
 Jonas Dahl 
 29 år, Malmö 
 
• TV-spel sen jag kunde trycka på knappar 

- Super Mario, Sonic, Zelda 
 
•  E-sport ”existerade” inte 
 
• Quake, Doom och Duke Nukem 
föregångare 
 
 



• Counter-Strike.nu – Första riktiga CS-sidan i Sverige 
 - 13 år gammal, började som skribent 
 - Fotboll, lagbaserade spel triggade spelintresset 
 - Likheter mellan spel och idrott 
 - Lagbaserat – samma som pojkdrömmen om fotbollslandslaget 
 
  - Internetcafé  - Första gången med Counter-Strike 1999 
 
 
 
 
 
 
 



• SEL – Swedish Esport League 
 - en liga för eliten 
 
• Tävlandet tar fart 
 - Sverige dominerar 
 
• DreamHack litet men stort 
 
• Internetcaféboomen  
 – alla spelade men scenen var liten 



• Sveriges då största e-sportsida 
 - Scenen börjar växa 
 - Tidigt ute med livestream 
 - Banbrytande tankar och sätt att bygga e-sporten 
 - Från skribent till chefredaktör 
 
• Resor över världen 
 - Se och jobba med e-sport på andra kontinenter 
 
• Sidan går i graven, nyckelpersoner får jobb på DreamHack 
- Arvet efter Rakaka strukturerar om svensk e-sport 



 
 
 - Spelintresset blir kommenteringsjobb på TV4 och SVT. 
 - Kommenteringen blir expertanalyser 
 - Kunskapen leder till TV-jobb på bland annat Assembly och DreamHack 
  



VAD ÄR E-SPORT? 

 
● E-sport = Elektronisk Sport 

● Då i Sydkorea, nu globalt 
vedertaget begrepp 

● Dennis Fong, Quake och Doom 
- Ferrari på QuakeCON 1993 

● Nintendo tidigt ute, 90 och 94 
- Världsmästerskap i Nintendo 

 

 



E-SPORT ÖVER ÅREN 



 

E-SPORTENS MYTER OCH SANNINGAR! 

● E-sportare idrottar (Ungdomsstyrelsen 2007) 

● Leder inte till aggressivt beteende (Statens mediaråd 2012b) 

● Socialt (Statens mediaråd 2010) 

● Dricker mindre alkohol (Ungdomsstyrelsen 2007) 

● Gränsöverskridande (Statens mediaråd 2010) 

 



 

E-SPORT, EN FOLKRÖRELSE? 

 

● 90% av ungdomar spelar datorspel (Statens mediaråd 2012) 

● 60/40 män/kvinnor (ESA 2010) 

● Utspritt i alla åldrar (Intel 2011) 

● Osäkert antal e-sportare i Sverige 

● SVT, Aftonbladet och TV4 visar e-sport 

● Fler undersökningar behövs 



E-SPORTENS UPPSKATTADE VÄRDE, MAJ 2015 



• Internationell federation, IesF – International e-sport Federation  
 - Organisation med IOK som samarbetspartner 
 - Årsmöten, turneringar och världsmästerskap 
 
• Erkänt som officiell sport i mängder av länder 
 - Sydafrika, Korea, Tyskland, Österrike med flera 
 
• Internationella samarbeten – WADA, EGC 
 - Svensk atlet först i världen att dopingtestas 
 
• Etablering av proffsklubbar, hus och föreningar 
 
• E-sportförbund i Sverige, SESF – riksidrottsförbundet 
 

INTERNATIONELL RÖRELSE 



HUR GÅR VI FRAMÅT MED E-SPORTEN I SVERIGE? 

• SESF – ner på gräsrotsnivå 
 
• Gemensamma regelverk mellan spelare, lag och evenemang 
 
• Spelarkontrakt mellan föreningar och spelare 
 
• Utbildning av ledare, domare och spelare 
 
• Träningslokaler för föreningarna – Danmark långt före 
 
• Saklig information om e-sport för föräldrar och samhälle 
 
• Engagemang från skolor och politiker – vår sak är deras sak 
 
• Slopa näthatet 

www.sesf.se 



NI ÄR FRAMTIDEN! 

• Unik chans 
 
• E-sport som specialidrott 
 
• Vidareutveckla traditionen 
 
• Coachning – vad är viktigt och vad är mindre viktigt? 
 
• Utvecklande – vilket koncept passar just dig 
 
• Individuella mål och riktlinjer 
  



Fokus under coachning 

AIM K/A/D (12%) 

Rollen i laget (23%) 

Situationsbedömning (18%) 

Ekonomi (23%) 

Spelförståelse (26%) 



• Aim (K/A/D-ratio):  
- Går det att arbeta upp hur 
rörelsemönstret är? 
- Kan ett ordentligt armstöd ge bättre 
aim? 
-  Vad har skärmupplösning och 
muskänslighet gemensamt? 

KORT OM KATEGORIERNA 

• Rollen i laget 
- Vilken roll passar mig? 
- Hur bidrar jag mest till en framgång 
- Går det att anpassa spelet efter 
lagkamraterna 

• Situationsbedömning 
- Vad är bästa sättet att tackla en 
situation 
- Hur bidrar mitt spel till en 
scenförändring 
- Vad kan jag göra för att bli av med 
ovanor? 

• Ekonomisk förståelse 
- Vad förlorar jag på att överköpa? 
- Hur kan sparade 300 dollar hjälpa laget? 
- Varför är det värt att spara vapen även 
i ett 3 mot 5 läge? 

  - Generell spelföreståelse – är den viktig? 



KAN TAKTISKT TÄNK SLÅ AIM? 

• Går det att taktiskt spela ut ett på pappret starkare lag? 
• Hur kan spelförståelse knäcka mushantering? 
• Vad är den bästa kombinationen i en lagkonstellation? 
• Hur kan mina kunskaper och min vilja att lära mig mer öka tryggheten? 
• Hur kan jag påverka min e-sportkarriär? 



KONTAKTUPPGIFTER 

Jonas.Dahl@SESF.se 

Twitter.com/nameci 
Youtube.com/icemanameci 

Steamcommunity.com/id/M_Iceman 

Twitch.tv/nameci 
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