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Abstract 
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Title: To play a profession – a qualitative study about Swedish video game 

journalists 
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Language: Swedish 

Number of pages: 33 

This work aims to improve our knowledge about Swedish video game journalists, a 

new occupation in a quickly expanding business. Through a survey sent out to over 

50 Swedish video game journalists, the result indicate some unexpected facts.  Men 

largely dominate the profession; just 10 % of the work forces are females. This 

relation was notable in our survey, as well as in earlier studies.  Video game 

journalists between 26 and 35 years old seems to be the largest age group, which we 

think is a bit surprising considering how new this form of journalism is, and the fact 

the internet provides opportunities for every enthusiastic video game writer.  

The professionalism of video game journalists has been debated over a long time, 

with many people arguing that this type of work has little to do with traditional 

journalism. In our survey, a large part of the respondents made clear that they 

consider themselves to be writers rather than journalists. The majority of the 

Swedish video game journalists don't have a journalistic education, whether it's from 

high school or university. Most of them don't value education as much as writing 

skill, talent, passion and knowledge about video games. The minority arguing about 

the importance of education motivates their standpoint with arguments of classical 

journalistic ethics and values. One respondent told us that the whole industry would 

benefit from more highly educated journalists, another one pointed out that a lot of 

ground has been covered in the last 5-6 years, although there´s still a great distance 

compared to traditional journalism.  
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1. Inledning 
I många medier idag kan du dagligen läsa om tv-spel, en snabbt expanderande 

underhållningsbransch. Varje år säljs över sju miljoner spel i Sverige och branschen omsätter 

flera miljarder (Dataspelsbranschen.se). Tv-spelen får mer och mer utrymme i medierna och 

framför allt har speljournalistiken på senare tid slagit sig in på kultursidorna bredvid musik 

och film. Detta är ett tecken på att intresset för tv-spel växer sig allt starkare. Det finns också 

specifika speltidningar som enbart skriver om tv- och dataspel. Det finns idag ett antal 

”speljournalister” både i dagstidningar och i tidskrifter i Sverige, men det är på internet du 

hittar de allra flesta. Vi är intresserade av att veta vilka dessa människor är, varför de skriver 

om spel, vilka ambitioner de har och hur de ser på branschen.  

 

Vilken bakgrund har dagens speljournalister? Finns det några gemensamma nämnare? I 

denna studie ämnar vi att kartlägga gruppen speljournalister ur en rad aspekter. Det finns 

många fördomar om människor som skriver om spel, den mest långlivade är att det rör sig om 

amatörskribenter som skriver hellre än bra. Med tanke på att speljournalistiken fortfarande är 

ett relativt nytt fenomen är det intressant att undersöka vilka krav som ställs i branschen och 

hur speljournalisterna själva ser på sin yrkesroll. Är speljournalistik en profession eller en 

hobbyverksamhet? Vad har speljournalistiken gemensamt med traditionell journalistik?  
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2. Problemformulering 

Vi vill i denna studie försöka kartlägga populationen speljournalister. Vilket kön, åldersgrupp 

och bostadsort dominerar? Vad lockar med att bli speljournalist? Har de flesta 

speljournalisterna eftergymnasial utbildning? Eller är det kanske tvärtom? Vilken typ av 

utbildning är vanligast? Trender och mönster är något som är av stor relevans för uppsatsen 

slutsatser och analys. De här frågorna har vi som mål att skänka klarhet i. Ett perspektiv som 

uppsatsen utgår ifrån är professionaliseringsbegreppet. Vi ämnar ta del av forskning om 

professionalisering för att sedan applicera lämpliga teorier på uppsatsens resultat. 

Frågeställningar 

Vilka är de vanligaste motiven till att bli speljournalist? 

Hur ser den typiska speljournalisten ut i termer av exempelvis kön, ålder, utbildningsnivå? 

Vilka krav anser speljournalisterna själva bör ställas? 

Vilken beteckning anser speljournalisterna vara mest passande för deras sysselsättning? 

I vilken utsträckning är speljournalistiken en profession? 

2.1 Syfte 
 

Syftet med vår uppsats är att försöka skapa en empirisk bild av hur den svenska 

speljournalisten ser ut och hur svenska speljournalister ser på speljournalistiken och sin egen 

yrkesroll. Dessa kunskaper kopplas sedan till professionaliseringsbegreppet för att utvärdera 

huruvida speljournalistiken är en profession eller ej. Ovan nämnda frågeställningar är 

formulerade för att kunna återkopplas till uppsatsens syfte. 

 

2.2 Bakgrund 
Några ord om de publikationer som skriver om spel: 
Gamereactor är en gratistidning med redaktion i Östersund, som kommit ut tio gånger om året 

sedan september 2002. Tidningen delas ut i runt 1 000 butiker i Sverige, och ges även ut i 

Finland, Norge och Danmark. Chefredaktör är Petter Hegevall (Level7.nu) (Gamereactor.se). 
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PC Gamer har utkommit sedan november 1996. Tidningen inriktar sig på dataspel. Joakim 

Bennet är chefredaktör, ägare är Egmont Tidsskrifter AB (Pcgamer.se). 

 

Level ges ut av Reset Media som även driver spelforumet Loading.se. Tobias Bjarneby är 

chefredaktör (Loading.se). 

 

FZ.se är en spelsida som startades 1996. Joakim Bennet är chefredaktör och Egmont 

Tidsskrifter AB är ägare (FZ.se). 

 

Gameplayer.se är en svensk spelsida som startade i juni 2004 och ägs genom Gameplayer AB. 

Malin Söderberg är chefredaktör (Gameplayer.se). 

 

Level7.nu lanserades sommaren 2002. Delar varje år ut pris för bästa speltidning och 

spelskribent. Erik Hansson är chefredaktör (Level7.nu). 

 

Skillpoint.se är en spelsida som startades 2010. Skillpoint Productions HB ägs av ett par 

skribenter på sidan. Lars Jensen är chefredaktör (Skillpoint.se). 

 

Spelmedia.se är en spelsida från 2010. Alexander Ekelund är chefredaktör. (Spelmedia.se) 

Hype.se tillkom 1996, Gunnar Johansson är chefredaktör (Hype.se). 

 

Eurogamer.se är en svensk spelsida startad 2010 som ägs av Eurogamer Network ltd, ett 

nätverk av spelsidor i flera europeiska länder. Chefredaktör är Toby Lee (Eurogamer.biz). 

Sydsvenskan är en oberoende liberal morgontidning som ägs av Bonnier AB. Tidningen 

grundades 1848 och huvudkontoret ligger i Malmö. Chefredaktör och ansvarig utgivare är 

Daniel Sandström (Sydsvenskan.se). 

Svenska Dagbladet är en morgontidning från 1884 med huvudkontor i Stockholm. Ledarsidan 

är moderat och chefredaktör är Lena K Samuelsson (Svd.se). 
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2.3 Begreppsförklaring 

Speljournalist 

Med begreppet speljournalist avses en person som i jobb eller på fritiden ägnar sig åt att 

skriva om data- och tv-spel på en spelpublikation, antingen i tryckt form eller på internet. I 

uppsatsen räknas även oavlönad verksamhet in.  

Tv-spel 

Tv-spel syftar ofta till konsolspel på en tv-apparat, eller handhållna spelmaskiner. Datorspel 

syftar i sin tur till interaktiva spel på persondatorer. I uppsatsen avses spel på alla plattformar 

med begreppet tv-spel. 

 

3. Teori och tidigare forskning 
 

3.1 Teori 
I uppsatsens resultat-, analys- och diskussionsavsnitt ingår professionsbegreppet. Eliot 

Freidson (2001) beskriver tre olika ideal gällande makten över ett yrke: 

 

- Den byråkratiska logiken bygger på regler och förordningar. Staten och organisationer har 

kontroll över yrkesutövningen. 

- Marknadslogiken fokuserar tillgång och efterfrågan, som styr vad arbetets innehåll.  

- Professionalismens logik handlar om att yrkesutövarna själva har kontroll över sitt arbete 

genom interna regler och en yrkesstandard. 

 

I realiteten existerar ingen logik i fullkomlig form, alla tre samspelar i en mix och mängden 

varierar mellan olika yrken. De tre logikerna handlar i praktiken om vem som bestämmer över 

organiserande kring arbetet, och de varor och/eller tjänster som produceras. Vidare behandlar 

Freidson specialisering inom yrket, och skiljer på mekanisk och avancerad specialisering. Den 

mekaniska specialiseringen föds ur erfarenheter, medan den avancerade kommer av teoretisk 

utbildning. Den avancerade specialiseringen har potential att utvecklas till en egen profession, 

exempel finns bland professioner inom medicin och juridik. Långa teoretiska utbildningar ger 

upphov till yrkeskunskaper som skapar professioner som advokat och läkare.  
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En profession är självständig, professionalismens logik står över marknadens och den 

byråkratiska logiken. Denna självständighet kan sammanfattas i fem punkter (Freidson 2001): 

- Teoretiska kunskaper och färdigheter som ger yrket en särställning. 

- Uppdelningen av arbetet kontrolleras av yrkesutövarna. 

- Egna uppsatta krav på vilka som får ägna sig åt yrket. 

- En yrkeskontrollerad formell utbildning. 

- Yrkesideologi som genom hängivenhet betonar kvalité framför ekonomisk effektivitet.  

 

 

3.2 Tidigare forskning 
 

Forskning kring speljournalistik och spelande 

Nieborg och Sihvonen (2009) skriver om speljournalister, och beskriver den typiska 

yrkesutövaren som en passionerad manlig skribent mellan 20 och 30 år. Författarna tar upp 

den kritik som speljournalister utsätts för, där den språkliga kvalitén och oförmågan att 

placera spelen i större kontexter klandras. Ett problem med speljournalistiken är enligt 

författarna det stora utrymmet som ges till förhandstittar och recensioner, till priset av mer 

kritisk journalistik. Bilden av speljournalisten som just journalist är något många i yrket 

tycker är missvisande. Vanliga yrkestitlar är istället spelskribenter eller spelkritiker, ibland för 

att komma ifrån kravet på objektiv autonomi gentemot branschens utvecklare. 

Spelpublikationer är, bland annat på grund av svikande prenumerationsantal, idag mer än 

någonsin tidigare beroende av annonsintäkter. En majoritet av annonsintäkterna kommer från 

spelföretag och syftar till att marknadsföra deras spel, något som Nieborg och Sihvonen 

menar underminerar speljournalistikens oberoende. Spelföretagen står dessutom för en stor 

del av speljournalisternas nyhetsmaterial, och har därmed makten att stänga av tillgången på 

förhandsmaterial och pressvisningar. Speljournalister har svårt att kritiskt granska företag som 

står för större delen av deras intäkter, då negativa texter kan leda till indragna annonser och 

brutna kontakter (Gamespace.nl). 

 

I sin uppsats undersöker Fredrik Eriksson könsfördelningen på tre redaktioner (PC Gamer, 

Gamereactor och LEVEL). Resultatet visar att åtta redaktionsmedlemmar är kvinnor, vilket 

motsvarar 13 % (Eriksson 2010). 
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I en undersökning gjord av TNS Gallup presenteras statistik som visar att hälften av de som 

spelar är kvinnor. Samma undersökning slår också fast att hälften av Sveriges befolkning 

spelar, samt att medelåldern på spelarna är 33 år. Bland ungdomarna spelar sju av tio 

(Dataspelsbranschen.se). 

 

Henry Jenkins kommer i sin forskning fram till att könsfördelningen mellan spelande barn i 

USA är relativt jämn. 99 % av killarna spelar, jämfört med 94 % av tjejerna. Totalt sett spelar 

97 % av barnen i åldrarna 12-17 år. När det gäller dagligt spelande är skillnaden betydligt 

större, 65 % av killarna och 35 % av tjejerna spelar data- eller tv-spel varje dag. Generellt sett 

minskar andelen spelare ju äldre respondenterna är, medan snedfördelningen mellan könen 

ökar (Henryjenkins.org). 

 

Forskning kring journalistyrket 

Peter Dahlgren (2009) skriver om journalistiken på internet, där teknikens utveckling lett fram 

till ökade möjligheter för gräsrotsjournalistik. På internet kan olika organiserade grupper 

sprida sofistikerad information, och ibland fungera som källor för yrkesverksamma 

journalister. Definitionen av journalister blir allt mer diffus på internet, på grund av all mängd 

information som delas mellan olika partner i olika sociala sammanhang. Gränsen mellan 

journalister och icke-journalister är mer transparent på internet jämfört med traditionella 

massmedier, det är enklare för gemene man att bedriva arbete med journalistisk prägel 

(Dahlgren 2009). 

 

Ulrika Andersson (2009) skriver om journalistyrkets utveckling. I mitten av 60-talet började 

ett nytt journalistiskt ideal att växa fram, med fokus på självständighet, objektivitet och 

kritiskt granskande. Uppkomsten av journalistutbildningar på högskolenivå har stärkt yrkets 

professionalitet då normer och värderingar förmedlas till nya generationer av journalister. 

Vidare skriver hon om journalistutbildningarna, att meningarna går isär kring huruvida en 

utbildning verkligen är nödvändigt för att träda in i yrkesrollen. Vissa hävdar att journalist är 

ett yrke man föds till, andra påpekar vikten av utbildning i journalistisk teori och praktik. 

Sedan 1989 har andelen journalister med yrkesinriktad utbildning ökat markant, från två av 

fem 1989 till två av tre 2005 (Andersson 2009). 
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Tidningen Journalisten presenterar uppgifter om medlemmarna i Journalistförbundet. I 

oktober 2010 var kvinnor i en knapp majoritet bland de aktiva medlemmarna, studerande och 

pensionärer borträknade. Kvinnorna var 277 fler än männen, i förbundet med sammanlagt 14 

257 medlemmar. Bland de studerande medlemmarna utgjorde kvinnorna 60 %, och 40 % av 

pensionerade och hedersmedlemmar var kvinnor (Journalisten.se). 

 

Att arbeta som journalist har radikalt förändrats på senare år. Det har att göra med en både en 

teknisk och en ekonomisk utveckling. Den tekniska handlar om internet och mobila medier 

och den ekonomiska i form av allmänna neddragningar och en delvis mer industriell 

produktion. Detta gör att en journalists arbete idag dels går mycket snabbare än tidigare, men 

även att det är mycket mer stressfullt. Detta påverkar i sin tur journalisterna som idag har en 

ständig deadline och fler texter eller inslag att leverera varje dag (Hadenius, Weibull, 2008). 

Eftersom merparten av dagens speljournalistik bedrivs just på internet gör detta att 

speljournalister har en ständig deadline att ta hänsyn till. Tv- och dataspelsindustrin växer 

dagligen, både i form av nya spel och ny hårdvara, och det gäller för speljournalister att vara 

alerta. 

 

Både journalister själva som allmänheten menar att det är mycket viktigt at journalistkårens 

sociala sammansättning avspeglar befolkningens. Om journalistkåren avviker alltför mycket 

från hur befolkningen ser ut, finns risk för att rapporteringen blir snedvriden (Hadenius, 

Weibull, 2008, sid 309). 

 

Hadenius och Weibull skriver också i sin bok Massmedier om hur journalisters sociala 

bakgrund påverkar det journalistiska arbetet. Ett exempel är att en person som vuxit upp i ett 

”tjänstemannahem” kan ha svårt att förstå arbetarklassens villkor. Och tvärtom kan en person 

med bakgrund i arbetarklassen lättare förstå problematiken ur det anställdas perspektiv. Exakt 

vilken roll detta kommer att spela för journalistiken finns det idag inget enkelt svar på.  

Det finns dock ingen koppling mellan representativiteten inom journalistkåren och den 

journalistik som blir resultatet. Kvinnor är genomgående underrepresenterade i det 

journalistiska medieinnehållet samtidigt som journalistikkåren faktiskt består av hälften 

kvinnor (Hadenius, Weibull, 2008). 
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Journalistyrket brukar klassas som en semi-profession. Det innebär att det finns ett 

yrkesförbund, SJF, och ett system för självkontroll, de etiska reglerna. Det finns också en 

självklar utbildningsväg in i yrket, men det saknas en formell legitimering. Även om det finns 

olika grupperingar inom Sveriges journalistkår, är den ändå ganska homogen vad gäller de 

ideal som råder (Hadenius, Weibull, 2008).   

 

”Journalistutbildningarna i högskolan” är en utvärdering gjord av Högskoleverket. I intervjuer 

med 16 redaktionschefer framkommer hur den nya tekniken, främst internet, förändrar 

yrkeskraven för journalisterna. Mångkompetens förekommer allt oftare, i takt med att 

journalister får mer differentierade arbetsuppgifter, t ex tidningsredigering. 

Det stora informationsflödet på internet gör att journalisten måste vara duktig på att 

strukturera omfattande material. När redaktionscheferna fick ange vilka egenskaper som är 

viktigast för en journalist var nyfikenhet det vanligaste svaret, följt av engagemang, 

allmänbildning och skicklighet inom språkbehandling (Högskoleverkets rapportserie 2000:3 

R). 

 

Forskning kring utbildning 

I en uppföljande utvärdering av landets utbildningar i journalistik visar Högskoleverket upp 

en delad bild av utbildningens förtjänster. Rapporten visar på att branschrepresentanter som 

deltagit i utvärderingen är kritiska till journalistutbildningarna. Dåliga kunskaper i 

samhällskunskap, låg förståelse för mediekonsumenterna och brister i de praktiska 

färdigheterna är ett par av anledningarna till varför personer utan journalistutbildning i vissa 

fall är att föredra för arbetsgivarna. Rapporten behandlar även den aktuella utbildningsnivån 

på medlemmarna i Svenska journalistförbundet (SJF) år 2005. Tre fjärdedelar har någon typ 

av högskoleutbildning och fyra av tio har journalistutbildning på högskolenivå (Rapport 

2007:4 R). 

 

Högskoleverkets rapport ”Högskoleutbildningarna och arbetsmarknaden” slår fast att det 

råder ett överskott av journalister i Sverige. Som följd av ökade krav på högskoleutbildning 

förväntas efterfrågan på yrkesutbildade journalister stiga, men även tillgången på journalister 

lär fortsätta vara högt på grund av det starka intresset för utbildningarna. Överskottet av 

utexaminerade journalister kan komma att bestå till 2025 (Rapport 2009:5 R). 
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4. Metod 
Vi har beslutat oss för att använda oss av surveyundersökningar. Studien fokuserar på 

speljournalister som jobbar på renodlade spelpublikationer, även om ett par frilansare och 

journalister från dagspressen förekommer för att öka möjligheterna till analytiska slutsatser 

dragna av enkätunderlaget. 

 

4.1 Urval 

För att samla in data om speljournalisters utbildningar finner vi att surveyundersökningar är 

en lämplig metod. Metoden har i princip en stor fördel; man kan generalisera data från en 

surveygrupp mot en vidare population. Med utgångspunkt från Bengt Johanssons (2010) 

urvalsmetoder har vi väljer att definiera respondentgruppen i ett par steg. Att försöka fånga 

upp hela populationen speljournalister är väldigt svårt, i synnerhet med tanke på alla mindre 

internetpublikationer såsom bloggar. Vi väljer ett riktat urval, där vi sorterar bort alla mindre 

bloggar på internet. Istället väljer vi att utgå ifrån publikationerna Gamereactor, PC Gamer, 

Level, FZ.se, Gameplayer.se, Level7.nu, Skillpoint.se, Spelmedia.se, Hype.se och 

Eurogamer.se. De tre förstnämnda är tryckta publikationer, de resterande finns enbart på 

internet. Ett flertal mindre spelpublikationer är utelämnade, men vi hävdar ändå att urvalet är 

tillräckligt stort, samt att uppdelningen mellan tidningar och internetsidor är motiverat för att 

analysera eventuella skillnader i enkätmaterialet. Enkäterna skickas ut till alla skribenter på 

ovanstående publikationer. Finns inte redaktionslista att tillgå tar vi kontakt med chefredaktör 

eller annan personalansvarig och via han/hon se till att enkäterna skickas ut.  

Följande frågor ingår i enkäten: 

Kön: 

Ålder: 

Civilstatus (Sambo/Särbo/Singel/Gift): 

Bostadsort: 

Spelpublikation: 

1. Vad har du för utbildningsnivå utöver grundskola? (Gymnasial, högskola/universitet etc.) 

Vänligen ange specifikt program/utbildningslinje. 

2. Varför skriver du om spel? 

3. Vad sysselsätter du dig med utanför spelskrivandet? (Annat yrke/studier/arbetslös) 



 

 13 

4. Hur många timmar skulle du uppskatta att du ägnar dig åt tv-spel varje vecka? (Både i form 

av spelande och spelskrivande) 

5. Vad har du för ambition med ditt spelskrivande? 

6. Vad tror du att utbildningsnivån betyder för kvalitén på speljournalistiken? 

7. Vad anser du att det bör krävas för att bli speljournalist? (Behöver inte enbart vara 

utbildningskrav.) 

8. Vi har i vår studie valt att kalla alla som skriver om tv- och dataspel för speljournalister. Är 

detta en bra benämning eller vad skulle du själv titulera dig? Motivera gärna. 

Enkäten skickas ut via mail till ett 40-tal skribenter och redaktörer på ovanstående 

spelpublikationer. Därutöver skickas ett par mail till speljournalister på svenska 

dagstidningar, såsom Sydsvenskan och Svenska Dagbladet. Sammanlagt mejlas enkäten ut till 

50 adresser. Några av respondenterna valde att skicka enkäten vidare till andra 

speljournalister, något som vi ställde oss positiva till. Vidare skickas enkäten ut till ett par 

redaktörer som sedan vidarebefordrar den till deras skribenter. Med anledning av denna 

spridning är det omöjligt att exakt fastställa hur stort urvalet är. Urvalet är inte helt 

slumpmässigt i förhållande till populationen (dvs. speljournalister), utan har som ovan 

beskrivits skett i flera steg för att på ett godtagbart sätt täcka in en huvuddel av populationen. 

Först väljer vi ut vilka publikationer som skulle ingå i urvalet, och försöker sedan nå ut till 

alla skribenter inom de valda redaktionerna. Detta försvårades genom att flera redaktioner inte 

hade offentliga mailadresser till alla individuella skribenter. I dessa fall mailade vi redaktören 

eller annan ansvarig och bad om att få mailadresserna. Ett par redaktörer valde ett själva maila 

ut vår enkät till sina skribenter, och dessa skribenter räknas inte med bland de 50 som vi 

direkt mailade ut till. Urvalet är således större än 50, och det är svårt att helt klargöra hur 

många som tagit del av enkäten. Efter fyra arbetsdagar skickades en påminnelse ut till alla 

respondenter. 
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4.2 Metodkritik 
En farhåga är att surveyundersökningar riskerar att bli vinklade efter hur frågorna formuleras. 

Enkätfrågorna kan tolkas olika av respondenterna, och det är svårt att kunna hjälpa de 

respondenter som eventuellt har svårt att förstå frågorna. En av våra respondenter uppger att 

han haft svårigheter med tolkningarna av några av frågorna, men har ändå svarat på allting 

efter bästa förmåga. Vi har då valt att inte gå vidare med respondentens problem, som inte var 

särskilt specificerade, utan antar att dennes tolkningsproblem är försumbara för uppsatsens 

resultat. När ingen annan av respondenterna uppvisade tolkningsproblem anser vi att 

enkätfrågorna i stora drag är väl fungerande.  

Efter första enkätutskicket fick vi in runt 25 svar, resterande tio efter påminnelsen. Vi 

motiverar påminnelsen med att vi vill öka svarsfrekvensen till över 50 %. I samband med 

påminnelsen begick vi misstaget att maila ut denna till samtliga mailadresser, inklusive de 

som redan svarat. Vi fick då ett svar från en respondent som klagade över att vi skickat till 

alla som redan svarat, en kritik vi själva håller med om.  

Vi väljer att formulera enkätfrågorna på ett sådant sätt att svaren ska vara så konkreta som 

möjligt, något som kan begränsa respondenternas frihet i vilka svar de ger. Mailformatet gör 

att spontana följdfrågor utelämnas, till skillnad från om speljournalisterna intervjuats per 

telefon. Vi antar att respondenterna svarar tillräckligt utförligt och välformulerat för att vår 

analys ska kunna genomföras på ett smidigt sätt. Med tanke på att speljournalisterna har stor 

erfarenhet av att uttrycka sig i skrift tror vi inte att detta vållar några större problem. 

Enkätens frågor handlar till stor del om att beskriva respondenterna och deras tankar om 

yrket. Däremot saknas frågor om den sociala bakgrunden, vilket hade varit högst relevant när 

det gäller att beskriva gemensamma nämnare och mönster i en liten population som 

speljournalister.  

Det finns varken tid eller pengar att kunna skicka ut undersökningen till alla speljournalister i 

Sverige. Ett urval är alltså nödvändigt. Att göra en surveyundersökning med 50 utvalda 

speljournalister kan tyckas vara otillräckligt. Om man sätter det i relation till hur många 

speljournalister det egentligen finns i Sverige idag så anser vi att 50 stycken bör ge en god 

bild av gruppen speljournalister. Beträffande valet av spelpublikationer utgår vi från en 

uppskattning om vilka som är de största tidningarna och spelsidorna.  
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Det är till stora delar ett subjektivt urval, som inte baseras på några statistiska uppgifter om 

läsarsiffror eller liknande. Vi är likväl säkra på att vårt urval täcker in en stor del av de stora 

aktörerna inom svensk speljournalistik. Mindre spelrelaterade internetsidor och bloggar har vi 

i stort sett uteslutit, utan fokuserat på regelrätta spelpublikationer med någon form av 

redaktörskap. Som tidigare nämnt i metodavsnittet låter vi enkäten skickas vidare till andra 

speljournalister som våra respondenter tipsat om och ett antal redaktörer har själva stått för 

utskickningen av enkätfrågorna. Detta har medfört att vi inte har full överblick på hur många 

som fått enkäten utöver de 50 ursprungliga respondenterna, något som naturligtvis minskar 

möjligheterna till en korrekt bortfallsanalys.  

 

5. Resultat och analys 
De kallar sig spelskribenter 

En undersökning gjord av TNS Gallup visar att varannan svensk har spelat tv-spel. Av dessa 

drygt 4 miljoner svenskar är, något anmärkningsvärt, hela 50 % kvinnor. Lägg därtill att 

journalistbranschen i dagsläget är en majoritet av kvinnor då journalistförbundet har fler 

kvinnliga medlemmar än manliga(Journalisten.se). Även Hadenius & Weibull (2008) skriver 

att kvinnor är i majoritet i journalistkåren. Mot denna bakgrund kan man förvänta sig en jämn 

könsfördelning bland de personer som skriver om tv-spel. Men så är inte alls fallet. Enligt vår 

enkät, vilket överensstämmer ganska väl med tidigare forskning, är endast en av tio på 

spelredaktionerna runt om i landet kvinnor. En niondel av respondenterna som svarat på vår 

enkät är kvinnor.  

 

Noterbart angående kvinnorna som skriver om spel är att tre av fyra är relativt unga. De 

placeras i den första kategorin i åldrarna 18-25 år. Detta är ganska anmärkningsvärt om man 

jämför med övriga i undersökningen då sju av tio respondenter är äldre. Henry Jenkins 

forskning visar att könsfördelningen på spelande barn och ungdomar blir allt skevare ju äldre 

personer som intervjuas, till killarnas dominans. (Henryjenkins.org) Enkätsvaren stämmer 

därmed överens med Jenkins då en mindre andel äldre kvinnor ägnar sig åt speljournalistik. 

Däremot så skiljer sig kvinnorna inte så mycket med övriga enkätdeltagare när det gäller den 

civila statusen där det bara är en tjej som är singel och tre är sambor, vilket återspeglas ganska 

väl om man undersöker hela enkäten då nästan två av tre speljournalister är sambor. 
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Utbildningsmässigt håller kvinnorna en hög standard. Alla har avslutat gymnasiet och alla har 

högskola eller universitetsutbildningar. Värt att notera är att endast en av tjejerna har en 

journalistisk utbildning. Men sett över hela undersökningen står sig tjejerna bra då en 

tredjedel av skribenterna faktiskt saknar vidareutbildning efter gymnasiet. 

Även när det kommer till annan sysselsättning vid sidan av skrivandet är kvinnorna en flitig 

grupp. Ingen av dem är arbetslös utan har antingen ett jobb vid sidan av eller studerar. 

När det gäller spelandet i antalet timmar syns ingen markant skillnad på män eller kvinnor. 

Utan majoriteten spelar mellan 15 och 25 timmar per vecka. 

 

Könsfördelning 

Vi kan konstatera att männen dominerar bland speljournalisterna. Av de enkätsvar som den 

här uppsatsen baseras på är endast var nionde speljournalist kvinna, vilket även tidigare 

forskning visar (Eriksson 2010). Det stämmer även ganska bra överens med tidningarnas och 

spelsidornas läsare då även det visade sig vara runt tio procent (Eriksson 2010).  

Nedan visas ett diagram av andelen kvinnor respektive män. 
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Ålder 

Speljournalisten i vår enkät är vanligtvis mellan 26 och 35 år, 22 av 35 respondenter uppgav 

den åldersnivån. Detta stämmer väl överens med den bild av den typiska speljournalisten som 

presenteras av Nieborg och Sihvonen (2009), som en manlig skribent mellan 20 och 30 år.  

Nedan visas ett diagram på speljournalisternas ålder. 

 
 

Civilstatus 

De flesta speljournalisterna är sambor. Två tredjedelar av de tillfrågade har svarat att de för 

tillfället är sambor medan bara knappt var sjätte är singel. De gifta kategoriseras inte som 

sambo- eller särboförhållande, utan får stå för sig själva oberoende av hur de bor. 

Nedan visas speljournalisternas civilstatus. 
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Speljournalisternas boende 

Speljournalisten bor för det mesta i en storstad (som vi definierat som Stockholm, Göteborg 

eller Malmö) då bara en tredjedel av respondenterna uppgivit att de bor på annan ort. Av de 

som inte bor i en av storstäderna skriver sju av tio för internetpublikationer. Precis som 

Dahlgren (2009) skriver ger internet stora möjligheter för gräsrotsjournalistik, och gränsen 

mellan journalister och icke-journalister är mer otydlig på internet.  

 
Ovan visas var speljournalisterna är bosatta. 
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Vid sidan om spelen 

Fem av sju respondenter svarar att de jobbar med någon annat vid sidan av spelandet. En 

sjättedel studerar vid sidan av skrivandet och en tiondel kombinerar dessa sysselsättningar. 

Nedan visas ett diagram som visar vad speljournalisterna gör vid sidan av sitt skrivande. 

 
Typ av spelpublikation 

Speljournalistiken bedrivs i störst utsträckning på nätet då resultatet visar att 17 av de 36 

tillfrågade arbetar på en webbsida medan bara fem enbart skriver för någon papperstidning. 

Var femte speljournalist arbetar båda med att skriva för tidning och på nätet. 

Nedan visas var speljournalisterna arbetar 
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Utbildningsnivån 

Vad gäller utbildningsnivån på dessa speljournalister är variationen stor. En knapp tredjedel 

har endast en gymnasial utbildning, en tredjedel har utbildning på högskola eller universitet. 

En av sju speljournalister har en journalistisk utbildning på högskola eller universitet.  

Nedan visas ett resultat av vilken utbildning 
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Antalet speltimmar och spelskrivande 

Observera att vi här räknar både själva spelandet och skrivandet om spel. Ungefär en tredjedel 

uppger att de spenderar mellan 0-15 timmar i veckan, ett liknande antal 15-25 timmar och den 

sista tredjedelen lägger i regel ner över 25 timmar i veckan. Fyra respondenter preciserar inte 

antalet timmar och kategoriseras därför som obestämt. 

 
Ovan visas hur mycket tid speljournalisterna lägger på spel och skrivande i veckan.  

Självvald titel 

Majoriteten av speljournalisterna vill egentligen inte titulera sig speljournalister. Många 

hävdar att de inte alls är journalister. Hälften av speljournalisterna vill istället kallas för 

spelskribenter. 

Nedan visas vad speljournalisterna föredrar att titulera sig. 
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Vem är speljournalisten? 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att den typiska speljournalisten i regel är en man 

mellan 26 och 35 år, bor i en storstad och skriver för publikationer på nätet. Han är sambo och 

har för det mesta en universitets eller högskoleutbildning, dock inte nödvändigtvis en 

journalistisk, spelar och skriver om tv- eller dataspel runt 20 timmar i veckan och vill helst bli 

titulerad spelskribent.   

 
Utbildningsnivån hög hos de äldre 

Totalt sett på hela undersökningen är det endast en av sju som har en journalistisk utbildning 

på högskola eller universitet – lika många som är över 35 år gamla. I den gruppen är också 

utbildningsnivån sett ur ett journalistiskt perspektiv allra bäst. Hela tre av fem som är 35 år 

eller äldre har en journalistisk universitets-/högskoleutbildning i ryggen. Detta är jämförbart 

med Ulrika Anderssons (2009) siffror om att tre av fem journalister har yrkesutbildning. En 

annan detalj är även att dessa lite äldre speljournalister faktiskt vill titulera sig som just 

speljournalister. Vilket inte alls är fallet om man tittar på den stora massan då de allra flesta 

vill bli kallade för spelskribenter. Nieborg och Sihvonen (2009) visar på samma mentalitet, 

där skribent eller kritiker är vanliga titlar. I den totala undersökningen är det bara en på fyra 

som titulerade sig själva som speljournalister, hälften av dessa är just respondenter som var 

över 35 år. 

 

De yngre studerar 

En knapp tredjedel av respondenterna är, som tidigare berättats, mellan 18 och 25 år. Den 

gruppen är också den klart största när det gäller studier vid sidan av skrivandet. Hela fyra av 

fem mellan 18 och 25 studerar samtidigt som de skriver om spel. Det gör också att åtta av tio 

på hela enkäten som studerar är mellan 18 och 25 år.  

 

Gifta spelar mer 

När det gäller spelade antalet skriv- och speltimmar per vecka är svaren anmärkningsvärt 

differentierade. Den största svarskategorin (en tredjedel) svarar att de spelar mer än 25 timmar 

i veckan. De flesta i den kategorin har gemensamt att de arbetar åt hemsidor. Av dem som 

svarar att de spelar mer än 25 timmar i veckan arbetar över hälften av de på webbsidor. 
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Anmärkningsvärt när det gäller antalet speltimmar per vecka är också att i respondentgruppen 

över 35 år var det ingen som uppgav att de spelade mellan 0 och 15 timmar utan alla i 

gruppen spelar mer än 15 timmar i veckan. Endast två av respondenterna i enkäten uppgav att 

de var gifta. Båda två tillhör gruppen som spelar mer än 25 timmar i veckan.  

 

Övriga frågor samt citat 

Ett par av enkätfrågorna är av mer öppen karaktär, och därmed svåra att ta med i kodschemat. 

Vi väljer därför att analysera dessa enskilt. På grund av svarens stora variation lägger vi inte 

särskilt stor vikt vid hur frekventa varje svar är. Vi kommer även att komplettera svaren med 

några utvalda citat.  

 

På frågan om varför respondenterna skriver om spel svarar åtta av tio att de tycker att både tv-

spel och skrivandet är roligt. En respondent förklarar att det är en intressant medieform med 

en snabb utveckling, i övrigt handlar alla andra svar nästan uteslutande bara om intresset och 

passionen för skrivandet och tv-spel. Frågan om vilken ambition som respondenterna har med 

sitt skrivande ger mer differentierade svar. Att vara informativ, oberoende, kritisk och att 

bidra till diskurs är vanliga svar. En sjättedel svarar att ambitionen ligger i att skaffa sig en 

försörjning på skrivandet. En tredjedel uppgav att skrivandet är en chans att förbättra det egna 

språket och skaffa erfarenhet. En respondent beskriver sin ambition som att ha en 

konsumentupplysande roll, en annan att verka för ökad jämställdhet i branschen.  

 

När respondenterna svarar på vad de tror att utbildningsnivån betyder för kvalitén på 

spelskrivandet anger de en mängd olika ståndpunkter. En fjärdedel hävdar att lämplig 

utbildning är mycket viktig och argumenterar bland annat att utbildning ger bättre 

språkbehandling och en högre ambitionsnivå. En respondent hävdar att branschen skulle må 

bra av fler utbildade skribenter. 

En dryg tredjedel tycker att utbildning betyder lite eller väldigt lite för kvalitén på 

spelskrivandet och tycker i ett par fall att allmänbildning är viktigare. Tre respondenter svarar 

att utbildning inte är en förutsättning för kvalitativa texter, att självlärda skribenter kan vara 

lika bra och talang och intresse är betydligt viktigare i sammanhanget.  
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En rapport av Högskoleverket ger visst medhåll för utbildningsmotståndarna. Den visar att 

journalistiska arbetsgivare i vissa fall föredrar att anställa personer utan journalistutbildning, 

på grund av en rad upplevda brister i utbildningarna. (Rapport 2007:4 R) En annan rapport av 

Högskoleverket presenterar en bild av det överskott av journalister som råder, ett överskott 

som kan bestå till 2025. (Rapport 2009:5 R) 

 

”Att vara journalist är inte en utbildningsfråga, även om vissa hävdar det och/eller önskar att 

det var så. Däremot är det en svår fråga, för alla som skriver om spel är inte journalister, lika 

lite som alla som spelar piano är virtuoser. Det handlar om hur man underbygger det man 

skriver mer än något annat. Om hantverket motiverar det så är man speljournalist.” 

/ Manlig speljournalist i 30-årsåldern 

”Jag tror inte att en hög utbildningsnivå på något sätt är en förutsättning för god kvalitet, 
viktigare är ett driv, kunskap och intresse av området samt förstås förmågan att formulera sig 
och sätta fingret på intressanta fakta och aspekter.” 

/ Manlig speljournalist i 30- årsåldern. 

”Lång erfarenhet är många gånger bättre än rätt utbildning, även om det långt ifrån är 
någon nackdel att ha goda teoretiska kunskaper i bakfickan.” 

/ Manlig speljournalist i 20- årsåldern. 

Nästa fråga handlar om vad respondenterna anser att det bör krävas för att bli speljournalist. 

Kunskap och intresse om spel hör till de vanligaste svaren, likaså förmåga att uttrycka sig i 

skrift. Passion, driv och ett kritiskt förhållningssätt är också relativt vanliga svar. 

En respondent tar upp frågan om journalistutbildning och hävdar att en sådan inte är en 

garanti för kvalité. En annan anger allmänbildning och analytiskt tänkande som lämpliga 

krav. Dessa krav är i stort sett desamma som de egenskaper 16 redaktionschefer ansåg var 

viktigast för en journalist. (Högskoleverkets rapportserie 2000:3 R) En respondent betonar 

vikten av journalistiskt oberoende. Generellt sett är det få respondenter som tar upp de 

journalistiska ideal som Ulrika Andersson (2009) redogör för. 
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”En grundkurs i journalistik skulle ALLA som vill kalla sig speljournalist läsa bara för att 
förstå relationen mellan journalist och de vi skriver om.” 

/ Manlig speljournalist i 20- årsåldern 

”Det krävs precis samma sak som jag anser krävs för alla typer av journalistiskt skrivande: 
en absolut skållhet passion samt goda skrivarkunskaper i allmänhet. Du ska kunna formulera 
dig väl. Du ska vara en jävla nörd. Och du ska göra ditt bästa för att skriva på ditt eget vis, 
med originalitet och särdrag. Du ska skriva från hjärtat och inget annat.” 

/Manlig speljournalist i 25- årsåldern 

 

5.1 Frågeställningarna 
Här besvaras våra frågeställningar med utgångspunkt från enkätsvaren. 

 

Vilka är de vanligaste motiven till att bli speljournalist? 

I enkäten får speljournalisterna själva besvara frågan om varför de skriver om spel. Åtta av tio 

anger endast två skäl; att de är gillar av att skriva och att spela. Spelskrivandet är alltså en 

kombination av två intressen och några andra anledningar framkommer inte. 

Hur ser den typiska speljournalisten ut i termer av exempelvis kön, ålder, 
utbildningsnivå? 

Uppsatsens enkät kan användas till att skapa sig en bild över hur den typiska speljournalisten 

ser ut. Enligt de vanligaste svaren är en svensk speljournalist en man i åldern 26-35 år, 

boendes i en storstad. Han är sambo, skriver med stor sannolikhet för en spelpublikation på 

internet och saknar journalistisk högskoleutbildning.  

Vilka krav anser speljournalisterna själva bör ställas? 

I enkäten svarar en tredjedel att kunskap och intresse om spel är det viktigaste, vid sidan om 

förmågan att uttrycka sig skriftligt. Att vara passionerad och drivande är också två kriterier 

som tas upp, dock inte alls lika frekvent.  
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Vilken beteckning anser speljournalisterna vara mest passande för deras sysselsättning? 

Åsikterna går isär i frågan, men en knapp majoritet väljer att kalla sig spelskribenter. De som 

titulerar sig spelskribenter hävdar i många fall att deras skrivande saknar journalistiska 

kvalitéer. Exempelvis är journalistiskt granskande en sällsynt företeelse för spelskribenter, 

menar ett par. Ett par andra titlar förekommer, såsom spelkritiker och recensent. En knapp 

fjärdedel av respondenterna kallar sig speljournalister, och motiverar ofta detta med att de har 

journalistisk utbildning eller har stor erfarenhet och kunskap. 

”Det brukar vara en känslig fråga när "ickejournalister" kallar sig journalister. Personligen 
tycker jag att jag är en speljournalist, trots att jag inte har en journalistutbildning. Jag har 
skrivit om spel i snart tio år för ganska stora publikationer, jag är rutinerad och meriterad. 
Trots det brukar jag känna mig obekväm om jag ska be någon annan kalla mig speljournalist, 
då brukar det bli "spelskribent" istället. Men generellt tycker jag att erfarna, duktiga och 
kunniga spelskribenter ska få kalla sig speljournalister.” 

/Kvinnlig speljournalist i 25- årsåldern  

”Jag förstår inte poängen med att man inte får kalla sig journalist om man bara skriver om 
något ”så trivialt” som tv-spel eller om man inte är adekvat utbildad. För min del är det sak 
samma vare sig man kallar sig spelskribent, -kritiker, eller – journalist.” 

/Manlig speljournalist i 25- årsåldern. 

”Vi är mindre journalister än skvallerpressen. Sportjournalister är mer journalister. Det 
finns inga krav på att speljournalister ska agera journalistiskt och tänka själva och det 
märks.” 

/Manlig speljournalist i 20- årsåldern 
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I vilken utsträckning är speljournalistiken en profession? 

Enligt Freidson (2001) ska fem punkter uppfyllas för att ett yrke ska få status som profession: 

- Teoretiska kunskaper och färdigheter som ger yrket en särställning. 

- Uppdelningen av arbetet kontrolleras av yrkesutövarna. 

- Egna uppsatta krav på vilka som får ägna sig åt yrket. 

- En yrkeskontrollerad formell utbildning. 

- Yrkesideologi som genom hängivenhet betonar kvalité framför ekonomisk effektivitet.  

 

De två översta kraven vill vi hävda tillgodoses inom dagens speljournalistik. Det krävs vissa 

kunskaper om spel för att kunna bedriva god speljournalistik, skribenterna måste kunna sin 

medieform. Respondenterna tycker i många fall att kunskapskravet är viktigt, samt 

färdigheten att kunna uttrycka bra sig i skrift. Det går också att hävda att arbetsuppdelningen 

fördelas av yrkesutövarna själva, en funktion som ofta uppfylls av chefredaktör eller liknande 

roller. Tredje punkten, om egna uppsatta krav för yrkesutövning, finner vi inte avklarad. Vem 

som helst kan ägna sig åt speljournalistik, inga krav på högre utbildning finns och i många fall 

är endast engagemang, spelintresse och förmåga att uttrycka sig i skrift det enda branschen 

begäran. Vårt empiriska material uppvisar stor variation på detta område. En del 

speljournalister tycker att utbildning på högskole-/universitetsnivå var viktigt, andra hävdar 

motsatsen. En majoritet av respondenterna betonar vikten av passion för skrivandet och 

spelen framför utbildning och teoretiska kunskaper och det visar att specifika yrkeskrav är 

något som de flesta speljournalister inte önskar.  

 

Fjärde punkten behandlar yrkesinriktad utbildning och den tycker vi inte tillgodoses. Det 

saknas utbildningar som riktar sig specifikt mot speljournalister och branschen kontrollerar 

heller ingen utbildning. Visserligen finns det journalistutbildningar, men få speljournalister 

har en formell journalistutbildning och vårt empiriska material visar att traditionella 

journalistutbildningar inte intresserar yrkesutövarna. Den femte punkten, om en 

kvalitetsinriktad yrkesideologi, är den mest svårtolkade. Här betonas hängivenhet, något som 

vårt empiriska material ofta visar prov på. Många speljournalister tycker att passion, driv och 

engagemang är väldigt viktigt. Däremot är det svårt att utvärdera hängivenheten i kontrast till 

fokus på ekonomisk vinning.  
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Många speljournalister är entusiaster som driver spelsidor på internet av skrivlust snarare än 

att tjäna pengar. Mot bakgrund av ovanstående punkter kan vi konstatera att speljournalistiken 

inte uppfyller Freidsons professionskriterier. Det går därmed inte att klassificera 

speljournalistiken som en profession, utan en sysselsättning som främst handlar intresse och 

lust.  

 

6. Slutsatser och diskussion 

Den typiska speljournalisten 

Vår kartläggning av speljournalisterna visar en del förvånande uppgifter. Innan studien tog 

form trodde vi att den svenska speljournalisten var en man på 18-25 år, singel, med låg 

utbildningsnivå men stor kunskap om spel. Vi trodde att de flesta var hobbyskribenter som 

skriver på fritiden, utanför andra sysselsättningar som jobb och skola. I fråga om annan 

sysselsättning trodde vi att speljournalisterna i många fall var arbetslösa eller studerande på 

gymnasium eller högskola. Vidare trodde vi att få hade en journalistisk utbildning, vare sig 

det var på gymnasie- eller universitets/ högskolenivå.  

 
Denna förutfattade bild visar sig ha vissa brister. De flesta respondenter är mellan 26 och 35 

år, lever i samboförhållanden och har i samtliga fall en annan sysselsättning utöver 

spelskrivandet. Det här tycker vi är ganska anmärkningsvärt och det visar på att 

speljournalister inte bara är unga entusiaster utan utbildning eller högre ambition. 

Internets möjligheter har gjort att speljournalisterna inte behöver bo i en storstad (där många 

av spelpublikationerna har sitt huvudkontor) för att kunna skriva och publicera materialet. De 

flesta av de som inte bor i storstad skriver också mycket riktigt för en internetpublikation. 

Internet dominerar för övrigt i enkäten, runt hälften av speljournalisterna skriver för 

internetbaserade publikationer, och en annan relativt stor grupp skriver för både tidning och 

webb. 

 Detta vittnar om att internet är på starkt frammarsch, en medieform som ger vem som helst 

möjlighet att starta upp en egen spelsida tillsammans med likasinnade. Vi trodde att detta 

skulle visa sig ännu tydligare i resultatet, med en lägre medelålder, en lägre utbildningsnivå 

och en generellt lägre ambitionsnivå. Att så inte är fallet är naturligtvis väldigt glädjande och 

bevis nog för att speljournalistiken faktiskt vuxit mer än vad vi med våra fördomar befarat. 
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Jämfört med övriga journalister är speljournalister en mer homogen grupp. Andelen män som 

skriver om spel (omkring 90 %) är långt högre än dito inom Svenska Journalistförbundet, där 

en knapp majoritet är kvinnor. (Journalisten.se) Vårt empiriska material visar ungefär samma 

siffror som den tidigare forskningen presenterad i teoriavsnittet. Nieborg och Sihvonens 

(2009) bild av den typiska speljournalisten som en man mellan 20 och 30 år stämmer väl med 

vår enkät där 26-35-åringarna dominerade. Att branschen är mansdominerad är inte särskilt 

förvånande, inte heller att medelåldern är som den är. Vi kan se en försiktig trend mot att 

andelen kvinnor ökar, men båda utvecklingen är långsam och det kommer tyvärr att ta lång tid 

innan spelskribenterna närmar sig sina journalistiska kollegor i fråga om mångfald. I vår 

studie behandlar vi inte uppgifter om etniskt ursprung och social status, men med bakgrund 

mot könsfördelningen uppskattar vi att en snedfördelning finns även ur dessa perspektiv. 

 

Utbildningsnivån  

En av de aspekter vi var mest intresserade av inför uppsatsen var speljournalisternas 

utbildningsnivå. Till en början var tanken att vi skulle fokusera ännu mer på just 

utbildningsnivån, men efter överväganden beslöt vi oss för att bredda vår frågeställning. Som 

tidigare nämnts trodde vi att utbildningsnivån skulle vara avsevärt lägre än vad resultatet visar 

på. Detta kan kopplas till medelåldern, som vi också felbedömde. En högre medelålder ger 

oss föga förvånande en högre genomsnittlig utbildningsnivå. Många av våra respondenter 

placeras i åldersgruppen 26-35 år, där pågående eller genomförda utbildningar på 

högskolenivå är vanligast.  

 

En del av de deltagande speljournalisterna har en journalistutbildning vid en högskola eller 

universitet, även om andelen med journalistisk utbildning fortfarande är låg. Många av de 

yngre respondenterna har dessutom pågående utbildningar, och med tiden verkar andelen 

speljournalister med journalistisk utbildning öka. Samtidigt är speljournalisterna djupt 

splittrade i utbildningsfrågan, en del hävdar att journalistisk utbildning är av stor vikt, andra 

tycker att det är meningslöst. Generellt är det speljournalister med hög utbildning och/eller 

lång arbetserfarenhet som argumenterar för värdet i att ha en journalistisk utbildning, vilket 

inte är särskilt överraskande. Den andra gruppen hävdar istället att spelkunskap, 

allmänbildning, god språkbehandling och framåtanda är mer relevant i sammanhanget.  
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Vi tolkar detta som att speljournalisterna kan delas in i två grupper, dels den professionella 

som betonar utbildning, dels den entusiastiska som talar om passion och skrivlust. 

 

Med avstamp från vårt empiriska material ser vi en försiktig trend mot en mer professionell 

speljournalistik, något som både vi och ett antal av våra respondenter ser som något positivt. 

Ålderskategorin 26-35 är i relativt stor utsträckning högutbildad, och många i de yngre 

åldrarna har pågående utbildningar. Och fastän utbildningar i journalistik fortfarande inte hör 

till vanligheten kan säkerligen utbildningar inom andra områden se till att öka 

professionalismen inom yrket. Som vi tidigare fastställt i resultatdelen är speljournalistik 

ingen profession (Freidson 2001), delvis på grund av att formella utbildningskrav saknas.  

 

Skribent eller journalist? 

Innan vi började skriva uppsatsen diskuterade vi hur respondenterna skulle tituleras. Många vi 

pratat med under uppsatsens gång har reagerat på begreppet speljournalister och trott att det 

står för journalister som skriver om bland annat travsport. Våra enkätsvar visar också att de 

flesta speljournalister hellre kallar sig skribenter. Titeln speljournalist tycks associeras med en 

granskande och analyserande yrkesutövning, förankrad i klassisk journalistisk tradition. Vi är 

väl medvetna om nackdelarna med ordet speljournalist och att majoriteten av våra 

respondenter betraktar sig själva som skribenter vore skäl nog att byta benämning i hela 

uppsatsen. Ändå väljer vi att behålla beteckningen speljournalist i denna uppsats, inte minst 

för att knyta an till frågan om vad som egentligen är journalistik.  

 

Bland enkätdeltagarna märks åsiktsskiljaktigheter kring journalistbegreppet. De flesta hävdar 

att de själva inte kan göra anspråk på journalisttiteln, då de i stor utsträckning mest ägnar sig 

åt spelkritik och kortare nyheter. Ett vanligt argument är att spelskrivandet saknar all typ av 

journalistisk prägling såsom kritisk granskning, journalistiskt oberoende och analytiskt 

tänkande. En respondent hävdar att vem som helst kan kalla sig journalist, och ett par av 

respondenterna titulerar sig journalist utan att ha journalistutbildning. En annan respondent 

tycker att ingen i Sverige med rätta kan kalla sig speljournalist. Kanske ligger en del av 

problematiken med speljournalistikens yrkesklassificering att det så tätt sammankopplas med 

klassisk journalistik, en semi-profession med gemensamma ideal och ett övergripande 

yrkesförbund (Hadenius, Weibull 2008).  
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Vi har tidigare tagit upp Freidsons (2001) teorier kring professionsbegreppet och konstaterat 

att speljournalistiken inte är en profession. Speljournalistiken har få gemensamma nämnare 

med klassisk journalistik, bortsett från själva medieproducerandet. Det empiriska material ger 

oss en bild av speljournalister som ofta kallar sig skribenter och inte delar journalistyrkets 

ideal och arbetsmetoder. Vi anser oss härmed ha tillräckliga empiriska och teoretiska insikter 

för att slå fast att speljournalister inte bör förknippas med journalistik. Titeln speljournalist är 

olämplig och direkt missvisande. 

 

Kvinna som speljournalist 

4 av 35 respondenter är kvinnor, en siffra som ganska väl överensstämde med tidigare siffror 

på 10 % (Eriksson 2010). Denna siffra är högst anmärkningsvärd ställd i relation till forskning 

om könsfördelningen mellan spelande barn och ungdomar som visar i spelandet är i princip 

lika utbrett bland unga killar och tjejer. Däremot blir könsfördelningen sned till killarnas favör 

sett till barn som spelar varje dag, och killarnas dominans ökar ju äldre barnen blir 

(Henryjenkins.org). Detta visar tydligt att tv-spel traditionellt sett har attraherat många gånger 

fler män än kvinnor, och att den manliga dominansen ser ut att bestå i en lång tid framöver, 

både bland spelare och bland journalister.  
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7. Förslag till vidare forskning 
Det har dykt upp några idéer på vidare forskning under uppsatsens gång. Först och främst 

tycker vi det skulle vara väldigt intressant att titta närmare på de få kvinnorna i branschen. Att 

försöka analysera varför det är så få kvinnor som skriver och genom kvalitativa metoder få 

reda på bakomliggande orsaker. En annan idé är att försöka reda ut hur andra människor ser 

på speljournalisterna. Tycker de verkligen att personer som skriver om spel kan räknas in i 

gruppen journalister? Hur ser spelbranschen på dessa människor som skriver om spel? En 

annan intressant aspekt är att höra med nuvarande journaliststudenter om deras syn på 

speljournalistik. Är det något de kan tänka sig att jobba med i framtiden eller ser de det mera 

som en hobby. 

 

En annan idé är att titta på speljournalisternas sociala bakgrund. Det har tidigare nämnts i 

denna uppsats teoridel att den sociala bakgrunden mycket väl kan påverka journalistens arbete 

(Hadenius, Weibull, 2008). Det hade därför varit väldigt intressant att antingen ta med en 

sådan fråga som handlar om social bakgrund i enkäten, eller kanske till och med basera en hel 

uppsats på just social bakgrund för att ta reda på om det verkligen är så att journalisterna 

skriver olika beroende på vilken social bakgrund de har.  
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Bilaga 1: Kodschema 
1. Kön 

1.1 Man A 

1.2 Kvinna B 

2. Ålder 

2.1 18-25 år A 

2.2 26-35 år B 

2.3 Över 35 år C 

3. Civilstatus 

3.1 Singel A 

3.2 Sambo B 

3.3 Särbo C 

3.4 Gift D 

4. Bostadsort 

4.1 Storstad (Stockholm, Göteborg, Malmö) A 

4.2 Övrigt B 

5. Spelpublikation 

5.1 Tidning A 

5.2 Hemsida B 

5.3 Kombination av tidning och hemsida C 

5.4 Icke renodlade spelpublikationer D 

5.5 Blandning av renodlade och icke renodlade spelpublikationer E 

5.6 Frilans F 

6. Utbildningsnivå 

6.1 Grundskola A 

6.2.1Icke slutförd gymnasieutbildning B 

6.2.2 Journalistisk gymnasieutbildning C 

6.2.3 Icke-journalistisk gymnasieutbildning D 

6.3.1 Journalistisk utbildning på högskola/universitet E 

6.3.2 Icke-journalistisk utbildning på högskola/universitet F 

6.4.1 Pågående journalistiska studier på högre nivå G 

6.4.2 Pågående icke-journalistiska studier på högre nivå H 
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7. Annan sysselsättning 

7.1 Annat arbete A 

7.2 Studier B 

7.3 Arbetslös C 

7.4 Övrigt D 

7.5 Studier och arbete E 

8. Timmar tv-spel i veckan 

8.1 0-15 timmar A 

8.2 15-25 timmar B 

8.3 Över 25 timmar C 

8.4 Obestämt D 

9. Titel 

9.1 Speljournalist A 

9.2 Spelskribent B 

9.3 Annat/Obestämt C 

9.4 Recensent D 

9.5 Spelkritiker E 
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Bilaga 2: Kodinstruktion  

 
1. Vilket kön respondent är av. 

2. Hur gammal respondenten är. 

3. Vilken civilstatus respondenten har. 

4. Huruvida respondenten bor i någon storstad (Stockholm, Göteborg, Malmö) eller ej. 

5. Vilken typ av spelpublikation respondenten arbetar åt. 

6. Vilken utbildningsnivå respondenten har. 

7. Annan sysselsättning som respondenten har utanför spelskrivandet. 

8. Hur många timmar respondenten ägnar varje vecka åt spelande och spelskrivande. 

9. Vad respondenten föredrar att titulera sig själv.  

 
 


