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SAMMANFATTNING 

Ungdomar och unga vuxna är de främsta användarna av digitala spel och även de främsta 

entusiasterna av fenomenet E-sport. Spelvanor är av betydelse då studier har påvisat att det 

finns determinanter, både fysiologiska och psykologiska som kan påverka individens 

välbefinnande.  

Syftet med studien var att undersöka professionella E-sportspelares erfarenheter av att utöva 

sin sport och hur de upplever att detta påverkar hälsan. En kvalitativ metod användes och 

datainsamling utfördes genom intervjuer över internet. Insamlade data analyserades genom 

en manifest innehållsanalys. Resultatet av studien visar på att E-sportspelare har haft ett 

spelintresse sedan tidig ålder och ansett sig vara relativt skickliga i det tidigare spelen innan 

de valde att satsa på en karriär inom E-sport. Erfarenheter av träning och matcher påverkar 

den fysiska hälsan genom värk i ryggen och spänningsvärk i nacken. Att tävla inför publik har 

även effekt på spelarens emotionella välbefinnande där press att prestera är en påverkande 

determinant för hälsan. En professionell karriär inom E-sporten kräver mycket av spelarens 

tid och detta kan således medföra obalans mellan arbete och privatliv. Deltagarna i studien är 

eniga om tron på en fortsatt ökad tillväxt av intresse samt investering i E-sportsvärlden. 

Nyckelord: e-sport, folkhälsa, kvalitativ studie, välbefinnande, spelvanor  

  

 

 



 

ABSTRACT 

Adolescents and young adults are the primary users of digital games, also the main 

enthusiasts of the phenomenon eSports. Gaming habits are important since studies have 

shown that there are determinants of health, both physiological and psychological that may 

affect the individual's well-being.  

The aim of this study was to investigate the professional e-sports players experience from 

practicing their sport and how they feel that this affects health. A qualitative method was 

used and data collection was performed through interviews over the internet. The collected 

data were analyzed by a manifest content analysis. Results from the study show that eSports 

players have had a gaming interest since a young age and considered to be relatively skillful 

in the previous games before the chose to pursue a career in eSports. Experience of training 

and competition affect the physical health by back pain and tension in the neck region. To 

compete in front of the audience is affecting the player's emotional well-being, where 

pressure to perform is an influential determinant of health. A professional career in eSports 

requires a lot of player's time and this can therefore lead to an imbalance between work and 

private life. Study participants agree on the belief in the continued growth of interest and 

investment in eSports world. 

Keywords: eSports, gaming habits, public health, qualitative study, well-being  
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1 INTRODUKTION  

Teknologiska framsteg fortsätter ständigt att förändra hur människan lever. Idag kan det 

upplevas som att utvecklingen sker i en exponentiell takt. När människor ser tillbaka på tiden 

vi lever i nu, så kommer skapandet av internet förmodligen att vara ett av de mest 

betydelsefulla momenten i mänsklig historia. Integrationen av teknologin har medfört 

förändringar på hur människan kommunicerar, ett nytt medium för kunskap, nya former av 

kulturellt och politiskt yttrande, interaktion och skapande av nya sociala interaktioner med 

människor globalt samt bestående påverkan på arbetsmarknaden.  

Ett yrke vars framväxt har möjliggjorts av internet är fenomenet E-sport, vilket kan efterlikna 

den digitala motsvarigheten till den konventionella idrotten. Idag existerar professionella lag 

och ligor för de populäraste spelen. E-sport branschen är en växande marknad där det finns 

ett växande intresse hos åskådare samt investerare. 

En central pelare i E-sporten vilken är relativt okänd är spelarnas uppfattning om hur den 

pågående karriären påverkar deras välbefinnande. Att uppmärksamma ämnet utifrån E-sport 

spelares perspektiv är av betydelse för främst unga människor då deras fritidsintresse och 

livsstil utgörs till stor del av spelande. Då E-sport bevisligen visat att det går att livnära sig 

ekonomiskt på det, kan det vara en attraherande faktor för ungdomar att söka sig till en 

proffskarriär. Detta med en risk för avsaknad förståelse om den praktiska innebörden av att 

vara E-sport spelare och hur hälsan samt framtiden kan påverkas av karriärsatsningen. 

Då intresset för E-sporten fortsätter att växa hos allmänheten kan det vara av intresse att 

undersöka erfarenheter och tankar hos de spelare som befinner sig på den virtuella 

spelplanen. Författarens motiv till att skriva om ämnet E-sport grundar sig i egenintresse för 

ämnen kring teknologisk utveckling och dess inverkan på folkhälsan. 
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2 BAKGRUND 

2.1 Hälsa 

Begreppet hälsa definierades år 1948 av World Health Organizations [WHO] som ett tillstånd 

av total fysiskt, socialt och psykiskt välbefinnande inte bara frånvaro av sjukdom eller 

funktionsnedsättning (WHO, 1998). Denna definition modifierades av WHO under senare 

konferenser. År 1986 hade definitionen av begreppet vidareutvecklats till följande; hälsa är 

en resurs i vardagslivet, inte livets mål. Det är ett positivt koncept med betoning i sociala och 

personliga resurser samt fysisk förmåga (WHO, 1998). I denna studie används båda 

ovannämnda definitionerna av hälsa. 

2.2 Internet och digitalt spelande 

I Sverige har datorspel och konsolspel under det senaste decenniet blivit allt vanligare, både 

hos ungdomar och vuxna. Det är vanligt att spela över internet via så kallade onlinespel där 

det sker interaktioner med andra spelare. Att spela över internet är vanligt förekommande. I 

en rapport om svenska folkets internetvanor så visade det sig att 44 procent av alla 

internetanvändare spelar för nöjes skull någon gång, 31 procent spelar varje vecka och 17 

procent av internetanvändare spelar dagligen. Det är ungefär lika stor andel kvinnor och män 

som spelar dock finns det skillnader mellan kön i relation till olika åldersgrupper. 

Könsskillnaden gällande spelvanor är tydligast mellan pojkars och flickors spelande i 

åldrarna 12 till 25 år där pojkar spelar mest. Därefter är det en jämn procentenhetlig 

användning mellan könen (Findahl & Davidsson, 2015). 

Under det senaste decenniet har nyttjandet av internet, datorer och smarttelefoner ökat i 

olika delar av världen. Detta kan gynna folkhälsan genom informationsspridning samt 

underlätta aktiviteter vilket kan bidra till samhällets välmående. Ur tillväxten av tekniken har 

det även dokumenterats en negativ trend nämligen omåttligt bruk av teknologin. Ur ett 

folkhälsoperspektiv fortgår debatten gällande definitionen av termen. Den rådande 

definitionen av beroendebeteende karaktäriseras av ett oemotståndligt begär, impulser eller 

ett driv att repetera aktiviteten samt en svårighet att reducera eller upphöra med beteendet 

trots negativ inverkan på individens ekonomi, välbefinnande, socialt liv, fysisk och 

mentalhälsa. I kontext till internet och digitala spel så återfinns negativa konsekvenser av 

omåttlig brukande av exempelvis tv-spel, internetbaserade enspelarspel och flerspelarspel 

(WHO, 2015). 
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2.3 Hälsokonsekvenser av internet och spel på nätet 

Den del av befolkning där problematisk användning av internet förekommer är främst hos 

ungdomar samt unga vuxna. En möjlig förklaring är att den delen av befolkningen har växt 

upp där teknologin och snabb internetuppkoppling har förekommit (WHO, 2015). 

Problematiskt användande av internet har visat sig vara associerat med följande faktorer: 

avskildhet, socialisering och inlevelse. Avskildhet berör exempelvis upplösning av gränser 

och en känsla av tidlöshet. Faktorn socialisering berör motiven att vistas i en virtuell värld 

exempelvis att sysselsätta sig med online spel ger individen en känsla av att ha åstadkommit 

något. Detta kan påvisas genom framsteg och status i spelet. Socialisering inkluderar även 

andra sociala aspekter exempelvis där spelare samarbetar, socialiserar och skapar och knyter 

nya relationer med andra spelare. Den sista faktorn berör fullständig inlevelse vilket kan 

påvisas genom att kontrollera en fiktiv karaktär och utforska en virtuell värld. Att ha 

fullständig inlevelse kan således leda till verklighetsflykt (WHO, 2015). De ovannämnda 

motiven är de drivande faktorerna för problematiskt användande av internet och spel. Vilket 

påverkar ungdomars och unga vuxnas kraft att motstå de impulserna, begär och frestelse för 

omåttligt brukande av internet och spel, även om det är skadligt för personen och för andra i 

omgivningen (WHO, 2015). 

Även hälsan utifrån den fysiska dimensionen påverkas bland annat av en stillasittande 

livsstil. En stillasittande livsstil kan medföra överdriven skärmtid som kan associeras med 

fetma och övervikt genom exempelvis minskad sömn, dålig kosthållning och otillräcklig 

fysisk aktivitet. Även ben- och muskelsymtom kan förekomma, orsakas eller förvärras vid 

långvarigt sittande vid elektroniska skärmar i en fixerad kroppsposition (WHO, 2015). 

Inom den psykosociala dimensionen kan hälsan påverkas bland annat genom moderna 

informationskanaler över internet vilket möjliggör mobbning. Nätmobbning kan således ge 

ett stort omfång av konsekvenser för psykosociala hälsan.  Den sociala utvecklingen hos 

individen kan också påverkas genom att spendera mycket tid online, detta kan medföra 

socialt tillbakadragande och hindra utvecklingen av social förmåga. Ur ett socialt och 

psykologiskt perspektiv kan omåttligt bruk av spel och internet även påverka det psykiska 

välmåendet exempelvis dåligt självförtroende, sämre psykiskvälmående, reducera prestation 

på arbetsplats och i skola (WHO, 2015). 

I Prop. 2007/ 08:110 föreslås satsningar av hjälpprogram för vuxna med spelmissbruk, dock 

saknas en likvärdig för unga. På så sätt kan det innebära att unga är en utsatt grupp i 

riskzonen för problematiskt spelberoende då ungdomar använder sig av internet i allt större 

grad än vuxna. Vidare nämns det i Prop. 2007/ 08:110 att en samhällsutveckling mot inaktiv 

livsstil bidrar starkt till ohälsa och välfärdssjukdomar därav utgör ämnet ett prioriterat 

nationellt målområde för folkhälsomålet. Främjandet av regelbunden fysisk aktivitet 

förbättrar välbefinnandet och hälsan samt medför en sjukdomsförebyggande effekt.  

2.3.1 Positiv påverkan på den fysiska och psykiska hälsan  

Att engagera sig i elektroniska spel förutsätter att individen för en interaktion med 

exempelvis en spelkonsol, interaktionen sker därav utifrån förutbestämda ramverk vilket är 
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beroende av speldesignen. En typ av speldesign, genre så att säga är aktiva elektroniska spel. 

Gao, Chen, Pasco & Pope (2015) beskriver aktiva elektroniska spel som en genre där 

underhållning är designad för att främja hälsa genom att spelaren behöver röra sig för att 

integrera med spelet. Utifrån studien av Gao et al. (2015) så undersöktes det aktiva 

elektroniska spelen påverkan på hälsan. Resultatet påvisade att det aktiva tv-spelen 

exempelvis Wii Sports™ påverkar hälsa positivt för barn än om barnen hade fortsatt med ett 

stilla sittande beteende exempelvis tv-tittande. Vidare beskrivs det att aktiva tv-spel kan vara 

ett bra alternativ emot stillasittande livsstil och ett tillägg för mer traditionella fysiska 

aktiviteter och sporter för barn samt ungdomar.  

I studien av Buelow, Okdie & Cooper (2015) undersöktes collegestuderande i USA om hur 

spelandet påverkat de kognitiva förmågor som planering, organisering, problemlösning, 

arbetsminne och beslutsfattande. Studien påvisade att ämnet är inte helt dikotomt, det är ett 

komplext fall, det kan vara så att datorspelandet kan öka exempelvis någon exekutiv funktion 

men samtidigt sänka en annan.  

Kowert, Vogelgesang, Festl & Quandt (2015) påpekar att exponering eller långvarigt 

engagemang av dataspel inte påverkar spelarens psykosociala välmående. Det sägs även att 

online tv-spelandet bidrar positivt till ungdomars psykosociala välmående, i kontext till 

studien så visades även att de som spelar har en högre grad av livstillfredställes än de som 

inte spelar under en två års period. Detta kan sammanfattas med att situationer där det inte 

förekommer problematisk brukande av spel, inte utgör en riskfaktor för låg självkänsla, låg 

sällskaplighet, eller ökad ensamhet för ungdomar eller vuxna spelare.  

2.3.2 Negativ påverkan på den fysiska och psykiska hälsan 

Speltid har visat sig vara en faktor som kan få negativa effekter, längre speltid per dag har 

visat på större sannolikhet för negativt upplevda konsekvenser hos ungdomar. Exempelvis 

mindre sömn och sociala konsekvenser där mindre tid med socialt umgänge och konflikt med 

familj förekommit. Förutom speltid så har spelmotiv också visat sig ha större betydelse i 

relation till hur spelare upplever sin hälsa. Bland annat visar spelmotiv som karakteriseras av 

”flykt” att det finns högre odds för negativa utfall än övriga spelmotiv. Negativa utfall 

innefattar depressiva, muskuloskeletala och psykosomatiska symtom (Hellström, 2015).  

Studier av Harris & Straker (2000) och Jacobs & Baker (2002) har undersökt och funnit att 

det existerar en positiv association mellan perioder av statiskt sittande och skärmtid i 

relation med prevalensen av upplevd muskuloskeletala smärtor i den övre kroppsregionen 

bland barn. Perioder av längre sittande framför skärmar visade på högre fall av 

självrapporterade symptom i den övre kroppsregionen (Harris & Straker, 2000; Jacobs & 

Baker, 2002). 

I studien av Ballard, Gray, Reilly & Noggle (2009) undersöktes skärmtid bland spelande unga 

män i relation till fysisk aktivitet samt Body Mass Index (BMI). BMI är ett index vilket visar 

relationen mellan en individs längd och kroppsvikt. Resultatet påvisade en negativ 

korrelation mellan individens träningstider och brukandet av tv-spel, det vill säga om 

frekvensen av tv-spelande ökar minskar tiden då individen motionerar. Studiens resultat 
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visar även att mer tillägnande tid till tv-spel kan användas för att förutsäga BMI, högre 

tidfördelning till tv-spelandet var relaterat till högre nivåer av BMI. Ballard et al. (2009) 

anser att detta är problematiskt då unga vuxnas motionsvanor växer fram under tidigt 

vuxenliv och kan anknytas till motionsvanor och hälsa fram i vuxenlivet. 

Den ovannämnda studien av Ballard et al. (2009) och Harris & Straker (2000) påvisar att det 

existerar möjliga negativa effekter av tv-spelandet på den fysiska hälsan. Brukande av 

teknologin för underhållning kan orsaka oönskad effekt på hälsan, exempelvis en 

stillasittande livsstil. Henriksson och Sundberg (2008) konstaterar att fysisk aktivitet är 

essentiellt för individens hälsa och fortlevnad.  

I en studie Lopez-Fernandez, Honrubia-Serrano, Gibson & Griffiths (2014) undersöktes 

problematisk internetanvändandet hos den yngre populationen. Resultatet visar på att 

problemnivån låg på 5,2 procentenheter bland ungdomar. Störst sannolikhet för 

problematiskt användande är hos unga män som spelar mer än två timmar det flesta dagar. 

Problemen var associerade med negativa symptomen som förlorad kontroll och konflikter i 

privatlivet. I en annan studie Lopez-Fernandez, Honrubia-Serrano, Baguley & Griffiths 

(2014) undersöktes prevalensen av samma fenomen det vill säga problematisk 

internetanvändande. Det visade sig att problematisk internetanvändande hos ungdomar i 

Spanien låg på 7,7 procent och för Brittiska ungdomar på 14,6 procent. 

När det gäller specifikt om internetspelande så menar Kuss (2013) att individens egna 

kontext har betydelse och är samtidigt avgörande punkten för att se om spelaren korsar 

gränsen för överdrivet spelande till ett beroende. Det faktorer som påverkar inom individens 

kontext är bland annat beroende av spelens utformning och den kulturella gemenskapen som 

spelaren har online, detta har betydelse och ger ett motiv att fortsätta spela. Gränsen mellan 

överdrivet spelande och beroende i relation till datorspel är inte helt klart påpekar Kuss 

(2013) dock har neuroskanning påvisat att det finns likhet mellan spelberoende och annan 

typ av beroende.  

2.4 E-sportens framväxt och ökade popularitet   

Framväxten av E-sporten skedde i Sydkorea i början av 2000-talet där WCG (The World 

Cyber Games) ägde rum. WCG var den första globala E-sportsturneringen och hade ungefär 

174 deltagare från 17 olika länder och efter varje år har det skett en ökning av deltagare. 

WCG:s satsning anses banat vägen för andra ligor och turneringar exempelvis MLG (Major 

League Gaming) och IEM (Intel Extreme Masters) (Hutchins, 2008; Hope, 2014). Hutchins 

(2008) förklarar att en faktor vilket möjliggjort tillväxten är utveckling och framväxten av 

informationsteknologi samt en snabb expansion av tillgänglighet, kapacitet och popularitet 

av interaktiva digitala kommunikationsteknologier. Genom spelens förbättrade visuella 

kapacitet och ökade komplexitet i speldesignen möjliggjordes högre nivåer av bemästring och 

skicklighet och enligt Hewitt (2014) medförde det att visa spelare blev bättre än genomsnitts 

spelaren. Därav växte tävlingar och mästerskap fram mellan 1900-talets slut och början på 

2000-talet. År 2008 arrangerade WCG en E-sportstävling i Tyskland, där finalen bestod av 

både lagspel och singelspel på både datorer och spelkonsoler.  
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Den monetära vinsten har ökat i takt med populariteten av E-sport exempelvis hade 2006 års 

WCG event total prisutdelning på 465 000 $ vilket skulle delas mellan deltagarna (Hutchins 

2008). Vad en enskild spelare tjänar varierar, Santarnecchi, Feurra, Galli, Rossi & Rossi 

(2013) nämner att ett E-sports proffs kan tjäna mellan 12 000 – 30 000 USD årligen och de 

spelar mellan 6 till 8 timmar dagligen.  

Enligt Newzoo (2015) har E-sporten har även gjort avtryck i tv-spelsindustrin där digitala 

spel användes främst för personligt nöje, nu ses en ny växande trend där det finns ett 

stigande intresse av att uppleva spel som åskådare. Vidare redogör Newzoo (2015) att 

tillväxten av E-sport har ökat de senaste åren, regelbundna åskådare har ökat globalt från 90 

miljoner år 2014 till 131 miljoner år 2016. Genom ökade åskådarantal har marknaden växt 

ekonomiskt, år 2005 var den totala prispotten på 3.6 miljoner dollar globalt, år 2015 hade 

den växt till 61 miljoner dollar. Den främsta åskådargruppen är bestående av män mellan år 

21-35. De står för 37 procent av den totala populationen. Därefter ser man att den manliga 

gruppen i åldrarna 10-20 står för 20 procent och den tredje största gruppen består av 

kvinnor mellan 21-35 år och de utgör 16 procent av de totala åskådarna (Newzoo, 2015). 

2.4.1 E-sportspelaren tävlingsmotiv 

Vad som lockar spelare att tävla på det digitala spelfältet varierar från individ till individ men 

det förekommer upprepade tematiska svar. I studien av Witkowski (2012) har spelare 

intervjuats för att beskriva sina motiv för sitt spelande. Resultatet visade på att de främsta 

anledningarna var att det ansågs vara kul, utmanade samt att det ger en upphöjd känsla av 

adrenalin inför och under tävlandet. Ytterligare en studie av Wu, Wang & Tsai (2010) 

undersökte varför spelandet lockade många användare, resultatet påvisade att motiven för 

att sysselsätta sig med online spel kan associeras med tillfredställning i form av att prestera 

och åstadkomma något samt för social interaktion. Wu et al. (2010) påpekar för att man ska 

få människor att fastna för ett spel krävs det att spelet ger någon form av tillfredställelse.  

2.5 Systemteoretisk modell  

Hälsan kan likna termen variabel, och till skillnad från en konstant så är variabel synonymt 

med förändring. Likt en variabel influeras hälsan av faktorer som medför förändring i negativ 

eller positiv riktning. Hälsans bestämningsfaktorer kan bland annat illustreras utifrån   

Dahlgrens & Whiteheads systemteoretiska modell (2006) (figur 1), där olika determinanter 

kan vara influerande faktorer som påverkar människans hälsa. Utgångspunkten för modellen 

är lagd på det socioekonomiska och livsstil baserade aspekterna av hälsa. Determinanter 

inom den teoretiska ramen beskrivs kunna påverkas av exempelvis politiska beslut.  
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Figur 1: Hälsansbestämningsfaktorer (Dahlgrens & Whiteheads, 2006) 

Dahlgren och Whitehead modellen (figur 1) grundar sig i ett systemtänk där faktorer 

influerar hälsan hos en individ på flera plan. I den innersta sektionen berörs det generellt sätt 

fixerade faktorerna exempelvis ålder, kön och det inre väsen en individ är utgjord av. I nästa 

sektion över de fysiologiska komponenterna kan hälsan influeras av individens livsstil 

exempelvis kan motionsvanor, rökvanor med flera vara betydelsefulla determinanter för 

hälsan. Därefter när individen för en interaktion med närstående och andra sociala 

förbindelser så lyfts andra sociala kontextuella determinanter för hälsa upp exempelvis är 

socialt stöd en determinant för hälsa. Vidare utgörs nästa sektion av Dahlgrens & Whiteheads 

(2006) systemteoretiska modell av determinanter kring levnads- och arbetsförhållanden 

samt tillgång till tjänster. Determinanter vilket influerar individens hälsa på denna plan är 

exempelvis tillgång till hälsa-och sjukvård. Slutligen i den översta sektionen utgör medlare 

som kulturell, ekonomisk och miljömässiga faktorer en viktig punkt och kan influera hälsan. 

Hälsansbestämningsfaktorer som modell beskriver hälsodeterminanter och lyfter fram 

interaktionen mellan individens livsstil som är inbakad i det sociala normer och nätverk och i 

levnadsförhållanden samt arbetsförhållanden. Vilket således sin tur är relaterat till en 

bredare socioekonomisk och kulturell miljö (Dahlgrens & Whiteheads, 2006). 

2.6 Problemformulering  

Det existerar både fysiologiska och psykologiska gradvisa hälsobesvär när det gäller 

brukandet av digitala spel. Ungdomar och unga vuxna utgör den största användargruppen av 

digitala spel och E-sport (Lager et al, 2005; Newzoo, 2015). För en del av den gruppen så är 

spelandet deras yrke. Det finns bristfällig redogörelse gällande vilka hälsodeterminanter och 

hur dem anses påverka hälsan i relation till E-sport hos det yrkesmässiga. Att finna svar på 

dessa frågor kan vara av betydelse för både elitspelare och för de med spelande ett stort 

fritidsintresse. Då E-sporten fortsätter att växa så kan det vara angeläget utifrån ett 
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folkhälsoperspektiv att undersöka människors erfarenhet av ett framtida växande 

ämnesområde. Ett folkhälsoperspektiv medför en helhetssyn kring hälsan där bland annat 

socioekonomiska faktorer och individuella livsstilsfaktorer tas i beaktan.  

3 SYFTE 

Syftet med studien är att undersöka professionella E-sportspelares erfarenheter av att utöva 

sin sport och hur de upplever att detta påverkar hälsan 

Frågeställningar: 

Hur kom det sig att E-sportspelaren började med E-sport? 
Hur beskriver E-sportspelare träningsrutiner och upplevelsen av att tävla? 
Hur upplever E-sportspelare balansen mellan karriär och privatliv? 
Hur uppfattar E-sportspelare att spelandet påverkar deras hälsa? 
Vilka framtidsutsikter finns för E-sportspelare att fortsätta med spelandet? 

 

4 METOD 

4.1  Metodval  

Studiesyftet utmärks av betoning i upplevelser och erfarenheter därför ansågs en kvalitativ 

metod lämpad för studieändamålet. Generellt karaktäriseras en kvalitativ metod enligt 

Bryman (2011) av tolkningsinriktad ståndpunkt där förståelse av en social verklighet är 

grundad utifrån deltagarens kontext samt tolkning av verkligheten. För att undersöka E-

sport spelares erfarenheter ansågs intervjuer vara ett lämpligt tillvägagångsätt där spelarna 

kan berätta om sina egna tankar och upplevelser. Intervjuer är en vanlig förekommande 

metod inom kvalitativforskning där intresset är riktat mot den intervjuades upplevelser 

(Bryman, 2011).  

4.2 Urval 

Urvalsprocessen genomfördes utifrån ett målstyrt urval. Ett sådant urval definieras av 

Bryman (2011) som ett urval där syftet är att välja specifika enheter vilket kan generera 

relevanta och informationsrika data till det aktuella forskningssyftet. Urvalsgrupp för studien 

var professionella E-sportspelare. Kriterium för urval baserades utifrån erfarenhet och merit 
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gällande E-sport därav var följande kriterier relevanta: Spelarens erfarenhet från 

professionell E-sport ska vara minimum ett år och under period fått utbetald ersättning för 

sin insats. Avgränsning gällande aktivitetsperiod bestämdes, alla inaktiva E-sport spelare 

före år 2009 exkluderades.  

Baserad på de ovannämnda kriterium fortlöpte sökning för intervjupersoner via 

http://www.esportsearnings.com/countries/se. Esportsearnings.com förser besökare med 

statistik och rankning gällande prissummor, länder, turneringar, lag, E-sportsligor, spel samt 

retroperspektiv data från olika evenemang. Med utgångspunkt från esportsearnings.com 

filtrerades så att endast spelare från Sverige listades vilket gav upphov till en lista med 500 

stycken potentiella intervjupersoner. Därefter valdes intervjupersoner ut från listan, om de 

ovannämnda kriterierna matchade intervjupersoner kontaktades spelaren genom e-post 

alternativt sociala medier. I första meddelandet beskrevs det kort om studiesyftet och 

förfrågning om det fanns intresse för deltagande. Vid intresse skickades ett missivbrev 

(Bilaga A) ut, i dokumentet ges en sammanfattning gällande studien och nödvändig 

information för deltagaren. Rekryteringsprocessen fortlöpte fram tills fem stycken 

intervjupersoner deltog i studien. Av de 40 tillfrågade spelare hade fem individer möjlighet 

att delta i studien. Tre av fem spelare har League of Legends™ som sitt E-sportspel, en 

intervjuperson spelade Heroes of Storm™ och den andra individen spelade Hearthstone: 

Heroes of Warcraft ™ (digitalt samlarkort spel). 

4.3 Datainsamlingsmetod 

Insamling av data skedde genom enskilda semistrukturerade intervjuer med varje 

intervjuperson. Semistrukturerade intervjuer utmärks av en flexibel intervjuguide utan 

specifik ordning och där uppföljningsfrågor förekommer för utforskning av ämne. Att 

använda sig av intervjuer för generering av information utförs då ändamålet är att få fram 

individers åsikter (Merriam, 2009). 

En intervjuguide (Bilaga B) formulerades för att ge vägledning över vilka frågor som ska 

täckas under intervjuerna. Att använda en intervjuguide kan efterlikna en lista över vilka 

frågor som ska utforskas (Bryman, 2011). Därav utformades frågorna i intervjuguiden efter 

studiens frågeställningar för besvarande av studiens syfte. Indelning i intervjuguiden 

utfördes genom tematisk kategorisering för att skapa ordning exempelvis frågor om hälsa fick 

ett eget avsnitt. 

Intervjuerna ägde rum över IP-telefoni, det vill säga röstsamtal över datornätverk.  

Datorprogrammet Skype™ brukades av båda parterna, där författaren gjorde sig tillgänglig 

via röstsamtal. Deakin & Wakefield (2014) anser att online intervjua är ett hållbart alternativ 

för forskning och bör inte anses som sekundärt alternativ när ansikte-mot-ansikte intervju 

inte kan bli uppnådd.  

Inför varje intervju avsattes kort stund för lättsam konversation relaterat till E-sport, 

avsikten till lättsam konversationen var få ut kontextuell information samt skapandet av 

lättsam atmosfär inför intervjun. Exempelvis samtalades det om aktuella spel och matcher. 
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Merriam (2009) menar på att en kort konversation före intervju kan bli en ”isbrytare” och 

underlätta flödet i konversationen. Därefter påbörjades intervjun med informationsutdelning 

om studien syfte därefter ställdes frågor till intervjupersonen med hjälp av intervjuguiden 

(Bilaga B). Under pågående samtal ställdes uppföljningsfrågor för att intervjuperson skulle 

utveckla sina svar exempelvis när en okänd term inom E-sport uppkom behövdes en 

förklaring. Varaktigheten för vardera intervjun pågick mellan 35 till 45 minuter. 

Datorprogrammet Evaer användes för inspelning av samtliga intervjuer över Skype™. 

4.4 Analys 

Efter varje intervju avsattes tid till transkribering av materialet vilket är en process där sagda 

ord blir till text. Transkribering utfördes under samma dygn eller dagen efter 

intervjutillfället. Att avsätta tiden till att transkribera är enligt Bryman (2011) en viktig del då 

en full redogörelse krävs för att analysera innehållen från intervjuer. Totala mängden sidor 

från samtliga intervjuer var 40 sidor där utfyllnadsord exempelvis ”mm...” och ”ehm” 

inkluderades. En manifest innehållsanalys tillämpades, sådan analys utmärks av att fokusera 

på det framträdande delarna av vad som uttryckligen nämnts under intervjun (Granehiem & 

Lundman, 2004). 

Analysprocessen påbörjades efter att transkribering genomförts. Till en början lästes 

textmassan upprepade gånger för att författaren skulle bli väl bekant med den insamlade 

informationen samt bidra med helhetssyn över textmassan. Under genomläsning 

identifierades och markerades meningsenheter som kan vara av betydelse för besvarande av 

frågeställningarna och syfte. Granehiem & Lundman (2004) menar på att dessa 

meningsenheter utgör en betydande del och kan gestaltas som vägvisare för att få svar på 

frågeställningar, vidare kan segment identifieras som ord, meningar och stycken från delar av 

texten. I detta stadie utmärktes analysprocessen av att upptäcka potentiellt väsentlig 

information från transkriberade data.  

Vidare kondenserades meningsenheterna, Granehiem & Lundman (2004) beskriver att 

kondensering utförs på ett sådant sätt att meningsenheterna blir kortfattad men bibehåller 

kontentan i vad som sägs. Därefter identifierades och konstruerades kodade enheter utifrån 

den kondenserad text (Se exempel på analys i Bilaga C). Granehiem & Lundman (2004) 

beskriver att kodenheter efterliknar en kortfattad etikett. Därav kortades meningsenheterna 

ner där det väsentliga i meningen bibehölls. Kodenhet bearbetades därefter för att bli mer 

preciserade, liknande kodenheter samlades ihop och bearbetades till underkategorier. 

Underkategorier delar samma tematiska grund hos de kodenheter vilket liknar varandra. 

Kategorierna var de förbestämda frågeställningarna. Följande tecknen: […] i resultat innebär 

att ett urklipp tagits ur ett fullständigt citat. 
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4.5 Kvalitetskriterier 

Fokus på kvalitetskriterier för studien var lagd på följande begrepp; trovärdighet, pålitlighet 

och överförbarhet. Patton (2015) beskriver att förstärkning av trovärdigheten kan utföras 

genom bland annat genom systematisk beskrivning av metodik utförande, meningsfull 

design och välutförd datainsamling, därav betonas god kvalitet i utförandet. Ett åtagande för 

trovärdigheten var att säkerställa att feltolkande inte sker under datainsamling, därav 

utfördes respondent validering vilket innebär att författaren återkopplar det bemötta svaret 

med intervjupersonen för att validera att informationen tolkats korrekt. Även citat återges i 

resultatavsnittet för att påvisa objektivitet och därmed styrka trovärdigheten.  

Vad beträffar pålitlighet så berör detta kriterium redogörelse gällande alla steg i 

forskningsprocessen, det ska vara tillgänglig för möjlig bedömning av tillämpad metod 

(Bryman, 2011). Redovisning av samtliga steg i studien har nedskrivits och beskrivits för att 

styrka pålitligheten. Ytterligare stärks trovärdigheten i denna aspekt. Då fullständiga 

beskrivning belyser bakomliggande avsikt vid metodurval exempelvis urval grundat på 

målstyrturval reflekterar ett tillvägagångsätt för besvarande av frågeställningar.  

Överförbarhet, det vill säga hur resultatet från en studie kan appliceras i en annan kontext. 

Att styrka överförbarhet kan utföras genom att studien ger tillräcklig deskriptiv beskrivning 

av studiens kontext för att läsaren skall kunna avgöra huruvida det kan överföras in i en 

annan situation (Merriam, 2009). Studien försöker därför förse läsaren med beskrivning av 

data för besvarande av frågeställningar så att slutsatsen förblir logisk och därav kan bedömas 

av andra hur pass överförbar resultatet är i en annan kontext.   

4.6 Etiska aspekter 

Studien har tillämpat det fyra allmänna forskningsetiska principerna vilket enligt Bryman 

(2011) är; samtyckeskravet, informationskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. 

Samtyckeskravet berör enligt Vetenskapsrådet (2002) medverkandens rätt till deltagande 

samt självbestämmande till att avbryta sitt deltagande i studien. Detta krav uppfylldes genom 

att deltagarna deltog frivilligt utan påtryckningar. Förhandsutdelning av information 

gällande forskningssyftet nämns enligt Bryman (2011) som informationskravet. Detta krav 

uppfylldes genom att ett missivbrev (Bilaga A) skickades ut innan intervjuerna genomfördes. 

Att nyttjandekravet tas i beaktan innebär enligt Bryman (2011) att insamlad information får 

endast nyttjas till forskningsändamål. Genom skyddad datalagring och begränsad åtkomst av 

data från intervjuer så togs nyttjandekravet i beaktan då obehöriga ej har tillträde till 

informationen. Konfidentialitetskravet handlar enligt Vetenskapsrådet (2002) om att hantera 

och behandla personuppgifter med sekretess. För att skydda intervjupersonens identitet togs 

konfidentialitet i åtanke där varje intervjuperson vart tilldelad ett kodnamn exempelvis IP1. 

Utelämnad information från citat har förekommit för att säkerställa och skydda 

intervjupersonens anonymitet. Att utesluta känslig information utfördes för att 

intervjupersonerna inte skulle bli identifierbara. 
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5 RESULTAT 

I detta avsnitt presenteras resultatet i kronologisk ordning efter studiens frågeställningar. 

Resultatet är sammanställt och framtaget genom de utarbetade kategorierna från 

innehållsanalysen. Utifrån frågeställningar redogörs resultat kring; Att börja med E-sport, 

Träningsrutiner och upplevelse av att tävla, Balans mellan karriär och privatliv, E-sport 

och upplevt välbefinnande och Tankar om karriär och framtiden 

5.1 Att börja med E-sport 

Intervjupersoner har erfarenhet och intresse för spel sedan tidig ålder. Ytterligare gemensam 

faktor är att intervjupersonerna tidigare spelat andra spel på en hög nivå innan det blev 

professionella E-sportspelare för det nuvarande spelet. Detta kan vara ett tecken på att 

skicklighet till en vis grad är överförbar mellan elektroniska spel. Karriärsteget in på den 

professionella scenen har sett olika ut vilket antyder på variation kring huruvida spelarna blir 

professionella. Utifrån intervjupersonernas erfarenhet har två tillvägagångsätt varit 

förekommande. Det första berör initiativ från spelarens sida, den drivande faktorn har varit 

tilltro till sin skicklighetsförmåga i spelet. Tron på den besittande skickligheten har grundats 

och bekräftats utifrån prestation eller rankning.  

”För mig började så att jag alltid varit bra på spel jag spelade, inte före det kom till HoTS insåg 

jag eller märkte att jag kunde satsa på detta och så, först började jag spela medans ja 

pluggade… Då kände jag, att när jag kvalade i LAN:et i turnering. Efter det var jag så såld att 

fortsätta med detta för det var helt fantastiskt. Och då fick jag bestämma om jag, ska jag 

fortsätta plugga halvdant och inte få ut så mycket av det eller ska jag satsa på det här och se 

hur det går. Då valde jag att satsa.” (IP5).  

Ytterligare tillvägagångssätt en professionell karriär kan inledas har varit genom att bli 

uppsökt av en organisation.  

” Jag tänkte inte själv att jag var liksom tillräckligt bra att bli proffs eller någonting förens jag 

blev kontaktad av en organisation som heter… […] Dom sa att dom hade ”scoutat” mig och 

fråga jag ville komma ner på deras träningsläger liksom och kolla hur det funkar. Ja det var 

min fot in.” (IP2) 

Att ta steget in på den professionella scenen har medfört reaktioner från familj, vänner och 

utomstående. Reaktionen från närstående har enligt intervjupersoner varit för det mesta 

positivt men eftertänksamhet från exempelvis föräldrar. Om uteblivet stöd hade förekommit 

skulle det anses vara negativt.  

”det hade varit lite mer avskräckande annars, om man måste kämpa, det är svårt nog att bryta 

sig på hög nivå inom de flesta spel bara i sig och sedan ha folk som inte stödjer en, det man 

försöker att göra det måste vara mycket svårare, självklart…”. (IP5) 
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5.2 Träningsrutiner och upplevelse av att tävla 

Intervjupersonerna delar snarlika träningsprogram samt struktur på träningen. Träningarna 

äger rum främst på eftermiddag till kvällen. Oftast sker träning utifrån två block, där vardera 

blockens varaktighet är tre timmarspass och pauser i mellan blocken. Intervjupersonerna 

tränar 5 till 6 dagar i veckan. För det flesta intervjupersoner som spelar lagbaserade spel sker 

ingen fysiska träffar för att träna utan det träffars online. 

” Det brukar variera lite mellan gång till gång men oftast så kör vi då kanske tre timmar åt 

gången sen har vi kanske en paus på en halvtimma - timma åt gången och sen så kör man igen. 

Så det blir i mellan sex till åtta timmar per dag på just inför matcher. ” (IP1) 

 En intervjuperson har erfarenhet från att spenderat tid utomlands och att träna med sitt lag i 

ett träningsläger.  

” […] vi träna som ett lag i spelt då ungefär 6 timmar om dagar 6 dagar i veckan. Sen har vi 1 

timme teori liksom vi går igenom matcherna som vi spelade, vad vi gjorde för fel, vad vi gjorde 

bra och vad vi kan förbättra och så vidare. Sen på fredag brukade vi ha lite kortare träning i 

spelet och mer taktiskt snack för vi brukade ha matcherna på lördag, söndag alltså i studion. ” 

(IP2)  

 Upplevelsen av att tävla anses positivt och en smått naturlig nervositet är inneboende men 

den ”försvinner” vid matchstart. E-sport spelare har beskrivit att tävla inför publik med bland 

annat adjektiven som ”mäktigt” och ”häftigt”.  

” Att spela turneringar är det roligaste med spelande liksom, nu när man är duktig och så, det 

är skit roligt det går och hur långt man kommer i turneringar liksom, man ser framemot det 

stora turneringarna, ja gör det i alla fall. […] blir inte så jättenervös inför matcherna. Jag är en 

sån här seriös och strikt spelare så jag visar inte så mycket känslor för det mesta.” (IP3) 

5.3 Balans mellan karriär och privatliv 

Att balansera mellan E-sports utövandet och privatlivet är inte lätt. Det är svårt att balansera 

karriär och privatliv då karriären kräver mycket av ens tid. Det finns en medveten förståelse 

om att tidfördelning mellan karriär och privatliv är skevt då mycket av tiden går åt träning 

vilket innebär mindre tid till annat.  

” Just nu lägger jag mer tid på jobbet än allt annat för att jag är väldigt nära det liksom, nära 

att komma in till ny liga. […] Det är lite så, men det är en uppoffring alla fall jag gör för min 

karriärs bästa f ör tillfället. ” (IP4) 

Att spendera en stor portion av sin tid är ett medvetet val och anses nödvändigt om tiden på 

karriärsatsningen ska väl investerad. För intervjupersonen som spelar ett single-player spel 
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så videoströmars träningstiden för att få fler prenumeranter och bli mer igenkänd inom 

”atmosfären” kring sitt spel.  

” För det är svårt speciellt nu när jag har börjat streama och försöker att göra ett namn av sig 

själv.  Och börja spela professionellt och man inte lägger så ofantligt mycket tid på det, så är 

det med allt så får man inte tillbaka investerande tid, då kändes det lönlöst om man inte lägger 

all tid på det. Så jag ser det som att det är någon slags inkuberingsperiod för det här som är 

ditt företagande liksom. ” (IP3) 

5.4 E-sport och upplevt välbefinnande 

Det psykiska välbefinnandet i relation till E-sport utövande har visat sig haft varierande 

upplevelser. Detta med beroende på hur intervjuperson valt att reflektera kring frågan utifrån 

ens egna erfarenhet från olika tävlingar. Den generella samsynen är att den psykiska 

välmående i relation till E-sporten är positiv, det befinner sig i en situation där det arbetar 

med sitt fritidsintresse. Övergång från en deltids sysselsättning till att arbeta på fulltid anses 

ha påverkat intervjupersoner positivt.   

” Jag tycker att jag har blivit bättre för att jag gör något på heltid som jag vill göra.  Skolan var 

extremt stressig för mig… jag tycker att det är skit kul att göra det här, jag är bara nöjd 

egentligen. Bara blivit gladare med det här än jag varit tidigare med skolan som var så stressigt 

för mig. ” (IP3) 

Det framträdande aspekten av psykisk hälsa har reflekterats kring känslor, att prestera och 

vad som frambringas av dem. Det psykiska välbefinnandet kopplat till prestation i E-sports 

sammanhang verkar vara en naturlig central del då huvudsyftet handlar om tävlingen mellan 

individer och lag, där känslomässiga tillstånd naturligt uppstår vid förlust och vinst.  

” […] det är så inom de flesta saker, ja om det går bra så blir man glad i vardagen och då blir 

resten allting mycket bättre om det går dåligt så ser man allt negativt oftast. Mycket lättare att 

göra det men generellt så i slutändan älskar det man gör, det borde det ha en positiv effekt.” 

(IP5) 

Vidare så verkar utfall av prestation och förväntningar att prestera utgöra en central del i hur 

det psykiska välbefinnandet kan uppfattas. I någon grad kände intervjupersonerna en 

nervositet inför tävlande men den kopplades bort när fokus tog över under 

tävlingsmomentet. En intervjuperson har reflekterade kring den psykiska hälsan genom 

erfarenheter vid tävlingsmoment exempelvis vid stora evenemang kan det anses tufft då 

åskådare bedömer allt spelaren gör. Pressen av att prestera kan bli tung då många aktörer 

och inte enbart dig själv är beroende av vilket utfall som sker vid matcher. 

” Jag skulle säga att den psykiska delen är mycket jobbigare än den fysiska, den fysiska klarar 

man av. När man är ung så kan man sitta framför datorn hur länge som helst det spelar ingen 

roll men den psykiska, speciellt när man, det är jätte många som är unga 16–18 år när dom blir 
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proffs och den här pressen att man måste prestera för dig själv, för din organisation, alla som 

tror och stöttar på dig, speciellt för fansen, dom kan slita en i stycken om man låter dom så de, 

det är svårt speciellt för unga tror jag. Att kunna hantera pressen som man ständigt har, jag vet 

inte riktigt hur jag ska förklara, tänk dig att man jobbar på ICA och ska sitta i kassan samtidigt 

som 20 000 personer stirrar och dömer allting du gör. Det är lite, det är ganska konstig 

jämförelse, men det är det bästa jag har för någon som inte förstår. ” (IP2) 

Trots en förekommande grad av osäkerhet kring E-sport så har denna typ av miljö bidragit 

till anpassning som gett mental styrka.  

” Jag tycker att jag har blivit mer mentalt starkt av E-sporten, det är en svår industri man vet 

oftast inte vad som kan hända, om jag ska gå till nästa lag eller om jag inte gör någonting nästa 

halvår. Eller så liksom. Så jag tycker att jag har blivit starkare mental under hela resan.” (IP4) 

Intervjupersonerna uppfattade det fysiska välbefinnandet olika. Det intervjupersoner som 

ansåg sig uppleva sitt fysiska välbefinnande positivt nämnde att fysisk träning eller motion 

var en faktor som påverkat hälsan positivt. Det positiva effekterna av att träna bidrog till 

ökad välmående samt ansågs det påverka prestation positivt när intervjupersonen spelar. 

” Personligen, har jag fått bättre fysiskt välbefinnande men jag vet många som inte har det. Det 

handlar lite om individen faktiskt gör för att få fysiskt välbefinnande, eftersom jag vet själv att 

jag spelar bättre när jag mår bra av att gyma och rör på mig, eftersom jag vet att ju mer 

legitimerad E-sporten blir desto mer värde får sånt där. ” (IP4) 

Det intervjupersoner som ansåg att deras fysiska välbefinnande blivit sämre sedan det 

karriärsatsning nämner främst att de känt av olika symptom. Känningar i nacke-och rygg är 

förekommande samt upplevades värk i form av exempelvis huvudvärk. Intervjupersonerna 

som nämnt stegvis sämre välbefinnande engagerar sig mindre i någon typ av fysisk 

träningsform. Reflektioner kring orsak så uppkommer att man inte haft någon särskilt fysiskt 

aktiv livsstil. 

” Nu måste jag tänka lite... jag kan inte säga att jag rör mig mindre än jag gjorde innan, för jag 

har aldrig rört på mig speciellt mycket så men det har blivit fler timmar framför datorn och det 

kanske känns så... jag kan få lite ont i nacken och ryggen så då försöker jag ta en liten 

bensträckare och så dära. Så det skulle jag säga har blivit lite sämre med att spela mer så att 

säga.” (IP1) 

Ytterligare en anledning till varför intervjupersoner anser sig får sämre fysiskt välbefinnande 

är till följd att det läggs mycket resurser och tid på karriären. Därav har det medfört att andra 

aktiviteter trappats ner. Det som uppfattar att deras fysiska hälsa har blivit sämre är 

medvetna om att det borde röra på sig lite mer. 

” Min hälsa, eller har stegvis blivit sämre sen jag började att bli mer och mer fokuserad. Jag 

har suttit mer framför datorn, innan har jag haft några aktiviteter utanför som jag har gjort 

och det har slopades ett tag innan karriär om man säger så. ” (IP5) 
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5.5 Tankar om karriär och framtiden 

Intervjupersonerna har lagt olika mål, några har i avsikt att försöka att livnära på sitt spel och 

fortsätta att bli bättre. Andra har lagt tydligare mål det vill uppfylla inom en bestämd 

tidsperiod och om målen inte nås så har det i avsikt att avsluta sin proffskarriär. Det 

självsatta målen berör bland annat att avancera till nästa nivå i sin karriär och tjäna pengar. 

” Jag har bestämt att det här året så ska jag vara i toppligan i League of Legends eller bra lag 

eller så skiter jag i det.  Man kan inte hålla på, man kan inte vara i ett limbo liksom hur länge 

som helst, och inte ha ett riktigt lag och inte spela i ett riktig lag och tjänar bra pengar och inte 

göra någonting. ” (IP4) 

5.5.1 Utveckling inom de närmaste åren 

Intervjupersonernas tankar huruvida E-sporten som bransch kommer att utvecklas det 

närmaste åren är enhällig. Alla tror på en fortsatt tillväxt av bransch samt intresset för E-

sport. Tillväxten av intresset för E-sport tros ske genom att de nästkommande yngre 

generationer kommer att fortsätta vara spelintresserade samt att de som redan är 

spelintresserade idag kommer att fortsatt ha ett intresse för spel i vuxenålder. 

”Personligen tror jag att det bara kommer bli större och större, absolut. […] Dagens kids är 

bara mer och mer spelintresserade. Så jag ser ingen anledning varför det skulle minska i 

popularitet.  Jag tror lätt vi kommer ha lag minst som i de största fotbollslagen rent 

ekonomiskt, inte alltid för lång tid inom 10–20 år skulle jag säga.” (IP1)  

 Ytterligare en faktor som det professionella spelarna anser kommer att påverka tillväxten av 

E-sporten positivt är den växande trenden att investera från utomstående branscher. Det 

påpekas att det finns ett växande intresse från andra sportlag att börja investera i E-

sportslag.  

” […] jättar inom andra sportindustrin liksom fotbollslag, vet inte vad dom lagen i USA är men 

jag tror det är basket och amerikansk fotboll sådana amerikanska organisationer har börjat 

köpa upp E-sports lag, kanske inte köpa upp helt men få sitt namn i alla fall, vilket då visar på 

att det bara blir mer och mer. ” (IP1) 

För att bli professionell krävs det färdigheter och att vara tillräckligt duktig i sitt spel för att 

ett lag skall visa intresse för dig. Ett råd är att nyttja den inlärningsmetoden man lär sig bäst 

av exempelvis läsa guider och studera professionella spelare. Den viktigaste faktorn är att 

lägga ner mycket av sin tid.  

” […] man måste veta vad man behöver gör att för att förbättra sitt eget spel så mycket som 

möjligt. Det är väl som vilket lärande som helst och jag skulle ge tips om att känn dig själv och 

i vilken metod du lär dig bäst. […] hur du får bäst ”pejl” på det, spela spelet om ger dig mest 

eller kolla på streamers och lära dig strategier eller läsa spelet om artiklar och så vidare. Vad 

du lärt dig mest av lägg ner mest tid på det. Det andra försöka att realisera det i ditt spelande. 

Lägg tid på det, och lägg tid på det medvetet och gör så mycket av tiden som möjligt.” (IP3) 
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Det är även viktigt att vara realistisk och att ha självinsikt där man måste känna sig själv och 

ens kapacitet. 

” […] grejen är att man måste vara realistisk också. Är man fast i Diamond(ranking), då är man 

inte bara tillräckligt bra, man måste vara en hög rank konstant, måste kunna veta sig själv 

tillräckligt bra och veta att man kan lägga ner den tiden. Liksom stå med den pressen som 

kommer med. Så var realistisk, är det största rådet jag kan ta ge. ” (IP4) 

 Avslutningsvis påpekas att det existerar nackdelar med en konkurrenskraftig bransch som E-

sporten vilket är att det finns en osäkerhet kring karriär där mycket kan förändras på kort tid.  

” […] Det är så i det flesta sporter men det är en väldigt brutal industri så sätt för spelare, man 

kan bli utbytt och kickad och sånt där kan hända. Det är bara om man har mentaliteten för att 

fokusera, om det går det dåligt så kan såna saker hända så att man är beredd på det. ” (IP5) 

6 DISKUSSION 

6.1 Metoddiskussion 

6.1.1 Metodval 

Då studien var inriktad på att utforska fenomenet E-sport utifrån spelarens perspektiv ansågs 

metod utifrån från den kvalitativa forskningsansatsen lämplig. Premissen för kvalitativa 

forskningen beskrivs som en metod där genereringen av data vilket är bestående av att 

avtäcka meningen av det involverade fenomenet. Vidare innebär det att intresset för 

kvalitativ forskning handlar om förståelsen hur människan tolkar sin värld och erfarenhet 

samt betydelsen av deras upplevelser (Bryman,2011; Patton, 2015). Då syftet är den drivande 

faktorn för designval så anses kvalitativ metod vara lämpad då studiesyftet berör 

undersökning av professionella E-sports spelares tankar och erfarenheter. Motiven grundar 

sig i att utforska ämnet för att få insikt i E-sport spelarens kontext.  

6.1.2 Urval 

Det totala deltagandet var fem stycken intervjupersoner. Ett lågt deltagande kan kritiseras 

och fråga kring huruvida djupt fenomenet är undersökt samt om det kvarstår potentiella 

upplevelser och uppfattning hos andra professionella spelarna som inte blivit 

uppmärksammat. I efterhand kunde ett ytterligare urval nämligen snöbollsurval utförts efter 

varje intervju. Att tillfråga om intervjupersoner har kollegor som potentiellt vill delta kunde 

möjligen ökat deltagare till studien, vilket skulle bidragit till mer insamlad information. 
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Att finna intervjupersoner var en svårighet. Vad det beror på är inte helt klar men det går att 

spekulera om tidpunkt vid sökandet har påverkat intresset att delta då exempelvis spelare 

kan vara upptagna under tävlingssäsong. Möjligtvis kan även intresset att delta vara lågt 

utifrån E-sportspelares perspektiv. Trots fem deltagare ansågs det att det nåddes en mättnad 

gällande information från intervjupersonerna, då många av intervjupersonernas tankar och 

erfarenheter berörde liknande ämnen. Ytterligare kan variationen av intervjupersonerna 

styrka mättnaden då spelare från olika genre och speltitlar intervjuades. Enligt Bryman 

(2011) handlar mättnad om att insamlad information är likartad och inget nytt tillägg av 

information genereras vid ytterligare datainsamling. Trots att likartade svar återkom från 

intervjupersonerna bör mättnad kring insamlad information att beaktas med försiktighet då 

deltagarantalet var fem individer. 

Esportsearnings.com har under studieprocessen kritiserats både av författaren och 

intervjupersoner då det uppkom eller saknades korrekta uppgifter om exempelvis spelade 

matcher. Anmärkning gällande svagt trovärdig källa är en metodisk svaghethet, vidare kunde 

en mer trovärdig källa bidragit till mer hållbart resultat. Trots nämnd kritik för 

Esportsearning.com som källa finns det anledningar till varför internetsidan nyttjades. 

Främsta motivet grundar sig i att det redan existerande lista av E-sport spelare, urval 

därifrån innebär att författaren själv inte behöver handplocka E-sport spelare utifrån egen 

kännedom eller från internetsökning. Då det existerat redan en mängd av individer från 

listan minskar möjlig vinkling från författaren. I urvalet från esportsearnings.com 

förekommer det delvis en variation från E-sport spelare från olika genre, spel och 

erfarenhetsnivåer vilket anses positivt för större representation av spelare.    

6.1.3 Datainsamling 

Tillämpning av internetbaserad intervju medför fördelar exempelvis att resekostnader 

mildras därför att eventuell resa till en mötesplats för intervju inte är nödvändigt. Internet 

baserad intervju ger också fördelen att nå människor som i normalt fall kan vara 

svårtillgängliga (Deakin & Wakefield, 2013). Då E-sport spelare kan resa under 

tävlingssäsongen kan fysiska närvarande intervjuer vara svåra att utföra på grund av avstånd 

och hektiskt schema därav ansågs internetbaserad intervju ge en flexibilitet. Därför att det är 

enkelt att anpassa sig efter intervjupersonernas möjlighet samt mildrar det störningar i deras 

privatliv. Program som Skype™ finns även i applikationsformat för smarttelefoner och 

pekskärmar vilket gör möjligheten till samtal relativt enkelt då ingen dator är nödvändig. 

Vid användandet av internetbaserad intervju är det av vikt att ha i åtanke rent generellt att 

det finns möjliga tekniska nackdelar samt att det kan finnas individer som inte har kunskap 

om hur sådana program exempelvis som Skype fungerar eller har utrustning för delta i 

samtalet (Deakin & Wakefield, 2013). I studien så togs detta i åtanke men ansågs kunna bidra 

till minimal störning då intervjupersonerna tillhör en yrkesgrupp som välmedvetna och 

insatta i tekniken gällande röstsamtal genom nätverk, trots allt utgör det den främsta 

kommunikationsvägen under spelandet. Då tekniska aspekten ger upphov till möjligheter så 

förekommer det även svagheter att i beaktning, sådana kan komma i form av om störningar, 

fel eller brister i datorprogram. Detta kan eventuellt försämra resultatet av datainsamlingen.  
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Förutom Skype™ som medium för intervjuerna så erhåller författaren är vital roll för 

datainsamlingen där författaren själv är ett ”verktyg” med en aktiv roll vid insamling av data. 

Merriam (2009) nämner att den genererade information från intervjuer kan påverkas av 

författaren erfarenhet och skicklighet. Då det finns en brist på erfarenhet från författaren 

sida användes en semistrukturerad intervjuguide som hjälpmedel. Möjligvist kunde en mer 

erfaren person strukturera intervjuguiden mer effektivt genom sin expertis i att utforma en 

intervjuguide som ökar validiteten.   

 

6.1.4 Analysmetod  

Analys utifrån manifest innehållsanalys ansågs mer fördelaktigt av flertal anledningar. Då 

studien undersöker en rad olika aspekter av intervjupersonernas erfarenheter kan latent 

innehållsanalys skapa spekulativt resultat utan någon substans. Manifest analys ansågs vara 

en praktiskt lämpad metod för studien. Detta på grund av författaren oerfarenhet i kvalitativ 

metod samt att det konstruerade frågorna i intervjuguide ansågs inte vara konstruerade i 

syfte att undersöka djupa abstrakta nivåer av individens upplevelse och erfarenhet. Därav var 

analysen förankrad på samma abstraktsnivå nämligen det synliga delarna, vad som framhölls 

från genererade data. Författaren instämmer med Patton (2015) beskrivning av det 

fördelaktiga med att analysera på den synliga nivån, där är det mindre risk att feltolka eller 

påverka resultat genom att utföra en djupgående analys och tolka varför det angivna svaret 

från intervjuperson utvecklats fram.  

 

6.1.5 Diskussion om kvalitet 

Åtgärder för att kvalitetssäkra har bland annat utförts genom att säkerhetsställa att den 

insamlade data är korrekt uppfattad. Under intervjuerna återkopplades svar från 

intervjupersonernas genom att författaren upprepade det svar som angavs för att säkra att 

informationen inte tolkats fel. En aspekt av detta som förbisetts var att återkoppla den 

transkriberade versionen av vardera intervjun till intervjuperson på grund av tidsbrist. Om 

återkoppling hade utförts och genom bekräftelse från intervjupersonens sida kunde det 

möjligvist bidragit till starkare trovärdighet hos studien. 

Gällande pålitlighet kunde en pilotintervju med återkoppling kunnat identifiera om det fanns 

behov av redigering och utveckla intervjuguiden. En pilotintervju hade möjligtvis kunnat 

stärka studiens pålitlighet. Då författare inte hade tillgång till en sakkunnig person inom 

ämnet E-sport utfördes ingen pilotintervju. Trots att ingen pilotintervju utfördes ansåg 

författaren att intervjuguiden fungerade då intervjupersonerna svarade med noggrann 

beskrivning. Punkten vilket talar för detta är att intervjupersonerna svar och beskrivningar 

stod för mer än majoriteten av tiden under intervjuerna. Detta kan påpekas på att 

intervjuguidens var väl konstruerad därför att intervjupersonerna förstod frågorna som 

ställdes.   
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6.1.6 Etik  

Bemötande av etik har förekommit i olika skeden under av studien, bland annat delades 

information ut om studiens syfte vid olika tillfällen före intervjun genom exempelvis 

missivbrev och muntligt innan. Bryman (2011) beskriver också att informationsutdelning 

inför intervjun är ett tillvägagångsätt att ta informationskravet i beaktan. Det stod även klart 

och blev ofta poängterat av intervjupersonerna att det önskade full anonymitet. Då denna del 

hade stor betydelse för samtliga gjordes yttersta försöker att bibehålla deras anonymitet. Att 

värna om konfidentialitet innebar att hantering av data endast fick användas av författaren 

och att permanent radering av allt material skulle ske efter att studien blev godkänd. 

Radering av material är ett permanent tillvägångsätt vilket också ansågs instämma med 

Bryman (2011) beskrivning om att det är viktigt att skydda intervjupersonernas identitet. 

Hantering av insamlade information begränsad för enbart författaren och nyttjades enbart 

för forskningssyftet därav togs nyttjandekravet i beaktande.  

Även om primära målet var med internetbaserad intervju att minska på resekostnaderna så 

fanns det även sekundära anledningar till valet av datainsamling. Bland annat innebär 

Skype™ att mindre information behövs om intervjupersonen än vid ansikte mot ansikte 

intervju. Deakin & Wakefield (2014) menar att den enda riktiga information man behöver för 

att hålla intervju är personens kontonamn för Skype™ jämfört med telefonnummer och 

andra specifika personuppgifter som är viktiga för att planera en intervju ut i en fysisk miljö. 

Därav anser författaren att Skype medför ett lättare alternativ för respondenten att avbryta 

om eventuell intervju inte hade velats fullföljas. En intervju genom Skype™ anses av 

författaren inte skapa samma obehag för intervjupersonen att avbryta en intervju gentemot 

intervjuer som sker ansikte mot ansikte. Intervjuformen speglar en aspekt av 

forskningsetiska principen samtyckeskravet där Vetenskapsrådet (2002) betonar deltagarens 

egenrätt att fatta beslut gällande sitt deltagande i studien. 

6.2 Resultatdiskussion 

6.2.1 Att börja med E-sport 

Intervjupersoner har varit intresserade av spel sen tidig ålder och främst spelat för nöje. 

Möjligheten att spela professionellt har skett genom deras skicklighet på sina spel. Motiven 

att engagera sig i att bli professionell E-sport spelare handlar om återkommande reflektering 

till varför de spelar. Studiens resultat kring spelarens motiv liknar resultat från Witkowski 

(2012) studie om spelmotiv. Nöje och utmaning är återkommande svar. Trots allt handlar 

spel om att underhålla spelare, en form av underhållning där man spelar med andra. Från 

studiens intervjuer framkom det ett ytterligare motiv vilket handlar om personlig framgång, 

att bli bäst, kunna försörja sig på sitt spel och tjäna mycket pengar. Detta ämne återfinns inte 

i studien av Witkowski (2012). Motivet gällande personlig framgång tycks tyda på ett 

medvetet val att fokusera energi och resurser på att prestera och fortsätta med karriären. Om 

detta motiv jämförs med exempelvis Hellström (2015) beskrivning av flyktspelande så finns 
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det en distinktion i spelmotiven mellan att vara E-sportspelare och att enbart ha spelandet 

som fritidsaktivitet.  

Intervjupersonerna har reflekterat positivt gällande stöd och positiva reaktioner de har fått 

från människor i deras sociala krets. Att få positiv respons och stöd från närstående anses 

vara betydande då E-sport är en konkurrenskraftig bransch. Utomstående personer i 

intervjupersonernas egna ålder är relativt mer positiva till E-sport och karriärsatsning. Vad 

det anses bero på är möjligtvis att de själva har en närmare relation till spel och är oftast mer 

spelintresserade än föräldrar. Intervjupersonerna nämnde att det har funnits en initial 

tveksamhet för E-sport från föräldrar, detta kan bero på att de inte riktigt förstår E-sports 

världen för att det är ett relativt nytt fenomen. Därav fanns det ett behov av att förklara E-

sport branschen från spelarens sida. Det sociala stödet anses vara av betydelse då det anses 

finnas många hinder för spelaren att bemöta och utan stöd från omgivningen kan 

karriärsatsningen bli svårare. Därav kan det sociala stödet likt WHO (1998) senare definition 

av hälsa ses som en resurs i vardagslivet, inte slutmålet. Att få socialt stöd kan därför 

innebära till stärkt förmåga och handlingskraft. Vilket kan härledas till att exempelvis E-

sportspelare har resurser för att handskas med negativt påverkande determinanter för hälsa.    

Att ge socialt stöd till ungdomar med spelintresse kan vara betydande för deras framtid och 

hälsa då det finns risk att spelintresset skapar obalans med resterande livet. Obalans mellan 

karriär och privatliv är upplevelser som nämnts av intervjupersonerna, dock kan möjligtvis 

ungdomars problem ge upphov till andra konsekvenser genom problematiskt användande. 

Lopez-Fernandez et al. (2014) har beskrivit att problematiskt användande kan handla om 

förlorad kontroll och konflikter i privatlivet. Från WHO (2015) nämns även att problematiskt 

brukande kan orsaka reducerad prestation i skolan. 

6.2.2 Träningsrutiner och upplevelse att tävla 

Intervjupersoner från studien har delat med sig av liknande information gällande 

träningstider som från studien gjord av Santarnecchi et al. (2013). Träningstiderna är 

ungefär likadana och berör en period mellan sex till åtta timmars träning per dag. Att satsa 

på karriären inom E-sport har bland annat inneburit för intervjupersonerna att mycket av 

deras tids spenderas på att öva upp sin skicklighet inom sitt spel. Detta har medfört att 

upplevelser om obalans mellan karriär och privatliv förekommit. Det har nämnts att gränsen 

mellan arbete och privatliv är inte alltid lätt att urskilja. Detta kan tyda på att yrket E-sport 

spelare också formas och integreras i individens livsstil.  

Att tävla inom E-sport innebär att mycket av tiden läggs på träning. Studiens resultat visar på 

att det finns negativa aspekter gällande den fysiska hälsan speciellt om man som spelare inte 

har motionsvanor på sidan av. Möjligtvis kan det finnas liknande situationer hos ungdomar 

som är spelintresserade. Författaren anser att det kan vara av vikt att belysa till de 

spelintresserade om E-sportspelarnas upplevelser, samt lyfta fram att fysisk aktivitet kan 

påverka spelprestationen positivt vilket kan motivera till motionsvanor. Ballard et al. (2009) 

betonar vikten av motionsvanor vid ung ålder, uteblivna motionsvanor kan vara ett beteende 

som följer individen till vuxen ålder. 
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Intervjuer av E-sport spelare har givit en inblick i deras erfarenheter från att spela i 

professionella lag eller organisationer. Då branschen fortsätter att växa för varje år (Newzoo, 

2015) så har en del intervjupersoner nämnt att hälsofrågor hamnat mer i fokus. 

Hälsofrämjande insatser på arbetsplatsen anser författaren vara positivt och visar på att 

branschen påbörjar ta kliv ut att bli en scen med professionalism och legitimitet. 

Arbetsplatsen utgör en arena men också en determinant för hälsan där Dahlgren och 

Whitehead (2006) beskriver att förbättrad arbetsmiljö kan influera hälsan positivt. Vidare 

betonas arbetsplatsen som en arena för hälsofrämjande insatser. Några intervjupersoner har 

nämnt att de har erfarenhet av att coacher bryr sig om deras hälsa, även hjälp av 

sportpsykolog har nämnts existera i E-sports sammanhang. Det är oklart hur förekommande 

hälsorelaterade personal är inom olika organisationer och lag inom E-sporten, möjligtvis kan 

det vara en fråga om resursfördelning och prioriteringar.  

6.2.3 E-sport och upplevt välbefinnande 

Utifrån intervjupersonernas kontext verkar det finnas hälsodeterminanter som anses vara 

betydande för det fysiska välbefinnandet. Resultatet kring den fysiska hälsan beskriver hur 

en del av intervjupersonernas välbefinnande har förändrats. Bland annat angavs 

beskrivningar om känningar under och efter perioder de har spelat. Känningar kring rygg och 

nackregion har varit de främsta nämnda områdena på kroppen samt har även spänningsvärk 

i nacke förekommit hos en intervjuperson. Muskuloskeletal symptom har uppmärksammats i 

tidigare forskning (Harris & Straker, 2000; Jacbos & Baker, 2002) där symptom var 

associerad med stillasittande och skärmanvändning.  

Den fysiska dimensionen av hälsa i relation till datoranvändande vare sig individen spelar för 

nöje eller tränar för matcher så befinner de sig likartad miljö. En sådan miljö innebär oftast 

sittande i stol med fixerad kroppsposition. Långvarigt arbete kring datorn verkar kunna vara 

betydande för hur individens hälsa kan komma att påverkas. Då det har framkommit från 

intervjuerna att långvarigt spelande bidragit symptom i exempelvis rygg och nacke så kan det 

tyda på ohälsa om det utgås från WHO definition. Definition av hälsa utifrån WHO (1998) år 

1948 utgår från att hälsan är ett tillstånd av total fysiskt, socialt och psykiskt välbefinnande. 

Att definiera hälsa utifrån ovannämnda definitionen skulle innebära utifrån E-sportspelarens 

perspektiv att de inte har fullständig hälsa, då det fysiska välbefinnandet påverkats negativt 

av spelandet.  

I Dahlgren och Whitehead (2006) modell påpekas bland annat att en livsstil med fysisk 

aktivitet är en hälsodeterminant som främjar hälsan. En del intervjupersoner har reflekterat 

kring hur fysiska välbefinnandet i relation E-sports karriär påverkats positivt. Fysiska 

motionsvanor exempelvis träna på gym har påpekats av intervjupersoner som 

hälsofrämjande determinant. Motionsvanor har medfört positiva effekter på kroppen men 

också för intervjupersoners prestation i spelandet. Detta instämmer även med Henriksson 

och Sundberg (2008) när det gäller den fysiska aktivitetens positiva effekt på kroppen. 

Överlag kan motion vara en viktig faktor för hälsan både hos E-sport spelare men också för 

ungdomar som spelar för nöje eller söker sig till att satsa på E-sport.  
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Det psykiska välbefinnandet har reflekterats kring av intervjupersonerna, främst utifrån 

tävlingsmoment där tankar om prestation, åskådare samt karriären är det framträdande 

hälsodeterminanterna. Det nämnda determinanterna tillhör nivån levnads-och 

arbetsförhållande i Dahlgren och Whiteheads (2006) modell. Då utfallet av matcher hänger 

på prestationen i en konkurrenskraftig bransch så verkar det finnas en risk för att det 

psykiska välbefinnandet kan påverkas negativt. Studiens resultat visar på att det finns både 

interna och externa faktorer som kan vara betydande. De externa faktorerna är i avseende till 

pressen att prestera för exempelvis ens lag och fansen. Att vara E-sport spelare innebär att 

människor dömer ens prestation och reaktion samt kan feedback vara allt annat än 

konstruktiv. Interna faktorer berör känsloreaktioner där exempelvis rädsla och nervositet har 

visat sig vara förekommande under tävlingsmoment. Det psykiska välbefinnandets relation 

med ovannämnda determinanter utgör inte enbart riskfaktorer för välbefinnandet utan kan 

också bidra till att skydda välbefinnandet. Intervjupersonernas erfarenheter visar även på att 

en miljö med osäkerhet och stress kan anpassa individen och göra den mentalt starkare. 

Långvarigt engagemang av digitala spel hos intervjupersonerna har även påverkat 

välbefinnandet positivt då de kan engagera sig och livnära sig på sin hobby. Överlag kan detta 

visa på livstillfredställes och det instämmer med Kowert et al. (2015) att dataspel kan påverka 

det psykosociala välmående positivt.      

6.2.4 Tankar om karriär och framtid 

Intervjupersonerna tankar om framtiden är att fortsätta engagera sig inom E-sporten och 

fortsätta att tävla på professionell nivå. De tror även att E-sports scenen kommer att fortsätta 

att växa och bli större. Statistik från Newzoo (2015) visar på ett växande intresse av E-sport. 

Då Findahl och Davidsson (2015) nämner att den största användargruppen av spel är barn 

och ungdomar så anses det beröra människors hälsa på olika plan. Då möjligheten finns att 

utvecklingen fortsätter i utveckling av produktion och intresse av spel kan det innebära att 

fler människor nyttjar elektroniska spel som underhållning. Detta möjliggör även att de 

negativa effekterna exempelvis överdrivet spelande kan komma att öka. Trots att E-sport 

spelande skiljer sig från exempelvis de som spelar för nöje så finns det likheter i rutiner och 

miljömässiga faktorer de vistas i. Att lägga ner mycket av ens tid har medfört att andra 

aktiviteter som är bra för välmående minskat, exempelvis träning. 

Stöd och förståelse från vårdnadshavare om barn och ungdomars spelintresse verkar vara 

viktigt, att förstå sig på och balansera ut spelvanor hos barnen för att förebygga negativa 

hälsoeffekter av överdrivna spelvanor. I Dahlgren & Whiteheads (2006) modell behandlas 

socialt stöd som en positiv hälsodeterminant för individers hälsa. Vid uteblivet stöd samt 

isolering så anses det ge skadlig påverkan på människors hälsa. Utifrån socialt stöd anser 

författaren att stöd i form av att aktivt visa intresse och att försöka förstå sig på ungdomars 

spelvanor, samt vara stöttande kan vara betydande för hälsan. Vid ett sådant 

tillvägagångssätt kan djupare förståelse erhållas och kan möjligtvis ge en uppfattning om 

spelvanor. På så sätt ger det en indikation gällande överdrivna spelvanor samt de negativa 

konsekvenser som kan medföras på individens välbefinnande.   
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7 SLUTSATS 

Deltagarna i studien har haft ett spelintresse sen tidig ålder och ansett sig vara relativt 

skickliga i det tidigare spelen innan det valde att satsa på en karriär inom E-sport. 

Erfarenheter från träning och matcher belyser att välbefinnandet både påverkas positivt och 

negativt. Utifrån intervjupersonernas fysiska hälsa kan långvarigt spelande ge värk i rygg och 

spänningsvärk i nacke, dessa symptom verkar vara beroende på av individens motionsvanor. 

Det psykiska välbefinnandet påverkas inför matcher där känslor av nervositet och oro är 

kopplat till press att prestera för sig själv och för utomstående exempelvis publiken. E-sports 

karriär är tidskrävande och detta kan medföra obalans mellan privatliv och karriär. Socialt 

stöd från spelarens sociala krets anses vara viktigt. Intervjupersonernas reflektioner gällande 

framtiden är att fortsätta med att livnära sig genom inom sitt e-sportspel samt att avancera 

framåt i proffskarriären. Intervjupersonerna tror på en fortsatt ökad tillväxt av intresse för e-

sport och investering i e-sportsvärlden.  

 

7.1.1 Vidare forskning 

Denna studie har fokuserat utifrån spelarnas perspektiv och erfarenheter ytterligare studier 

med fler deltagare hade varit av intresse för att undersöka vidare på ämnet. Att undersöka E-

sports organisationers policy med ett hälso-och arbetsmiljöperspektiv är av intresse och 

möjligtvis kan denna typ av information hjälpa branschen att formas medan den fortfarande 

växer.  
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BILAGA A  

 

 

Missivbrev 

 

Intervjuer med E-sportspelare: Om E-sport och hälsan. 
 
 
Hej 
 
Mitt namn är Ivan Szilagyi och jag läser på Folkhälsoprogrammet i Mälardalens högskola. 
Jag ska utföra en undersökning som ska resultera i ett examensarbete i folkhälsovetenskap. 
Syftet med undersökning är att är att studera professionellt E-sportspelande och hur E-sport 
påverkar spelarnas hälsa. 

 
Du är en av de fem som valts ut för studien då du kan bidra med värdefull information till 
undersökningen. Intervjuerna kommer att främst sker över IP-telefoni där varje enskild 
intervju kommer att vara mellan 30 till 45 min långa. Alla intervjuer kommer även att spelas 
in. 

 
All inspelade information kommer att behandlas med konfidentialitet för att skydda 
deltagarnas anonymitet. Inga personuppgifter kommer att utlämnas eller brukas av någon 
obehörig. Materialet ska endast nyttjas av mig och min handledare endast i 
forskningsändamål. Efter att undersökningen är slutförd ska all insamlad information att 
raderas. 
 
Deltagande är helt frivilligt och kan avbrytas när som helst av deltagaren. Jag är mycket 
tacksam för att du vill delta i min studie. 
 
Vid frågor kontakta mig på följande mail:  isi13001@student.mdh.se 
 
Tack för ditt deltagande 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Ivan Szilagyi 
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BILAGA B 

 

 Intervjuguide  
 
I. Bakgrundsfrågor  
 
Kan du berätta om hur du började med E-sport?  
 

• Kan du beskriva vilket spel du spelar och vad spelet går ut på?  

• Vad var ditt mål med att börja med E-sport?  

• Vilka reaktioner fick du från din omgivning när du började med E-sport?  

 

II. Yrkesmässiga rutiner  
 
Kan du förklara hur processen ser ut för dig, från träningsläger till matchen?  
 

• Kan du beskriva hur du tränar under en vecka?  

• Vid vilka tidpunkter på dygnet sker träningen?  

• Vilka matcher och turneringar deltog du i under förra året?  

• Kan du förklara hur det känns att delta i sådana evenemang?  

• Vad är du för tankar kring att balansera arbetet med privatlivet?  

 

III. Spelandets påverkan på hälsan 
  

• Har du märkt någon förändring i ditt fysiska välbefinnande sedan du började med E-

sport?  

• Hur förbereder du dig inför en match?  

• Hur upplever du att din fysiska hälsa är?  

• Har du märkt någon förändring i ditt fysiska välbefinnande efter eller under tiden du 

spelar?  

• Vad har du för motionsvanor ?  

• Hur diskuterar ni hälsofrågor bland kollegor?  

• Vad har du för tankar kring hälsa och spelandet?  

 

• Har du märkt någon påverkan på din psykiska hälsa?  

• Hur hanterar du den press du ställs inför innan matcherna?  

• Hur hanterar du den press du ställs inför under själva matchen?  

• Vad motiverar dig att fortsätta spela?  



 

 

 

 
 

IV. Framtidsplaner 
 
 
Vad har du för tankar kring framtiden och din proffskarriär? 

 
 

• Hur har du tänkt att du ska fortsätta med din proffskarriär i framtiden? 

Hur tror du att branschen kommer att utvecklas de närmaste åren?  

 

• Vilka råd skulle du ge till dem som funderar på att börja med E-sport och satsa på en 

proffskarriär?  

 



 

 

 

 

BILAGA C  

 

 

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kodenhet Underkategori Kategori 

[…] svårt att förklara 

för någon som inte 

gjort det själv […] när 

en arena fylld med folk 

som är där bara för att 

se dig spela och ropa 

ditt namn och ditt lags 

namn, varje gång vi gör 

någonting. Det är en 

ganska mäktig känsla, 

svårt att beskriva. 

 

Svårt att 

förklara, det är 

en ganska 

mäktig känsla  

 

Unik 

erfarenhet, 

publik relation 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trivs med 

uppmärksamheten 

från publiken 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upplevelse av 

deltagande i 

tävling 

  […] jag tycker faktiskt 

att det är lite läskigt 

men det jag måste säga 

att det är bland det 

häftigaste jag har gjort.  

Att sitta där uppe på 

scenen…verkligen. 

man får ju helt klart en 

helt annan press på sig 

så klart när man vet att 

folk tittar på en men 

jag skulle ända säga att 

det är bland det 

roligaste jag har gjort. 

 

lite läskigt men 

bland det 

häftigaste jag 

har gjort. 

 

får helt klart 

en helt annan 

press på sig 

när folk tittar 

 

 

Rädsla 

 

Nöje 

 

 

Press 
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