
 

Kandidatnummer: 527 

 

 

Emnekode: BAO380 

Emnenavn: Bacheloroppgave 

 

Høyskolen Kristiania 

Kjønnsforskjeller i Esport 
 

 

 

Semester Våren 2020 

 

 

 

 

 

 

«Denne bacheloroppgaven er gjennomført som en del av utdannelsen ved Høyskolen 

Kristiania. Høyskolen er ikke ansvarlig for oppgavens metoder, resultater, konklusjoner eller 

anbefalinger.» 

 

 

 

 

 

 

 

Antall ord: 8154 



Side ii 
 

Forord: 

Jeg er så stolt og glad for å ha fullført en bachelorgrad i Prosjektledelse, Kunst og Kreative 

Næringer. Jeg er også ekstremt klar til å være ferdig med dette og kaste meg ut i ukjent hav 

med erfaringer og bransjefolk. Tusen takk til Høyskolen Kristiania for tre helt fantastiske år 

omringet av ildsjeler. 

 

Jeg hadde aldri klart å fullføre denne oppgaven uten hjelp og støtte fra medstudenter eller 

veileder ved Høyskolen Kristiania. Spesiell takk til mine nærmeste klassevenner for gode 

samtaler, utblåsning av frustrasjon, og latter igjennom denne perioden. 

 

Jeg vil også takke Mathilde Bakken for å hjelpe med mitt kvalitative intervju som var en 

kritisk faktor for å få gjort denne oppgaven best mulig 
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1 Innledning 

 

I 2016 ble en kvinnelig profesjonell Overwatch1-spiller SeYeon Kim, kjent som “Geguri” 

beskyldt for å ha brukt et ulovlig program for å forbedre ferdighetene sine i en konkurranse. 

Geguri beviste hennes uskyld ved å livestreame en video av henne selv som spiller, åpenbart 

uten juksekoder.  Etter at videoen hennes ble vist på verdensbasis, forsvant debatten, men 

spørsmålet gjensto. Det viktigste spørsmålet er hvorfor Geguri, en tenåring, i det hele tatt 

måtte forsvare sine evner i et dataspill (McKinney, 2017). 

 

I økende grad har dataspill blitt en del av mediehverdagen. Det er mange som har et forhold 

til spill på forskjellige plan, alt fra å spille mobilspill i senga om kvelden, spillekonkurranser 

eller å spille spill mange timer om dagen. Gjennom dataspillene kan man utforske historier 

og fortellinger som sier noe om samfunnet vi lever i, i likhet med film, TV-serier og litteratur. 

I de siste årene har det i tillegg til dette vært et økende fokus på representasjon (Torget, 

2016). 

1.1 Problemstilling og avgrensning 

Med Geguri i tankene og det økende fokuset på representasjon har jeg utarbeidet følgende 

problemstilling: 

 

Hvordan har det seg at representasjonen av kvinnelige utøvere i profesjonell esport er så 

liten?  

 

Jeg kommer til å fokusere på kvinners oppfatninger og meninger rundt dette temaet. Esport 

er i vinden for tiden og jeg tror det er viktigere enn noen gang å tenke litt over hva som gikk 

galt med sporten og hvorfor kjønnsbalansen der var ujevn så lenge. Derfor tror jeg at dette 

er noe man må tenke på og jobbe med nå som bransjen utvikles i Norge og på verdenbasis. 

 
1 Overwatch er et 6 mot 6- lagbasert skytespill med en mangfoldig rollebesetning av mektige helter 
(playoverwatch.com). 
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1.2 Begrunnelse og forforståelse for valg av problemstilling 

Jeg anser meg selv som en gamer og har vært interessert i gamingmiljøet og kjønnsnormer 

lenge. Det var etter en samtale med noen av mine kvinnelige gamervenner at jeg ble 

ordentlig opptatt av dette temaet. De fortalte meg at De velger å ikke si at de er kvinner til 

sine lagkamerater. De har heller aldri lyst til å snakke i mikrofon til laget sitt dersom de 

spiller alene. Dette fikk meg til å tenke på hvordan jeg selv opptrer dersom jeg spiller med 

kvinner, og jeg fant fort ut at jeg ikke tenker så mye over det. Etter dette har jeg blitt mer 

oppmerksom på situasjoner og mennesker generelt i spill, og at det er mye negativitet og 

klaging på kvinner som spiller. Når menn spiller og gjør det dårlig så er det bare en dårlig 

runde, mens om en kvinne hadde gjort det samme ville det blitt ansett som dårlig fordi hun 

er kvinne. 

 

I regjeringens dataspillstrategi står det om likestilling i norsk spillbransje. «Norsk spillbransje 

er dominert av menn. Ansatte i spillbransjen har ulik utdanningsbakgrunn, men mange har 

bakgrunn fra ulike IKT-fag. Lav kvinneandel i spillbransjen kan blant skyldes at kvinner 

fortsatt er underrepresentert i slike utdanningsløp» (Regjeringens Dataspillstrategi, 2018 s. 

44). Det legges også vekt på at det er viktig å bryte opp typiske forestillinger om hvilke 

utdannings- og yrkesvalg som passer for kvinner og menn. «Regjeringens innsats mot et 

mindre kjønnsdelt utdannings- og arbeidsliv, innebærer også ønsket om å øke andel jenter i 

teknologiutdanning» (Regjeringens dataspillstrategi, 2018 s. 44). 

 

I tillegg har regjeringens dataspillstrategi tatt opp dette med likestilling i esporten. 

«Regjeringen støtter formålet om å bygge norsk e-sport videre, men esportmiljøet må selv å 

vurdere om og hvordan de ønsker å organisere seg» (Dataspillstrategien, 2019, s. 42). 

 

Jeg tror ikke det er uvanlig i dag at dyktige spillere blir profesjonelle esportutøvere på heltid. 

Profesjonelle lag støttes økonomisk av sponsorer, og åpner gjerne dedikerte treningshus 

hvor spillerne lever sammen for å fokusere på å bli bedre som lag. I enkelte miljøer, særlig i 

Sør-Korea oppnår mange av de beste spillerne stjernestatus, på lik linje med kjente utøvere 

av tradisjonell idrett. 
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1.3 Oppgavens struktur og oppbygning 

For å besvare problemstillingen har jeg har valgt å fokusere på kjønnsforskjeller i esport, og 

hvordan miljøet har blitt formet, og fortsetter å formes, etter normer fra kjønnsforskning. I 

tillegg har jeg tatt for meg kvinners opplevelse og erfaringer av å være gamere, og å være 

midt i dette miljøet rundt spillproduksjon og esport. Jeg skal se på spillhistorie på 

verdensbasis. Videre skal jeg ta for meg sport og esport og forskjellene på disse, samtidig 

som jeg skal dra inn kjønnshistorie og kjønnsforskning, og sette dette opp mot fokuset på 

det fysiske i sporten som er mer utvannet i esport. 

 

Første del av følgende oppgave består av en teoretisk del. Dette er for å skape en bakgrunn 

for senere drøfting. Her skriver jeg først og fremst om en typisk tanke som oppstår når en 

kvinnelig spiller er god i dataspill, etterfulgt av spillhistorie for å forstå hvordan esport har 

blitt til det det er i dag. Etter dette vil jeg ha en kort forklaring om kjønnsforskning og 

hvordan synsforskjeller vi har på kvinner og menn har blitt den sosiale normen. Jeg skal sette 

sport opp mot esport med fokus på de fysiske ferdighetene, og i tillegg tar jeg for meg 

maskulinitet og sport, og hvordan dette henger sammen med det sportslige synet man har 

på kvinner og menn. Videre skal gjør jeg rede for mitt valg av metode for innhenting av 

informasjon, og viser deretter resultater jeg har funnet. Helt til slutt skal jeg drøfte 

problemstillingen min i lys av empiri og teori. 

1.4 Begrepsforklaring 

Esport 

Esport er et generelt begrep som brukes for å beskrive videospillkonkurranser. Mye som 

atletiske sportsbegivenheter, blir esport-spill ofte spilt foran et publikum og kan sendes over 

internett samtidig (Techterms, 2012). 

 

Livestream 

Livestream er en sending av video og lyd til en hendelse over internett mens det skjer 

(Cambridge Dictionary) 
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Gaming 

Gaming er aktiviteten å spille på datamaskiner og andre elektroniske enheter (Cambridge 

Dictionary). 

 

Vs. (Versus) 

Versus betyr direkte oversatt «imot», eller «satt opp imot» (Merriam-Webster, 2020). 

2 Teori 

For å få en bedre forståelse av problemstillingen er vi nødt til å se litt tilbake på spillhistorien 

i seg selv. Fokuset i spillproduksjon handler ikke lenger bare om historie og plot, men mer 

om å lage spill som er konkurransedyktige på et større nivå, både for spillere og for publikum 

(van Hilvoorde, 2016). Videre vil det være viktig og se på kulturelle og sosiale kjønnsnormer 

satt opp mot individualitet. Avslutningsvis i dette kapittelet skal jeg gå innpå sport satt opp 

mot esport, og maskulinitet og sport. 

2.1 Spillhistorie  

Jeg skal nå gjøre rede for hvor videospill kommer fra og hvordan synet på videospill og 

konkurranse i videospill har endret seg. Historisk sett har spill generelt blitt dramatisk 

underteorisert, men på midten av 1900-tallet begynte noen forfattere å gå dypere inn i spill 

enn det andre hadde gjort til nå (Torget, 2017). 

 

I 1938 la forfatteren Johan Huizinga frem nærmere en hyllest som omhandlet viktigheten av 

spill og lek i kultursamfunnet. Studiet viser til statusen på lek i kulturer som historisk sett 

behandlet det som dårligere enn arbeid og andre «seriøse» aktiviteter. Huizinga hadde lite å 

si på å definere eller forstå spill i seg selv (Engefeldt, 2015). 

 

Det viktigste ved Huizingas analyse var at han fant ut at spill konstruerer det han kalte en 

magisk sirkel. Den magiske sirkelen separerer spillet fra den ekte verdenen. Å spille et spill 

på denne måten betydde da å sette seg selv vekk fra den virkelige verden, og overgi seg helt 

til et system som ikke hadde noen effekt på noe som lå utenfor denne sirkelen (Engefeldt, 

2015). Et godt eksempel på dette er GTA-spillene som finner sted i kjente byer i Amerika. Du 
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kan gjøre så å si hva du vil i spillet og det vil ikke ha noe å si for disse byene i den virkelige 

verden. I senere tid har det også kommet frem at flere massakrere har blitt planlagt ved 

hjelp av dette spillet. 

 

På tidlig 1970-tallet kom det elektroniske spillet som het Pong. Det var såre enkelt. Det var 

to plater på hver sin side og en prikk som flyttet seg i midten i et 2D-landskap. Målet var å få 

prikken forbi den andres plate for å få poeng (Ivo van Hilvoorde, 2016). Spill ble da ikke sett 

på som en konkurranse, men mer en vennlig kamp mellom familie og venner. Veien fra dette 

til det vi kjenner som esport i dag har blitt formet av spillinteresserte gjennom tidene fra de 

første spillmaskinene, til spillhallene, til småkonkurransene, og til det vi kjenner som den 

store esportbransjen i dag. I 2015 ble Pong valgt som det første spillet til å bli tatt inn i World 

Video Game Hall of Fame sammen med blant annet Pac-Man, Super Mario og World of 

Warcraft (Hilvoorde, 2016). 

 

2.1.1 McKinney & Geguri   

Luke McKinney, som skrev en artikkel om Geguris situasjon på nettstedet Cracked mente at 

det underliggende problemet i denne situasjonen var troen på at en tenåringsjente ikke var i 

stand til å spille like bra som andre uten ulovlig assistanse. Anklagerne mot Geguri var så 

selvsikre på at hun brukte et hacking-program, og flere profesjonelle spillere kunngjorde til 

og med at de ville trekke seg fra sin profesjonelle karriere hvis Geguris ferdigheter var 

legitime. “In the most sincere gaming dick move ever achieved, two asshole guys screwed 

themselves out of a game with pure sexism” (Luke Mckinney, 2017. Cracked.com, Punkt 1). 

Til tross for dødstrusler gikk Geguri offentlig, iført en maske under livestreamen sin da hun 

beviste ferdighetene sine. Når en talsperson for selskapet Blizzard, skaperne av Overwatch, 

bekreftet at Geguri ikke brukte noen form for jukseprogram ble temaet trakassering av 

kvinner en del av Geguri-fenomenet. Hadde Geguri vært en mann, hadde disse problemene 

kanskje aldri dukket opp (McKinney, 2017). 
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Mye har skjedd siden Pong kom på 70-tallet, og Geguri gikk offentlig på sin livestream, og 

tilgjengeligheten og interessen for spill generelt har blitt større. I tillegg så har interessen for 

esport blitt mer global de siste årene, og det virker ikke som den kommer til å stoppe eller 

bremse ned med det første (Hilvoorde, 2016). 

2.2 Kjønnsforskning 

Begreper som maskulin og feminin er utvilsomt i forandring; det er egne, sosiale aspekter for 

hvert begrep. Betydningen endres avhengig av kulturelle begrensninger for hvem som 

forestiller seg hvem, og til hvilket formål (Butler, 2004). At begrepene brukes ofte er 

interessant nok, men når man ser tilbake på det så viser det ikke til en egen definisjon, men 

heller måten synet av begrepet, sosialt sett, avhenger av repetisjon, som igjen utgjør en 

dimensjon av den strukturen til kjønn. Vilkårene for kjønnsbetegnelse blir dermed aldri 

avgjort en gang for alle, men er hele tiden i endring og med full mulighet for omgjøring 

(Butler, 2004).  

 

I 1974 ga Simone de Beauviour ut boken Det annet kjønn. I denne boken beskriver hun menn 

og kvinner som to individer innenfor en art som differensieres kun med tanke på 

reproduksjon. Man kan bare definere de i forhold til hverandre. Hun bemerker at selve 

betydningen av inndelingen av arter i to kjønn ikke er tydelig nok. I naturen er nemlig ikke 

denne inndelingen gjennomført overalt. Oppdelingen vi har gjort av hunner og hanner og 

deres psykiske og fysiske forskjeller er sosialt skapt, og de fleste filosofiske systemer vi har 

hatt og har i dag har tatt dette for gitt. (de Beauviour, 1974). Hvordan blir det da når kvinner 

kommer inn i et maskulint domene? Eller rettere sagt, hva skjer når kvinner prøver å komme 

inn i et domene som blir sett på som maskulint? 

 

Kvinner er underrepresentert på mange felt, og det er mye litteratur som beviser at 

kjønnsstereotyper fremdeles er helt normale i USA og andre deler av verden (Eagly & 

Mladinic, 1989). 
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2.2.1 Sosiale og kulturelle kjønnsroller vs individualitet 

Kjønnsroller er delte kulturelle forventninger som legges til enkeltpersoner på 

grunnlag av deres sosialt definerte kjønn (Donaghue & Fallon, 2003). En forklaring på 

opprinnelsen til disse sosialiserte kategoriene stammer fra en freudiansk analyse av tidlig 

barndom, gjort av Chodorow i 1994. Kort sagt så er Chodorows hypotese at unge jenter ser 

på mødrene sine som forbilder, og sosialiseres til å oppføre seg på samme måte som dem, 

samtidig som mødrene oppmuntrer til denne etterligningen (Williams, Consalvo, Caplan & 

Yee, 2018). I motsetning til dette frarådes unge gutter fra å klynge seg til mødrene sine og 

blir på en måte dyttet mer bort. De unge guttene blir forlatt i et relativt vakuum på jakt etter 

sine egne roller og identiteter, og trekker ofte mot idrett eller andre interesser som en måte 

å etablere seg på. Unge jenter blir oppmuntret til å være empatiske, sosiale og omsorgsfulle, 

og unge gutter blir oppfordret til å være modige, uavhengige og gjennomførte. Disse to 

rollene setter de kulturelle forventningene som opprettholder kjønnsrollenes prosesser 

gjennom hele levetiden og er med på å forme de sosiale aspektene rundt kjønn (Williams, 

Consalvo, Caplan & Yee, 2018). 

 

Disse normene, og hvordan man fra tidlig barndom allerede blir ført mot sin side av en skala 

for det sosiale kjønnet, kan være kritisk i forhold til hvordan menn og kvinner forholder seg 

til hverandre. Hva slags syn de har på hverandre, og hva som er kulturelt og sosialt riktig i 

forhold til synet på kjønn i det moderne samfunnet vil også spille en kritisk rolle (Williams, 

Consalvo, Caplan & Yee, 2018). Flere bruker sosiale forventninger til å kategorisere seg selv 

og andre, og dermed leder faktorer som dette personer vekk fra sin egen individualitet og 

heller mot mer generelle, sosiale identiteter (Williams, Consalvo, Caplan & Yee, 2018). 

Teoretikere har funnet ut at kvinner som ikke kategoriserer seg på kjønnsstereotypiske 

måter tjener mer enn kvinner som selv kategoriserer seg mer tradisjonelt når det kommer til 

kjønnsstereotyper (Stickney & Konrad, 2007).  

 

Enkel analyse har funnet ut at videospill generelt inkluderer tydelig flere mannlige enn 

kvinnelige karakterer. Den typisk kvinnelige videospillkarakterens skildringer er sjelden og 

ofte seksuelt objektifisert. Dette kan være noe som appellerer til menn, men for kvinner er 

disse skildringene lite egnet. Ofte blir kvinnelige karakterer også fremstilt som hjelpeløse 

eller dumme (Ivory, 2006).  
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Kvinnelige spillere utgjør rundt 40% av alle spillere, og kvinner over 18 år utgjør mer av den 

spillende populasjonen enn menn under 17 år (Topp 10 Industry Facts, 2008). Likevel 

forteller studier og rapporter at både kvinner og menn mener dataspill er en maskulin ting 

(Selwyn, 2007). Ifølge artikkelen til BBC, 100 Women var den høyeste premiepotten for 

menn 2.6 millioner dollar i 2016, mens kvinners høyeste premiepott var på 156 tusen dollar 

på samme tid. Til tross for den økende tilstedeværelsen kvinner har som deltakere og 

forbrukere i idretten forblir det i stor grad et rom der menn konstruerer kvinner som 

utenforstående (Pfister, Lenneis og Mintert 2013). 

2.3 Sport vs esport 

Den første generasjonen av elektroniske spill var mer eller mindre kategorisert som 

skjermtid, og det var ingen som tenkte på å kunne kalle det konkurranse eller sport. Ifølge 

wordhistory.net er ordet sport gammel fransk (desport) og betyr fritid eller fornøyelse. I 

hovedsak er sport noe vi ser på som fysisk aktivitet som er ment som underholdning for 

tilskuere. I de siste årene har dette blitt diskutert ytterligere med for eksempel sjakk 

(Jonasson, 2010). 

 

Jeg skal nå gjøre rede for esportens fremgang og sport som et kulturelt fenomen  

Esport har sin opprinnelse fra 1970- og 1980-tallet. Da ble det i mindre skala konkurrert i 

spill som Space Invaders2. I tillegg var dette arkadenes store tid der spillerne kunne prøve å 

slå hverandres rekorder i spill som Pac-Man og Donkey Kong3 (Chikhani, 2015).  Likevel var 

det først med Internetts framvekst i 1990-årene at det vokste frem et esportmiljø som kan 

minne om det vi kjenner i dag. Særlig ble det skapt konkurransepregede miljøer sentrert 

rundt skytespillene Doom- og Quake-seriene4. Det ble også holdt større turneringer hvor 

dyktige spillere fikk konkurrere mot hverandre i disse spillene, og for første gang kunne 

deltakerne vinne premier av en viss verdi om de fikk en god plassering. Disse premiene var 

alt fra pengepremier til fysiske premier (Jonasson, 2012). 

 

 

 
2, 3, 4 Dette er arkadespill kjent innen spillproduksjon 
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Sport er et kulturelt fenomen. Det endrer seg hele tiden og dette har kanskje noe å gjøre 

med at sporten tar tak i ny teknologi. Ny teknologi kan modifisere måten den nåværende 

sporten blir spilt eller utført på, eller så kan det være fundamentet for ny type sport. Nye 

teknologiske tilvendinger kan ofte skape kompliserte spørsmål som omhandler linjene 

mellom lek, spill og sport (Edgar, 2019). 

 

Selv om e-sport er i kontinuerlig vekst i mange deler av verden i dag, er det noen land som 

opplever betydelig større oppslutning enn andre. Sør-Korea, Sverige, USA og Tyskland er 

blant de landene hvor e-sport nyter størst suksess i dag. Populariteten holder seg 

hovedsakelig sterkest i de mest velstående delene av verden, men blir stadig større i 

områder som Øst-Europa, Sør-Amerika og Kina (Jonasson, 2012). 

 

Noen av de mest populære spillene som det i dag konkurreres profesjonelt i inkluderer 

League of Legends, StarCraft II, Dota 2, Counter-Strike og Hearthstone5. Disse spillene er 

stort sett svært forskjellige fra hverandre. Likevel holdes det ofte turneringer i flere spill på 

samme tid under større arrangementer, hvor kampene dekkes av profesjonelle 

kommentatorer. Disse turneringene blir som regel sendt direkte via Internett, men det blir 

ofte lagt ut opptak av kampene i etterkant (Deloitte, 2019). 

 

I det britiske magasinet The Guardian sto det i april 2017 at esport skulle være en gren i Paris 

Summer games i 2024. I tillegg valgte OCA (Olympic Council of Asia) å inkludere esport i 

hovedprogrammet til OL som vil skje i 2022. Esport er kjent som elektronisk sport eller 

competitive gaming (Graham, 2017). Man kan fremdeles diskutere hvorvidt esport er 

likeverdig som annen sport eller ikke. Ifølge andre sporter som er sammenlignbare i forhold 

til den fysiske aktiviteten esport krever, som dart og sjakk, vil dette være med å støtte 

argumentet om å la esport være en del av OL på lik linje med de andre sportene. Esport vil 

nok mest sannsynlig bli videre inkludert i det olympiske programmet om sporten i seg selv 

klarer å vise til nødvendig organiseringsstrukturer, inkludert en sterk paraplyorganisasjon 

som har hovedansvaret for esport generelt (Moosa, 2017).  

 

 
5 League of Legends, Starcraft II, Dota 2, Counter-Strike og Hearthstone er alle store navn i spillverdenen 
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esport, selv om det ikke handler om det fysiske er fremdeles komplekst og tilfredsstillende. 

Det kan defineres som en form for idrett der de primære aspektene ved idretten forenkles 

av elektroniske systemer; innspillene fra spillere og lag så vel som resultatene fra esports-

systemet er satt sammen av et menneske-datamaskin-grensesnitt (Hamari & Sjöblom, 2017). 

 

Det ser ut til at stereotypiene som fraråder kvinnes deltakelse, ville være mindre gyldige i et 

internettmiljø siden esport mangler fokuset på fysikk og det å vinne i et dataspill betyr ikke 

at man fysisk overvinner en motstander (Jenny, Manning, Keiper & Olrich, 2016).  

 

Men etter hvert som esport- og videospillindustrien blir stadig mer populært, er en løsning 

nødvendig for å styrke og utvikle grunnlaget; Å kvitte seg med stereotypen at kvinnelige 

spillere vil være med på å bidra til å redusere begrensningen for kvinner å delta i det 

mannlige mettede spillmarkedet. Dette kan være en løsning. Ifølge Entertainment Software 

Association utgjorde kvinner i 2016 41% av spillpopulasjonen i USA. Populariteten til esport 

gjør det til et interessant fag innen idrettsledelse. Forskning om motivasjonen for deltakelse 

og forbruk av esport forventes å vise nære forhold til holdningen vi har om vanlig idrett 

(Entertainment software association, 2019).  

2.3.1 Sport og maskulinitet 

Foreningen av sport og maskulinitet er så tydelig sosialt konstruert at menn ikke engang 

trenger å være idrettsutøvere for å sosialt sett ha de fysiske fordelene (Crawley, Foley & 

Shenan, 2008). Ifølge Crawley, Foley og Shehan (2008) blir menns maskulinitet og dens 

tilhørende kraft forsterket gjennom de atletiske suksessene til andre menn. Gjennom disse 

gjenopplever menn sine egne atletiske prestasjoner, besittelse av kunnskap om sport, og 

ganske enkelt bare å ha en mannlig kropp. I tradisjonelle idretter forblir kjønnsstereotypene 

sterke, noe som resulterer i en overveiende tro på at kvinner er underordnede 

idrettsutøvere, og et partisk mediebilde av kvinnelig atletisk evne. En bred tro er at menn vil 

utkonkurrere kvinner (Bois, Sarrazin, Brustad, Trouilloud, & Cury, 2002; Eccles & Harold, 

1991), spesielt innen idretter som involverer styrke, kraft og fart (Chalabaev, Sarrazin, Stone 

& Cury, 2008). 
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Kvinner trakk seg fra mannsdominerte og maskuliniserte fantasysportsplasser ved å slutte å 

spille i forskjellige mannsdominerte ligaer (Kissane & Winslow, 2016). Mange av disse hadde 

også erfart søppelprat i chat eller lignende som gikk på kvinners mangel av kunnskap om 

sport. Mange gikk over til å spille kun i kvinnelige ligaer, og lar menn spille uhindret av 

tilstedeværelse av kvinner. Dette er noe som gjør differensieringen av kjønn tydeligere og 

skaper ringvirkninger rundt seg. Det ble også sagt at menns kjønnet og slitende smaksprat 

presser kvinner til å slutte. Disse fantasyspillene over nett har ingenting om fysikk og gjøre, 

men utelukkende sportskunnskap og interesse (Kissane & Winslow, 2016). 

3 Metode 

Begrepet metode kommer fra det greske ordet «methodos», som betyr å følge en bestemt 

vei mot et mål. Ved hjelp av ulike metoder samler man inn informasjon om data for enten å 

forstå et fenomen, tallfeste et fenomen, skaffe innsikt i en prosess eller for å løse et problem 

(Næss og Pettersen, 2017). Metodebruk sikrer at forskningen er faglig forsvarlig, og gir oss 

dermed ulike fremgangsmåter vi kan benytte for å tilegne oss kunnskap og teorier innenfor 

et fagområde (Grønmo, 2016). «Fremgangsmåtene deles inn i fire metoder: Praktiske, 

kunstneriske, kvalitative og kvantitative metoder» (Næss & Pettersen, 2017, s. 16-17). 

 

I denne oppgaven har jeg brukt kvalitativt intervju og kvalitativ innholdsanalyse av to andre 

intervjuer for å supplementere funnene i mitt intervju. Kriteriene jeg har satt for mitt utvalg 

av intervjuobjekter er at det må være kvinnelige gamere som har kompetitiv erfaring på en 

eller annen måte. I tillegg ville jeg gjerne ha et utvalg både fra Norge og andre land. Jeg har 

fokusert på å få frem deres erfaringer og oppfatning av esportmiljøet. 

 

Å velge kvalitative metoder handler en god del om å få økt forståelse for et fenomen eller 

andres syn og perspektiver gjennom ulike teknikker. Dette gjelder teknikker som intervju, 

observering og analysering av dokumenter, videoer og lydopptak. Denne type metode åpner 

opp for å få tak i fordypende svar og forståelse av handlinger (Næss & Pettersen 2017). 
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3.1 Kvalitativt intervju 

I det kvalitative forskningsintervjuet snakker vi med folk som har kunnskap eller erfaring om 

noe vi er interessert i å vite som forskere. Det gjør vi fordi vi ønsker å forstå verden slik de vi 

intervjuer opplever den. Vi vil gjerne få innsikt i deres opplevelser, holdninger og meninger 

om et bestemt tema (Andersen & Krumsvik, 2017). Noen ganger er du kanskje på jakt etter 

fakta du vil forsøke å verifisere gjennom andre kilder, mens andre ganger er du mest 

interessert i hvordan en historie blir fortalt. Det er ingen strenge regler verken for hvordan 

du skal gjennomføre kvalitative intervju, eller hvordan man skal presentere funnene sine 

etterpå. Det er analysen av datamaterialet, og dine refleksjoner om det du har funnet, som 

gjør det til forskning (Andersen & Krumsvik, 2017). 

 

Intervjuet kan gi oss tilgang til informasjon som det er vanskelig å finne gjennom andre 

kilder, og det gjør at forskere ofte bruker intervju i kombinasjon med andre metoder. Dette 

blir også kalt metodetriangulering. Så lenge det er informanten sine opplevelser og 

synspunkt vi er mest interessert i, vil intervjuet også kunne fungere godt som en selvstendig 

metode for datainnsamling (Andersen & Krumsvik, 2017). 

 

Jeg brukte en intervjuguide som ble utformet utfra informasjonen jeg fikk fra 

dokumentanalysen. Jeg ville ha svar på om det var en likhet mellom spillmiljøet i Norge og 

andre steder i verden. I tillegg ville jeg grave rundt min egen problemstilling og høre hva som 

fører til at man som kvinne stopper å forsøke å spille proft, og hvorfor andelen av kvinner er 

så liten. Det som var utfordringen med dette var å finne svar på det jeg ønsket, uten å stille 

for ledende spørsmål. 

3.2 Kvalitativ innholdsanalyse 

En kvalitativ innholdsanalyse går ut på å gjennomgå dokumenter eller annet materiale på en 

kontrollert måte, med hensikt i å kategorisere og registrere relevant informasjon i henhold 

til problemstillingen (Grønmo, 2016). Før analysen kan begynne er det viktig å forklare hvor 

fokuset ligger i tekstene du skal ha med i analysen. Etter dette kan tekstene gjennomgås 

systematisk og vurderes ut ifra flere kriterier som relevans for oppgaven, kildekritiske 

vurderinger og også hva slags kontekst disse tekstene har (Grønmo, 2016).  
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Det man må være obs på er at det kan være fare for at forskerens eget perspektiv kommer i 

veien for valg og tolkning av tekster. Begrenset syn på kildekritikk og kontekstforståelse kan 

også påvirke tolkningen av tekstene (Grønmo, 2016). 

 

Tekstanalyse knyttes til ulike teoretiske tradisjoner. Mens semiotikken er læren om tegn, 

som i begynnelsen fokuserte på de ulike elementene i en tekst og tekstenes struktur også 

kalt strukturalistisk analyse, har retorikken også fokus på å plukke fra hverandre tekster og 

forstå begreper som blir brukt i en tekst for å overtale. I retorikken presenterte Aristoteles 

tre ulike former kalt ethos, logos og pathos. Ethos som er talerens troverdighet, logos som er 

troverdigheten i det som sies og pathos som berører følelsene til leseren (Næss & Pettersen; 

Skjulstad, 2017).  

 

Jeg har valgt en retorisk tilnærming av mine tekstanalyser for å kunne undersøke ordbruken 

til intervjuobjektene. Utvalget jeg har gjort meg er tatt med tanke på deres troverdighet. Når 

det kommer til å finne ut hvorfor det er så få kvinnelige gamere er det viktig å få et innsyn i 

hvordan kvinnelige gamere faktisk opplever gamingmiljøet, og om de selv forstår hvorfor det 

er så få kvinner i et slikt miljø. 

 

Kvalitativ tekstanalyse dreier seg blant annet om meningsdimensjoner i mediert 

kommunikasjon. Når man analyserer medietekster vil en subjektiv forståelse av teksten være 

vesentlig, og det er heller ikke noe vi kommer bort fra eller prøver å unngå på noen måte 

(Næss & Pettersen; Skjulstad, 2017). De fleste tekster er kompliserte og det er ikke praktisk 

mulig å si alt om alt. Man er derfor nødt til å vektlegge noen deler av innholdet fremfor 

andre i analysen ved å stille spørsmål til teksten. Dette gjør at kvalitativ tekstanalyse er 

knyttet til tolkningslæren (Næss & Pettersen; Skjulstad, 2017). 

3.3 Utvalg 

I henhold til dette har jeg valgt å intervjue en person jeg kjenner godt, og som har erfaring 

med å spille dataspill kompetitivt som kvinne. Med tanke på at jeg kjenner denne personen 

godt vil jeg også underbygge og sammenligne det hun gir uttrykk for og forteller med andre 

intervjuer jeg også har funnet som allerede er gjort. Dette vil være for å supplementere med 

andres erfaring i samme situasjon som henne.  
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Metodevalget er sendt inn og godkjent av Norsk Senter for Forskningsdata (NSD). 

Respondenten har også mottatt informasjonsskjema om dette. Dette skjemaet ligger 

vedlagt. Utvalget mitt er gjort strategisk ut fra andre intervjuer jeg har funnet om det samme 

temaet, og er relevant med tanke på intervjuobjektenes personlige erfaring og meninger. 

 

3.3.1 Andre intervjuer 

Det er allerede en god del intervjuer hvor kvinnelige gamere forteller om sine personlige 

historier som gamere og hva de tenker er de største utfordringene. Det ene intervjuet jeg 

har valgt er fra Gamer.no som handler om den kvinnelige laglederen Charlotte Helgesen for 

et lag i spillet League of Legends. I den samme artikkelen er det intervju med to andre 

kvinnelige gamere også, men jeg har valgt å fokusere på Helgesen sitt intervju på grunn av 

hennes stilling som lagleder. De andre intervjuene fra artikkelen vil ikke bli brukt i min 

analyse. Det andre intervjuet jeg har valgt å ta med er av Stephanie Harvey fra Amerika, som 

er en av verdens beste kvinnelige gamere i Counter Strike. Hun gjorde et intervju med BBC i 

2016 der hun forteller om utfordringene med å være en kvinnelig utøver i en «gutteklubb» 

(BBC, 2016). 

4 Funn 

 

I denne delen av oppgaven skal jeg presentere funnene og resultatene jeg har avdekket 

gjennom å bruke kvalitativ intervjumetode og analyse av andre intervjuer som omhandler 

samme tema. Resultatene jeg fikk er større enn det jeg kommer til å presentere her, men jeg 

har prioritert ut fra min problemstilling; Hvordan har det seg at representasjonen av 

kvinnelige utøvere i esport er så liten? Jeg ønsket å få frem kvinners erfaringer og hvordan 

det faktisk er å være en kvinnelig gamer, mye fordi jeg ikke tror andre gamere tenker så mye 

over det, eller er veldig lite klar over hvor stort problemet muligens er. Under valget av 

innhold har jeg fundert på hvordan dømmekraften min kan være påvirket av mine egne 

erfaringer rundt temaet og mitt sosiale nettverk med gamere. 

 

Mitt eget kvalitative intervju ble gjennomført med Mathilde Bakken (23). Jeg stilte henne en 

rekke spørsmål om hennes tid i kompetitiv gamer på et lag med kun menn. Det hun erfarte i 
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løpet av tiden sin på dette laget var nedsnakking og trakassering der de mente hun ikke var 

god nok i spillet, og at når hun gjorde feil så var det fordi hun var kvinne og ikke hadde 

mulighet til å bli like god i spillet som det menn er. I de andre intervjuene, som jeg 

gjennomførte en innholdsanalyse av, snakker både Harvey og Helgesen om hvordan det er å 

være kvinne i en bransje man også kan se på som en gutteklubb, der man ikke kommer langt 

med å være annerledes enn den sosiale normen (Breistøl, 2020). Det kommer også frem i 

intervjuet med Bakken at det er en mentalitet man burde endre på og at hele den kreative 

bransjen må ta seg sammen. 

4.1 Trakassering 

I artikkelen og intervjuet «Kvinner i e-sport» fra Gamer.no intervjuer Benedichte Breistøl 

laglederen for det norske League of Legends-laget Domino, Charlotte Helgesen. Helgesen 

forteller at hun har fått kommentarer som at hun har sugd en annen lagleder for å få plass 

på laget, eller bare at det er et handicap i seg selv at laget har en kvinne. Som kvinne i esport 

har det blitt en norm at man må forvente å bli utsatt for trolling6, Meming7 og toxic 

oppførsel8. Dette gjelder ikke bare i spill, men også på sosiale medier og i andre programmer 

tilknyttet gaming-verden. Der kommenteres kvinnelige gameres utseende, hvilket toneleie 

de snakker i, og det er ofte en generell avfeiing av deres evner i – og kunnskap om spill 

(Breistøl, 2020). 

 

Helgesen forteller at mange i norsk esportbransje har negative erfaringer tilknyttet jentelag. 

I flere tilfeller kan nok det negative inntrykket knyttes til markedsføringer av disse lagene. Et 

lag i League of Legends som ble skapt i 2017 markedsførte seg selv med en 

introduksjonsvideo som representerte spillerne som ekstremt dyktige, godt organiserte og 

taktiske. I tillegg snakket de nedlatende om motstanderne sine (Breistøl, 2020). Realiteten 

viste seg å være litt annerledes. Laget var på det beste middels gode, og langt under 

profesjonelt nivå. Det hele fremsto som et tåpelig forsøk på å likestille seg med menn i 

 
6 Trolling er når personer (ofte anonyme) starter å rakke ned på spillere for å gjøre de frustrerte og ufokuserte 
(Urbandictionary.com, 2014). 
7 Memeing er å si eller lage bilder med tullete og dumme tekster men få det til å høres ut som en seriøs ting 
(Urbandictionary.com, 2016). 
8 Toxic oppførstel er å si ting for å såre eller terge en person psykisk. Ofte brukt for å rakke ned motstandere i 
spill eller streamere (Urbandictionary.com, 2016). 
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spillverden gjennom å vise den samme dårlige oppførselen som League of Legends-

spillsamfunnet kritiseres for. Utfra slik markedsføring av forskjellige kvinnelige lag og gamere 

er det en mulighet for at dette har skapt mer grupperinger av jentegamere enn det har 

hjulpet med likestillingen.  
 

Stephanie Harvey, som er en av verdens beste, kvinnelige CS-spillere og erfaren som 

profesjonell gamer forteller også om trakassering og vanskelige situasjoner som kvinne i et 

mannsdominert miljø. “It has always felt that we are not a real scene for the females, alot of 

the community looks at it like it’s just a side game. We don’t really count in the world top 

players” fortalte Harvey til BBC under et intervju fra 2016. Hun sier også at antall kvinner i e-

sport er så lavt som 5% og hovedårsaken er stereotypen knyttet til spillere. Det er fremdeles 

en 'gutteklubb', slik at du automatisk blir dømt for å være annerledes, forteller hun videre. I 

samsvar med dette forteller Bakken at hun selv ofte velger å ikke bruke voice chat i spill fordi 

hun er jente. Harvey forteller at hun også har erfart trakassering så ille som voldtektstrusler 

over nettet. «Måten jeg blir trakassert på handler om hva de ville gjort med kroppen min, og 

hvorfor jeg ikke fortjener å være der jeg er fordi jeg bruker seksualitet – det hele er ekstremt 

grafisk» (BBC, 2016). 

 

Harvey jobbet som spillutvikler før hun bestemte seg for å gå for esport-karrieren sin 100%. 

Hun forteller at hun brukte lang tid på å velge og ikke engang etter hennes første seier i VM 

var nok til at hun hadde muligheten til å følge den drømmen for fullt. Dette gjorde hun på et 

senere punkt (BBC, 2016). 

 

Bakken forteller også om ganger hun har blitt trakassert av laget sitt for å være kvinne. Hun 

sier: 

 

Jeg har spilt mye med voicechat for å bli bedre til å samarbeide med laget og da har det vært 

mange kommentarer som «Ånei! Vi har en jente på laget, nå taper vi» og «Hvorfor spiller 

du? Gå tilbake til kjøkkenet!» og sånne stereotypiske drittkommentarer.  
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Hun forteller også at det er ofte hun har valgt å ikke snakke i voicechat i det heletatt. «Det 

suger veldig fordi da klarer ikke laget å samarbeide også faller man i rank og det er vanskelig 

å komme seg opp igjen». 

4.2 Mannsdominert 

Bakken forteller om sin fortid som utøver i spillet Overwatch i den norske telenorligaen. «Jeg 

var den eneste jenta på laget mitt» forteller hun. «Jeg følte ofte jeg ikke ble tatt seriøst og 

meningene mine ofte ikke ble hørt». Harvey forteller at det kun er 5% av alle kvinnelige 

gamere som prøver seg eller klarer å bli profesjonelle esport-utøvere. 

 

Bakken tror kjente streamere og gamere er med på å påvirke synet på gamere generelt. «Jeg 

tror det har en ganske stor impact. Jeg tror litt på denne terskelen om å bli en populær 

gamer versus det å bli en profesjonell gamer. Jeg føler jenter har en fordel for å bli en 

populær gamer i forhold til å komme inn i det profesjonelle».  

 

«Jeg tenker egentlig at det bare er en mentalitet så vi er nødt til å ta oss sammen». Bakken 

mener at man burde tenke at alle er forskjellige og at det finnes flinke jenter som spiller. 

«Det å dra alle under samme kam er ikke greit». «Det burde ikke ha noe å si hva slags 

bakgrunn vi har. Man burde tenke at vi er alle forskjellige og det finnes flinke jenter og vi er 

ikke like noen av oss egentlig» sier Bakken. Hun nevner også historien om Geguri som blir 

nevnt tidligere i denne oppgaven 

 

«Det er jo den stereotypiske gamer girl som har blitt gjort om til noe veldig negativt, og det 

synes jeg er veldig synd» (Bakken, 2020). Bakken forteller at gamer girls er et uttrykk som 

blir brukt for en gruppe jentegamere som sitter lettkledde i full sminke og for det meste ikke 

gjør noen ting. «Det er ihvertfall fort å tolke at de spiller for views og oppmerksomhet da». 

«Det er også noe som jeg fikk kommentarer på når jeg har spilt med voice chat at «du er helt 

sikkert bare en gamer girl». 
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Harvey håper at store bedrifter støtter kvinnelige turneringer og kvinnelige spillere, "Fordi 

du til slutt trenger penger for å konkurrere, men til syvende og sist er målet at disse 

kvinnelige turneringene ikke eksisterer lenger fordi det ikke er behov for det» (100 kvinner 

2016, punkt 18).  Fordi Harvey mener kvinner har en plass i spill, tenker hun på måter å 

promotere kvinnedeltakelse på og en av løsningene er å få flere kvinnelige utviklere til å lage 

spillene. Harvey mener at når deltakelsen øker, vil diskrimineringen avta siden kvinner ikke 

lenger vil være et mindretall (100 Kvinner 2016, 2016) 

5 Diskusjon 

I esport er kjønnsstereotyper vanskelig å forstå på grunn av denne idrettens unike natur. 

Selv om det ikke er fysisk kontakt, er aggressivitet en del av esport og både fans og spillere 

forstår verdien av aggressivt spill. I Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) -spill 

tilfredsstiller aktive og aggressive trekk fra spillere et ønske om et overtak. Dessuten er 

andre esport-spill som Counter Strike delvis populære fordi det gir muligheter til å skyte for å 

drepe en motstander som det primære målet for spillet (Hamari & Sjöblom, 2017). 

5.1 Trakassering 

Regjeringens dataspillstrategi nevner viktigheten med likestilling i esport og sier de støtter 

formålet om å bygge norsk e-sport videre. I tillegg så må selve bransjen være ansvarlige for 

hvordan organiseringen skal foregå. Det betyr tydeligvis at regjeringen støtter esporten og 

utviklingen av dette, men at det er det kulturelle miljøet som bestemmer hvordan det skal 

bli organisert. Dette forteller oss at esportmiljøet selv er ansvarlig for at bruer blir brent og 

at likestillingen blir så jevn som mulig. Kommentarer Helgesen forteller om som at hun har 

sugd en annen lagleder for å få plass på laget er kommentarer som er med på å svekke 

denne likestillingen og det indiserer til at gamingmiljøet er et psykisk tøft miljø for kvinner, 

spesielt om man ikke klarer å holde kommentarer som dette for seg selv. 

 

I de tradisjonelle idrettene er kjønnsstereotypene sterke. Troen på at kvinner er 

underordnede menn blir underbygd med et partisk mediebilde. Chalabaev, Sarrazin, Stone & 

Cury (2008) forteller om troen om at menn vil utkonkurrere kvinner, spesielt innen idretter 

som involverer styrke, fart og kraft. Det som kom frem i alle intervjuene var at esport kan 
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virke som en slags gutteklubb der det ikke lønner seg å være annerledes enn normen. 

Bakken snakket om i sitt intervju at hun ofte har fått høre uttrykk som «Ånei, vi har en jente 

på laget. Nå taper vi» og «Hvorfor spiller du? Gå tilbake til kjøkkenet!» og igjen så er det det 

sosiale kjønnet som kommer opp. Kjønnsroller er delte kulturelle forventninger som legges 

til enkeltpersoner på grunnlag av deres sosialt definerte kjønn (Donaghue & Fallon, 2003). I 

intervjuene jeg har gjort kommer det tydelig fram at de kulturelle forventningene av kjønn er 

med på å gjøre det vanskeligere for kvinnelige gamere å delta mer av prinsippsak og ikke på 

grunn av de faktiske nivåene på ferdigheter. 

Det er nevnt at de fysiske forskjellene på kvinner og menn definitivt ikke vil ha noen 

innvirkning i et internettbasert spillmiljø. Bakken snakker om at det er en felles mentalitet 

som alle må være med på for at endringer skal kunne være mulig. ESA (Entertainment 

Software Association) viser at kvinner i 2016 utgjorde 41% av spillpopulasjonen i USA. Det 

Harvey forteller om at kun 5% av alle kvinner som gamer prøver seg i den profesjonelle 

delen har tydelige spor i menns oppfatning av kvinnelige gamere og på miljøet i seg selv. 

«Hvorfor spiller du? Gå tilbake til kjøkkenet!» er en av kommentarene Bakken har fått 

gjentatte ganger og dette er kommentarer som svekker tilliten til likestillingen. 

 

En av forklaringene på esport som Hamari og Sjöblom snakker om er at det er en form for 

idrett der de fysiske og menneskelige aspektene blir hjulpet av elektroniske systemer. 

Helgesen nevner også i intervjuet sitt at hun har fått kommentarer der folk mener det er et 

handicap å ha en jente på laget, og den påstanden blir svekket kraftig med tanke på Hamari 

og Sjöbloms forklaring. Det man kan drøfte om rundt dette er at fokuset på en god utøver 

flyttes fra det fysiske til det psykiske og det handler mer om en persons ferdighet på å holde 

hodet kaldt i stressende situasjoner. I tillegg er det reaksjonstid og kjappe beslutninger som 

er med på å utforme spillernes ferdighete. Dette står i konflikt med de regjerende tankene 

om kjønn ettersom evnen til å holde hodet kaldt i en stressende situasjon ikke er en 

egenskap som kun tilhører mannsrollen. Det samme gjelder reaksjonstid og kjappe 

beslutninger. 

5.2 Mannsdominert 

Som tidligere nevnt står det i regjeringens dataspillstrategi om likestilling i norsk spillbransje. 

Her blir det nevnt at lav kvinneandel i spillbransjen muligens kan skyldes at kvinner fortsatt 
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er underrepresentert i utdanningsløp som har med teknologiske fag å gjøre. Man kan stille 

seg spørsmål rundt dette og det kan være noe med dette som gjør at det er så store 

forskjeller. Betyr dette at det hadde vært mer akseptert med kvinnelige gamere om fler 

kvinnelige hadde utdanningsbakgrunn fra IKT-fag? «Det burde ikke ha noe å si hva slags 

bakgrunn vi har. Man burde tenke at vi er alle forskjellige og det finnes flinke jenter og vi er 

ikke like noen av oss egentlig» sier Bakken. Alle de jeg har intervjuet mener at kvinner har en 

plass i spill, og det kan tenkes at å få flere kvinnelige utviklere til å lage spillene. Så fort 

deltakelsen øker vil diskrimineringen avta siden kvinner ikke lenger vil være et mindretall.  

Som tidligere nevnt var den største premiepotten for menn 2.6 millioner dollar i 2016, mens 

for kvinner var det på kun 156 tusen dollar samme året. Dette tyder på at det er store 

forskjeller økonomisk når det kommer til kvinnelige og mannlige utøvere innen esport. Man 

kan jo stille seg spørsmål om hvorfor det er så stor forskjell, men det kan også virke som det 

er antallet av utøvere av de forskjellige kjønnene som kan ha en påvirkning på akkurat dette. 

Det er flere om beinet når det kommer til mannlige utøvere mest fordi det er så ekstremt 

mange flere menn som prøver å bli utøvere enn kvinner. 

 

Pfister, Lenneis og Mintert sa i 2013 at det blir stor grad et rom der menn konstruerer 

kvinner som uteforstående i sporten. Dette handler blant annet om teorien om sosialt skapt 

kjønn og hvordan dette er med på å endre det kulturelle synet man har på kvinner og menn 

og hvordan dette kan være en av grunnene til at det har blitt så stor glippe mellom de 

forskjellige. Som Crawley, Foley og Shenan sier i artikkelen sin fra 2008 så er foreningen av 

sport og maskulinitet så tydelig sosialt konstruert på dette punktet at menn ikke engang 

trenger å være idrettsutøvere for å sosialt sett ha de fysiske fordelene. Det betyr jo ikke at 

de faktisk har det. Det sier bare litt om samfunnets syn på kjønn og hvordan dette kan skape 

splid og uenigheter. Man kan også drøfte om disse sosialt skapte kjønnene har blitt så sterke 

på hver sin side av en skala at det er vanskelig å tette mellomrommet mellom dem. 
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6 Videre forskning og refleksjon rundt eget arbeid 

Det jeg tror er viktig å tenke på når det kommer til videre forskning og utvikling på dette 

punktet er hvordan man kan fjerne den tydelige forskjellen på feminin og maskulin. Hvordan 

kan man endre mentaliteten til en hel kultur så situasjonen endres? Det vil være mest 

naturlig at det flertallet mener er det som kommer til å gjelde, og dette handler om 

usikkerheten rundt å være annerledes eller mene noe annet enn andre. Jeg tror det går 

lenger tilbake enn det vi tror, og at det er tilfeldigheter historisk sett som har satt menn som 

det sterke kjønn, og som igjen har ført til undertrykking av kvinner på mange måter. Dette er 

fremdeles et problem selv om det kanskje har blitt litt utvannet. Det har blitt utvannet fordi 

sterke kvinnelige meninger og personer har brutt seg gjennom for å få frem sin kamp og sine 

meninger. Det handler om at fler har blitt oppmerksomme på hvordan situasjonen er og har 

begynt å få øynene opp for at det er et problem. Når en som Stephanie Harvey som 

anerkjent gamer går ut med sine erfaringer og meninger er dette med på å påvirke andre 

som sammenligner seg med henne, og vil til slutt skape et brøl om rettferdighet.  

 

I tillegg til dette er det flere uttrykk som burde forskes mer på, som for eksempel gamergirl. 

Dette er uttrykk jeg har fått tak i ved hjelp av mine intervjuer og det virker ikke som det 

finnes noen spesifikk definisjon på dette per i dag. Dette er et sosialt uttrykk som er skapt i 

senere tid og som jeg tror er viktig å forstå om man skal forske videre på dette temaet. 

 

I mitt arbeid har jeg fokusert utelukkende på hvorfor det er så stor forskjell mellom kvinner 

og menn i esportbransjen. Jeg har tatt for meg spillhistorie og kjønnsforskning med fokus på 

skapelsen av det sosiale kjønnet, som har vært med å påvirke de maskuline og feminine 

forskjellene på mennesker. Jeg har gjennomført et eget intervju og sammenlignet svarene 

jeg fikk i dokumentanalysen jeg gjorde. Jeg har funnet svar jeg så etter, men også svar jeg 

ikke har tenkt over. 

 

Om det er noe jeg kunne gjort annerledes i denne oppgaven ville det vært å ta for meg enda 
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dypere forståelse av historien til de sosiale kjønnene, og hvordan dette kan ha en påvirkning 

på at det er så store kjønnsforskjeller i IKT-fag, og samtidig direkte påvirkning på normene vi 

lever med i dag. I tillegg ville jeg nok tatt enda fler intervjuer i metodedelen min for å stille 

de samme spørsmålene til flere og sammenligne svarene for å lettere se etter samsvar og 

uenigheter. I tillegg til dette ville jeg gått litt mer innpå det Bakken sa om populær gamer 

versus profesjonell gamer. Dette fenomenet med streaming er relativt nytt og mystisk, så 

det er noe jeg ville satt meg mer inn i iløpet av oppgaven, men samtidig så har jeg fokusert 

på de profesjonelle flatene og ikke streamingmiljøet. Om jeg skulle begynt med det så ville 

nok det blitt en ny bacheloroppgave, eller noe jeg kunne tatt med i en masteroppgave. 

7 Konklusjon 

Esport er et fenomen som blir mer og mer lagt merke til, og interessen har økt 

kraftig de siste årene og det virker ikke som dette stagnerer på noe punkt (Deloitte, 2019). 

Dette ville vært en perfekt mulighet til å skape et sportssamfunn på nytt og lære av feilene 

som har blitt gjort tidligere, spesielt når det kommer til forskjellsbehandlingen av blant annet 

kjønn. En av grunnene til at kvinnelige spillere ikke kommer seg til turneringer og opp i 

kompetitive kamper kan være samfunnet og hvordan mange menn føler et eierskap til 

spillsamfunnet. Kvinner har alltid kjempet om likestilling helt siden tidlig 1900-tallet, og det 

at feminismens tydelighet har blitt svakere de siste årene betyr bare at man må passe på å 

ikke glemme hvordan det har vært og ta det for gitt. 

 

I tillegg så er den nye reformen av esport blitt hyppig diskutert i det siste. Argumenter som å 

tjene penger på å sitte på rumpa og se på en skjerm har blitt brukt og det er mange aspekter 

med dette synet man kan diskutere. Hva er håndball for en person som ikke interesserer seg 

for håndball? Hva er skiskyting for en person som ikke interesserer seg for ski? Det handler 

om å videreutvikle hele det kreative feltet, og ikke bare en del av den alene. SeYeon Kim, 

“Geguri” var en av de første kvinnelige esport-utøverne som ble stilt spørsmål til. Hennes 

ferdigheter ble vurdert som juks fordi det ikke var mulig at en kvinnelig spiller kunne være så 

god. Hun er en av mange kvinner som det har blitt satt spørsmål ved. Spørsmålet er vel hvor 

mange som må stilles inntil veggen før man klarer å la være å anta andres ferdighetsnivå og 

heller begynner å fokusere på sitt eget nivå, og hvordan man kan jobbe for å utvikle det. 
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Kvinners representasjon i esport hadde kanskje ikke vært så liten om man klarte å vanne ut 

de tydelige sosialt skapte linjene som har skapt kulturelle syn på femininitet, maskulinitet, 

menn og kvinner.  

 

Det er en felles mentalitet som må endres i denne bransjen, og det virker som det må skje 

relativt fort med tanke på hvor kjapt den har utviklet seg de siste årene. Det er viktig å ta tak 

i de problemene som preget sportsmiljøet lenge og fremdeles er til diskusjon selv etter så 

mange år, hvorav kjønnsforskjeller og diskriminering er en av de sentrale diskusjonene. Om 

man ikke skal klare å lære av noen av de feilene som har blitt gjort tidligere i historien vet jeg 

ikke helt hvordan verden skal kunne utvikles til det bedre når det kommer til sosiale normer. 

 

Så hvordan har det seg egentlig at representasjonen av kvinnelige utøvere i profesjonell 

esport er så liten? Med utgangspunkt i det jeg har funnet ut i denne oppgaven kan det tyde 

på at synet på kjønnsroller spiller en avgjørende rolle. Ferdighetene man trenger for å være 

en god gamer er i virkeligheten lite knyttet til den tradisjonelle mannsrollen, så at du er 

kvinne burde etter min mening ikke ha noe å si. 
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9 Vedlegg 1: Intervjuguide 

 

 

Hva heter du?    

 

Hvor gammel er du?   

 

Hvor lenge har du drevet aktivt med gaming?   

 

Hvordan var din introduksjon til gaming / Esport?   

 

Hvilke spill spiller du?   

 

Hva tenker du om spillkulturen generelt på verdensbasis?   

 

Hva tenker du om spillkulturen i Norge?   

 

Hva føler du må jobbes mer med i spillmiljøet i Norge? 

 

Har du drevet med streaming?   

 

Hvorfor har du drevet med streaming?   

 

Føler du at kjente streamere og gamere er med å påvirke synet på gamere generelt?  

 

Hvorfor tror du det er sånn? 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10  Vedlegg 2: Informasjonsskriv NSD 
 

Vil du delta i forskningsprosjektet  

Bacheloroppgave – Kjønnsforskjeller i esport 
 

 

Dette er et spørsmål til deg om å delta i et forskningsprosjekt hvor formålet er å kartlegge og 

forske på kjønnsforskjeller i esport. I dette skrivet gir vi deg informasjon om målene for 

prosjektet og hva deltakelse vil innebære for deg. 

 

Formål 

Formålet med dette prosjektet er å kartlegge og forske på problemer rundt kjønnsforskjeller i 

esport idag og prøve å finne ut av hvorfor det er som det er. Det store spørsmålet er hvorfor 

kvinner er underrepresentert i gaming- og esportmiljøet i Norge. Hva er grunner til at det er 

slik? 

 

Dette er en bacheloroppgave innen Prosjektledelse i Kunst og Kreative Næringer. 

 

Hvem er ansvarlig for forskningsprosjektet? 

Høyskolen Kristiania er ansvarlig for prosjektet. 

 

Hvorfor får du spørsmål om å delta? 

Utvalget er trukket utfra underrepresentasjonen av kvinner i esport. Jeg vet at du har erfaring 

og har vært aktiv i esportmiljøet selv i Norge og derfor er du en viktig kilde for min forskning. 

Det er en person som får denne henvendelsen. 

 

Hva innebærer det for deg å delta? 

Hvis du velger å delta i prosjektet, innebærer det et dybdeintervju om deg og dine erfaringer. 

Intervjuet vil inneholde spørsmål om esport i Norge generelt, ditt syn på esport og dine 

erfaringer som kvinnelig gamer. Svarene dine vil bli tatt opp som lydopptak. 

 

Det er frivillig å delta 

Det er frivillig å delta i prosjektet. Hvis du velger å delta, kan du når som helst trekke 



Side 30 
 

samtykket tilbake uten å oppgi noen grunn. Alle dine personopplysninger vil da bli slettet. Det 

vil ikke ha noen negative konsekvenser for deg hvis du ikke vil delta eller senere velger å 

trekke deg.  

 

Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger  

Vi vil bare bruke opplysningene om deg til formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi 

behandler opplysningene konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. 

 

De som vil ha tilgang til dine opplysninger vil være meg og min veileder Silje Straume som er 

ansvarlig for Prosjektledelse i Kunst og Kreative Næringer ved Høyskolen Kristiania. Navnet 

ditt er det eneste som vil bli nevnt i oppgaven min. 

 

Navn og kontaktopplysningene dine vil jeg erstatte med en kode som lagres på egen 

navneliste adskilt fra øvrige data. Dette vil bli kryptert og det vil trengs passord for å få 

tilgang til dokument. 

 

 

Hva skjer med opplysningene dine når vi avslutter forskningsprosjektet? 

Opplysningene anonymiseres når prosjektet avsluttes/oppgaven er godkjent, noe som etter 

planen er 23.06.2020. Lydopptakene vil bli slettet etter denne perioden.  

 

Dine rettigheter 

Så lenge du kan identifiseres i datamaterialet, har du rett til: 

innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert om deg, og å få utlevert en kopi av 

opplysningene, 

å få rettet personopplysninger om deg,  

å få slettet personopplysninger om deg, og 

å sende klage til Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger. 

 

Hva gir oss rett til å behandle personopplysninger om deg? 

Vi behandler opplysninger om deg basert på ditt samtykke. 
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På oppdrag fra Høyskolen Kristiania har NSD – Norsk senter for forskningsdata AS vurdert at 

behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med 

personvernregelverket.  

 

Hvor kan jeg finne ut mer? 

Hvis du har spørsmål til studien, eller ønsker å benytte deg av dine rettigheter, ta kontakt med: 

Høyskolen Kristiania ved Espen Sande Larsen, Espen.sande.larsen@gmail.com / Silje 

Straume, Silje.straume@kristiania.no 

 

Vårt personvernombud: Knut Erik Gaustad, knuterik.gaustad@kristiania.no 

 

Hvis du har spørsmål knyttet til NSD sin vurdering av prosjektet, kan du ta kontakt med:  

NSD – Norsk senter for forskningsdata AS på epost (personverntjenester@nsd.no) eller på 

telefon: 55 58 21 17. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Silje Straume    Espen Sande Larsen 

(Forsker/veileder) 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Samtykkeerklæring  
 

Jeg har mottatt og forstått informasjon om prosjektet [sett inn tittel], og har fått anledning til å 

stille spørsmål. Jeg samtykker til: 

 

- å delta i intervju  

- at opplysninger om meg publiseres slik at jeg kan gjenkjennes med navn og alder 

 

 

Jeg samtykker til at mine opplysninger behandles frem til prosjektet er avsluttet 
 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(Signert av prosjektdeltaker, dato) 


