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Sammanfattning 

 
Denna uppsats beskriver framväxten av e-sporten och vilka faktorer som ligger bakom 

utvecklingen samt hur ekonomiskt attraktiv branschen är idag. För att besvara frågorna 

används Porters femkraftsmodell. Uppsatsen består främst av fyra kvalitativa intervjuer som 

gjorts med personer med olika bakgrund inom e-sporten för att få en så bred bild av branschen 

som möjligt. 

  

I analysen beskrivs att framväxten med allt fler spelare/åskådare till stor del beror av 

teknikutvecklingen med allt bättre och snabbare internetkommunikation vilket gjort att det har 

blivit lättare att titta på e-sport där streamingtjänsten Twitch har varit en betydelsefull faktor 

för framgången. När det blivit många spelare/åskådare blev allt fler sponsorer intresserade 

vilket bidrog det till uppsvinget för ekonomin i e-sportsbranschen. 

 

Enligt Porters modell är e-sportbranschen idag en ekonomiskt attraktiv bransch. E-sporten 

har växt mycket snabbt och det finns inget som talar för att tillväxten ska avta så länge tittarna 

och åskådarna får uppleva högklassiga sändningar med professionella kommentatorer. E-

sporten är nu en stark bransch med mer än 500 000 spelare/åskådare i Sverige (Saljarnas, 

2014). Framgången beror på att kunderna/tittarna är aktiva och måna om branschen och för att 

detta ska fortgå gäller det att e-sportsleverantörerna utvecklar spel och tävlingar som 

kunderna/åskådarna vill. 

 

Åskådarna har ökat från 70 till 134 miljoner från år 2014 till 2015 (Superdataresearch, 2015). 

För sponsorernas del är detta en stor möjlighet att nå ut till allt fler kunder. Att investera i e-

sport är kan vara ekonomiskt lönsamt då man når ut till en mycket stor kundgrupp. 

 

 

Nyckelord: 

E-sport, Twitch, Porters femkraftsmodell, DreamHack, Åskådare, Sponsorer 
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Inledning 

E-sporten är ett relativt nytt fenomen som har vuxit explosionsartat de senaste åren (e-Sports 

Earnings, 2014). Idag kan de största stjärnorna inom e-sporten jämföras med stjärnor inom 

den traditionella idrotten. I och med att sporten har ökat så kraftigt de senaste åren har även 

sociala medier, men även de flesta mediahusen och agenturer, börjat rapportera om 

utvecklingen (MyNewsDesk, Clutch, 2014). 

 

“Att inte jämföra e-sporten med vanlig sport är för mig som åskådare och utövare väldigt 

svårt, då de väcker exakt samma känslor för mig som när jag utövar och kollar på traditionell 

idrott”. Det som e-sportspelaren Anton Elfgren försöker förmedla är inte ovanligt när vi pratar 

med dem som är aktiva åskådare och utövare inom e-sporten. Han säger också att e-sporten 

kräver minst lika mycket taktik, träning och lagspel som andra sporter men framför allt 

spelförståelse för att kunna läsa spelet och motståndarna. Ett exempel på publikintresse som 

Elfgren tar upp är att den senaste och största finalen i League of Legends-turneringen 

avgjordes på samma arena som VM-finalen i fotboll 2002. Counter-Strike och League of 

Legends är två mycket populära spel och e-sporter där man spelar tillsammans i ett lag och 

möter ett annat lag (Anton Elfgren, 2014). 

 

I denna uppsats studeras e-sporten i syfte att ta reda på varför e-sporten har blivit så stor.  E-

sporten består av tävlingar där de utövande tävlar mot varandra i dator- eller tv-spel och där 

tävlingen sker över internet eller genom LAN (lokala nätverk). E-sporten har haft ett kraftigt 

uppsving de senaste åren och intresset har ökat explosionsartat. Idag beräknar man att det i 

Sverige finns mellan 500 000 och 700 000 utövare och åskådare (Saljarnas, 2014). Totalt i 

världen fanns under 2014 mer än 70 miljoner åskådare/utövare (Warman, 2014) och under 

2015 finns ca 134 miljoner åskådare/utövare (Superdataresearch, 2015). Genom det ökade 

intresset för e-sport har branschen vuxit till en mångmiljonbransch med höga prissummor i 

tävlingarna. Ett exempel på detta är att den senaste Dota 2-turneringen hade en prissumma på 

67.4 miljoner kronor (FZ, 2014). 

Utvecklingen med allt fler tävlingar och allt högre prissummor ses i tabell 1. 

 

 

 



4 
 

 

 

Tabell 1. Antalet stora event samt prissummor inom e-sporten mellan åren 2001-2014(e-Sports Earnings. 2014). 

 

Denna visar att e-sporten har växt och att prissummorna till turneringar kraftigt har ökat. 

Tidigare har e-sport varit negativt associerat med artiklar som beskriver att spelande är dåligt 

och kan leda till fetma, koncentrationssvårigheter samt skört skelett (SVD, 2015). Detta har 

nu nästan helt försvunnit och e-sporten har börjat få ett intresse och erkännande både i media 

och i samhället i stort. I takt med detta har e-sporten även lyckats få in fler sponsorer. E-

sportens snabba utveckling och erkännande i samhället gör att e-sporten numera kanhända är 

en ekonomiskt attraktiv bransch för företag att investera i? 

Syfte 

Studien syftar till att ta reda på vad framväxten av e-sporten beror på och vilka faktorer som 

lett till uppgången. Studien syftar även till att se om framväxten av e-sport har lett till att 

branschen blivit en attraktiv och ekonomiskt intressant bransch för sponsorer/annonsörer. 

Frågeställning 

Vad är det som har gjort att e-sporten har ökat så kraftigt och kommer tillväxten att fortsätta? 

Har den starka framväxten av e-sportsbranschen lett till att branschen nu blivit en attraktiv 

och ekonomiskt intressant bransch för sponsorer/annonsörer? 
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Teori 

Kunskap inom området inhämtades genom att se på tidigare forskning inom området e-sport. 

I en kandidatuppsats studerar Virtala & Kjällnäs (2011) ekonomin för professionella e-

sportspelare och deras resultat visar att förutom för ett fåtal elitspelare är det svårt att livnära 

sig på e-sporten. Dock har Dang (2013) i sin kandidatuppsats visat att nyhetssidor har börjat 

rapportera mer om e-sport där ordet e-sport användes 0 gånger 2000-2006 och 93 gånger 

mellan åren 2007-2012. Det visar på att e-sporten har blivit mer intressant på senare år. En 

annan forskning som visar på att e-sporten växer är Thiborgs (2006) artikel “Gårdagens 

nördar – morgondagens hjältar? Om datorspel och e–sport”. Thiborg har använt sig av 

litteraturstudier och djupgående gruppintervjuer för att komma fram till att framtiden ser ljus 

ut och att nördstämpelen med e-sporten håller på att försvinna. Dessutom liknar e-sporten 

den traditionella idrotten i och med förberedandet och uppladdning inför viktigta 

tureneringar och matcher. Ska man tro Thiborgs resultat så kommer även Sveriges utveckling 

att närma sig andra länders där e-sporten redan klassificeras som en sport och att det 

framförallt är de kommersiella krafterna som bidrar med utvecklingen (Thiborg, 2006). 

Även Heavens (2014) artikel visar på att den professionella e-sporten bara växer samt har 

priser, fans och stora tävlingar likt den mer traditionella idrotten. Heaven kommer fram till 

att tekniken med bättre streamingmöjligheter och snabbare internet har varit viktiga faktorer i 

utvecklingen (Heaven, 2015). Forskningen tyder på att e-sporten har blivit större och ser ut 

att fortsätta växa, dessutom är Thiborg (2006) inne på att nördstämpeln som har funnits 

håller på att försvinna. Dock kommer Virtala & Kjällnäs (2011) fram till att det endast är 

lönsamt för några enstaka professionella spelare. Frågan återstår då om det skulle vara 

lönsamt att investera i e-sportsbranschen och för att undersöka detta har en av Porters teorier 

använts. 

Teorin som valdes var Porters femkraftsmodell, som på ett bra sätt beskriver om det är 

lönsamt att investera i en bransch eller inte. Genom Porters 5 punkter får investerare en bra 

inblick i hur e-sportsbranschen ser ut. De kan se vilka styrkor och svagheter som finns i 

branschen genom att en analys av femkraftsmodellen görs. Modellen av Porter används för att 

se om en bransch är ekonomiskt intressant att verka i. De variabler som är viktiga i denna 

uppsats är främst kund- och leverantörsstyrkor. 
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Porters femkraftsmodell 

Teorin som används i denna uppsats för att beskriva om e-sporten är en attraktiv bransch att 

investera i är Porters fem faktorer. Dessa är kundens förhandlingsstyrka, leverantörens 

förhandlingsstyrka, substitut för vara, konkurrens från nya aktörer samt konkurrens mellan 

aktörer som finns idag (Porter, 1979). 

 

Kundens förhandlingsstyrka beskriver hur mycket makt kunden har gentemot företaget. Om 

kunden har hög förhandlingsstyrka kan kunden pressa ner priser på marknaden.  Kunden kan 

ha hög förhandlingsstyrka om det finns många likartade företag som har samma produkter 

eller om varan/tjänsten inte är speciell vilket leder till låg efterfråga. Andra faktorer kan vara 

att det är få kunder eller för många kunder och det påverkar också priset på varan/tjänsten. För 

företag är det bäst om de har en vara/tjänst som ingen annan har samtidigt som efterfrågan är 

hög på den valda produkten/tjänsten så att ett överflöd av konsumenter vill ha produkten 

vilket gör att företaget kan ha ett högt pris (Porter, 2008). Genom den teknologiska 

expansionen går det nu att få mycket information genom internet. Kunderna kan tillskaffa sig 

information med bara ett knapptryck. Det är nu möjligt att söka på produkter och få ut 

recensioner, kommentarer och omdömen om produkten i fråga. Det ökar kundens kunskap 

och förhandlingsstyrka men på samma sätt ger det också leverantörer en fördel 

(Karagiannopoulos, Georgopoulos & Nikolopoulos, 2005). 

 

Leverantörens förhandlingsstyrka är hur mycket leverantörerna kan säga till om när de gör 

affärer med sina kunder. Leverantörerna kan ha en hög förhandlingsstyrka om det exempelvis 

finns få leverantörer men även storleken på aktörerna har en påverkan. Större leverantörer kan 

producera mera och hålla nere priserna gentemot liknande mindre aktörer och kan på så sätt 

vara mer konkurrenskraftiga. Leverantörerna kan också öka sin förhandlingsstyrka om de kan 

erbjuda kunden produkter eller tjänster som det råder brist på eller är sällsynta (Porter, 1979). 

Leverantörerna får också en större makt genom att de kan erbjuda kunderna information om 

produkter och tjänster genom deras hemsidor. Internet har gjort det lättare att sprida 

information och det har även hjälpt leverantörerna att nå ut till kunder för att ge ut bonusar 

med mera. Kommunikation mellan parterna har även blivit enklare vilket har främjats av 

teknologin som finns idag (Karagiannopoulos et al, 2005). 
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Substitut för en vara eller tjänst är som nämnts om produkten kan bytas ut mot en liknande 

produkt och fortfarande uppfyller samma syfte. Substitut för produkter blir allt vanligare när 

företag efterliknar andra företags produkter eller tjänster och marknadsför dem som sina egna 

(Porter, 2008). Risken för att produkten byts ut mot substitut ökar ju mer liknande produkter 

det finns samt hur bra dessa produkter är. Om substituten presterar lika bra som produkten 

och kan tillförskaffas till ett lägre pris kan det innebära att kunder istället köper den billigare 

produkten. Kvalitén på produkter är mycket viktig och om andra företag kan göra substitut 

tjänster/produkter som uppfyller kundens kvalitetskrav kommer konkurrensen mellan 

företagen att öka (Porter, 2008). Porter beskriver även att internet gör det möjligt för nya 

substitut att komma fram och snabbt spridas. Då världen har blivit alltmer global kan nya 

substitut uppstå var som helst och då även ha en påverkan på produkten eller tjänsten i fråga. 

 

Risk från nya aktörer är när nya aktörer kommer in på marknaden som erbjuder liknande 

produkter/tjänster vilket leder till konkurrens mellan företagen. För att öka sin 

konkurrenskraft gentemot andra företag kan företag ta patent på produkter inom branschen. 

Andra faktorer som påverkar risken för att nya aktörer ska komma in på marknaden beror på 

vilka barriärer som finns för nya aktörer. Barriärer för nya aktörer kan vara stora 

kapitalkostnader, vilket för rykte företaget har, vilken tillgång aktörerna har till leverantörer 

samt olika regleringar som finns på marknaden. Genom att många äldre företag har lojala 

kunder blir det en barriär för nya aktörer som bör tas i åtanke. En annan barriär är 

tillgängligheten till distributörer som kan tillhandahålla material med mera till företaget. 

Slutligen används även regleringar som en barriär där regeringar bestämmer vilka 

förhållningsätt företag har gentemot tillvägagångsätt för köp av material eller hur mycket 

föroreningar ett visst företag får släppa ut (Porter, 1979). Porter argumenterar för att det ska 

bli billigare att ta sig in på marknader nu när många tjänster och produkter kan använda sig av 

internetmarknaden. Det behövs inte längre stora lokaler när man kan hantera köp och 

försäljning över internet till exempel (Karagiannopoulos et al, 2005). 

 

Konkurrens mellan aktörer som finns idag beskriver vilka faktorer som kan påverka 

konkurrens mellan företag.  Förutom att ha en produkt/tjänst som är bättre än sina 

konkurrenter gäller det att man har en strategi för att göra sig mer konkurrenskraftig. För att 

öka sin tålighet mot konkurrens kan man börja med att sprida reklam för att låta sina 

produkter/tjänster vara det som syns i media. För att vara konkurrenskraftig vill man vara i en 

bransch med få konkurrenter där den egna produkten står ut gentemot konkurrenternas i pris 
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eller kvalité. Om konkurrenterna har mindre företag så kommer de automatiskt att vara ett 

mindre hot mot de större företagen då de inte kan producera i samma omfattning som de 

större.  

 

Avslutningsvis är det viktigt att man behandlar sina kunder väl och användandet av 

kundbonus kan innebära en lojal kund vilket stärker ens rykte och konkurrens mot andra 

företag (Porter, 2008). 

Även i konkurrensen mellan aktörer har internet haft sin påverkan. Internet har gjort det 

möjligt att producera och konsumera till ett lägre pris samt gjort det lättare för mindre företag 

att konkurrera med de större. Porter argumenterar för att det finns risk för företag på internet 

att de försöker efterlikna varandra vilket gör att konkurrensen dem emellan ökar 

(Karagiannopoulos et al, 2005). 

Kritikreflektion mot femkraftsmodellen 

Det finns en del kritik mot Porters femkraftsmodell och både Coyne och Subramaniam 

kritiserar modellen och anser att den inte är fullt utvecklad på alla områden. I Porters modell 

framgår det ofta att det är konkurrens och tävling mellan olika företag men verkligheten ser 

ofta annorlunda ut då många företag samarbetar. Både Coyne och Subramaniam nämner att 

samarbete mellan företag har blivit allt populärare för att kunna utbyta kunskap och på så sätt 

lära sig av varandra. 

Företag kan på så sätt endera välja att ha ett samspel mellan varandra medan Porter ser dem 

som konkurrenter (Porter, 1979). Karagiannopoulos menar likt Coyne och Subramaniam att 

det är nödvändigt att få intryck från konkurrenter för att expandera (Karagiannopoulos et al, 

2005). Företag tar lärdom av varandra och detta är ett sätt för dem att öka sin konkurrenskraft 

(Karagiannopoulos et al, 2005). 

 

Det Coyne och Subramaniam främst kritiserar är dock att modellen behöver vara mer robust 

och ta med ett bredare perspektiv. Porters modell bygger på mikroekonomi där konsumenter 

och leverantörer och aktörer står i fokus. Detta har lett till att andra viktiga faktorer har 

uteslutets som tillhör makroekonomin som också har sin påverkan på företaget. 

Makroekonomisk teori tar upp yttre faktorer och det är det som saknas i Porters modell. 

Porters teori om styrkan hos ett företag nämner inget om inflation/deflation, konjunktur eller 

hur arbetslösheten påverkar företag som är exempel på det som tillhör makroekonomin. Hur 
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bra ett företag klarar av lågkonjunktur kan visa på om ett företag är starkt/svagt gentemot 

likande företag i sin bransch men detta tas inte upp i Porters teori. Porters teori utgår från att 

alla faktorer är oberoende men i själva verket sker det som sagt ofta samverkan mellan företag 

och inte bara konkurrens (Coyne & Subramaniam, 1996). Produkter kan komplettera varandra 

vilket kan leda till att två företag blir starka på marknaden istället för bara ett. Ytterligare 

kritik mot Porter som nämns är att modellen är alldeles för statisk och svår att omvandla till 

den digitala världen. Karagiannopoulos ifrågasätter om Porters modell verkligen kan anpassas 

till hur branscherna utvecklas med tanke på den nya världen där det uppstår nya konkurrenter, 

ny teknik och nya konkurrenskraftiga medel.  

 

Även Porters lösning att man kan använda sig av prognoser för att förutspå framtiden är 

Coyne och Subramaniam kritiska till och säger att det är väldigt svårt och komplext att i 

nutiden göra avvägningar om framtiden. Speciellt när det även finns yttre faktorer utanför sitt 

eget företag att göra prognoser för (Coyne & Subramaniam, 1996).  Att säga att ett företag ser 

starkt ut idag och att framtiden ser ljus ut kan vara missvisande nämner Coyne & 

Subramaniam i och med att många yttre faktorer inte tas med i Porters bedömning. 

Lågkonjunktur, teknikutveckling eller problem mellan länder kan ha en oerhört stor påverkan 

på företag vilket gör det svårt att dra slutsatser om framtiden. 

 

Valet av Porter kommer ändå kvarstå även om det finns en del kritik mot teorin. Valet av 

Porter har gjorts för att den på ett bra sätt kan beskriva hur konkurrenskraftiga medel i en 

bransch används. Om en bransch är stark inom dessa punkter vet man att det är en bransch 

som även är attraktiv och med attraktiv menas då att det finns en bra lönsamhet inom 

branschen. Dock så är det bra att ha i åtanke den kritik som riktas mot teorin. 

Metod 

Kvalitativa intervjuer 

Denna rapport består av kvalitativa intervjuer med personer som har eller har haft en stor  

insyn i branschen och dess utveckling. Dessa intervjuer har använts för att få en uppfattning 

om branschen samt att samla in information för att senare kunna dra slutsatser om e-sporten 

(Sellstedt, 2002, s.196). Kvalitativa intervjuer valdes för att kunna ställa mer avancerade 
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frågor och därför blev det viktigt att intervjua personer med stor kompetens inom e-

sportsområdet. 

Intervju ska helst ske ansikte mot ansikte för att få förståelse och svar på mer avancerade 

frågor (Sellstedt, 2002, s.197). I rapporten användes främst Skype-intervjuer vilket gjorde att 

en del av den personliga kontakten försvann. Det fanns risk för felaktig tolkning då det var 

svårare att uppfatta stämningen i samtalet. 

 

Inför intervjuerna har frågor förberetts och om intervjupersonen önskade så skickades 

frågorna i förhand så att personen i fråga fick god tid på sig att förbereda svar på frågor som 

kräver förarbete. Många av frågorna var öppna så att den intervjuade hade möjlighet att 

utveckla sina svar så mycket som möjligt. Detta gav oss möjlighet att ställa komplicerade 

frågor (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2011, s.99). 

Andra fördelar med Skype-intervjuer är att det ger möjlighet till att ställa följdfrågor för att 

tydliggöra vissa svar på frågor (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2011,s. 99). 

  

I studien gjordes fyra intervjuer och för att säkerställa att information från olika delar av e-

sportsvärlden kom med, har de intervjuade valts ut efter bakgrund i e-sportsvärlden. De 

intervjuade har olika kompetenser och genom en sammanvävning av intervjuerna fås en 

inblick i branschen när information från de olika intervjuerna sammanställdes. Enkät och 

korta intervjuer valdes bort då dessa ansågs ge en för smal bild av e-sporten samtidigt som det 

skulle det bli för svårt att få den information som krävs för att kunna svara på de större 

frågorna. 

 

Tabell 2. Intervjuer sorterade efter datum 

Intervjuperson Titel Intervjutyp Datum 

Magnus Jonsson Ordförande Svenska e-

Sportföreningen 

Skype 2015-04-17 

Andreas Major CS-coach damlaget Epsilon Skype 2015-04-22 

Michael 

Fuxborg 

Projektledare på DreamHack Mejl 2015-04-22 

Linda Herman Redaktör Gamefeed Expressen Skype 2015-05-21 
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Magnus Jonsson Ordförande Svenska e-

Sportföreningen 

Kompletterande 

mejlintervju 

2015-05-22 

Andreas Major CS-coach damlaget Epsilon Kompletterande 

mejlintervju 

2015-05-22 

 

Valet av intervjupersoner har gjort för att få med personer som på olika sätt är kunniga i 

branschen (Tabell 2). Eftersom ingen direkt avgränsning av e-sportsbranschen har gjorts har 

det varit viktigt att personerna i fråga haft stor kunskap om e-sport och kommer från olika 

delar av branschen samt har sina egna och skilda infallsvinklar. Det var viktigt att alla 

arbetade med e-sport men inom olika områden. Personerna var alla mellan 24-30 år vilket kan 

ses som relativt ungt men de har ändå följt utvecklingen av branschen under en längre tid. 

Alla som intervjuades har ett stort intresse i e-sport, spelar själva och arbetar på något sätt 

inom e-sportsvärlden. 

Operationalisering 

För att operationalisera teorin används intervjuformat av Torsten Eriksson och Wiedersheim-

Paul för att säkerställa att frågorna ställdes på ett korrekt sätt (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 

2011, s.101). Vidare har frågorna formulerats på ett sådant sätt som gjort det möjligt att 

undvika ledande, laddade, värderande, överdrift samt ja och nej frågor för att den intervjuade 

ska kunna svara på frågorna så neutralt som möjligt. Frågorna ska inte väcka försvarskänslor 

eller lura in den intervjuade att svara på ett visst sätt (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2011, 

s.101). När intervjuer görs är det viktigt att vara objektiv för att få en rättvis bild av e-sporten 

och detta förhållningssätt leder även till att man undviker att påverka den intervjuade (Bryman 

& Bell, 2013, s.46).   

 

Alla intervjuer utom en har utförts via Skype då de flesta av intervjupersonerna har föredragit 

det. Det går att förespråka att det är bättre att använda sig av besöksintervjuer men eftersom 

personerna var mycket upptagna var detta ett bra val för att få intervjuerna genomförda då det 

ändå var dessa personer som vi ville intervjua. Skype-intervjuerna kunde göras utan problem 

och utfördes i strukturerad ordning där den intervjuade fick framföra sina åsikter (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul 2011, s.101). 
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Michel Fuxborg, som är projektledare för DreamHack, var den ende som inte hade tid och 

möjlighet att ställa upp för en besöks- eller telefonintervju men han erbjöd sig ändå att svara 

på frågor via mejl. En mejlintervju ökar risken för misstolkning - dock var svaren så 

uttömmande och gav även ny information som de andra respondenterna inte tagit upp och 

därför togs detta med (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2011, s.100). 

 

Alla som intervjuades fick svara på samma frågor för att ge sin bild av branschen och faktorer 

som påverkar e-sporten. Alla hade olika bakgrund vilket gjorde att man fick en inblick i hur 

branschen fungerar. Tanken med att alla fick samma frågor var att svaren skulle 

komplementera varandra då alla inte har samma kunskap eller har samma uppfattning om e-

sporten. Det stärker även trovärdigheten om flera källor kommer med samma synpunkter, ett 

bra sätt att testa det är att just återanvända frågorna till flera respondenter. 

I början av varje intervju har frågorna handlat om individens eget arbete inom branschen samt 

hur de kom i kontakt med e-sporten. Dessa typer av frågor ställdes för att få en insyn i deras 

koppling till branschen men även för att på ett enkelt sätt få igång samtalet. Valet att ställa 

frågor relaterade till personen i fråga är oftast enklare för personen att svara på samt ger en 

trygghet och självkänsla som gör det enklare att gå vidare till andra typer av frågor i ett senare 

stadie. Eftersom en stor del av syftet med rapporten är att undersöka framväxten och 

utvecklingen av branschen ställdes dessa frågor under alla intervjuer för att få en så pass bred 

och trovärdig rapport som möjligt. Även fast svar på en fråga tidigare erhållits kan det vara 

bra att ställa samma fråga igen till en annan person då man kan få ett annat svar från denna. 

Avslutningsvis ställdes frågor som kan var lite komplicerade att svara på, dessa var starkt 

sammankopplade med Porters teori om hur attraktiv en bransch är att verka i. När det kommer 

till dessa frågor var det viktigt att formulera frågorna så att de passade in samt var begripliga 

att svara på. Detta var positivt med Skype-intervjun för när missförstånd uppstod var det lätt 

att omformulera frågan så att respondenten förstod innehållet i frågan. Till sist gavs även 

möjlighet till individen att själv lägga till något som den tycker är viktigt eller något som bör 

tas med som inte frågorna berörde. Detta ger möjligheten att få en inblick i saker som vi inte 

har tänkt på och som kan vara nyttiga att forska vidare på till kommande intervjuer. 

Alla intervjuer har varit öppna och respondenten har haft god tid på sig att tala till punkt. 

Följdfrågor har oftast ställts och målet med intervjuerna har varit mer av det slag att få igång 

ett samtal där individen fick prata så mycket som möjligt. Ibland användes kunskapsutbyte 

vilket öppnade upp nya aspekter inom området och kunde på så sätt stärka samtalets kvalité 

(Eriksson & Wiedersheim-Paul 2011, s.100). 
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Med respondenternas tillåtelse har även intervjuerna spelats in för att man i lugn och ro i 

efterhand kunnat lyssna igenom och skriva ner vad som har varit relevant. Detta har 

minimerat risken för att relevanta delar av intervjun faller bort. Genom inspelning blev det lätt 

att ge en tydlig bild av vad som sades på intervjun. Möjligheten av att gå tillbaka och lyssna 

igen gjorde det även enkelt att förstå vad den intervjuade ville förmedla. Detta har även 

bidragit till att vi som intervjuade kunde vara mer närvarande under intervjun och gjorde att 

stämningen mellan den som intervjuade och den som svarade på frågor var mycket god 

(Eriksson & Wiedersheim-Paul 2011, s.101). 

 

Validitet och reliabilitet 

Denna del behandlar våra källor för att se om de är sanningsenliga. Att information som tagits 

upp är opartisk och att det inte finns några gömda agendor med i källorna (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul 2011, s.169). 

Då majoriteten av information är från intervjuer är det av stor vikt att man inte påverkar 

intervjupersonerna med exempelvis ledande eller laddade frågor (Eriksson, Wiedersheim-

Paul. 2011. s 101). Det är viktigt att vi som intervjuar är så neutrala som möjligt så att svaren 

speglar den intervjuades åsikter för att kvalitén på intervjuerna blir så bra som möjligt 

(Eriksson & Wiedersheim-Paul 2011, s.102). 

När reliabiliteten är god ska undersökningen kunna göras igen och svaren ska då bli desamma 

som när undersökningen gjordes första gången. En hög reliabilitet är viktig för att stärka 

undersökningens trovärdighet (Bryman & Bell 2013, s.62). 

Validitet gentemot reliabilitet undersöker mer om slutsatserna som togs är legitima. Det vill 

säga om slutsatsen kan göras utifrån det resultat man fick fram. Leder x till y eller är det 

egentligen a som leder till y? (Bryman & Bell 2013, s.64). 

 

Val av personer har gjorts bland dem med stor insikt i e-sport och det finns en risk att dessa 

har ett intresse av att måla upp bilden av branschen på ett positivt sätt. Detta bör man ha i 

åtanke när man läser uppsatsen. Personerna som har intervjuats kommer från olika delar av 

branschen vilket stärker trovärdigheten för att rätt bild målas upp samt att rätt analys görs. 

Eftersom många av respondenterna pratar om att streamingsajten Twitch har varit en stor 

faktor i framväxten av e-sporten går det att kritisera rapporten med att någon med större 
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koppling till Twitch bör ha intervjuats. Att intervjua en person som arbetar på Twitch skulle 

stärka uppsatsen och öka pålitligheten (Bryman & Bell 2013, s.65). Eftersom alla har varit 

insatta i ämnet går det att säga att en rättvis bild ändå har målats upp. De som intervjuades 

hade god insikt i Twitch och kunde förklara processerna som sker inom streamingtjänsten 

Twitch utan att en Twitch-relaterad person kallats in.  

 

Det hade varit att föredra om en Skype- eller besöksintervju hade kunnat genomföras med 

Fuxborg så att man undvikit mejlkorrespondensen med honom. Då Fuxborg hade brist på tid 

så gjordes ändå en mejlintervju och eftersom att han har god insyn i branschen i och med sitt 

arbete för DreamHack och ESPORTSM så var det viktigt och givande att få kontakt med 

honom ändå. Nackdelen är att samma samtal som i Skype inte gick att utföra genom 

mejlkonversationen vilket kan ha lett till svårigheter att ställa följdfrågor med risk för 

misstolkning av frågor. Att hans svar ändå valdes att ta med i rapporten var som sagt pga. av 

hans kompetens inom området samt att han tog upp andra faktorer som de andra 

respondenterna inte tog upp. Han beskrev branschen från en annan synvinkel och alla hans 

svar var väl genomtänkta. 

En del av de använda källorna kommer från websidor och ibland har det varit svårt att 

bedöma tillförlitligheten i dem. 

Som nämnts tidigare jobbar alla de intervjuade inom e-sportsbranschen och är positiva till e-

sporten som bransch. Av den anledningen kan de intervjuade ibland ha svarat alltför positivt 

vilket kan ge en felaktig bild av branschen. Det finns risk att de inte tar upp det negativa utan 

trycker mer på det positiva inom branschen. De respondenter som intervjuades tog även upp 

negativa aspekter i branschen vilket gör att deras tillförlitlighet i svaren ökar. 

 

Bakgrund 

Elektronisk sport eller e-sport är en benämning som innefattar alla tävlingar som sker med 

hjälp av ett tv-spel eller en dator, antingen via internet eller där olika lag och spelare samlas 

och utmanar varandra. Det sistnämnda går under namnet LAN, vilket står för Local Area 

Network (Nationalencyklopedin, 2015). 

 

Det största LAN:et i världen sker årligen i Jönköping och nu för tiden går det av stapeln både 

på sommaren och på vintern. Mindre evenemang och tävlingar hålls även i Stockholm av 
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företaget DreamHack. DreamHack startades, som så många andra e-sportstävlingar och LAN, 

av ett kompisgäng som träffades och utbytte kunskaper och umgicks med varandra med sina 

datorer i en gemensam lokal. Sedan 2001 har Martin Öjes och Kenny Eklunds event 

DreamHack genomförts i Elmia i Jönköping vilket har lockat många internationella besökare 

och tävlande. DreamHack anordnar många olika e-sportsturneringar som bjuder på hög klass 

och stora prissummor till det vinnande laget (Nationalencyklopedin, 2015). 

 

I Sverige tillhör Counter-Strike, League of Legends samt Starcraft II de absolut populäraste 

spelen inom e-sporten där alla tävlingar utförs i lag i en fem mot fem kamp. Sverige är 

världsledande inom Counter-Strike med två lag som slåss i den absoluta toppen samt totalt sju 

lag som rankas inom topp 45 i världen (GOSU Gamers, 2015). 

 

E-sport har växt kraftigt de senaste åren och det tillkommer allt fler professionella spelare 

men även allt fler åskådare. Prissummorna i turneringarna har även ökat markant, se figur 1 i 

inledningen. Året 2013 hade e-sportsevenemangen en total prissumma på 25 miljoner dollar 

och de senaste fyra åren har prissumman ökat med 350 %. År 2013 hade e-sporten 71.5 

miljoner tittare och under det största evenemanget, som var en League of Legends final, 

uppskattades tittarantalet till 32 miljoner och där 18 000 såg finalen live. Detta kan jämföras 

med NBA-finalen (basketfinalen) där 26.3 miljoner tittade (eSports, Digital Games Market 

Trends Brief, 2014). 

 

Twitch 

Twitch är en samlingsplats på internet för underhållning genom onlinespel i form av tv-

kanaler. Tanken med Twitch är att personer som spelar dataspel eller tv-spel har möjligheten 

att streama, vilket är en tjänst som ger andra spelare möjlighet att i realtid kunna följa med när 

en utövare spelar sina spel. En användare skapar på så sätt en egen tv-kanal på Twitch så att 

andra följare kan vara åskådare samt chatta med den som spelar. Antingen är man bara en 

passiv åskådare eller så kan man vara mer aktiv genom att använda en chattfunktionen där det 

ges möjligheter att diskutera och prata med streamaren av kanalen samt andra följare. (PC för 

Alla, 2015) 



16 
 

Som åskådare till en kanal på Twitch har man även möjligheten att skänka pengar till den som 

streamar. Av ca 1,5 miljoner streamare år 2014 tjänar 10 000 av dessa pengar genom 

donationer från sina följare (Fragbite, 2015). 

Professionella spelare väljer även de att streama och detta ger dem möjlighet att tjäna pengar i 

form av donationer men även från avgifter från dem som väljer att prenumerera på kanalen 

(Twitch 2013 Retrospective, 2013). 

 

Under hela året 2014 hade Twitch 100 miljoner unika besökare och dessa följer inte bara 

enskilda tv-kanaler där personer streamar sina prestationer utan också stora tävlingar och 

event. Världsmästerkapet för League of Legends i Korea har hittills varit det största               

e-sportseventet i världen och denna tävling gick att följa via Twitch (Twitch, 2015). 

Streamingtjänsten Twitch är väldigt stor i sig då den står för majoriteten av allt som streamas 

på internet med en marknadsandel på 43 procent.  Detta kan jämföras med sporttjänsten ESPN 

samt MLB.com som har 6,3 respektive 7,2 procent av streaming trafiken. Av dem som 

använder sig av Twitch är 76 procent i en ålder mellan 18 och 49 år och många av dessa har 

inte traditionell kabel-TV (Twitch 2013 Retrospective, 2013). 

  

http://fragbite.se/all/news/36599/twitch-om-aret-100-miljoner-unika-besokare-per-manad
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Empiri 

Sammanfattning intervjuer 

Fullständiga intervjuer återfinns under bilagor och kan läsas i sin helhet. Det som nämns 

nedan är en sammanställning av intervjuerna med Michael Fuxborg, Linda Herman, Magnus 

Jonsson och Andreas Major. 

Det som lett till tillväxten enligt samtliga intervjuade är att Sverige tidigt fick bra och billig 

uppkoppling mot internet med snabba modem (ADSL via telefonnätet), hemPC-projektet som 

gjorde det mindre dyrt att köpa datorer samt bredbandsutbyggnaden med statligt bidrag som 

gav snabbt internet till fler. Även det svenska universitetsdatanätet SUNET, som 

kommunicerar mot internet med hög hastighet, nämns som en tillväxtsfaktor. Snabb och billig 

uppkoppling mot internet möjliggjorde spelande för allt fler samt streaming. Eftersom 

tekniken nu gav nya tekniska möjligheter startades streamingtjänsten Twitch, som har gjort att 

e-sportens lättillgänglighet ökat än mer och att man kunde titta på e-sport hemifrån. 

 

Det alla framför är också medias stora betydelse. E-sport syns nu alltmer i media både i 

tidningsartiklar och i krönikor, TV-sändningar där t.ex. SVT sänder Dreamhack och i sociala 

media som Facebook, Youtube och Twitch. Viktigt är att media också kommenterar e-sport 

på ett alltmer positivt sätt vilket har bidragit till att acceptansen för e-sport ökat och fått den 

nu att framstå som helt legitim. Denna legitimitet har yttrat sig i att flera gymnasieskolor nu 

har e-sport som tillvalsämne på skolschemat! Exempel på detta är bl.a. Arlandagymnasiet, 

Voxnadalens gymnasium samt NTI-gymnasiet i Sundsvall nämner Jonsson. 

 

Alla intervjuade framhåller också att spelen blivit bättre och mer spännande vilket även 

kvaliteten på kommentatorerna bidragit till. En engagerad och kunnig kommentator som 

förklarar vad som sker är viktigt speciellt för relativt nya åskådare/tittare. 

Några framhåller sponsorernas roll som med sina pengar bidragit till allt fler tävlingar med 

allt högre prissummor vilket ju ökat såväl spänningen som intresset för åskådarna.  Major och 

Jonsson nämner att e-sportsleverantörerna är oerhört viktiga och utan de skulle inte e-sporten 

klara sig. Enligt Fuxborg har e-sporten vuxit fram ur den nya generationen ungdomar och där 

tv-branschen inte hunnit med i utvecklingen. 
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Samtliga intervjuade betonar vikten av sponsorpengarnas ökning i e-sporten för att få en 

högre kvalitet och bli både ekonomiskt intressant. Med teknikutveckling som möjliggörare, 

positiv mediabevakning och sponsorpengar ökade antal spelande och antal tävlingar. E-

sporten blev mer tävlingsinriktad och blev allt bättre med teknikens hjälp vilket lockade fler 

tävlande och mer publik. Med att allt fler tävlade och stor publik insåg sponsorer att det fanns 

pengar att tjäna på e-sport.. Genom att sponsorer blev involverade ökade kapitalet i branschen 

vilket gjorde att den kunde växa och nå ut till ännu fler tittare. Herman nämnde också att man 

kan köpa tröjor samt andra souvenirer för att hjälpa lagen ekonomiskt så att de kan satsa mer 

på e-sporten. Möjligheter till inkomster via streaming har lett till att de tävlande kan lägga ner 

mer tid på e-sport och öka kvalitén på matcherna. Detta ökar också intresset för e-

sportstittandet och lockar än fler åskådare/tittare. Alla som intervjuades nämnde att kunderna 

är oerhört viktiga för framväxten av e-sporten. Major, Jonsson och Herman nämnde att 

åskådare och tittare är de som gör att e-sporten går framåt. Herman nämnde att vid vissa event 

finns det ibland möjlighet för kunderna att rösta på vad som ska visas. 

Några intervjuade framhåller också att det inte finns några substitut eller direkta 

konkurrenterser om e-sportspubliken. Major går så långt och säger att e-sporten är så pass 

unik att det inte finns något som kan jämföras med den branschen idag. Herman nämner dock 

att det kan bli lite konkurrens när stora sportevent visas samtidigt men att inbitna e-

sportstittare kommer välja e-sport före vanlig sport. Ett problem som uppstått är dock att folk 

bettar på in-game materiel och Herman nämner om e-sporten vill bli seriösare bör de styra 

upp regler för detta så att inte minderåriga kan betta. 

Sammanfattningsvis återspeglar intervjuerna en tilltro att e-sport har kommit för att stanna 

och även få en fortsatt stark tillväxt såväl spelmässigt, publikt som ekonomiskt. 
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Analys 

Porters femkraftsmodell 

Enligt Porters teori kan man känna igen vissa inslag i e-sporten. Som nämnts beskriver Porters 

femkraftsmodell hur attraktiv en bransch är utifrån kunder, leverantörer, substitut, 

konkurrenter samt nya aktörer på marknaden. 

Kundernas förhandlingsstyrka 

Branschens kunder är naturligtvis viktiga och de är starka eftersom de är så många. De består 

av tävlingsspelarna som är relativt få samt vanliga dataspelare/åskådare/tittare som är den 

stora massan och som starkt tillväxer i antal. Senaste året har åskådarna totalt i världen ökat 

från ca 70 miljoner till ca 134 miljoner 2015 (Superdataresearch, 2015). 

Om man studerar e-sportsbranschen utifrån ett kundperspektiv kan man se att kunderna dvs. 

åskådarna/tittarna har stor påverkan på slutresultatet. Alla som intervjuades nämnde att 

kunderna är oerhört viktiga för framväxten av e-sporten. Major, Jonsson och Herman nämnde 

att åskådare och tittare är de som gör att e-sporten går framåt. De kan hjälpa e-sporten på 

olika sätt. Om tillräckligt många gör sin röst hörd så blir det ändring i e-sporten. Kunderna, 

det vill säga tittarna, kan göra sin röst hörd samt om tillräckligt många håller med får de en 

ändring i e-sporten av vad som visas och när det ska visas. Herman nämnde att vid vissa event 

finns det ibland möjlighet för kunderna att rösta på vad som ska visas. I e-sportsvärlden har då 

kunderna en makt i och med att det är de som i slutändan bestämmer vad som ska visas eller i 

alla fall premieras. Att titta hemifrån på e-sport är gratis men om man vill så kan man donera 

till produktionen så att de kan göra ännu bättre sändningar framöver eller så kan man donera 

pengar så att prissummor till turneringarna blir större vilket lockar topplagen. Herman 

nämnde också att man kan köpa tröjor samt andra souvenirer för att hjälpa lagen ekonomiskt 

så att de kan satsa på e-sporten. Det är många positiva faktorer som åskådarna bidragit med 

till e-sporten och det är tack vare stödet som tittarna ger som gjort att framväxten varit så stor. 

I dagsläget är det vad kunderna vill se som gör vissa spel mer populära än andra. Det finns 

exempel på spel som varit populära men när tittarintresset svalnat så har det blivit svårare för 

vissa e-sportstävlingar. Då tittarantalet blivit lågt kan det leda till att produktionen behöver 

stängas ner. Det börjar bli allt viktigare för företag att ha en bra produktion och både Herman 

och Major nämner att det förekommit nya produktioner som haft medelmåttiga e-sports-

sändningar och dessa klarar sig inte i längden. 
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Då e-sporten delvis lever på donationer från tittarna är det viktigt att man erbjuder kunderna 

en bra sändning samt lyssnar på deras åsikter. Kunderna vill känna sig respekterade och känna 

att de kan påverka e-sporten efter deras tycke.  För att e-sporten ska bli ännu mera seriös och 

respekterad bör man, så som Herman säger, ta tag i och styra upp regler för hur bettingen 

inom sporten ska gå till. Detta kan medföra att branschen närmar sig ännu mer de traditionella 

sporterna. Idag är det alltför lätt för minderåriga att satsa in-game material på enskilda 

tävlingar och turneringar. 

Flera intervjuade förklarar sportens kundtillväxt med att acceptansen för e-sport ökat och att 

även alltfler flickor blivit åskådare/spelare.  

 

Aktiva kunder som påverkar utvecklingen i branschen blir en maktfaktor speciellt eftersom de 

är så många och då får ett starkt förhandlingsläge. Mängden kunder innebär att kunderna även 

blir ekonomiskt intressanta för sponsorer och annonsörer då de får möjlighet att visa reklam 

för en stor grupp människor på en ny plattform. Enligt Porters modell är det viktigt att e-

sportsleverantörerna lyssnar på vad kunderna efterfrågar då det är kunderna som avgör om ett 

företag lyckas i branschen eller inte.  

 

Leverantörernas förhandlingsstyrka 

Leverantörerna består främst av programleverantörer som t.ex. IGN men starka är också 

leverantörer av teknik som kommunikation (Telia m.fl.), arenor (Twitch, DreamHack, 

Youtube m.fl) samt sponsorer i branschen men även utanför den som t.ex. Coca-Cola, Red 

Bull, Doritos och McDonalds. 

   

Leverantörerna av e-sport har stor påverkan och Major nämner att utan dem skulle inte e-

sporten klara sig. I dagsläget finns det vissa större företag som sköter produktionen och den 

har blivit allt mera professionell de senaste åren. Produktionskvalitén har ökat samt eventen 

har blivit allt populärare om man tittar på antalet besökare. Alla vill att e-sporten ska växa och 

ser hoppfullt på framtiden för e-sporten. Jonsson nämner Twitch som en av leverantörerna 

som insåg att det fanns ett tomhål angående streaming av e-sport. Nu är Twitch den största 

tjänsten som tillhandahåller streaming och framför allt sker det efter kundernas behov. De vill 

kunna se på vad de vill, när de vill. Majoriteten av e-sporten visas på Twitch och Twitch har 

på så sätt en stark förhandlingskraft om vad som ska visas. Leverantörerna av e-sport kämpar 

för att e-sporten ska få synas ännu mera och allt fler kanaler börjar visa e-sport. Twitch är den 
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största leverantören av e-sport men fler mindre bolag börjar visa e-sport, som SVT, TV6 samt 

Aftonblandet, om man nu studerar Sveriges e-sportsleverantörer. Enligt Fuxborg har e-sporten 

vuxit fram ur den nya generationen och där tv-branschen inte hunnit med i utvecklingen, 

vilket kan vara en tänkbar förklaring till varför vi inte ser mer e-sport i traditionell TV. 

 

Det råder ingen brist på leverantörer av e-sport men å andra sidan finns det plats för nya 

leverantörer. Dock kan det vara svårt att komma in på marknaden eftersom det finns många 

etablerade företag (t.ex. DreamHack) som kan ordna event och sända högklassig e-sport och 

har en stor budget för att tillhandahålla kunderna en så bra sändning som möjligt. 

Leverantörerna är väldigt viktiga för e-sporten men som nämnts innan är det kunderna som 

styr. Om kunderna inte gillar produktionen så slutar de att titta. Leverantörerna lyssnar på 

kundernas åsikter och på så sätt blir det till en viss del delad maktfördelning mellan kunderna 

och leverantörerna. För sponsorerna/annonsörerna gäller det att hitta företag att investera i 

som har professionella produktioner och kan locka många tittare för att på så sätt genera vinst 

till sponsorföretagen på sikt. 

 

Samtliga intervjuade framhäver reklamleverantörernas/sponsorernas ekonomiska roll. De har 

ju gjort branschen än mer ekonomiskt intressant och underlättar för programvaruleverantörer 

att kunna sälja sina produkter till billigt pris. Att branschen är intressant för annonsörer beror 

på att man kan nå ut till väldigt många spel- och datorintresserade kunder och branschen blir 

allt intressantare ju fler kunderna blir.  

 

Eftersom tillväxten av kunder (åskådare) i branschen är så stark innebär det att branschen blir 

allt mer ekonomiskt intressant för alla typer av leverantörer. Det finns redan etablerade 

aktörer på marknaden men genom den nya tillströmningen av kunder är det möjligt för nya 

aktörer att ta en plats på marknaden. E-sportsbranschen har i nuläget få men starka 

leverantörer och som nämnts är Twitch en av dem och även om nya aktörer etablerar sig på 

marknaden så kommer leverantörernas förhandlingsstyrka fortfarande vara stark genom att 

tillströmningen av kunder är enorm.  

Substitut till e-sportsbranschen 

Ingen av de intervjuade respondenterna ser i dagsläget något substitut till e-sportsbranschen. 

De tror heller inte att en förändring kommer att ske den närmaste tiden då inga tecken visar på 

det. Däremot finns det substitut inom branschen och förändringar sker men några yttre och 
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specifika substitut finns inte i dagsläget. Major går så långt och säger att e-sporten är så pass 

unik att det inte finns något som kan jämföras med den branschen idag. På så sätt blir det 

mycket svårt att hitta något liknande substitut som går att ersätta e-sporten med. Ser vi då på 

hela e-sportbranschen som en produkt enligt Porters femkraftsmodell blir det svårt att hitta 

något liknande substitut. Det man skulle kunna se som substitut som även några respondenter 

antyder är att branschen och e-sporten närmar sig och påminner om vilken traditionell sport 

som helst men att interaktioner med stjärnor samt andra faktorer gör sporten unik och svår att 

ersätta. För sponsorerna är det attraktivt att investera i e-sport för att nå ut till åskådarna. Det 

är en bransch på framväxt och det kan vara bra att investera nu i stora bolag för att bygga 

relationer inför framtiden. Genom att det inte finns substitut så når sponsorföretagen ut till 

denna kundgrupp lättast genom att själva investera i denna bransch. 

Risker från nya aktörer 

Branschen är nu etablerad med många kunder, starka leverantörer och välkända tävlingar och 

växer sig allt starkare för varje dag. Samtidigt saknas allvarliga konkurrenter till just denna 

marknad. Någon direkt risk för att branschen skulle störas finns för närvarande inte inom 

synhåll. Den risk som skulle kunna störa vore i så fall om myndigheter av någon anledning 

skulle påtvinga branschen restriktioner kring spelandet eller användandet av 

kommunikationsnäten så att företag i branschen på detta sätt tappar kunder. 

 

Som nämnt kan det vara svårt för nya konkurrenter att etablera sig i branschen eftersom de 

redan etablerade aktörerna är så starka. Dock, eftersom branschens kunder är i så stark tillväxt 

och blir allt mer ekonomiskt intressanta kan det ge utrymme för nya företag, om dessa kan 

erbjuda bättre produkter eller tjänster. Det kan innebära en risk för de befintliga aktörerna. I 

och med att e-sportsbranschen är relativt ny så kan det även finnas möjligheter för helt nya 

typer av företag att slå sig in på marknaden. 

 

Enligt Porters modell är risken liten för nya företag att slå ut de redan större etablerade 

företagen på marknaden. Dock som nämnts tidigare har kunderna en stor makt i branschen 

vilket kan göra att ett trendskifte sker och andra företag kan ta större plats på marknaden. 

 

Att sponsorer bör investera i e-sporten stärks ytterligare genom att det inte finns några riktiga 

aktörer utifrån. Nya aktörer till e-sport kommer inifrån genom att nya bolag tar plats vilket 

kan ge en möjlighet för sponsorer att köpa in sig billigt i företag som de tror kan växa. 
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Sponsorerna kan sponsra nya turneringar, e-sportslag eller streamingföretag och har möjlighet 

att göra stora vinster om de hittar ett mindre företag på uppgång där de ser en stor potential. 

Konkurrenter  

På samma sätt finns det inte några riktiga konkurrenter och ingen nämner någon kraftig 

utmanare till branschen förutom när det är andra stora traditionella idrottevenemang som kan 

konkurrera om åskådare. Herman nämner att det kan uppstå konkurrens inom sporten mellan 

vanlig streaming och e-sport, men att det är främst när det inte streamas några stora eller 

viktiga tävlingar. Däremot tror hon inte att de har någon större påverkan på varandra utan att 

populariteten istället kommer gå hand i hand och att de utvecklas tillsammans. Att e-sporten 

har växt och fortsätter att växa finns det belägg för från alla respondenterna. De ser fortsatt 

ljust på utvecklingen av e-sporten vilket tyder på att branschen kommer att fortsätta vara 

stark. Även om inte intervjuerna trycker så mycket på konkurrenter så finns det konkurrenter 

om kunder när andra sporttillställningar visas. Emellertid kan man se att de som är inbitna i e-

sportsvärlden hellre väljer e-sport före annan sport vilket även Herman påpekar. E-sporten 

växer och populariteten ökar och som Herman nämner så ser det ut som att det kommer 

fortsätta på detta sätt.  

 

I och med att utvecklingen har medfört att världsetablerade företag, som McDonalds och 

Coca-Cola, har kommit in som sponsorer så kommer det uppstå en viss konkurrens och då 

mellan sponsorföretag för att få visa sina produkter på bästa sändningstid. Denna ökade 

konkurrens kan leda till att priserna för att sponsra ett event eller en e-sportsmatch kan öka. 

Det är viktigt för sponsorerna att hitta mindre e-sportsföretag på uppgång eller om kapital 

finns konkurrera med större företag om bra sändningstider. 

  

En stark och stor aktör inom branschen är Twitch, då nästan all streaming av sporten sker 

genom denna plattform. Det gör det väldigt svårt för nya aktörer att komma in i branschen och 

göra samma jobb. Twitch skapade en tjänst som efterfrågades på marknaden och täppte till 

den luckan som fanns på marknaden vilket gjorde det möjligt att själv streama eller låta 

arrangörer streama från stora tävlingar. Att Twitch dessutom har samlat alla streamers och e-

sport under ett tak gör det svårt för konkurrenter att komma in på marknaden och konkurrera. 

I dagsläget är det känt att om man vill titta på e-sport så tittar man på Twitch då man vet att 

det är där man kan se e-sport som streamas. Dessutom finns det en möjlighet som individ och 

arrangör att tjäna pengar genom att använda sig av Twitch när man streamar e-sport. På 
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samma sätt som att Twitch är en stark aktör så är DreamHack ett starkt e-sportsevent i 

Sverige. I dagsläget finns det inte något liknande arrangemang som på hemmaplan hotar 

DreamHack när det kommer till att locka deltagare, åskådare, sponsorer och arrangera 

tävlingar.  För sponsorerna gäller det att kapitalisera på detta och synas på de plattformar som 

är populära som exempelvis Twitch. Twitch är som nämnt den största plattformen för e-sport 

och där finns möjligheten att nå ut till flesta antal tittare (kunder).  

 

Slutsats 

Det som har lagt grunden för framväxten av e-sporten är teknikutvecklingen. Genom bland 

annat ADSL modem, hem-PC projekt och bredbandsutbyggnad har det blivit lättare att spela 

och titta på e-sport. Det har även skett ett generationsskifte där spelandet i sig har blivit mer 

accepterat i samhället och lockat fler åskådare av bägge könen. Tjänsten Twitch har varit 

avgörande för e-sportens fortsatta utveckling. Den har blivit en standardplattform där 

åskådare kan titta på e-sport och lett till att e-sporten kunnat växa så mycket som den gjort. En 

annan viktig faktor i utvecklingen var när sponsorer började involvera sig i branschen. Genom 

sponsorer och annonsörer har branschen blivit mer professionell. Det har också gjort att 

antalet tävlingar och prissummor ökat. Genom att det finns pengar i branschen har kvalitén på 

spelandet ökat vilket lockat ännu fler åskådare. Tillväxten av åskådare har varit enormt stark 

de senaste åren och ser inte ut att avta framöver. 

 

Genom att gå igenom Porters femkraftsmodell ser man att e-sporten är en bransch som har 

potential att växa ännu mera och att den redan idag är en ekonomiskt attraktiv bransch. Det 

finns inga riktiga konkurrenter eller substitut till e-sporten vilket gör att e-sporten är väldigt 

konkurrenskraftig.  

För sponsorerna kan detta vara ett bra tillfälle att investera i e-sport för att nå ut till en grupp 

som vanligtvis inte använder sig av de traditionella medierna.  E-sporten har vuxit mycket 

snabbt de senaste åren och i nuläget finns det inget som pekar mot att den trenden skulle 

avta.  På litet mer än ett år ökade antal kunder från 70 till 134 miljoner och ökningen förutspås 

fortsätta i hög takt (Superdataresearch, 2015). Genom att det är så väldigt många kunder i 

branschen finns det möjlighet för nya aktörer att etablera sig på marknaden. Detta ger en 

möjlighet för sponsorer att hitta tillväxtföretag som de redan nu kan investera i. Investering i 

e-sport för sponsorerna är som sagt en möjlighet för att nå ut till en mycket stor grupp 
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människor. Sponsorer kan skaffa reklamtid eller låta professionella e-sportsspelare visa upp 

sponsormärken för att på så sätt låta sitt företag synas på marknaden. Sponsorerna har en unik 

möjlighet att nå ut till en stor kundgrupp samt bygga upp relationer inför framtiden med olika 

e-sportsföretag och detta är något de bör ta tillvara på.  

 

Avslutningsvis bör e-sporten fortsätta att lyssna på sina kunder för det är de som gör att e-

sporten kunnat växa fram. E-sportsbranschen är en framtidsbransch och man börjar se att allt 

fler kanaler börjar sända e-sport och utifrån intervjuerna är det tydligt att alla ser en positiv 

framtid för e-sporten. Det borde ju vara ytterst intressant att investera i en bransch där antalet 

kunder tillväxer explosivt och där kunderna aktivt efterfrågar fler tävlingar med allt bättre 

programvaror/arenor. Det ser ut som att e-sporten bara är i början av sin utveckling och på 

sikt kan e-sporten komma att bli ”hur stor som helst”.  

Framtida studier 

En del som inte har undersökts så mycket i denna studie är om alla ekonomiska aspekter och 

faktorer är samma som i traditionella sporter. Det skulle kunna gå att göra en jämförelse 

mellan e-sport och en annan traditionell sport för att se skillnader och likheter i den 

ekonomiska uppbyggnaden i de olika sportbranscherna.  
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Bilagor 

Intervjufrågor 

Spelar du själv? Tittar du på e-sport? 

Kan du beskriva vad du jobbar med eller har jobbat med inom e-sport? 

Hur kom du in i e-sportsbranschen? 

Hur såg e-sporten ut i början när du började bli involverad? 

Vilka faktorer tror du har lett till framväxten av e-sport? 

Vad tror du var viktigt för utvecklingen i början av utvecklingen? 

Vilka faktorer har varit viktiga de senaste åren? 

Vad för påverkan på e-sporten tror du social medier har? 

Om vi kollar på ESPORTSM, hur har detta evenemang förändrats över tiden? 

Har ESPORTSM påverkat den svenska e-sportbranschen? På vilket sätt? 

Hur ser fördelningen ut av ålder och kön de som ställer upp i SM? Har det förändras sedan 

tidigare år? 

Många professionella spelare streamar nu, tror du att det har haft någon påverkan för e-

sporten? 

Varför kommer det sig att Sverige har varit och är så framgångsrik inom e-sporten? 

Ser utvecklingen fortsatt ljus ut? Vilka faktorer har bidragit med att Sverige har varit i 

framkanten? Finns det några avgörande faktorer? 

Har du sett någon förändring av målgruppen inom e-sporten? 

Varför har e-sporten blivit alltmer accepterad i samhället? 

Sponsorer är väldigt viktiga för att få saker i rullningen, går det att se när allt fler sponsorer 

började få intresse för e-sporten? 

Är det viktigt för e-sporten att den har en arena?  Till exempel DreamHack där tävling sker på 

plats. 

Varför tror du att man kollar på e-sport? Vilka faktorer ligger bakom? 

E-sporten har växt fram med hjälp av vissa större spel? varför tror du dessa spel är populärast 

i e-sporten? vad gör dessa spel bra e-sport spel? 

Hur tror du att man ska få nya tittare till e-sport? E-sporten är oftast även komplext och hur 

ska man då få in nya tittare om det har problem att förstå vad som händer i spelet. 

Vad för påverkan har vi kunder (tittare åskådare) på e-sporten? Har vi någon påverkan på e-

sport? har vi någon förhandlingskraft av vad som visas? 
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Vad för påverkan har leverantörer på e-sport? Kan man se att leverantörerna försöker dra e-

sporten i någon speciell riktning, leverantörer menar vi exempelvis Twitch, DreamHack etc. 

Finns det något substitut för e-sport eller något som skulle kunna ersätta e-sport? 

Har e-sporten några befintliga konkurrenter som påverkar tittarantal? Kan man se att e-

sporten tappar tittare ibland exempelvis. 

Finns det risk för nya konkurrenter för e-sporten? 

Tack så mycket för din medverkan 

 

 


