kommer du göra då? 

Inte för att kolla mig, men bara för att de var nyfikna. Och jag visste ju inte alls... jag visste inte ens när VM 

började. Det var lite konstigt. Plus att folk alltid brukar jämföra mig med Peter Jide, för vi båda är brunhåriga 

och har annan dialekt.  

 

Sen lite mer om själva spelen. Varför är de spelen som är störst, störst? Och hur kan två spel som 

DOTA och LOL som är väldigt lika ändå bli stora båda två? 

 

Jag tror att det handlar mycket om det här med communityn. CS, nu är det ett nytt CS ju det är CS GO, men 

det är forfarande baserat väldigt hårt på hur CS 1.6 var. Sen är det väldigt stor skillnad för de som verkligen är 

e-sportare för att de har koll på alla nyanser men [OHÖRBART]. När det gäller Dota så sagt som ni sa så var 

det en MOD i Warcraft III och det var liksom från grunden bildat av communityn. Och StarCraft också så, 

SC 1 BroodWar spelas ju enormt, det spelas fortfarande  jättemycket i Korea, men där byggdes det också upp 

till en början av entusiaster som castade och satte upp egna servrar. Jag tror det är gemenast för alla de tre 

spelen som är stora. Sen när det gäller LOL så byggde man vidare MOBA-genren som Dota gjorde men man 

gjorde det väldigt mycket mer lättillgängligt, det är väldigt snällt i jämförelse med Dota. Man förlorar inget 
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guld när man dör och sådant. De tog på något sett såhär: Men det här ser bra ut, det här satsar vi sjukt mycket 

pengar på, som de har gjort, och båda de två har ju kapprustat så in i norden.  

 

 

Det kan ju vara rätt bra för scenen också. 

 

Ja, asså för den scenen har det ju varit gyllene. Sen kan man debattera hur vidare prispengar gynnar. Då blir 

väldigt många såhär: det är bara LCS som är något, alla andra turneringar är skitsamma. Det är svårt att få 

igång nationella LOL-turneringar har det märkts. För att alla tänker bara på LCS, det är där man kan vinna 

miljontals kronor. Men så de har på något sett tatt ett koncept som funkade, de har varit smarta och tänkt att 

nu gör vi det ännu mer mainstream och använder sig av free-2-play med microtransaktioner. Det har ju gjort 

dem...alltså skins är ju liksom.. det är samma sak som CS. När de introducerade skins nu så har de ju 

turneringar som har hundratusentals kronor i prispengar bara på att folk har betalt för skins. De tar pengar 

från att de har fått massa inbetalningar på skins som inte påverkar något i spelet förutom utseende. Så bara 

kaster de det på turneringar för att höja upp spelet. Så det är skitsmart, jättebra tillvägagångssätt. Och så kan 

de säga såhär: det när ni i communityn som möjligör det här, eftersom det när ni som betalar. Communityn 

känner sig ännu mera delaktig. Det har ju LOL också, stenhård såhär community följarskara genom att de 

tilltalar folk väldigt såhär: nu har vi det här eventet, häng med på det här och då säljer vi de här skinsen billigt 

för alla er som gillar den här karaktären. De är sjukt duktiga på, på Riot, också att göra promotion material 

som är snyggt. När det kommer en ny karaktär så här de en svinsnygg videosekvens. De är duktiga på att få 

folk att känna sig hypade på det sättet. Allt ska vara strömlinjeformat och så är ju även spelen. Men sen är det 

svårt att komma in på MOBA - scenen ändå med tanke på attityden hos de som spelar.  

 

 

Sen tänkte jag om traditionell sport, det är ju ganska tidlöst. Men när datorer bli bättre, grafiken vill 

man ha bättre, kommer det komma nya spel hela tiden eller vad tror man om det? 

 

Ja det är ju ett annat problem att ta sig an det där. Men om man menar CS till exempel har ju 1.6 hållt i nått 

sånt där elva eller tolv år för att det var så välbalanserat och jag tror att det kommer finnas spel som lever kvar 

så länge. För att det finns en jättestor följarskara, även fast tekniken rusar på så om det är så himla 

välbalanserat behöver man inget annat. Men jag vet inte, det är ju svårt för att profilerna flyttar ju också när 

det kommer nya spel så spel branschen kommer ju inte vara nöjd med att "nu har vi ett spel som säljer bra". 

Till slut kommer de ju släppa ett nytt, men jag ser ingen större problematik i det. På nått sätt tror jag kanske 

att e-sport fans kommer även fortsättningsvis vara mer benägen att byta sport än om jag gillar fotboll eller 

hockey. Man är lite mer flyttbar i e-sport. Hur som helst tror jag det kommer se ut ungefär som det har gjort. 
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Det är några spel som verkligen får stenhård community som håller det vid liv i över 10 år men sen också att 

den stora massen av spel kommer fortsätta att bytas ut och flytta publiken. Sen finns det ju såklart en del 

misslyckanden också.  

 

 

Vad tror du fördelen med att mediehusen börjar sköta sånt här till skillnad från gaming-

communityn? 

 

Jag tror den största delen är att det legitimera e-sporten, dels för att man säga såhär: kolla det går på 6an. 

Liksom säga till sin mamma eller pappa eller vad det kan va liksom: det här är grejer att hålla på med, man kan 

till och med bli proffs på det. Men i alla fall, det här med att man får sin egen community legitimerad mot 

omvärlden men också att det städas upp, e-sporten. På det sätt att det finns ju mycket omogna sätt inom e-

sporten. Det är mycket prispengar som inte betalas ut, spelarna beter sig illa mot varandra och de har ingen 

medieträning. Det är en del av det, att professionalisera e-sporten så är det ju bra att man tar det från 

mainstreams till mediehus. Där det är såhär: du behöver ha på dig den här klädseln när du kommenterar för 

att det ska se propert ut . Det finns ju såklart folk som inte tycker dom detta, som vill hålla det såhär: det har 

alltid varit vår lilla grej och den kan spridas på andra sätt än via mediehus. Där det är såhär: du behöver ha på 

dig den här klädseln när du kommenterar för att det ska se propert ut. Det finns ju såklart folk som inte 

tycker dom detta, som vill hålla det såhär: det har alltid varit vår lilla grej och den kan spridas på andra sätt än 

via mediehus.  På dessa sätt så kan saker och ting gå snabbare att förslag klubbas igenom o 2 veckor senare 

genomförs de. Detta kan vara till fördel men det blir också mer instabilt. Hos de stora mediehusen finns det 

mer struktur och om nått händer finns det saker som kan rädda upp. Det ökar stabiliteten i e-sport via de 

stora mediehusen jämfört med communtiyn.  

 

 

Hur marknadsför ni det här? Hur når man den nya publiken? 

 

I min erfarenhet på TV4, de hade ju sålt in det hårt hos sig att om de ens skulle ha e-sport, det var ju tufft för 

de att ens ha e-sport hos sig i mediehuset. Det va liksom: det här har vi aldrig gjort förut, vi vet inte riktigt hur 

vi ska sälja det. Men de köpte in det och sen ska säljgruppen få i uppdrag att få tillbaka pengarna. Och om 

säljarna inte ens vet vad e-sport är så kan det va skitsvårt. Men som sagt på TV4 va det en utmaning att bara 

få in e-sporten. Sen så fanns det ingen stor planeringsplan, det fanns inga pengar till det som till exempel 

affischer som i lets dance. Det fanns inte. De var ju beroende av "oss" att använda våra kanaler. Vi hade ju en 

hel del e-sports-folk och medier som vi känner. Så att vår redaktion blev mer också PR-maskinen med det. 

Det var tufft, dels att hinna med båda. I vårt fall var det mycket sociala medier som gällde. Vi fick ut en bra 
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länkar via intervjuer som tweetade om oss och så vidare. Men det är ju mer någon slags geurillaväg ändå. Man 

ser TV6 istället som går ut mycket bredare med det. Jag tror att det är svårt, det handlar ändå om att kunna 

räkna in pengarna i slutändan. Men jag tror att riktad reklam inte alls är e-sportens, det vill säga såhär: aa vi 

lägger ut en reklam spot på 30 sekunder i koket mellan 20:02 och 20:03. Det är inte relevant. Eller lägga radio 

reklam som kommer då och då. Jag tror man måste liksom göra riktad reklam på relevanta sätt som folk bryr 

sig om. Typ om man har en app som till exempel bevakar StarCraft där man kan se alla de senaste vodsen att 

man reklam för sändningar på ett sånt ställe. Det vill säga i miljöer där den typen av tittare rör sig. Och på sätt 

som inte känns så påträngande. Så reagerar jag när jag tittar på TV, så fort det kommer reklam stänger jag av 

ljudet eller går därifrån. Jag accepterar inte att bli matad på reklam. Men om det nästan känns som innehåll för 

den som kollar är det en helt annan grej. Det tror jag är sättet. Men jag är absolut ingen marknasekonom men 

det är min analys.  

 

 

Hur ser TV4s satsningar ut i framtiden? 

 

TV4 gör mycket omstruktureringar internt just nu. Så att det är en anledning att vi inte jobbar med dem nu. 

Den avdelningen vi jobbade med finns inte längre. Men jag tror att de har fattat de måste ta ett större grepp 

själva internt. Jag tror att förlita sig bara på ett produktionsbolag som har all kunskap blir för svagt. Det måste 

finnas hårdare förankring internt. Och det har TV6 hos sig. De har folk som är duktiga på strategi. Där har de 

verkligen lyckats. Man får gå lite mer all in, man måste betala en eller flera personers lön i ett år eller mer.     
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Bilaga 3 - Transkribering av intervju 2: Joakim Sandberg, SVT 

 

Frågor tecknas i fet typsnittsstil med tillhörande svar precis under. 

 

Först vill vi bara veta lite om din roll på SVT? 

 

Ja, jag är till vardags allmän-tv-chef i Umeå och som sån håller man egentligen inte på så mycket med 

program utan det är mer förutsättningar för att få programmen att verka. Så jag har 125 medarbetare och 

studios och grejer i Umeå som jag ska göra massa programuppdrag som jag får från en programledning i 

Stockholm. Så jag kan inte bestämma själv vad jag pysslar med. Men, det här är mitt roligaste extraknäck inom 

företaget. Så jag har varit projektledare för projektet "SVT e-sport" i de senaste 4 åren. Och det har varit 

väldigt mycket i att försöka ha en dialog med den här publiken som är intresserade av detta. Och framförallt 

sänder från Dreamhacks. Det har vi gjort även något, jag tror vi började 2008 eller 2009 med det. Men jag har 

varit med på väldigt många sådana där sändningar och jobbat i ganska många andra funktioner också om 

sändningarna men egentligen formellt så har jag varit projektledare. Och det betyder att jag fått ett uppdrag 

och pengar från programledning på SVT att göra program om det här och förvalta våra sändningsrätter som 

det heter från Dreamhack. 

 

 

Men det här görs från Umeå då? 

 

Nej det görs egentligen därifrån det är men det projektleds av mig från Umeå och en del av personal, 

specialister kommer från Umeå som är bakom kameran. Framför kameran är en kille från Göteborg och Ina 

är från Stockholm osv så det handlar mer om och så är det så att när man säger att något görs från någonting 

då talar man oftast i TV-språk om inspelningsplats, alltså vart görs det ifrån. Men det kan projektledas någon 

helt annanstans. Melodifestivalen görs på x platsen men den projektleds och nöje i Stockholm till exempel. 

 

 

Vad är e-sport enligt dig? 

 

Ja, det finns ju många definitioner. För mig så är det liksom, en sport egentligen någonstans mellan schack 

och någonting fysiskt. Alltså just den här förmågan som de som är duktiga inom e-sport på att liksom absolut 

intellektuellt vara otroligt snabba och strategiska och taktiska och beslutsmässiga och allt sånt där men sen 

också måste du vara jäkligt rapp i dina fingrar och senaste gjorde Riksidrottsförbundet en diskussion kring 

och analys om "är det här sport eller inte? och kom väl mer eller mindre fram till att jo det är det nog det. 



44 
 

Alltså definitivt lika mycket som golf men det kanske inte är den där fysiskt utmattande påfrestning typ 

hockey eller något annat. Men det kräver båda de där aspekterna. Både hjärna och fingrar. 

 

 

Ja det finns ju många andra sporter som inte är så fysiska också. 

 

Exakt. Och, det roliga är ju när man kommer till Asien till exempel där jag har varit i de beslutsplatserna som 

finns där. Så är det ju liksom ingen tvekan om att det är sport. Det är helt självklart. De tycker bara att det är 

konstigt att det inte är med i OS än och jobbar stenhårt för det. Så att, hur det skiljer sig så är det just det där 

ordet traditionellt tycker jag är en bra ingång. De har inte någon jättelång historia. Det är liksom vi som 

knallar omkring nu har liksom varit med om större delen av den här historien sen kan man dra det vid WCG, 

det kanske ni vet vad det är? När det började eller vid något annat till tillfälle när spelet kom eller sådär. Men 

det har ju en jättekort historia och hel spelbranschen för mig som i grund och botten någonstans, väldigt långt 

bak, litteraturvetare. Det är ju 22 spel sedan det drog igång med Pong som är grejen. Som är berättelserna 

som finns och som är hela upplägget. Det är ju lite skillnad mot Gilgamesheposet som har lite längre tid på 

nacken. Så det är ett fantastiskt fenomen, en kulturell del som har liksom en väldigt kort historia och för de 

som inte kan någonting om det här blir ganska förvånande för det har ju inte funnits så jäkla länge men det 

finns ju just nu en Massa människor där. 

 

 

 

Varför har ni valt att satsa på det här? Hur togs det beslutet? 

 

Jag var ju inte riktigt, riktigt men när det drog igång men SVT har ju tack vare public service och den 

finansieringen och det uppdraget som jag har är att vara: om alla, för alla. Och det betyder att vi ska vara 

något för operafantasten som definitivt inte ser på På Spåret men får sin beskärda del av operasändning från 

Norrlands opera i TV2 och det är fantastiskt och det är jätteviktigt för de. Så vi har alltid liksom under SVT:s 

historia varit liksom, försökt att vara lyhörda och vara på jakt efter de här intressena. Var rör sig samhället, 

vad tycker unga människor om att se och göra och att vi absolut är till för de. Bolibompa har världens bästa 

koll på vad 3-6 åringar gör idag och hur de lever idag. Oavsett om de som jobbar där är 45 därför att de läser 

på. Och jag tror att beslutet om att satsa på e-sport var ganska enkelt. Här ser vi ett fenomen som växer upp. 

Det fanns en professionell aktör bakgrunden någonstans, de som jobbade med Dreamhack och ville och såg 

ganska naturligt att: det här borde ju absolut TV-sändas, på webben och så småningom i broadcast. Då är det 

ganska enkelt. Då skulle vi egentligen kunna hoppa på vilket nytt fenomen som helst. Sen så finns det de som 

kommer in och säger: Gör ett program om fiske! Ja, visst men det är en ganska svår grej. För vad ska du göra 

då? Ska du följa en tävling, följa några personer, är det bara fiske det ska handla om, är det någon större 
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historia som ska berättas? Det här är ju en ganska enkel sportsändning ur väldigt många aspekter. Från en 

live-turnering eller från någonting annat. 

 

 

Tänkte just på Dreamhack där, var det ni eller de som tog initiativet till samarbetet? 

 

Jag tror att det var SVT som knackade på dörren men att de också var ganska mogna då och idag producerar 

ju de otroligt mycket själva. Dreamhack är ju idag något helt annat än vad det var för några år sedan när de 

var rookies i medieproduktion. Idag är har de ju ca 52 kameror, det är liksom OS dimensioner på det här även 

om det inte är lika mycket kablar ut så det sprids över hela världen så är det en enorm produktion. Så det har 

de lärt sig snabbt och raskt. 

 

 

En anledning varför det satsas på är ju för att det är så populärt i Sverige. Varför tror du att det är så 

stort i Sverige? 

 

Det är väl tidig internetuppkoppling, datorer i var och vartannat Svenskt hem, konsoler i vartannat Svenskt 

hushåll, stark speltradition, mörk tid på året, mer och mer unga som faktiskt inte leker ute i skolan utan 

faktiskt leker eller är hemma där det här finns tillgängligt och sen så att spelen har blivit ofantligt mycket 

bättre. Och sen så tycker jag att om man frågar de som är i spelbranschen som säger att det är de svenska, det 

är liksom ni, som är den viktigaste faktorn för att Sverige har det spelunder som det har, duktiga svenskar 

ingenjörer. Det tror jag definitivt är en sanning men också att många av de som är involverade är otroligt 

lyhörda för populärkultur i övrigt och förmår att kommunicera det som är historieberättande. Så det är inte 

bara helt ingenjörsstyrt om jag nu får vara lite raljerande utan det ska bara funka. Funkar det bra så kommer 

folk älska det. Ibland tycker jag att Dice är lite grann och sladdar i det här. Ja visst det är ju jättebra grafik och 

så där men vad är storyn som man ska följa i Dice-spel, om man nu inte bara ska använda det för att spela 

mot andra. 

 

 

Du var lite inne på det men vad är målgruppen? 

 

Målgruppen är ju, vi får ju oftast tron om att folk kring 12-15-åringar. 12 brukar man säga att folk börjar 

lämna TV-tittande i någon sorts traditionell mening och ägna sig åt ganska så mycket annat men kommer 

tillbaks när de skaffar barn och familj. Min upplevelse är att genomsnittsåldern är nog snarare 28-32. Väldigt 

mycket män förstås men mer och mer tjejer och det är just det här att nuförtiden klarar sig inget mediebolag 

när det gäller att föra en dialog med sina tittare. Vad är de intresserade av och vad gör man för att liva och 
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pina inte för att liksom den gruppen som är intresserade av det här bär de här värderingarna och här är de 

inne på petar men någonting. Försöker köra in reklam i sammanhanget. Då sticker de. Mångfalden av utbudet 

är i stort sett avgörande. De väljer en annan kanal eller en annan tjänst eller annat spel: stör ni oss, då drar vi. 

 

 

Var ser du att e-sporten tar vägen inom de närmaste åren. 

 

Jag är ju inte riktigt lika optimistisk som många som är inne i det här: De säger liksom att det här är på väg att 

breaka och bli jättestort. Jag tycker att det är ganska lite som talar för att det är på väg att plötsligt slå igenom 

någon vall men att det är en stigande kurva av aktörer, tv bolag och media som försöker förhålla sig till e-

sporten på olika sätt och ibland tar liksom stora djärva kliv, så är det definitivt. Men jag som var med på IT-

boomen när ni var väldigt små minns också att om inte det där börjar casha in så småningom för de här 

kommersiella aktörerna då kryper också intresset neråt. När framtidsinvesteringar liksom inte riktigt börja ge 

någon slags Return on investment då kommer de också dö ut. Och där upplever jag att e-sport är lite grann 

idag. Dreamhack satsar ju fantastiskt på att verkligen göra det otroligt offensivt. Och klarar de det så är det 

jättebra. Lyckas de få det att snurra på pengar och avlöna människor, ja men då är de ju verkligen etablerade. 

Men däruppe upplever inte jag att de är. 

 

 

Men något som vi såg när vi gjorde lite förundersökningar och så är att det är inte så jättevanligt att 

mediehus liksom stora företag sköter sånt här. Det är oftast små community drivna företag. Det väl 

typ Korea och nu Sverige som nu gör det här. Vad är fördelarna och nackdelarna med det? 

 

Dels kliver det in större aktörer nu i USA så är det en del som nu på allvar kliver in. Twitch håller ju på att 

värderas till himmelen för sin plattform. I Sverige så stiger ju MTGx in med mycket mer pengar än vad SVT 

har och med mycket mer globala visioner än vad SVT har och samarbetar med Dreamhack. Jag var ju en av 

de som verkligen slogs för att detta skulle sändas i broadcast och bli liksom etablerat och ligga på 

sändningstider där det är en jäkla trängsel. Jag tror att det är, framförallt för kidsen där ute, att de upplever att 

de sysslar med någonting som är lite grann såhär ingenting som man står och vevar om på stan att man älskar 

att spelar Starcraft liksom åtta timmar per dag. För de är det en otrolig bekräftelse, vi har ju fått sådana här 

hjärtskärande brev av grabbar i 20års åldern vars fäder bara har aldrig brytt sig om de bara för att de håller på 

med det där konstiga på datorerna och så plötsligt har de sett på TV. De har liksom kunnat förklara vad de 

håller på med, att det sänds liksom på Sveriges Television. Deras föräldrar börjar då kanske ta det på allvar. 

Och vänt hela det där. På så sätt tror jag att det har haft enorm, psykologisk betydelse. Och sen så har det 

väckt de andra kommersiella aktörernas intresse som ofta SVT har lite grann av den rollen. Även om vi 

funnits med i många år så har vi öppnat på ganska många lock och se vad kommer ur det här? Och då börjar 
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de kommersiella aktörerna att säga: kolla SVT gjorde det där, amen fasen hur ska vi kunna göra någonting 

och tjäna pengar på det? Och där kommer liksom MTGx in. Hur säljer vi ett koncept för e-sport till hela 

världen? För det är ju deras nisch. 

 

 

Det är ju mycket sändningar som sker via liksom jättekända e-sportprofiler och de är ju älskade av 

communityn, hur tänker ni där? Har ni försökt arbete med sådana eller skapa egna nya eller? 

 

Titta på Team Liquid här, alla de här, de är ju ganska måna om att göra sin egen grej. Och vi har liksom 

absolut inga ambitioner att komma intrampande och säga såhär: samarbeta med oss. Utan vi har varit ganska 

lyhörda kring de och möjligtvis ställt fråga sähär: Vi finns om ni vill diskutera och vi är ett TV-bolag så ser ni 

att vi kan ingår i eran sändning så är vi nyfikna på, och så är vi ganska nöjda med att jobba ihop med 

Dreamhack. Ju fler aktörer som finns desto mer blir ju andra intressanta så att säga. Men jag tycker att den 

här gräsrotsrörelsen, den är helt fantastiskt. Men jag är inte så säker på att den kommer vara vid orubbat bord 

för någon kommer säkert att erbjuda de att gå ihop med den här plattformen eller den här ligan eller i den 

här. Det är fortfarande en omogen situation. Det finns liksom inget UEFA eller Champions League riktigt. 

Men jag tror att den här gräsrotsrörelsen kommer säkert att sugas upp där. Det kommer bara vara bra. De 

som är där och känner att det blir ännu mer på allvar och får lära sig saker och jobba mer och bli ännu mer 

proffsigare på det här och säkert så kommer vi på morgondagens TV-stjärnor kommer säkert en del komma 

ur den här. Får man träna mycket och satsa mycket, man blir rätt bra. 

 

 

Lite om själva sändningarna. E-sport kan ju anses som komplicerat för folk som inte sett det, hur 

anpassar ni eller försöker ni anpassa det på något sätt? 

 

Ja, vi har ju börjat med svensk casting av Starcraft. De måste ju uppfinna ett språk samtidigt som de gör de. 

De måste vara på det klara med att om de beskriver något i spelet på svenska så kan hela communityn bli helt 

vansinnig för att det är så att man har en annan uppfattning: Det här borde bara vara på engelska. Och när vi 

körde för första gången på svenska, jag tror det var 2009, då var ju folk bara rasande. "Fan håller ni på med?!" 

Och sen så sket vi i det och så körde vi engelska fram tills i princip i fiol. Då började vi sända simultant 

svenska och engelska. Det var en helt annan acceptans. Nu var det ingen som skrek och grät över det här. Vill 

man höra sin engelska supercaster ja men då slår man på den kanalen. Vi trendade ju på Twitter under 

Dreamhack så det bara stänkte om det bara för att folk tyckte det var kul att höra det på svenska. Och det är 

ju det att den här kärnpubliken som kan allt, den är förhållandevis inte jättestor och den kan möjligtvis bli stör 

av sådana här saker. Men den här kanten publiken som är intresserad en inte kan allt de blir ju naturligtvis 

tilltalad. Och det är det där som är det svårt, oftast när man ger sig på liksom mindre fenomen, kan det vara 
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curling liksom. De som lyssnar på curling tycker att det är as grund det som sägs där för att det är till för den 

här kanten publiken. Där upplever jag att de som är i centrum är de mindre stingsliga över att man försöker 

popularisera, göra det mer begripligt än vad det var tidigare. 

 

 

Sen har man ju sett att, det mesta av det här sänds på webb-TV och några få gånger på broadcast. 

Vad är för och nackdelen? 

  

Webb-TV:n öppnar ju upp för större interaktivt, du kan ju sitta med din skärm och se på sändningen 

samtidigt som du kollar på chatten eller gör vad sjutton du vill. Broadcast TV är för de flesta fortfarande en 

ganska stängd värld. Det som är det trevliga med att se det på TV, att vi får bättre kvalité på allt. Bättre ljud, 

bättre bild med HD o allt. Det är ganska mycket värt, det är inte många som klagar på kvalitén på broadcast. 

Däremot om vi sänder i någon kanal som inte är HD-fierad kan det komma klagomål. Sen är det tekniskt 

komplicerat att sända på TV eftersom TV:n inte är gjord för att sända t.ex. StarCraft när det finns massa 

information längs kanterna av skärmen. På TV har man ett "safe area" där det inte ska finnas något därför att 

skalningar sker upp och ner. 

 

 

Men om man tittar till exempel på Twitch så är det väldigt stort med chatten och det uppskattas av 

alla. Det vi har sett är att det inte riktigt finns på SVT play och TV4play osv. 

  

Man kan säga att det som är knepigt med SVTs erbjudande på play är att det är allt möjligt. Och det som är 

på Twitch är också allt möjligt men det är inom samma fack så att säga. Sen Twitch otroligt skickliga att ha en 

bra relation med spelcommunityn. De har att bra erbjudande och här de känner att "här är vi bland 

kompisar". De är ett jättestarkt driv där, så det är bara att gratulera. 

 

 

Hur väljer ni vad som sänds? 

  

Det är sådär att man köper ju sändningsrättigheter. Skulle ni starta en liga kan ni gå till TV-bolagen o säga att: 

Hej vi har rättigheterna till den här ligan, vi är upphovsmän. Vill ni tv sända det här, så får de betala X. Och så 

sker det en prisförhandling. Så varje år förnyar vi vårat avtal med Dreamhack. Vi säger att vi skulle gärna vilja 

sända, vad har ni att erbjuda och vi har det här att erbjuda. Så länge det är ganska event artat som det här, så 

är det ett sändningsrättsförhandling. 
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Och när ni väljer spel då? Ni fokuserar mycket på StarCraft. 

  

Ja, det är ju den turneringen som vi har haft "urrättigheterna" till. Sen har också kunnat sända annat. Public 

service är ju lite jobbigt vi vill ju helst egentligen sända två eller tre spel. Men det är lite gran vart pengar och 

vad som finns levererat. I den bästa världen hade så hade vi tre aktörer som fick köpa varsin sändning, så att 

vi inte särbehandlar någon o bara jobbar med den här gruppen. Eller bara med det här spelet. Det ända vi gör 

ett avstånd ifrån att CS. Detta på grund av våldet i spelet. Sen vet vi ju att alla som spelar spelet har för 

längesedan passerat liksom: aha det är inte bara skjuta på varandra det är mycket taktik och samarbete. Det är 

lite synd. 

 

 

Om det var Jesper som sa det eller om vi läste det innan, men de som är med och spelar, de 

professionella då. De är inte riktigt lika mogna och vana att vara med i TV och media. De har inte 

alltid den träningen att uppföra sig ordentligt . Är det något som påverkar? 

  

Nej inte egentligen, det är ju det att du måste som producent vara väldigt medveten om det. Det är samma 

sak som att intervjua någon som berättar något väldigt känsligt eller utnämnt, så måste man vara medveten 

om det. Egentligen tror jag att det största delemat är att koreaner inte kan prata engelska och kommer från en 

kultur som är så otroligt olik våran. Man måste nästan leva i Korea för att förstå hur den kommunikationen 

ska gå till om man ska ställa frågor. Vi har ju åkt dit några gånger och intervjuat folk, det är först då man 

kommer något steg djupare. Men det är ju en väldigt blyg och reserverad kultur med en rad uppförande 

koder. Dreamhack har lärt sig väldigt bra att hantera allt sånt här, och SVT också. Oftast går det bra. 

 

 

Du sa att ni hade varit i Korea, har ni kunnat dra några lärdomar därifrån. 

  

Njaaeee. Om man säger såhär TV-produktionsmässigt nej. Bara lite i hur man ser hur dom gör och bygger 

studios och sådär. Hur de vill utveckla sitt tv-erbjudande till publiken absolut det kan man göra. Men det är ju 

en helt annan värld. Det greppet som StarCraft till exempel har är något helt som inte vi har. Vi riktar oss mot 

den svenska publiken och. Vi försöker erbjuda den här svenska publiken, vad är de fascinerande av, vad kan 

inte dom om ett musklick, vad ska vi göra reportage om. Vi har ju varit inne i ett sånt där koreanskt spelarhus 

där de tränar och har tanter som lagar mat åt dem. Det fascinerar ju svenska gamers, det är ju sånt man har 

hört talas om men man har ju aldrig sett det. 

 

 

Men vad har ni för framtida planer, kort och långsiktigt? 
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Kortsiktigt är ju att vi ska fortsätta sända Dreamhack och StarCraft turneringar och långsiktigt gärna hitta en 

ny aktör som kan va precis en gräsrotsaktör. För våran del behöver det inte vara globen och flera tusen pers 

som sitter där. Utan det kan vara något annat. Och sen är vi helt på det klara att om det här växer ännu mer 

bland de stora kommersiella globala aktörerna som MTG då kommer vi ju aldrig ha nått att säga till om. Då 

kommer de här rättigheterna passera taket. Då får man börja om på gräsrotsnivå. 

 

 

När vi pratade med Jesper så sa han att hans produktionsbyrå blivit anställda av TV4, har ni nått 

sånt eller jobbar ni bara internt? 

 

Vi jobbar både med egna SVT anställda och personer som är mittemellan. Vi har inget produktionsbolag som 

har haft med oss att göra, men det har vi haft tidigare. Det handlar om pengar och vilken typ av satsning det 

är. Det finns inga principer att man måste göra på ett eller annat sätt.  

 

 

Marknadsföring, kan det vara klurigt? 

 

Ahh det kan det vara. Dilemmat är att det är stort intresse när sändningarna är men intresset emellan där 

finns det så många andra aktörer som är bättre. Det är intressantare att hänga på twitch än SVT play.   

 

 

Det känns inte lika mycket community på SVTplay 

 

Nej precis. Ska man gå från det vi är idag till en community då måste man lägga in så otroligt mycket mer 

pengar. Då måste man ha folk som sitter dygnet runt, skapar profiler, bloggar och allt.  Det är rätt svårt, 

aftonbladet är väl någonstans mittemellan där. De har en redaktion som sitter o dunkar i tidningen och online 

ganska ofta.  
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