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Abstract 
This essay will reflect upon what makes a game an e-sport. Focus is on three major parts in e-
sports today; Technology, Marketing and Culture. These three parts is the components of what we 
can call e-sports today. 

All games are competitive by nature, but not all games are e-sports. Some games have even 
dropped out from the e-sport-scene. This essays purpose is to find out why some games become e-
sports, and some don’t. What factors decides if a game becomes an e-sport? 

We gathered information during DreamHack winter 2011 from several sources within e-sport. 
Amongst the informants are a commentators, professional gamers and game developers. 

We analyzed our results with Kline’s, Dyer-Witheford’s and De Peuter’s theory of Technology, 
Marketing and Culture. Under these categories we added headings like streams, sponsorship and 
hardware standards to make it more adaptable to e-sports. 

In our research we found that both players and game developers needed e-sports to be competitive 
in order to work. They did not want random elements deciding whether or not a team won a 
tournament. 

When it came to the marketing aspects of e-sports, the professional gamers were more interested 
in seeing sponsors, so they could focus entirely on gaming at large tournaments like DreamHack 
so they could play and have fun. 

The game developers were more interested in seeing how they spent money in order to grow e-
sports and their game. They saw money as the number one reason for being at tournaments and 
developing their game. 

In order for a game to become an e-sport the three perspectives listed above is crucial. Marketing 
today is a vital part of the e-sports with streams and sponsored gamers. Technology is important 
when it comes to performance and shortening of the distance between gamers from different 
countries through faster internet connectivity. Culture can make e-sports into a well-known sport 
and help games to be more socially accepted in our society. 

For a game to become an e-sport it has to have a competitive structure, an equal chance for fair 
game and a need for skill. 

Keywords 
E-sport, Competitive, Tournaments, Technology, Marketing, Culture, DreamHack Winter 2011 
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Sammanfattning 
Uppsatsen kommer reflektera kring vad som gör ett spel till en e-sport med fokus på tre 
huvuddelar inom e-sport idag. Detta baseras på Klines, Peuters och Dyer-Withefords teori om 
Three Circuits of interactivity; Teknik, Marknadsföring och Kultur. Dessa tre delar utgör e-sport. 

Alla spel som finns på marknaden idag är tävlingsinriktade och går ut på att lösa problem, men 
alla spel är inte e-sporter och det finns även spel som försvunnit från scenen. Vi ville undersöka 
hur detta var möjligt. Vilka faktorer är det som gör att vissa spel bli e-sporter? 

Vi samlade information under DreamHack Vinter 2011 från flera källor inom e-sport. Bland 
informanterna hade vi en kommentator, professionella spelare och spelutvecklare. 

Vi analyserade våra resultat med hjälp av Klines, Dyer-Withefords och De Peuters teori om 
Teknologi, Marknadsföring och Kultur. Vi lade även till rubriker som streams, sponsorer och 
hårdvara för att göra den mer tillämpbar för e-sport. 

I vår undersökning fann vi att både spelare och spelutvecklare krävde att spelen skulle vara 
tävlingsinriktade för att fungera som e-sport. De ville inte ha slumpmässiga element som avgjorde 
matcher eller turneringar. 

När det kom till marknadsföring inom e-sport så var de professionella spelarna mer intresserade 
av att bli sponsrade, så att de kan fokusera helt och hållet på sitt spelande och stora turneringar 
som DreamHack. Spelutvecklarna var mer intresserade av att se hur de spenderar pengar för att få 
e-sporten att växa och även deras spel. De såg pengar som den största orsaken till att vara på 
turneringar och att utveckla spel. 

För att ett spel ska kunna bli en e-sport krävs alla tre punkter vi listat ovan. Marknadsföring idag 
är en vital del av e-sporten med streams och sponsrade spelare. Tekniken är avgörande för spel när 
det kommer till prestanda. Även att föra samman spelare och länder världen över med snabba 
internet uppkopplingar. Kultur kan få e-sport till en välkänd sport och hjälpa spel att blir mer 
socialt accepterade i vårt samhälle. 

För att ett spel ska kunna bli en e-sport så måste det ha kompetativ struktur, en balanserad struktur 
och ett behov av färdigheter. 

Nyckelord 
E-sport, Tävlingsinriktad, Turneringar, Teknologi, Marknadsföring, Kultur, DreamHack Vinter 
2011 
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Begreppsdefinitioner 
DotA - Defense of the Ancients1. En mod till Warcraft III2. 

CAL-O - En viss nivå på klaner i FPS spel som Team Fortress Classic3 och Counter-Strike. 

BLC - Bloodline Champions. 

HoN - Heroes of Newerth. 

LoL - League of Legend. 

IdrA - Professionell StarCraft 2 spelare från USA. 

HyperX Kingston - Ett hårdvaruföretag som utvecklar ram-minnen. HyperX är ett av deras 

märken och är designat för att passa professionella spelare. 

WoW Arena - En spelfunktion i spelet World of Warcraft där spelare möter varandra likt en 

gladiator-match där målet är att döda motståndarlaget. 

Imbalanced - Slang för det engelska ordet Unbalanced. Används för att beskriva något som är 

obalanserat. 

Avatar - Spelare kan köpa olika utseenden till sina karaktärer eller nya karaktärer i förhand. Detta 

är mycket populärt i spel som Heroes of Newerth, League of Legends och Bloodline Champions. 

LAN - Local Area Network. När flera datorer är kopplade till varandra och bildar ett nätverk. 

IPL - IGN Pro League. En e-sportsturnering som hålls av IGN. 

 

                                                           
1Defense of the Ancients. (icke specificerat). "Eul"(2003) Steve "Guinsoo" Feak (2003-2005) "IceFrog" (2005-
present) Mod till spelet: Warcraft III: Reign of Chaos. (2002) Blizzard Entertainment 
 

2Warcraft III: Reign of Chaos. (2002) Blizzard Entertainment. 
 

3Team Fortress. (1996). Team Fortress Software. Mod till spelet Quake. (1996). id Software. 
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1. Inledning 
E-sport är en förkortning för elektronisk sport där lag och individuella spelare tävlar mot varandra 
inom olika elektroniska spel. Spelen spelas på både datorer och spelkonsoller. De spel som spelas 
är tävlingsinriktade spel oftast inom spel genrerna Real-Time Strategy (RTS), First-Person 
Shooter (FPS), Multiplayer Online Battle Arena (MOBA), Fighting, Racing samt Sport. Några av 
de största e-sport spelen är Counter-Strike (CS)4, StarCraft 2 (SC2)5, League of Legends (LoL)6, 
Heroes of Newerth (HoN)7, DOTA 28 samt Quake Live9. Spelen spelas på både amatör, semi-
professionell samt professionell nivå. Spelare tävlar mot varandra inom diverse ligor samt på 
turneringar där de högst rankade kan vinna stora prispengar. Precis som traditionella sporter sänds 
även e-sport live, i vissa länder på nationell TV men till största del sänds matcherna via Internet 
genom så kallade streams. Som de flesta livesända sporter har spelen även professionella 
kommentatorer som kommenterar under matcherna. 

Som aktiva spelare har vi kommit i kontakt med e-sport och förundrats över varför vissa spel kan 
ses som e-sport medan andra inte. Detta gjorde att vi valde att fördjupa oss inom e-sport.  

E-sport är en del av den ständigt växande spelbranschen som idag omsätter 65 miljarder dollar10. 
Spelbranschen har fått mycket uppmärksamhet i media de senaste åren och det rapporteras allt 
mer om e-sport. Att spela spel anses inte längre vara nördigt utan de flesta spelar någon typ av 
spel. Vissa kanske spelar FarmVille11 på Facebook, Wordfeud12 eller Angry Birds13 på sina 
mobiltelefoner. Är det möjligt att även dessa spel kommer slå igenom som e-sporter? Vilka 
faktorer påverkar att ett spel utvecklas till en e-sport? 

1.1 Bakgrund 
E-sport har växt fram sedan tidigt 1990-tal då spel som DOOM14, DOOM II15, men främst 
Quake16 började spelas tävlingsinriktat över Internet men framför allt på turneringar över nätverk. 

Denna typ av tävlingsinriktat spelande har dock pågått en längre tid, redan innan nätverk och 
Internet fanns, men då i en annan form. Det tävlades då på arkadhallar som höll reda på resultat 
och rekord och agerade domare. Det som alltid varit detsamma är att de spel som det tävlas i är 
tävlingsinriktade spel där alla har samma förutsättningar. Det är spelarnas prestationer som avgör 
ifall de vinner eller förlorar. 

E-sport förändrades i början av 2000-talet då stora företag började sponsra duktiga spelare. 
Spelarna kunde då börja leva på att tävla inom sina e-sporter och hade det som sitt professionella 

                                                           
4 Counter-Strike (2000). Valve Corporation. 
5 StarCraft II: Wings of liberty (2010). Blizzard Entertainment. 
6 League of Legends (2009). Riot Games. 
7 Heroes of Newerth (2010). S2 Games. 
8 DOTA 2 (TBA 2012). Valve Corporation. 
9 Quake Live (2010). id Software. 
10 Reuters. Factbox: A look at the $65 billion video games industry, Hämtad 2010-01-06 
11 FarmVille (2009). Zynga. 
12 Wordfeud (2010). hbwares. 
13 Angry Birds (2009). Rovio Mobile. 
14 DOOM (1993). id Software. 
15 DOOM II: Hell on Earth (1994). id Software. 
16 Quake (1996). id Software. 
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yrke. Idag är e-sport större än någonsin med mängder av stora turneringar och sponsrade lag inom 
ett flertal olika e-sporter. 

E-sport utvecklas ständigt och de senaste åren har varit framgångrika med ökat antal livestreams, 
turneringar, sponsorer och spel som släppts. I Sydkorea och Tyskland sänds spel som StarCraft2 
och Counter-Strike på nationell TV. Även TV-kanalen ESPN i USA har visat intresse för att visa 
e-sport som komplement till traditionell sport. 

Spelbranschen är idag en mångmiljards industri och är ekonomiskt sätt större än filmbranschen17. 
Detta gör spelmarknaden attraktiv för sponsorer. Hårdvaruföretag och spelföretag spenderar 
miljontals dollar för att sponsra och anordna stora turneringar på spelevent som exempelvis 
DreamHack, MLG (Major League Gaming) och WCG (World Cyber Games). 

Jana Rambusch, Peter Jakobsson och Daniel Pargman har tidigare forskat inom e-sport med 
inriktning på Counter-Strike18. I deras studie utgår de från ett spelarperspektiv och undersöker hur 
marknadsföring, teknik och kultur påverkar spelaren. 

Den här uppsatsen utgår från e-sport och undersöker vilka faktorer som bidrar till att ett spel blir 
en e-sport där vi utgår från marknadsföring, teknik och kultur. E-sport är ett komplext fenomen 
där spelet som spelas endast är en del av helheten. Därför har vi valt att undersöka e-sport utifrån 
marknadsföring, teknik och kultur. 

1.2 Syfte & Mål 
Syftet med denna undersökning är att hitta faktorer som bidrar till att vissa spel utvecklas till e-
sporter och andra inte. Vårt mål är att hitta gemensamma nämnare i de intervjuer med spelare, 
kommentatorer och spelutvecklare vi genomfört. Dessa ska kunna klargöra varför vissa spel slår 
igenom som e-sporter, medan andra inte. 

1.3 Frågeställning 
Vår frågeställning lyder: Vilka faktorer påverkar att ett spel utvecklas till en e-sport? 

1.4 Vidareutveckling av frågeställning 
Frågan vi ställer oss syftar till att få reda på hur det kan komma sig att endast vissa spel kommer 
att bli e-sporter medan andra inte. Går det att definiera anledningarna till detta? Vi vill undersöka 
hur det kommer sig att spel som verkar ha alla förutsättningar för att kunna bli e-sporter inte blir 
det. 

DOTA 2 är inte färdigutvecklat och är fortfarande i beta-stadiet men spelets utvecklare Valve 
annordnar ändå en turnering där vinnarna får 1 miljon dollar19. Detta kan tolkas som en tydlig 
strategi för att etablera spelet som e-sport. Men turneringar med höga prispengar behöver inte vara 
en avgörande faktor till varför ett spel utvecklas till en e-sport. Så vad är anledningen?  

                                                           
17 Wikia. Video Games Sales Wiki. Video Game industry (2011) Hämtad 2012-01-06  
18 Rambusch, J. Jakobsson, P. Pargman, D. Exploring E-sports: A Case Study of Gameplay in Counter-Strike,  
(2007) 
19 DOTA2: The International (2011) Hämtad: 2012-01-10 
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1.5 Avgränsning 
Målet med vår forskning är inte att formulera eller skapa en lista med punkter som spelföretag kan 
följa för att skapa en lyckad e-sport. 

Vi kommer presentera de faktorer vi hittat under våra intervjuer som påverkar att spel utvecklas 
till e-sporter. Vi kommer därefter att dra slutsatser om vilka faktorer som gjort spel till e-sport. Vi 
kommer alltså inte undersöka vilka exakta egenskaper själva spelen behöver.  

Vi har intervjuat personer som är aktiva inom e-sport. De spelen som vi frågade om är populära 
och välgjorda. Vi kommer försöka att finna de saker som gjort dessa spel till lyckade e-sporter. Vi 
kommer inte gå in på djupet i själva spelen, utan i kringliggande faktorer. Det är dessa 
kringliggande faktorer som formar spel till e-sporter och det är de faktorerna vi vill inrikta oss på. 

De spel vi valt att undersöka är bland de största e-sporterna idag. Det finns olika genrer av e-
sportspel. De vi valt att undersöka är spel inom genrerna RTS, FPS, MOBA samt fighting. De 
genrer av spel vi inte undersökt som spelas som e-sporter är sportspel samt racingspel. 
Anledningen till att vi valde just dessa spel är för att vi hade möjligheten att kunna göra bra 
intervjuer med personer aktiva just inom dessa genrer. Att vi inte tagit med alla typer av genrer 
kan påverka resultatet, men vi anser att de e-sporter vi undersökt räcker för att på ett rättvist sätt 
hitta de faktorer som gör att ett spel utvecklas till en e-sport.  

2. Teori 
Vår teori är baserad på en modifiering av Stephen Klines, Professor of Communication at Simon 
Fraser University, teori Three Circuits of interactivity. Vi har valt att använda hans teoretiska 
modell som ett ramverk som ser till helhetsbilden av spelande. Modellen är indelad i tre cirklar 
som interagerar med varandra. De cirklarna innehåller de tre delarna, marketing, technology och 
culture. Dessa tre delar menar Kline är väldigt närliggande och har med varandra att göra. I varje 
cirkel så finns det tre punkter som handlar om produktion, handel och konsumtion.  

Vi har valt att använda Jana Rambusch, Peter Jakobsson och Daniel Pargmans modifierade 
version av Klines modell och skapat vår egen. Vi har behållit de tre interagerande cirklarna 
marketing, technology och culture men anpassat punkterna i cirklarna efter vårt syfte. I mitten där 
alla tre cirklarna möts, placerade Jana Rambusch, Peter Jakobsson och Daniel Pargmans 
”interactive gaming experience”. Detta är det spelaren upplever när den spelar Counter-Strike. Vi 
har placerat ”e-sport” i mitten. 

Vi har använt Klines teori och den modell vi skapat som ett ramverk för att se e-sport från ett brett 
perspektiv där marketing, culture och technology alla spelar en viktig roll för ett spels utveckling 
till en e-sport. Vi har valt just Klines teori för att vi tror att marketing, culture och technology är 
viktiga aspekter för denna uppsats. Vi har valt att ta modellen som ett hjälpmedel för att kunna 
hitta relevant fakta och kategorisera den enligt modellen. Utifrån den fakta vi får fram med hjälp 
av teorin som ramverk kommer vi kunna dra slutsatser kring dessa kategorier. Utifrån Klines teori 
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om samverkan av teknologi, marknadsföring och kultur20 ska vi undersöka vilka faktorer som 
påverkar att ett spel blir en e-sport.  

 
Fig 1: Klines, Peuters och Dyer-Withefords modell visar här Three circuits of interactivity. 

 
Fig. 2: Vår modifierade modell baserad på Klines, Peuters och Dyer-Withefords Three Circuits of interactivity  

                                                           
20 Kline, S., Dyer-Witheford, N., and De Peuter, G. Digital Play: the interaction of technology, culture and 
marketing. McGill-Queen’s University Press, Montreal, 2003. 
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2.1 Tidigare forskning 
Exploring E-sports: A Case Study of Gameplay in Counter-Strike av Jana Rambusch, Peter 
Jakobsson och Daniel Pargman tar upp de väsentligaste delarna när det kommer till spelarnas 
upplevelse. I deras uppsats tar de upp delarna teknik, kultur och marknadsföring som tre delar 
spelarna utsätts för när de spelar ett spel som Counter-Strike. De har baserat sin forskning på 
Kleins teori men modifierat den för att passa deras syfte. 
 
I texten nämner de: 

“In the case of e-sports, for example, gameplay is structured also by fans, e-sports 
organizations and leagues in a process of increasing professionalization that can be 
compared with similar processes in other sports (e.g. the Olympics and world 
championships).”21 

 
De finner även att e-sportspelet Counter-Strike till en början spelas för nöjes skull men i många 
fall övergår till semi-professionellt eller professionellt spelande22. Någonting som troligtvis ligger 
till grund för de flesta e-sportspel. Den här forskningen är intressant för oss eftersom de 
undersöker Counter-Strike utifrån Klines teori som de anpassat, men även för att Counter-Strike 
efter över 10 år fortfarande är ett av de största e-sporterna. Vi har valt att använda denna forskning 
på så sätt att vi inspirerats av hur de använt och anpassat Klines teori och kommit till intressanta 
slutsatser. Vi använder inte denna forskning som form av teori utan mer som en grund för 
anpassning av Klines teori. 

Vi har även använt tidigare forskning av Jan Linderoth, professor emeritus i idrottshistoria vid 
Stockholms universitet. Vi har använt hans forskning om Idrottens historia: Från antika arenor 
till modern massrörelse. Han presenterar där sin teori om sportifiering. 

Forskning vi även använt oss av som stöd i vår uppsats är Kalle Danielssonsons forskning om e-
sport. Danielsson forskar inom idrottsvetenskap vid Malmö Högskola. Han reflekterar bland annat 
kring modern sport utifrån Allen Guttmanns, professor i Engelska och Amerikanska studier, lista 
om modern sport i sin artikel E-sport: rörelse utan rörelse – Informationssamhällets idrott. 23  
Denna bygger på sju punkter som kategoriserar modern sport och dessa jämförs då med e-sport. 

Punkterna i listan lyder följande med förklaringar givna av Danielsson: 

• Likhet (ingen är automatiskt vinnare, därför att den sociala hierarkin så påbjuder; alla skall 
kunna delta på i princip lika villkor) 

• Sekularisering (religiösa föreställningar upphör att vara en drivkraft bakom 
idrottsutövandet).  

• Specialisering (allt fler idrottsgrenar utkristalliseras och drar till sig utövare som satsar på 
en bestämd gren för att optimera sina resultat)  

                                                           
21 Rambusch, J. Jakobsson, P. Pargman, D. Exploring E-sports: A Case Study of Gameplay in Counter-Strike,  
(2007), Sid 3 
22 Rambusch, J. Jakobsson, P. Pargman, D. Exploring E-sports: A Case Study of Gameplay in Counter-Strike,  
(2007), Sid 3 
23 Danielsson, K. E-sport: rörelse utan rörelse – Informationssamhällets idrott. (2005) 



11 
 

• Rationalisering (regler och bestämmelser för idrottsutövandet, standardisering, 
vetenskaplighet och forskning)  

• Byråkratisering (kan lättast översättas med organisation, ledare, tränare och andra 
funktionärer) 

• Kvantifiering (mätning av resultat) 
• Rekord (en logisk följd av inriktningen på prestation/vinst och resultatmätning samt 

möjliggjord genom rationella och byråkratiska verksamhetsformer)24 

Vi anser att det är en intressant infallsvinkel att se på e-sport utifrån traditionell sport. Detta för att 
se dess möjlighet som en publikattraktion och möjlighet att sändas på nationell TV. Detta kommer 
dock uppsatsen inte lägga fokus på, utan ta i åtanke vid reflektioner kring e-sport.  

3. Metod 
Som datainsamlingsmetod användes kvalitativa semi-strukturerade intervjuer (en blandning 
mellan öppna och styrda frågor) med professionella e-sport spelare, en professionell e-sports 
kommentator samt spelutvecklare. Alla intervjuer genomfördes under fredagen den 25/11 och 
lördagen 26/11 2011 på DreamHack Winter i Jönköping/Sverige där festivalen äger rum. 
Intervjuerna var inte inbokade utan genomfördes då spelare, kommentatorer och spelutvecklare 
hade ledig tid från turneringar och andra schemalagda aktiviteter.   
 
Vi har valt denna metod för de egenskaper vi söker är svåra att få svar på genom kvantitativa 
metoder som enkät undersökningar. Med intervjuer får vi möjligheten att ställa följdfrågor vilket 
underlättar då intressanta ämnen vi inte i förväg tänkt på kan utvecklas och hjälpa oss hitta de 
faktorer vi söker.  
 
Det finns tidigare uppsatser som berör ämnet e-sport. Danielsson tar upp hur vi kan se på e-sport 
utifrån Jan Lindroths teori om sportifiering och Rambusch, Jakobsson och Pargman tittar på 
Counter-Strike som e-sport med spelarna i fokus. Vår inriktning är mer generell där vi försöker 
titta på e-sport som en helhet och inte spelens specifika utformning. Vi valde därför att samla in 
intervjumaterial på DreamHack Winter 2011 då det finns professionella spelare, kommentatorer 
samt spelutvecklare på plats under turneringen. DreamHack är världens största digitala festival 
och tiden för festivalen passade med vår datainsamlingsperiod för uppsatsen. 

3.1 Datainsamlingsmetod 
Intervjuerna filmades och transkriberades för att lättare kunna analyseras.  
Ett antal förbestämda frågor användes som till viss del var anpassade efter vad personen arbetade 
med. Genom att använda en semi-strukturerad intervju-metod ställdes även följdfrågor om något 
intressant ämne togs upp. 
Intervjuernas längd varierade mellan 10 min och 50 min. Spelutvecklarna, kommentatorerna och 
spelarna är alla insatta i e-sport som helhet men har specialkunskap inom sina specifika områden. 
Därför ställde vi även specifika frågor utifrån deras yrke vilket resulterade i att vissa intervjuer 
blev längre och mer djupgående. 

                                                           
24 Danielsson, K. E-sport: rörelse utan rörelse – Informationssamhällets idrott. (2005). Sid 4 
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De som intervjuades under DreamHack Winter 2011 var: 
 

Johan Sundstein. Professionell Heroes of Newerth spelare som tävlar för laget fnaticMSI 
(Heroes of Newerth) där han spelar under namnet N0tail. 
 
Phil Haller. En av skaparna bakom Honcast, en shoutcast-sida dedikerad till spelet Heroes 
of Newerth och numera anställd hos spelutvecklaren S2 Games som skapat Heroes of 
Newerth. 
 
Peter Ilves och Martin Magnusson. Två designers från svenska spelföretaget Stunlock 
Studios som ligger bakom spelet Bloodline Champions25. 
 
Silas Mulundo. Sponsrad e-sportspelare som spelar fightingspel. Är en viktig kärna inom 
fightingcommunityn i Karlstad. 

 

3.2 Metodkritik 
Vi har arbetat med att få intervjuer med spelare, kommentatorer och utvecklare från så många spel 
som möjligt men eftersom perioden för att genomföra intervjuerna på var kort så fick vi inte med 
allt vi ville.  

Spelutvecklarna, kommentatorn samt spelarna hade alla fullbokade scheman, vilket begränsade 
tiden intervjuerna genomfördes på. Detta kan ha medfört att de svarade förhastat på vissa frågor 
och viss information inte förmedlades. 

Vi valde spelare som besitter kunskap om e-sport och hade tid att intervjuas under DreamHack 
Winter 2011. Vi har inte haft möjlighet att intervjua professionella spelare från alla e-sporter 
eftersom spelarna var för upptagna under turneringen. En annan nackdel är att de flesta jobbar 
väldigt hårt och länge under eventet, vilket kan medföra att de glömmer ta upp vissa åsikter de 
normalt sett har. 

De professionella spelare vi intervjuat fick svara på frågor som relaterade till både e-sporter de 
själva inte spelat professionellt, och den e-sporten de spelar professionellt. De flesta professionella 
spelare är dock insatta i e-sport som helhet och spelar ofta fler spel och kan därför besvara frågor 
som inte berör den e-sport de själva utövar. De kan inte representera den genre och scen som de 
övriga e-sporterna har, men kan ändå ge intressanta svar. 

4. Resultat 
4.1 Tävlingsinriktade spel och spelbalans 
Johan Sundstein och Silas Mulundo, som båda är professionella e-sportspelare, berättade under 
intervjuerna vad de tyckte var viktigast inom e-sport. De berättade att tävlingsinriktning var en av 
de viktigaste delarna av e-sport. Sundstein menar att ett spel ska vara tävlingsinriktat och på lika 

                                                           
25 Bloodline Champions (2011). Funcom 
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vilkor för alla. Däremot så har han sett spel som inte är lika för alla. Detta även i Heroes of 
Newerth som han själv tävlar inom. 

Sundstein tar även upp ett exempel på vad som gör att World of Warcraft inte längre finns kvar 
som e-sport och vad som kan klassas som ett icke tävlingsinriktat spel;  

“you’re better off than someone who might be better than you but eh… doesn’t 
spend as much time playing the game.” 

Mulundo förklarar att spelen ska vara balanserade, annars kommer matcherna bli ojämna. Det 
som publiken vill se är jämna matcher som är rättvisa, och inte se att ett lag eller en klan 
dominerar på grund av en karaktär eller taktik som är mycket bättre än motståndarnas. 

Att endast lägga ut många timmar på ett spel, utan att erhålla en viss skicklighetsnivå eller välja 
en bra karaktär, ses som bäst i spelet. Detta ger dig fördelar över bättre spelare och är tydliga 
exempel på obalans i spelen. 

Resultatet skiljer sig inte enligt spelutvecklarna från Stunlock Studios; Peter Ilves och Martin 
Magnusson som utvecklat spelet Bloodline Champions. Även om man frågar Phil Haller från S2 
Games. Magnusson berättar att de arbetar mycket för att få spelet och karaktärerna balanserade, 
eftersom det behövs för en e-sport. Spelet de har utvecklat är även helt baserat på skicklighet, 
eftersom de inte har slumpmässiga faktorer med alls. Varje förmåga gör samma skada och 
spelarna måste träffa motståndare eller medspelare med skicklighet. De berättade om en annan 
tävlingsinriktad aspekt: längden på matcherna. I Bloodline Champions så kan inte en runda ta mer 
än en viss tid, vilket gör att spelet blir bättre för turneringar. Detta gör också att man kan planera 
event. Under ett event så är listan på spel som ska spelas lång. Arrangörerna vill inte ha 
förseningar i turneringen, eftersom de har spelare som vill ha fasta tider och personal som måste 
veta vart de ska vara och när. 

Phil Haller från S2 Games berättar om sina tävlingserfarenheter som spelare och kommentator för 
spelet Heroes of Newerth. Som han ser det så finns skillnaderna mellan tävlingsinriktade spel och 
e-sport i själva spelet, och att det är spelutvecklarna som bestämmer vad de vill göra för typ av 
spel. 

“there is a difference between a competitive game and an e-sport. An e-sport is 
a game that is built to be a competitive game like HoN and SC2 [...] there are 
other game that are just competitive because players want them to be 
competitive those are games like LoL (League of legends), like TF2 (Team 
fortress 226)” 

Haller förklarar vidare att ett spel som League of Legends, där spelarna måste progressera i spelet 
för att ligga på samma nivå som alla andra och att alla spelare inte får samma förutsättningar för 
början, kan bli en e-sport. Detta endast på grund av sin spelarbas och att tillräckligt många vill 
tävla inom spelet. 

“[...] if you take games like League of Legends were your not given all the 
assets ahead of time you actually have to earn things, you have to earn skills, 

                                                           
26Team Fortress 2 (2007). Valve Corporation 
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abilities, heroes in order to become competitive. So those things by nature are 
not competitive games but because there are enough players in the player base 
is large they want to compete against one another so they make the games 
competitive” 

 
Haller nämner samma sak som Sundstein gjort tidigare; det handlar inte om hur mycket tid du 
lägger ner i spelet, det handlar om hur duktig spelare du är. 
 

“a competitive player should only come down [...] to one thing and one thing 
only; how well you press buttons.” 

 

4.2 Företag och marknadsföring 
Alla våra informanter talade om spelföretagen och sponsorer som viktiga krafter inom dagens e-
sportkultur. När vi ställde frågan om vad ett spel behöver för att vara en e-sport till Haller så 
svarade han följande: 
 

“I really think that a game needs a company that understands not only e-sports 
but the importance of e-sports.” 
 
“You have to have a company who understands the marketing presence for e-
sports, and you have to have people who are involved and really love the game 
for it to become an e-sport.” 

Vidare förklarade han under intervjun hur företagen betalar stora summor pengar för att 
marknadsföra sitt spel. Detta gör dom genom att skapa stora turneringar. Dessa pengar var inte 
direkt kopplade till vinster för företaget, men som han såg det så kommer spelet att bli mer 
populärt med hjälp av stora turneringar och på så sätt tjänar de tillbaka pengarna. 
 
Genom dessa investeringar från företagen kan de även välja att köpa ut konkurrenter och på så sätt 
skapa en större spelarbas. Alla spelare som kommer till det event de köpt in sig på, kommer 
endast att se det spel som visas där. Detta skapar större chanser att nya spelare börjar strömma in 
till spelen som visas på eventet. 
 
Haller menar att det kan skada företagen att fortsätta spendera stora pengar på en eller ett fåtal 
turneringar, istället för att sponsra flera små turneringar. Turneringarna ska handla om att gynna 
spelarna och få dem att intressera sig för spel de kanske inte skulle kommit i kontakt med annars. 
 
När ett företag spenderar stora summor på turneringar kan de även få bra spelare att börja spela 
deras spel. Om en professionell spelare ska kunna livnära sig på att spela ett spel och vinna 
turneringar så kan de byta till spel som League of Legends, trots att de tycker att Bloodline 
Champions är ett bättre spel, berättar Haller under intervjun. 
 

“people who might think that a game like HoN, even a small game like BLC is 
a better game, if they think they can make any kind of money in LoL that’s 



15 
 

where they are going to go to, because that’s where the money is at and there is 
not a whole lot of opportunities for smaller games to get in there” 

 
Ilves och Magnusson menar att det tillslut kommer bli så viktigt för företagen att ha ensamrätt på 
specifika turneringar att det blir för dyrt för dem. Ifall de måste lägga ut mer pengar på att ha 
turneringarna än vad de tjänar, så kommer det bli negativa effekter på e-sporten. Vi frågade 
därefter om de själva vet med sig att de någon gång gjort ett medvetet val; att tjäna pengar istället 
för att gynna spelarna. Som svar fick vi att det generellt sett är väldigt vanligt i hela branschen, 
men att det tar emot att behöva göra det. De berättar även att de har en förläggare som hela tiden 
styr deras marknadsföring och utveckling i spelet. Det kan ofta skilja sig mellan vad utvecklarna 
vill göra med spelet och förläggarna. 
 
Johan Sundstein och Silas Mulundo, professionella e-sportspelare, hade en mer positiv syn på 
turneringar och företagen som står bakom dem. Mulundo förklarar att med större turneringar och 
högre prissummor så kommer fler få upp ögonen för e-sport och e-sporten kommer tillslut att tas 
mer seriöst, som en riktig sport. Sundstein berättar att LAN är det viktigaste för honom som 
spelare; 
 

“They’re the most important future like; LAN is what we look forward to. 
Online events are great but are not the same as LAN events. LAN events are a 
whole completely different thing. It’s just great.” 

 

4.3 Teknik 
Sundstein nämner i sin intervju att LAN-turneringar bidrar till att skapa jämna matcher genom att 
inte ha ping eller andra fördröjningar. Han menar att det går att se vilket lag eller spelare som är 
bäst genom att spela LAN, eftersom det inte finns någon obalans när det kommer till teknik. Även 
publiken gör att han spelar bättre och just att det är en turnering får honom mer fokuserad på att 
spela och prestera till sitt yttersta. 
 
Phil Haller från S2 Games förklarar att internet och teknisk utveckling gör att gamla spel inte vill 
bli spelade längre av spelarna. De äldre spelen kan leva kvar eftersom inte alla har bra 
internetuppkopplingar och datorer. Infrastrukturen runt om i världen, speciellt i länder som USA 
och i Asien, börjar bli bättre vilket gör att äldre spel börjar bli ointressanta för nya spelare. 
 

“If you come from Sweden everybody is going to have a pretty decent internet 
connection but in the United States especially things are only recently coming 
along where you can get fiber optic connections [...] and I think that has kind of 
changed the scene to where people they’re not interested in playing old 
outdated games on an old outdated engine.” 

 
Det är även lättare att anordna turneringar inom spel som inte kräver låg ping. Spel som Heroes of 
Newerth och League of Legends är inte lika hindrade som FPS spel som Counter-Strike och 
Quake Live eller fightingspel. Silas Mulundo, professionell fightingspelare, säger att 
onlineturneringar inte tas seriöst inom fightingspelscommunityn just för att ping är så viktigt och 
ingen vill förlora på grund av det. 
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Ett spel som kräver låg ping och vill slå igenom globalt har idag svårt, men det börjar bli lättare. 
Att kunna möta spelare från alla delar av världen är viktigt och om det inte är på lika villkor så 
kommer det inte bli bra matcher. Haller berättar om hur det såg ut för honom under den tiden han 
spelade Team Fortress Classic. 
 

“For instance back in the heyday of Counter-Strike and back in the heyday of 
Team fortress classic [...] most of my players were on the east coast so we had 
an east coast server. Obviously as an east coast team, if we tried to play a team 
from; say Japan, you know they are gonna get like 300 ping on an east coast 
server and we are gonna have a huge advantage. Well those advantages are 
beginning to go away as now you can watch a US team compete against a 
European team with under 200 latency. [...]” 

 

4.4 Spelarbas & kultur 
Haller menar att turneringar och events ska skapas för att hålla kvar och engagera spelare samt 
utsätta spelare för spel de vanligtvis inte skulle komma i kontakt med. Spelarna behöver 
turneringar för att tävla mot andra spelare på samma nivå för att utvecklas och komma till nästa 
steg i sin utveckling. Turneringar ska även bidra till att skapa större spelarbaser. Haller förklarar 
att spelarbasen inte behöver vara så stor för att avgöra ifall ett spel är tävlingsinriktat. En stor 
spelarbas kan bidra till många tävlande spelare. 
 

“It’s just a natural fact, the more players, the more competitors.” 
 
Han förklarade även hur spel som Counter-Strike och StarCraft har överlevt så länge. Detta var på 
grund av att spelarna själva drev fram spelet till en e-sport och skapade turneringar, men att detta 
inte skulle fungera idag eftersom ingen vill göra någonting gratis. 
 

“Everything was fostered by its own community, not by a company and I think 
that’s why these games (Counter-Strike and StarCraft) were so successful, 
especially Counter-Strike because they had players who actually cared about 
their game and were willing to do whatever it took, with no money coming in 
to them to make sure things were successful, and unfortunately in today’s 
economy and today’s world everybody wants to get paid to do anything they 
do, nobody is doing anything for free anymore.” 

 
Vi frågade om vad Haller ansåg om att spelare och kommentatorer kan bli klassade som kändisar 
idag inom e-sport. 
 

“I think that big names are important for e-sports. I mean I don’t think it’s 
necessary for them to survive but it certainly does help when you know a player 
has that kind of fan base. It helps motivate them to continue to do what they are 
doing, to continue to compete. It also, you know, works for them when they are 
able to get their own sponsors, you know, like Idra doing stuff with Hyperx 
with Kingston.” (Vad Haller syftar på här är att IdrA i syfte som professionell 
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StarCraft 2 spelare gjorde reklam för Kingston Hyperx under 2011. Detta 
gjorde han genom att vara med i reklamfilmer27 28 och kommentera StarCraft 2 
matcher där Kingston Hyperx stod som sponsor29) 

 
Johan Sundstein, en av världens bästa Heroes of Newerth spelare, tyckte att kändisskap gynnar e-
sporten genom att skapa tittare. Ju fler som tittar och spelar gör att spelare kan livnära sig på det, 
vilket tar e-sport till en ny nivå. 
 
Silas Mulundo anser att StarCraft blev ett så lyckat spel genom sin community. Stora spel med 
stora spelarbaser kommer att klara sig bättre än spel med små spelarbaser. Om spelare inte kan 
livnära sig på att utöva e-sporten som de kan inom StarCraft, så måste de ha jobb eller gå i skolan. 
Detta gör att de kanske behöver sluta spela en dag. När de bra spelarna slutar så kommer 
kvaliteten på spelarbasen att sjunka ifall den är liten. Om spelarbasen är stor så håller den sig på 
en hög nivå och kan fortsätta att utvecklas. 
 
Ilves och Magnusson nämner de stora kulturella skillnaderna mellan traditionell sport och e-sport. 
Den största skillnaden är att e-sport utvecklas snabbt och ofta, medan traditionell sport som 
fotboll inte har förändrats. Det e-sportspelet som funnits längst har funnits i tio-femton år. Ilves 
tror inte att det finns spel som spelas i hundra år framöver och utvecklas till en folksport. Detta är 
dock någonting som både Ilves och Magnusson tror kan komma i framtiden, då e-sport blir mer 
och mer vanligt. 

5. Analys 
Vår analys utgår från de tre huvuddelarna i Klines three circuits of interactivity som vi modifierat. 
Den data vi samlat in från informanterna delas in under de tre kategorierna som ingår i modellen; 
Marketing, Culture och Technology. 
 

5.1 Marketing 
Under våra intervjuer framgick det tydligt att marknadsföring är en viktig faktor för att ett spel ska 
utvecklas till en e-sport. Enligt Haller är pengar i dagsläget den drivande faktorn. Ingen vill göra 
någonting gratis och spelföretagen måste tjäna in de pengar de spenderar för att utveckla och 
marknadsföra spelen. Enligt Ilves och Magnusson är pengar den grundläggande faktorn till att 
spel överhuvudtaget blir gjorda och avgör hur spelen utvecklas. Å ena sidan så är pengar och 
marknadsföring en väldigt stor del i utvecklingen till att spel bli e-sporter, men som tidigare 
nämnt så kan spel lyckas bli e-sporter utan stora finansiella tillgångar och utan marknadsföring. I 
de fallen är det enbart utformningen av spelet som avgjort om det blivit till en e-sport. 
 
Haller berättar hur viktigt det är att företagen stödjer spelarna och spelcommunityn, men för att 
företagen ska kunna göra detta krävs pengar. Genom marknadsföring kan företagen nå ut till nya 
potentiella spelare de kan tjäna pengar på, vilket gör marknadsföring till en viktig del av e-
                                                           
27YouTube (2011) This is Kingston HyperX - Episode 3 (EG IdrA keep it running) Hämtad: 2012-01-06 
28YouTube (2011) This is Kingston HyperX - Episode 5 (EG IdrA HR Director) Hämtad: 2012-01-06 
29YouTube (2011) Kingston HyperX Pro Tip: EG.IdrA vs. Liquid`HuK  Hämtad: 2012-01-06 
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sporten. Företagen måste gå med vinst för att kunna vidareutveckla och underhålla spelen, går inte 
företagen med vinst kommer spelen försvinna och därmed kommer även e-sporten att försvinna. 
 
Inom traditionell sport är det inte vanligt att duktiga idrottare tävlar professionellt inom flera olika 
sporter. Detta kan vara en stor skillnad mellan e-sport och traditionell sport då professionella 
spelare inom e-sport växlar mellan olika e-sportspel. Sundstein säger att han skulle kunna spela 
vilket spel han vill och troligtvis bli bra på det. Thiborg nämner i sin text: 
 

“Vilka förmågor krävs för att bli en duktig e-sportare? Inom forskningen nämns 
bland annat förmågor som snabba reflexer, bra öga-hand-koordination, att 
snabbt ta in och bearbeta information, fingerfärdighet och god koncentration.” 

 
Oavsett vilken typ av e-sportspel man utövar så tränas dessa förmågor. Detta gör att professionella 
spelare lättare kan växla mellan olika e-sporter. De professionella spelare som byter e-sport byter 
dock ofta till en e-sport inom samma spelgenre eftersom spelen liknar varandra på en mängd sätt. 
Detta medför att de behöver träna mindre för att bli duktiga inom den nya e-sporten. Detta kan 
tyda på att olika förmågor och olika viktiga inom olika spelgenrer. 
 
Detta kan vara en av orsakerna till att spelutvecklare, trots det att ett spel bör spelas under en 
längre tid för att hinna etablera sig som e-sport, släpper nya spel och uppdateringar så pass ofta. 
De vet att spelarna har kunskap från tidigare spel och snabbt kan anpassa sig till det nya spelet. 
 
Företag sponsrar och marknadsför spelare och lag. Sponsorföretagen försöker marknadsföra sitt 
företag och sina spelare för att öka sina vinster. Sponsorföretagen tjänar pengar genom de vinster 
deras spelare drar in men de tjänar även pengar på deras hemsidor, streams och försäljning av 
produkter. Sponsorföretagens marknadsföring är beroende av sina spelare. Ju bättre deras spelare 
och lag presterar, ju fler kommer se deras streams, besöka deras hemsidor och köpa deras 
produkter vilket resulterar i större vinster. 
 
Spelarna är i sin tur beroende av sponsorföretagen som ger spelarna ekonomiskt stöd och därmed 
möjligheten att fokusera på sitt spelande på heltid. Sponsorföretagen ger spelarna möjligheten att 
leva på sitt spelande vilket resulterar i att spelen får fler duktigare spelare som kan ägna mer tid åt 
att träna och tävla. 
 
Även spelutvecklarna tjänar på att deras spel blivit en e-sport med sponsorer och professionella 
spelare. Spelen spelas generellt under en längre tidsperiod och spelet får marknadsföring genom 
att de spelas på stora turneringar men även genom en spelet får en engagerad spelarbas. 
 
Detta gynnar e-sporten som helhet, alltså spelare, sponsorer samt spelutvecklare. 
 

”It all goes full circle”, som Haller uttrycker sig. 
 
Att professionella spelare vinner turneringar ger bra publicitet för e-sporten och för deras 
sponsorer. Johan Sundstein, professionell HoN-spelare, berättar i sin intervju att sponsorerna ger 
spelarna möjligheten att kunna fokusera på sin e-sporten och bli bättre utan att behöva livnära sig 
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på andra jobb eller skolarbeten. De professionella spelarna gynnas genom att företagen tjänar 
pengar. 
 
Utvecklarna av spelet Bloodline Champions är ett av många spelföretag som vill öka sin 
marknadsföring för att locka fler spelare till spelet men har inte de pengar som krävs. 
 

Magnusson: ”Det kostar ju mycket pengar om man vill komma dit(ut och visa 
upp sig i media) [...] Så har du pengar så kan du säkert komma dit du vill 
egentligen.” 

 
Marknadsföring kan även ha en negativ inverkan då företag vill att deras spel ska dominera en 
viss spelgenre inom e-sport. Spelutvecklarna Riot Games, skaparna av League of Legends gick, 
(som tidigare nämnt av Haller) in med stora summor pengar för att köpa ut konkurenter ur IPL. 
Detta leder till att spelare som vill tjäna pengar på ett av de spel som konkurrerar med League of 
Legends inte kommer kunna delta i den turneringen. Det är inte längre spelarna som har 
kontrollen, utan spelarna ägs av företagen och företagen äger även turneringarna. 

5.1.1 Turneringar och marknadsföring 
Företag kan idag köpa in sig i turneringar genom att betala större summor förklarar Haller. De går 
ut med stora prispengar för att locka spelare och för att få både sitt namn och sin turnering extra 
uppmärksammade. S2 Games, skaparna av Heroes of Newerth synsätt på turneringar handlar inte 
om att de ger ut pengar och försöker att få tillbaka dem genom att spelarna köper spelet direkt, 
utan det handlar om att fler spelare blir engagerade i spelet. Därmed kan de tjäna pengar på nya 
avatarer som säljs genom spelet. Liknande åsikter kan gälla för andra spelföretag som baserar sina 
inkomster på försäljning i spelet men att spelet i sig är gratis. Det är inte troligt att spelare som 
besöker DreamHack kommer köpa spelet under turneringens gång, men efter att ha sett intressanta 
turneringar eller tittar på replays på YouTube så lär de att engagera sig och spela spelet. 
 
Det faktum att spel som Bloodline Champions, Heroes of Newerth och League of Legends alla är 
gratis att ladda hem och spela, kan påvisa att det är viktigare att ha en stor spelarbas som gör 
mindre transaktioner under en längre tid, än att spelarna köper spelet en gång till ett högt pris. 
 
Turneringar är en grundläggande faktor för att ett spel ska anses som en e-sport. Möjligheten att få 
prestera till sitt yttersta mot spelare på samma nivå är det som utvecklar spelarna. Enligt Haller så 
går även spelarna dit pengarna finns. Vill de kunna livnära sig på att spela så måste de kunna 
vinna stora summor i de turneringar de deltar i. Mulundo berättade under intervjun att stora 
turneringar med stora prissummor behövs för att göra e-sporten till en riktig sport. 
 
En mindre, mer avskalad version av turneringar finns även som spelfunktioner i spel som Street 
Fighter 430 och Bloodline Champions. Där skapas turneringarna virtuellt via internet och sköts 
automatiskt, till skillnad från stora event som DreamHack eller WCG. Detta är till för att låta 
spelare utvecklas genom att möta lika bra eller bättre motstånd.  Detta för att kunna ta deras 
tävlingsinriktade spelande till en ny nivå. Sundstein nämner dock att LAN-turneringar är det 

                                                           
30Street Fighter IV. (2008). Capcom 
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viktigaste för honom som spelare. Där kan han möta andra på samma villkor utan lagg eller andra 
faktorer som avgör matcherna. 
 
Turneringar är även en plats och ett tillfälle för andra spelare att komma i kontakt med nya spel 
och få se sina idoler live. Någonting som utvecklar e-sporten och får spelen att växa. 

5.1.2 Streams och marknadsföring 
Sponsorer sänder fler och fler livestreams från deras spelare. På twitch.tv31 finns det livestreams 
från hela världen och det sänds streams dygnet runt i alla möjliga olika spel och spel genrer.  
Enligt Haller och Mulundo så fungerar livestreams som en bro mellan våra kontinenter och de för 
spelare närmare varandra. Detta har även blivit möjligt på senare tid genom att bandbredden blivit 
stegvis bättre världen över, samt att spelarna själva börjar få så bra datorer att de kan sända 
streams från sin dator medans de sitter och spelar. 
 
Marknadsföringsvärdet hos streams är även tydlig när vi tittar på funktioner i spel som DOTA 2, 
StarCraft 2 och Heroes of Newerth där det finns funktioner direkt i spelen för att titta på andra 
matcher Live eller repriser. 
 
Haller berättar även om en kommande funktion i Heroes of Newerth,  där en duktig spelare kan 
agera mentor för en mindre bra spelare. Detta görs genom att den mindre bra spelaren tillåter 
mentorn att titta på matchen live, mentorn kan då ge feedback till den mindre bra spelaren. 
Möjligheterna med streams och hur de kommer att påverka e-sporten verkar bara ha börjat. 
Många streams börjar även ha annonser och reklamavbrott där spelarna själva får en summa som 
är direkt kopplad till hur många det är som tittar, likt reklamavbrott i TV. 

5.1.3 Sponsrade lag och spelare 
Sundstein berättar hur han kunnat fokusera på spelandet sedan han blev sponsrad. Spelare som får 
betalda resor till turneringar och som får lön för att spela kommer att utvecklas snabbare i och 
med att de får möjligheten att delta i många turneringar. De kan då tävla mot professionella 
spelare från andra länder som de annars inte skulle haft möjligheten att spela mot. Haller berättar 
hur duktiga spelare måste möta spelare från andra delar i världen för att utvecklas. Mulundo 
förklarar även i sin intervju att spelarens utveckling är beroende av vilka man möter. 
 
Pressen över att behöva spela bra och vinna i tävlingssammanhang för att behålla sina sponsorer 
är också viktigt för spelares prestationer. Sundstein presterar bättre i pressade situationer och att 
spela med vetskapen om att du kan vara utan jobb om du inte vinner matcher efter en svacka är 
minst sagt ett incitament för att prestera bättre. Anledningen till att företag vill att spelarna vinner 
är dels för att de måste kunna få in pengar och stärka sitt varumärke. 

5.2 Culture 
Att ha en kultur som växer fram med e-sport kan ses som en av de viktigaste faktorerna för att e-
sport ska lyckas. E-sport är relativt nytt och de flesta som är involverade inom e-sport är 
ungdomar. Intresset för e-sport växer hela tiden och förhoppningar finns att det i framtiden blir 
lika populärt som traditionell sport men det kommer dröja ifall vi lyssnar på Ilves och Strandell. 

                                                           
31Twitch.tv 



21 
 

 
Sydkorea och Japan är två pionjärer för kulturell acceptans av e-sport. De sänder e-sport på 
nationell TV och deras spelare är hyllade världen över och tjänar miljontals kronor. De har även 
väldigt många skickliga spelare vilket kan bero på det stora antal spelare som utövar e-sport samt 
att den generella skicklighets nivån är hög hos spelarbasen. Mulundo förklarar hur en stor 
spelarbas kan generera många duktiga spelare och när många är duktiga så gynnar det alla. Det är 
svårt för en e-sport att tappa kvalitet på spelarna ifall många är duktiga. Ifall endast ett fåtal 
spelare är duktiga och slutar spela kommer det att påverka spelarbasen och kvaliteten på den. 
 
Sverige ligger inte långt bakom i den kulturella acceptansen. Antalet spelare växer hela tiden, fler 
ser på livestreams, Aftonbladet och Expressen skriver om spel och e-sport. Fenomen som Barcraft 
börjar träda fram där de i Stockholm arrangerar barkvällar då de visar StarCraft 2 matcher istället 
för traditionell sport. 

5.2.1 Turneringar och kultur 
Turneringar inom e-sport har inte samma kulturella påverkan idag som till exempel fotbolls EM 
eller VM. Samtidigt säger Haller hur viktigt det är med turneringar för spridningen av e-sport, 
stora som små. Ju fler personer som spelar dataspel och ju fler personer som tittar desto mer 
kommer media och omvärlden att beröras av stora event som DreamHack, NASL och WCG där 
turneringar med e-sportspel är det viktigaste för besökare och tittare. 
 
Detta är några citat från chefen av e-sport på DreamHack. 

 
“E-sports has gone from being a marginal youth culture to become a spectator 
sport just as traditional sports, where the practitioners are role models and idols. 
The fact that Aftonbladet will broadcast the tournament live is a receipt on the 
fact that there is a huge demand for e-sports in Sweden right now, says Tomas 
Hermansson, Head of e-sports at DreamHack.”32 
 
“The line-up of players in Stockholm cannot be better and having world stars as 
Boxer, MC and Jinro on site is a milestone for DreamHack. This is a 
confirmation of Sweden as one of the leading e-sport nations in the world right 
now, says Hermansson.”33 

 
SVT play har sedan några år tillbaka börjat sända livestreams och reportage från DreamHack som 
public service vilket är ännu en milstolpe för e-sport och turneringar. 
 
Det finns klara tendenser att e-sport har jämlika tävlingsförutsättningar i framförallt LAN-format. 
Online är det fortfarande ojämnt och att inte alla kan delta på LAN turneringar eller har all 
utrustning för att vara med och spela. Danielsson påpekar även att detta gäller för sporter som golf 
och ishockey som båda kräver dyr utrustning och förhållanden som inte gör det helt jämlikt. 

                                                           
32DreamHack (2011) Aftonbladet livesänder! Hämtad 2011-01-06 
33DreamHack (2011) Aftonbladet livesänder! Hämtad 2011-01-06 
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5.2.2 Streams och kultur 
Som nämnt tidigare så börjar streams bli en stor del av e-sporten och tittandet i sig gör att 
sponsorer, företagen bakom streamsen och spelare tjänar pengar på att sända dem via internet 
genom att de har annonser på sina streams. Ifall vi tittar in på TeamLiquids hemsida34 kan vi se 
många streams av spelare där tusentals personer tittar dagligen. Dessa siffror kan även öka till 
100 000 eller 1,7 miljoner35 i vissa fall när det kommer till finalerna i spel som League of legends 
och StarCraft 2. 
 
De kulturella skillnaderna minskar även med globala streams. Det finns flertalet Asiatiska spelare 
som uppmärksammas i USA och Europa och tvärtom. Detta gör att spelare tittar på streams som 
sänds från över hela världen och de kommer i kontakt med och samtidigt kan de se taktiker och 
spelstilar som de inte tidigare sett. 

5.2.3 Kommentatorer och repriser 
Spelare blir bättre och utvecklas bättre genom att möta likvärdigt motstånd och ta sig vidare upp i 
skicklighetsnivå. Repriser och streams med kommentatorer kan vara en bidragande faktor för e-
sportens utveckling, e-sportens tillväxt men även för spelares utveckling. Att se andra spelare 
spela matcher och analysera dem kan vara till stor hjälp för att snabba på sin utveckling. I texten 
Exploring E-sports: A Case Study of Gameplay in Counter-Strike beskriver de detta på följande 
sätt: 

“[...] In addition to playing with and learning from better players on public 
servers, inexperienced players also learn from watching recorded matches 
between experienced teams. National and international E-sports events like 
WCG are naturally also considered good opportunities to learn from better 
players.” 

 
Med antalet livestreams som kommer upp och antalet repriser som sparas så har en ny sort av 
spelkommentatorer trätt fram. De flesta är vana att se kommentatorer sitta vid en fotbollsarena 
eller där matcherna spelas för att kommentera live men detta är inte fallet för de som kommenterar 
spel. Vi har sidor som Honcast.com36 och day9.tv37 och massor med kommentatorer via 
YouTubekanaler som blir mer och mer populära. StarCraft 2 ett av de största spelen på Youtube 
idag på grund av antalet spelare och antalet matcher som spelas. Det finns oerhört mycket att lära 
och underhållningsvärdet är stort på dessa streams vilket gör dem attraktiva för spelare. 
 
Kommentatorerna agerar även som experter. De analyserar ofta matcherna de sänder kring vad 
som gick fel eller hur matchen kommer att sluta genom deras kunskap som kommentatorer. På 
deras kanaler på Youtube kan det även finnas filmer som endast är skapta för att instruera sämre 
spelare hur de kan bli bättre eller vad man bör tänka på som spelare i olika situationer. Allt för att 
främja spelarbasen men samtidigt öka sitt värde som kommentator. De kommentatorer som har 
flest följare på sina kanaler har störst chans att bli inbjudna till stora events. 
 
Det inte går att läsa sig till hur man vinner alla matcher men det kan vara nyttigt att se hur 
                                                           
34http://www.teamliquid.net/ 
35Rakaka (2011) $5 000 000 Hämtad 2011-01-06 
36http://honcast.com/ 
37http://day9.tv/ 

http://www.teamliquid.net/
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professionella spelare hanterar situationer eller hur matcher brukar se ut för andra spelare men 
även utöva taktikerna själva. Även profssen tittar på sina repriser för att se vad de gjorde för fel 
under matcher de förlorar och även matcher de vunnit. På Shoryuken.com38 och 
tekkenzaibatsu.com39 finns det forum där spelare lägger upp matcher de spelat och ber om tips 
och förslag på vad de kan göra bättre. Där svarar ofta bra spelare och kommer med kommentarer 
på sådant de inte tänker på när de spelar själva. Detta gör att spelare kan bli bättre snabbare 
genom coaching från andra spelare och samtidigt skapar den stabila spelarbasen våra informanter 
talar om. 

5.2.4 Professionella spelare 
När vi ställde frågan till Sundstein om hur han såg på kändisskapet och att han kan bli sedd som 
en kändis så svarade han undvikande att han inte ser sig på det sättet, han bara spelar. Men faktum 
är att många professionella spelare ses som kändisar idag och deras inflytande på resten av 
spelarbasen är viktig för att e-sporten ska utvecklas och bli bättre. Nya stora spelare med nya 
taktiker eller spelstilar kan påverka hur resten av spelarna spelar. Proffsen måste kunna vinna över 
dem så de tänker ut de bästa taktikerna mot dem och deras fans försöker efterlikna. 
 
Att spelare blir kändisar kan inte ses som en egenskap som spelutvecklare ska tänka på när de 
utvecklar spelet men kan ses som en oundviklig faktor ifall spelarbasen blir stor. Världskända 
spelare kan man inte räkna med innan man lanserar ett spel men samtidigt måste företagen kunna 
värna om proffsen och deras livsstil. Spel som StarCraft 2 kanske har det lättare i detta fall 
eftersom Blizzard Entertainment hade så stor framgång med föregångaren StarCraft: Brood War40 
medans det är svårare för spel som Bloodline Champions. Ifall en spelare aldrig kommer kunna 
tävla på en turnering, uppmärksammas och livnära sig på spelet så kommer spelarnivån att stanna 
kvar eller sjunka genom att de går vidare till ett annat spel. Enligt Sundstein så kan han tänka sig 
att gå vidare till andra spel ifall det behövs och han anser sig själv att vara duktig på fler än bara 
ett spel vilket kan stämma in på andra gamers. 
 
Spelare tenderar att specialisera sig menar Danielsson. Det är väldigt få utövare av e-sport som 
lyckats etablera sig inom flera spel samtidigt, men ifall vi lyssnar på Sundstein så kan de byta spel 
ifall de känner för det. Det finns flera exempel på Warcraft III spelare som gått över till StarCraft 
2 efter att det släptes. 

5.3 Technology 
När vi tänker på den tekniska delen så ser vi det som teknik som kan hjälpa eller förstöra för 
spelarna när de utövar e-sporten. 
 
Teknik är inte någonting som spelutvecklare eller spelare alltid har kontroll över. Däremot är det 
oundvikligt att när spelutvecklare ger ut t ex FPS, RTS eller fighting spel så kommer spelarna i 
egenskap av konsumenter att vara de som avgör vilken form av teknik som tas fram. Detta kan 
röra sig om vilken typ av grafik spelarna vill spendera sina pengar för eller vilken hårdvara de vill 
ha för att bättre kunna spela spelet. I dagens läge går det även att sätta mer press på faktorer som 
bandbredd och datorprestanda när de utvecklar spel. Som Haller förklarar så förbättras 
                                                           
38http://shoryuken.com/ 
39http://www.tekkenzaibatsu.com/ 
40StarCraft: Brood War. (1998). Blizzard Entertainment 
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bandbredden världen över och snart kommer vi kunna ha onlineturneringar utan att de påverkas av 
lagg. 
 
Det är även viktigt att spelet är grafiskt tilltalande säger Haller och Sundstein. Att titta på samma 
spel hela tiden gör att spelare tröttnar och speciellt när grafiken är utdaterad. Mulundo tycker även 
att e-sport ska vara roligt att titta på vilket kan betyda att grafiken inte behöver vara detaljerad 
eller högupplöst men tydlig att följa och inte för rörig i snabba situationer. Ifall publiken inte 
hänger med så kan de sluta titta vilket kommer skada e-sporten. Detta är en av anledningarna till 
att World of Warcraft Arena lämnat och Bloodline Champions börjar lämna e-sportscenen som 
Haller nämner i sin intervju. 
 
För att nämna exempel på negativa aspekter med teknik som kan göra det svårt för spelarna att 
utöva e-sporten så har vi bildskärmar inom fightingspel och FPS. När Counter-Strike först 
spelades så fanns det endast CRT skärmar eller så kallade tjockskärmar att spela med. Dessa 
skärmar gav ut 100 FPS (Frames per second) och när TFT skärmarna kom, även kallade 
plattskärmar, så kunde de endast ge ut runt 60 FPS. Detta var märkbart för spelarna vilket gjorde 
att den nya tekniken inte borde användas på turneringar vilket det gjordes. Eftersom företag vill få 
ut sina nya skärmar och sälja dem så var det TFT skärmar som började användas vilket gjorde att 
spelarna inte kunde prestera till max. Hemma hade de CRT skärmar vilket de var vana vid och att 
spela en turnering på TFT skärmar blev en stor omställning. 
 
En annan aspekt av skärmarna är så kallade frame losses. Detta är när skärmen inte uppdaterar 
tillräckligt med bilder och det kallas därför att de tappar bilder. I fightingspel kan det handla om 
skillnader på 1-2 frames vilket är 1-2/60 sekund under en fight vilket gör att ifall skärmen inte 
uppdaterar dessa frames så förlorar spelarna sitt tillfälle att vinna, allt på grund av tekniken.  
Det är inte bara skärmar som kan avgöra skillnader. Även konsoler kan försämra kvaliteten av 
spelandet och spel som Tekken 6 spelas bättre på Playstation 3 jämfört med Xbox 360. Motsatsen 
gäller för spelen Street fighter 4 och Marvel vs Capcom 3 där Xbox 360 är bättre att spela på41. 

5.3.1 Streams som teknologi 
Spelutvecklarna har uppmärksammat behovet av stream och det blir vanligare att streamsen 
integreras direkt i spelet. Detta kan ses i DOTA2 då de finns möjlighet att streama matcher direkt i 
spelet när det befinner sig i beta-stadiet. 
 
Haller berättar om andra funktioner som livestreaming kan erbjuda. Ett av dessa är mentorskap för 
spelare då en bättre spelare kan få gå in i matcher och hjälpa en annan spelare att spela bättre. 
Detta gör han genom att se det som spelaren ser och den bättre spelaren kan därför påpeka 
eventuella fel eller tipsa om tekniker. 

5.3.2 Hårdvara 
I tävlingsinriktade spel är det viktigt att alla spelar på samma villkor, och då spelar hårdvaran en 
stor roll. Att ha bra FPS (Frames Per Second) är viktigt i alla tävlingsinriktade spel. Har man låg 
FPS blir spelen svårspelade och känns långsamma och spelaren hamnar direkt i underläge mot en 

                                                           
41YouTube (2011) SSFIV input lag PS3 vs XBOX 360 Hämtad 2011-01-06 
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spelare som använder bra hårdvara och har hög FPS. Ifall ens dator inte presterar till 100 % under 
en match kommer det att märkas under de avgörande momenten. I motorsport är förarnas fordon 
en grundläggande och vital del för sporten, samma gäller hårdvaran för e-sport. 
 
N0tail berättar i intervjun att han föredrar LAN-tuneringar då alla spelare använder samma 
hårdvara samt att alla har samma MS (fördröjning) vilket gör att alla spelarna får samma villkor 
Han anser att det är på LAN – turneringar man kan avgöra vilka lag och spelare som är bäst. 
 
Detta leder oss in på nätverket som är en viktig del för e-sport, som förutom gör det möjligt för 
spelare att möta varandra när som helst så hjälper det att knyta ihop våra världsdelar, berättar Phil 
i sin intervju. MS eller latency på engelska är fördröjning i spelet när man spelar på internet. Ifall 
spelarna sitter på LAN eller spelar på samma konsol är det 0 i MS medans i onlinespel som 
Counter-Strike eller Heroes of Newerth har spelarna kanske runt 10-50 MS med en bra 
uppkoppling till skillnad från 250-300 MS med en sämre uppkoppling eller när servern är längre 
bort från en själv. I Sverige har vi bra möjlighet till snabb uppkoppling och många hushåll har 
eller börjar att få fiber hemma vilket gör att vi kan spela mot de flesta i världen utan att beröras till 
stor del av fördröjningar i spelet. Detta kan vara en anledning till att e-sport är stort i Sverige. 
 
Låg MS eller latency gör det möjligt för spelarna att mötas från världen över och när 
infrastrukturen växer i världens länder så blir skillnaden mellan att spela mot någon bredvid dig 
eller från andra sidan jordklotet mycket mindre. Tidigare har det inte funnits möjlighet för lag som 
befinner sig i Europa att möta andra lag från t ex USA eller Asien berättar Phil. Skillnaden var 
även för stor i MS vilket spelare inte kan acceptera eftersom det lag som har längre MS kommer 
att kunna reagera snabbare och därmed ha ett övertag. 
 
Inom fightingspel så har spelarna ofta arkadstickor vilket är som kontrollen på en arkadmaskin. 
Dessa är bra lämpade att spela just 2D och 3D fightingspel med eftersom spelaren får bra kontroll 
över sin karaktär samt så är spelen utvecklade för att spelas på arkadmaskin eftersom utgivarnas 
största kunder är arkadhallar i länder som Japan och Sydkorea. 

5.3.3 Mjukvara 
World of Warcraft är det spel där addons, ett tredjeparts program som ändrar innehållet i spelet 
grafiskt, förekommer som varit en e-sport. Spel som Counter-Strike och Heroes of Neweth har 
haft mjukvara för kommentatorer för att underlätta deras arbete och för att göra spelet till en 
publiksport. 

Addons i wow var troligtvis en av de anledningarna att det inte lyckades som en e-sport ifall vi tar 
in de aspekter vi fått fram om kompetativitet och jämna matcher. När spelarna blir vana vid hur de 
ska trycka på knapparna och så ändras allt helt och hållet inför en turnering så tappar bra spelare 
skicklighet. Grafiskt UI i wow är en stor del av spelandet och addons har kommit så långt att det 
går att ändra UI nästan hur man vill och de blir vana med att spelet ser ut som de själva vill vilket 
inte går på turneringar. Addons har även förmågan att varna spelarna för faror som de normalt sett 
inte skulle bli varnade för vilket skapar en obalans mellan spelare som spelar med dem och de 
som spelat utan. 
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När det kommer till turneringar kan vi anse att addons kan bli ett problem för företagen. Som Phil 
nämner så måste företag kunna gå in och sätta reglerna för sina spel vilket blir mycket svårt när de 
ger ut så pass stor frihet som idag finns i World of Warcraft. När ett spel inte stödjer spelarnas 
spelstil så kommer det att påverka möjligheten att blir en bra e-sport. 

6. Slutsatser 

Modell och teori 
Genom att använda vår modifierade version av Klines modell Three Circuits of interactivity 
kunde vi analysera vår kvalitativa data utifrån de tre cirklarna technology, culture och marketing. 
Genom att analysera datan utifrån de tre cirklarna fick vi en bättre förståelse för e-sport som 
helhet och detta hjälpte oss att hitta de faktorer som gör att ett spel utvecklas till en e-sport. 

Fyra delar av en e-sport 
I sammanställningen av intervjuerna kunde vi se fyra tydliga teman som kom upp under de flesta 
intervjuerna, som tydligt påverkar om ett spel blir en e-sport eller inte. Dessa teman var: 

• Tävlingsinriktning 
• Företag och marknadsföring 
• Teknik 
• Spelarbas 

 
Tävlingsinriktning 
Ett spel som har för stora obalanser är inte tävlingsinriktat. Att matcherna spelas på lika villkor 
och kräver skicklighet, gör att fler blir intresserade av spelen och fler vill titta på dem. Detta gäller 
även traditionella sporter som exempelvis fotboll. Semifinaler och finaler i stora turneringar har 
ofta jämna matcher eftersom båda lagen tagit sig långt upp i turneringen och tittarantalet 
reflekteras av detta. En slutsats vi drar är att ett spel inte får ha slumpmässiga faktorer till varför 
man vinner, om man vill att spelet ska bli en e-sport. Det måste ske på lika villkor och vara 
tävlingsinriktade. 

Vad är det då som tar ett spel vidare från att vara ett spel som är tävlingsinriktat till att bli en e-
sport? Det är närmast omöjligt att peka på ett fåtal faktorer och säga att det är dessa punkter som 
gör ett spel till en e-sport. Vad vi däremot kan se är några tydliga faktorer som finns hos de flesta 
populära e-sporterna idag. 

E-sport förändras i och med att det kommer nya spel. Som Phil the thrill uttrycker sig så bör ett 
spel finnas ute länge och spelas ett tag innan det blir en etablerad e-sport. Det tar ett tag för 
spelarna att lära sig spelet och bli duktiga. E-sport liknar traditionell sport, exempelvis friidrott, på 
så sätt att de tävlande blir bättre och bättre desto längre sporten har funnits. Världsrekorden i 
100meter häck är inte satta för 30-40 år sedan, utan nya rekord sätts hela tiden. Idrottarna 
förbättras i takt med sporten. På samma sätt utvecklas alltså e-sport. Desto längre spelen har 
spelats, desto bättre blir spelarna och på så sätt utvecklas e-sport. Genom att e-sporten utvecklas, 
så utvecklas spelarna och på samma gång så ökar publiken. 



27 
 

En del av tävlingsinriktningen är att man vill vinna genom att vara bäst på det man gör. Man vill 
visa upp vad man kan i turneringar och man vill gärna tjäna pengar på sitt spelande. För att få en 
bra tävlingsinriktning behövs även publik och som sagt, turneringar.  
 

Företag och marknadsföring 
Pengar är en avgörande faktor för spelens skapande, dess utveckling, dess marknadsföring, 
sponsring av spelarna och skapandet av turneringar. Alla dessa saker pengar möjliggör, leder till 
att spelarbasen blir stor vilket gör att många vill titta på spelet. Att många vill titta på när spelare 
spelar spelet är också ett krav för att ett spel ska kunna bli en e-sport. Ifall inte StarCraft 2 var så 
populärt skulle vi inte ha fenomen som Barcraft i Stockholm och livestreams skulle inte vara lika 
utvecklade som de är idag. 

Vi kan dra slutsatsen att höga prissummor ökar intresset för e-sport. Samtidigt behöver inte pengar 
skapa ett bra e-sportspel. Ett e-sportspel kan starta som ett litet spel med liten budget. Blir spelet 
då omtyckt och får en stor spelarbas, så kan det bli en e-sport iallafall. Ifall vi tittar på Counter-
Strike och DOTA så skapades de som små mods till Half-Life och Warcraft 3 men blev oerhört 
populära. DOTA kunde till en början inte tjäna pengar eftersom det skapades i Blizzard 
Entertainments spelmotor för Warcraft 3. Det kan även vara en faktor till varför de skapat DOTA 
2 till Steam som gör att spelutvecklarna kan få betalt för sitt arbete. 

E-sportscenen var till en början helt skapad av spelare med ligor som CAAL och Gotfrag samt på 
vår Svenska Counter-Strike scen så fanns ligor som gamers.nu. Detta visar på att det inte behöver 
finnas stora företag med finansiering som skapar turneringar eller ligor, men det är uppenbart att 
det hjälper enormt i dagens e-sportspelande. 

Spelet behöver spelas av rätt mängd spelare, med tillräckligt mycket drivkraft för att skapa detta 
själva. Sedan kommer företagen in då det finns pengar att tjäna på spelare. Företag som fnatic42 
skulle inte blivit det de är idag, om det inte fanns pengar att tjäna på e-sport. 

Men detta betyder kanske inte att e-sport behöver lyckas genom företag. Vad vi kan se är att 
företag kan hjälpa spelare med finansiering. Detta kan skapa en bättre prestation hos spelarna, 
eftersom de kan fokusera på e-sporten som karriär. De kan även skapa turneringar och öka 
prestationen hos spelare genom att de är vinstdrivande och deras intäkter stärks av att ha många 
vinnande lag. Ifall vi tittar på en match mellan fnatic och LIONS e-sporting43 så vet vi att kvalitén 
på matchen kommer att vara hög och att många kommer att titta. 

Det går trots allt att dra slutsatsen att det är viktigt att företag förstår att de behöver marknadsföra 
sina spel för att få både spelare och publik. De bör anordna turneringar och det bör finnas 
prispengar att vinna. 

                                                           
42http://fnatic.com/ 
43http://lionsek.com/ 
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Teknik 
Något som blivit tydligt i denna undersökning är att tekniken är en avgörande faktor till varför 
spel bli e-sporter. Spelare vill ha bästa möjliga förutsättningar att kunna spela rättvist. 
Fördröjningar i spelet gör att spelare inte vill spela spelet, och spelet blir därför ingen e-sport. Ett 
spel måste ha låg ping, annars kan det inte bli en e-sport. På grund av att folk inte vill ha några 
fördröjningar i sitt spelande så är LAN-tuneringar att föredra.  
 
Ett spel bör inte ha några slumpmässiga faktorer som påverkar att man vinner eller inte. Det är 
endast skickligheten man vill mäta och det är det som spelar roll. 
 
Phil Haller (S2 Games) menar att skillnaderna finns i själva spelet, och att de är spelutvecklarna 
som avgör ifall de ska bli en e-sport eller inte. Möjligtvis kan det vara som Haller menar. Det är 
möjligt att det är speciella egenskaper hos själva spelet som är avgörande för att ett spel ska bli en 
e-sport. 
 
Danielsson finner det intressant att e-sport som är så olikt sport, kan anta en så sportliknande 
form. Han kan inte klart säga att e-sport är sport utifrån sin forskning, men utifrån Guttmanns 
teori så är det inte länge tills e-sport kan klassas som en ”vanlig” sport. Spelföretagen kan sponsra 
tillräckligt mycket turneringar för att hålla kvar spelare och göra spelet stort inom e-sport. Kanske 
är det tack vare dem som e-sporten har en chans att utvecklas? 

Spelarbas 
CoD-serien och WoW är två av de mest populära spelserierna som finns idag. De är baserade på 
att man ska utvecklas som spelare och vinna över andra spelare. Trots det spelas dessa två spel 
inte som e-sporter idag. Detta tyder på att det inte endast är populära spel som är e-sporter, utan 
det finns fler krav ett e-sportspel behöver uppfylla. 

Teknik, kultur och marknadsföring har ett syfte: Att nå ut och tilltala så många spelare som 
möjligt och skapa en stor spelarbas som engagerar sig länge för spelet. Med en stor spelarbas 
kommer bra spelare lyftas fram. Vi har sett hur spelare motiverar sig själva och andra runt om 
kring sig och skapar ligor när e-sporten slog igenom. 

Hur håller man då kvar spelarna? Jo det gäller att skapa ett balanserat, tävlingsinriktat spel med 
tilltalande grafik och Live-streams samt en community som stödjer spelet som en publiksport. 
Publiken vill se den bästa vinna eller förlora men inte på grund av tekniska problem eller fusk. 
Den bästa spelaren ska vinna och inom spelets regler. 

Vi har samtidigt spel som League of Legends som inte sägs vara tillräckligt balanserat eller 
utvecklat för att vara en e-sport. Skillnaden mellan spelare blir för stor ifall man möter en person 
som spelat mycket och är sämre på att spela än en bra spelare som spelat lite. Spelarbasen är bland 
det viktigaste då League of Legends har en förmåga att fånga in casualspelare och därigenom 
skapa en stor spelarbas, vilket resulterar i att många spelare vill tävla mot varandra och spelet har 
därför kunnat utvecklas till en e-sport. 
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Popularitet kan därför ses som en av de viktigaste delarna. Vi menar att popularitet genereras av 
lika villkor för att skapa en bra tävling, bra marknadsföring och finansiellt stöd för spelarna och 
kulturell acceptans. 

Sammanfattning 
Vi kan konstatera att de faktorer som påverkar att ett spel blir en e-sport är många. Det är möjligt att 
spelutvecklarna redan vet hur de ska bygga upp spelet från början för att skapa ett e-sportspel. Det är 
också tydligt att det är lättare att få spelet att bli en e-sport, om man har tillgång till finansiering och 
reklam. En viktig faktor för att spelet ska bli en e-sport grundas även i spelets tekniska förutsättningar. 
För spelare så är det viktigt att spelet sker på lika villkor och att det inte går att säga att det var 
slumpen som avgjorde matchen. Det är skickligheten hos spelarna som avgör matchen.  
 
Vi kan slutligen dra kopplingen mellan de tre cirklarna i vår teori. Tekniken ligger som grund för e-
sport och dess utveckling. Marknadsföringen möjliggörs av tekniken och möjliggör att e-sport kan bli 
ett kulturellt fenomen, precis som andra sporter. Tack vare marknadsföring kan spelutvecklarna tjäna 
pengar, och på så sätt utveckla nya e-sportspel. Tack vare kulturen och all publik runt om i världen, 
kan e-sport bli större och fler e-sportspel utvecklas. Skulle vi ta bort en av dessa cirklar, så skulle de 
andra inte kunna samverka på samma sätt. Endast de tre cirklarna tillsammans kan skapa en e-sport. 
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8. Bilagor 
Transkribering av intervju med Peter Ilves och Martin Magnusson 
Vad anser ni som utvecklar att er viktigaste roll är för att göra bloodline champions till en lyckad 
eSport? 

02:00 – Alla spelar sin roll i företaget om man säger så. Men designaspekter är alltid grundläggande, 
vad ska vi göra och hur ska vi göra? 

02:26 – ja men det är ju mycket med att jobba med som grafiker men även att jobba på att det ska se 
bra ut, det ska se tydligt ut. 

02:43 – Ilves, du sitter mycket med balansering så att säga för att när det är eSport ska det inte vara 
en klass som är bättre än alla andra jämt liksom. 

06:43 – nu jobbar vi mer på att få ner det lite att… ja… göra karaktärer, balansering och vi har det 
mesta vi vill på plats så vi ser lite på vad vårt Community vill ha. 

08:37 – Sen så kan det va… är du i en annan fas, som att du jobbar med en prototyp och ska sälja till 
en förläggare eller ska presentera någonting, ja då kanske det är jätteviktigt och ha jättefina buskar 
och träd för de ser det som är på skärmen. Om det ser häftigt ut så kanske de vill köpa din idé eller 
finansiera ditt projekt. 

09:13 – Vissa designlösningar då, det kan i många fall vara bättre å ta en sämre designlösning och 
man vet om det och det jätte-stretar emot att ta någonting som är sämre när man vet om det bara 
för att man vet att det kostar för mycket att göra en bra lösning. 

09:30 – man vill ha den bästa lösningen men det är inte alltid värt det. 

Känner ni någonsin att ni hämmar eSporten eller era idéer genom att ni måste tjäna pengar på det 

09:44 – Absolut. Det skulle jag säga är jättestort i alla, i hela spelbranschen. Det är väldigt fokuserat 
på att tjäna pengar å det är inte optimalt för spelarna jämt.  

09:56 – vi har ju en, vi, vi har en förläggare som styr marknadsföringen och den biten å vi har ju 
kommunikation med dem så de styr ju mycket av dem delarna av spelet och där behöver vi, vi måste 
komma överens med vad de vill göra med spelet och vad vi vill göra med spelet å de skiljer många 
gånger åt vad förläggarna och utvecklarna vill göra med spelet. Eh, så det är också en balansgång. 

Länder som tyskland och korea sänder eSport på nationell TV. Utveckling där, hur ser den ut mm. 

11:02 – jag tror att det kommer bli mer och mer. Jag tror att det kommer att komma mer och mer till 
Sverige också. Vi har ju sett att Aftonbladet har… bara dem har börjat med Starcraft 2 turneringar 
och det blev ju en riktig hit då de sände det första gången. De blev nog ganska överraskade över hur 
många viewers de fick på sin stream och de kör väl igen från Dreamhack va… 

11:20 – Även att de lagt in som ett helt avsnitt på Aftonbladet som bara handlar om spel liksom, det 
hade det inte förr.  
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11:25 – Tyskland ligger långt före oss fortfarande i Europa, det är helt klart det största men det 
kommer sprida sig mer och mer och Sverige ÄR ett stort eSportsland vi har mycket bra spelare. 

11:36 – Vi har ett eh… Socialdemokratiskt system som gör att spelarna kan spela väldigt mycket om 
man är arbetslös om man säger så. Vi har väldigt många spelare som inte behöver jobba och spelar 
och det visar sig att vi får väldigt många bra spelare och väldigt många hardcore spelare. Så Sverige 
ligger långt fram i att va ett bra eSportland men mediamässigt har det inte nått ut ännu. 

12:03 – Vi har ju kommit till Dreamhack och det var jättesort för oss. 

12:20 – Det kostar ju mycket pengar om man vill komma dit(ut och visa upp sig i media) men allt har 
ju med pengar… Så har du pengar så kan du säkert komma dit du vill egentligen. 

12:34 – Jag tror att det kommer komma sånna här Barcraft som man hört, de sitter och kollar på 
Starcraft 2. Peter: ”Finns i Stockholm. I Stockholm har de ju typ Starcraft 2 bar-fredagar som de har 
som en sportbar så istället för att sända fotboll så sänder de Starcraft 2 hela kvällen.” Det tror jag 
kommer bli mer och mer. 

Acceptans. 

13:41 – Sen så är en stor grej med eSporten om man jämför med traditionell sport är ju att det 
ändras ju så snabbt å ofta. Medans traditionell sport som fotboll har funnits i tvåtusen år å är samma 
sport som den alltid varit, den ändras inte. Det är de att det hela tiden kommer nya spel, det största 
eSportspelet som funnits kanske vart tio-femton år sen det har vart nånting av och sen är det ett nytt 
spel och det är det som gör att det hämmar lite eSporten, det finns inte spel som kanske kommer 
leva i hundra år som är… som blir nått folk… ah, folksport om man ska säga. Det är väl där lite som 
eSporten jämfört med traditionell sport skiljer sig så mycket. Det finns så mycket och det ändrar sig 
så snabbt å traditionell sport, där kommer det aldrig ändra sig, det kommer att vara samma. 

Är det någonting ny tycker är omöjligt eller kommer det att komma dit? 

14:31 – Nej jag tror det kommer. Peter: ”Det kommer bli mer och mer main-stream” Jag tror det 
kommer börja med mer och mer streams framför allt. 

15:05 – Det blir större men det blir nog.. det blir också mer fokuserade spel. Det kan inte finnas två 
hundra eSportspel där ute som folk aktivt deltar i utan det finns ju en fortfarande begränsad 
målgrupp som kommer… de kommer spel det bästa strategispelet, de kommer spela det bästa FPS-
spelet. Du behöver vara bäst i den gener du är med ditt eSportspel. 

15:28 – Det är tung fight mellan HoN, LoL och DotA 2 framför allt så det kommer bli intressant att se 
hur det… vad som händer där för det är svårt att säga att kanske alla tre kommer att hålla sig som 
eSportspel i och med att de är så lika varandra. …Kanske.  

15:44 - ”Ja de har ju så många spelare och tjänar så mycket pengar så alla har ju råd å lägga pengar 
på det så det är klart att det kan leva som eSport. Men som sagt, det är ofta såhär att man vill ha… 
MLG kanske säger: ”A men vi vill bara ha ett typ av sånt spel” för att de andra köper sig in och säger: 
”OK, vi betalar såhär mycket för att vara med i MLG men då får ni inte ta med de här spelen som 
huvudspel” 
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16:34 – Om det blir mer pengar (som företagen lägger ut) än vad de får tillbaks på att va på eventet, 
ja då kommer det nog bli mer negativt för eSporten istället. Om det blir så pass hetsigt att ingen 
tjänar pengar på det för att de måste slåss om en plats på eventet och det blir för dyrt. 

18:01 – League of legends och HoN har ju visat hur stor den MOBA gengren är. DotA var ganska stort 
flera år innan nån faktiskt gjorde ett spel och när LoL och HoN gjorde de första så har det bara 
exploderat. 

 

Transkribering av intervju med Johan Sundstein (n0tail) 
00:20 – For a living I play computer games 

00:36 – well in my opinion I think it should be competitive. Like, it should be on even terms. Eeh, but 
I’ve seen games which aren’t on even terms and stuff, even the game I play isn’t completely 
balanced. 

00:49 – Mainly the game needs to have a big player base. Like a lot of people following. Otherwise 
people don’t wanna watch it and if people wanna watch it you can make a big sport out of it. So 
mainly just a big community. 

01:05 – For a competitive sport like.. yeah it should be competitive, should be even for both teams of 
course. That’s what I really care about. But the game could just be fun or interesting to watch 

How do you feel like leveling system like in league of legends? 

01:22 – That’s exactly the game I don’t like to play because… yeah. I don’t like the imbalance in 
playing a lot… I played world of Warcraft and stuff and that game was super imbalanced. Eh, it even 
made it to become like sort of an eSport because people liked to play and watch and stuff but I didn’t 
wanna do it. That’s more like an opinion from person to person. 

02:00 – I guess people got tired of playing world of Warcraft. A lot of my friends stopped and stuff 
so… I guess the game died out especially on the competitive scene. Now it’s mostly just PVE in world 
of Warcraft. 

02:16 – it’s more like world of Warcraft, if you played the game A LOT and you raid A LOT and you 
spend a lot of time doing it, you’re better off than someone who might be better than you but eh… 
doesn’t spend as much time playing the game. Yeah that’s what I find imbalanced about it. 

02:40 – They’re (major tournaments) the most important future like, LAN is what we look forward to. 
Online events are great but are not the same as LAN events. LAN events are a whole completely 
different thing. It’s just great. 

Would you rank LAN tournaments above online tournaments? 

03:01 – Yeah for sure. Like the timing is way better, way bigger because, you know there is no ehh… 
ping difference and stuff and there’s LAN settings, everyone is equal so you can definitely tell who’s 
the better team or better player from LAN settings than online. 
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03:22 – I actually feel like I play a bit better on LAN than I do online not just because of the ping and 
stuff but some pressure might help some players perform; some players might do less good in this 
environment. But I’m doing better at LAN in my opinion. 

04:06 – Counter-strike has been the most balanced game like everyone is even and stuff and 
everyone play counter-strike, heard of it or like playing it at some point. Even I who plays a game like 
HON which is completely different from counter-strike still like to enjoy it once in a while just 
watching it cuz you can see the… what the players are doing like they’re doing amazing stuff in a few 
seconds and you see the reaction skills and shit. 

Why do you think that counter-strike has disappeared abit? 

04:53 – Well the game is kinda outdated, counter-strike, but I’d still say it’s going strong but the 
graphics and stuff, people want better like when there is super graphics available, they don’t wanna 
watch counter-strike all the time. I can see why cuz the game is pretty out-dated but it’s still great to 
watch. 

05:25 – Counter-strike itself was kinda special because, yeah it had a touch to it and was so even. 

Why do you think RTS and FPS games are so good for eSport? 

05:45 – simply because, it’s two different points of view but it’s still competitive. You still have one 
character you play and yeah you can tell like who’s the best like who’s doing better. 

06:49 – yeah I can always… I feel like I can jump from one game to another if I had to but right now I 
just play what I want to. 

07:10 – I play some bloodline champions. I like, I love that game that’s so balanced aswell… 

You mentioned bloodline hasn’t been doing so well, why? 

07:45 – yeah the playerbase dropped ehh… at some point like vastly because a lot of people ment 
the quality of the game dropped. 

Do you think that fame is important for an eSport to grow? 

09:09 – the more people that watch, the more price pool the more people would care about it and 
become better and eventually when you can make a living just being good at a lot of games then a lot 
of people are gonna go all out on e-games then I think you are gonna se amazing stuff like the 
counter-strike teams have been pulling off… 

 

Transkribering av intervju med Silas Mulundo 
Jag spelar för tillfället street fighter och tekken (00:36) 

Det ska ha en spänning som en riktigt sport med tanke på att det är en eSport. Folka ska ju dras in. 
Om du har någonting och folk tittar på det, kommer de sitta där och säga: oh, ah, jag vill att det ska 
hända. Han eller hon borde gjort det där. Det är det som gör en bra eSport. Till exmepel, man har 
vissa spel som fungerar som underhållning för en själv och man har andra spel som är underhållning 
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för allihopa till exempel streeft fighter och starcraft och allt det där, det är underhållning för andra 
personer, de som tittar på det. Super mario är underhållning för spelaren. (00:55 ) 

 (02:00) Ja det tycker ja. Till exempel, man behöver bra spelare man behöver bra karaktärer. 

(02:16) Om de är tråkiga så kommer det typ sänka sjävla eSporten. Man behöver en figur som är här 
(högre nivå) som alla vill se förlora eller alla vill se vinna. 

03:07 – Då tycker jag att spelen ska vara rätt balanserade med tanke på… man vill inte att en viss 
karaktär eller viss klass eller klan eller hur det nu är, ska dominera över dem andra. Om det är så jämt 
som möjligt och om folk är på samma skicklighetsnivå då kommer det bli jämna matcher vilket gör att 
det varar längre och det blir mer spänning. 

03:40 – Det kommer inte dra in folk, om det är ensidigt. Om en personer eller karaktär eller en match 
bara domineras från en part då är det dåligt för eSporten. 

04:50 – Det tycker jag. Dels med stora turneringar där de får in stora sponsorer vilket gör att fler får 
upp ögonen för själva turneringen men inte bara det. Om det är en stor turnering blir prissumman 
mer vilket gör att det kommer tas mer seriöst som en riktig sport. 

05:25 – Själva summan spelar inte så stor roll men om det är en stor turnering vill man helst att 
prissumman är lite högre. 

06:00 – Det är väldigt viktigt (med live streams). Med tanke på att folk bor i olika världsdelar men de 
vill ändå se på det. Alla har inte tid eller råd att åka vart det nu hålls för att titta på så då kan de titta 
på det live från sitt eget hem. Så då känns det som man är en del av själva atmosfären trots att man 
är hemma vilket är bra. 

06:46 – Det är väldigt strängt när man spelar Tekken så det skulle inte funka för en onlineturnering. 
Det skulle lagga för mycket. 

07:48 – Det är nånting Starcraft gjorde tidigt som andra spel har inte gjort, det är att etablera sig 
direkt. För att när Starcraft kom ut, det blev direkt en stor succé och 350 000 personer såg det live i 
Korea.  

08:18 – Hur det blev så (att Starcraft blev framgångsrikt). Jag tror det är själva communityn. Jag tror 
de två spelen har någonting som publiken vill se: det är därför de hållit på så länge och det är därför 
dem ses av väldigt många personer. 

08:45 – (Vad det är publiken vill se och gillar att titta på) Men för Counter-strike. Det är att själva 
matchen är så actionpacked och det är alltid ständig action och man behöver inte förklara vad som 
händer. Till exempel Street fighter och tekken man måste förklara, de har matchups och så vidare. 
Men i Counter-stike, då vet man, åh han ska skjuta den andra personen. Det är helt klart de. 

09:20 – Det är väldigt viktigt(med stor spelarbas). Med tanke på i de flesta fallen, de flesta spel är 
inte på den nivån som Starcraft är på så de måste typ ha jobb eller gå till skolan så folk kommer alltid 
lägga av. Har man en stor spelarbas, vi säger till exempel, om han (som) är på topp lägger av så 
kommer det alltid att vara någon annan där för att ersätta honom. Men om det är en mindre 
spelarbas, om han på topp lägger av så sjunker nivån på tävlingen. 
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09:55 – Allting blir mycket sämre (ifall spelet har en liten spelarbas) för att om en person är här (på 
en högre nivå) och alla andra är där (på en lägre nivå) och han lägger av, då är alla här. Men med en 
stor spelarbas, om flera personer är här (på en högre nivå) och sen är flera här (på en lägre nivå) så 
måste de som är här (på en lägre nivå) försöka ta sig upp dit (till en högre nivå) och det gör de lättare 
för de har fler personer att möta som är på den här nivån (på en högre nivå) 

13:36 – (varför wow arena försvunnit som eSport) Jag tror det är för att de ändrar sig hela tiden, det 
är ingen konsistens i det. Till exempel man vänjer sig med en grej och sen kommer de patcha det och 
ändra det och sen kommer man vänja sig och ändra det. Till exempel om de skulle bara byta reglerna 
på fotboll typ varje halvår jag tror fler och fler hade slutat titta på det. Till exempel vi tar bort offside 
och nu får ni bara göra mål från det och ni är för bra så ni får bara ha nio spelare och så vidare. Jag 
tror det är det som gör att folk slutat spela och titta på det. 

14:43 – Om man har ett levelingsystem, det betyder bara han som spelat mest är bäst men har man 
ett balanserat system då är det baserat på skicklighet. Så den skickligaste spelaren kommer att vinna.  

16:41 – Om man ska locka fler personer från utlandet och om de från utlandet besitter en högre 
skicklighet då tror jag att det är prispengarna som lockar. Varför ska de annars flyga ut eller, flyga till 
ett annat land om de är på en nivå. Jag tror inte att det är för erfarenheten. De gör det enbart för 
pengarna då. 

17:15 – (Är det viktigt att få in spelare från andra länder?) Ja. Det bevisar att det är mer kulturellt och 
inte bara hålls i just det landet att alla faktiskt spelar det och det är stort överallt. 

18:50 – jag tycker till exempel om man går tillbaks till de spelen från 90-talet. På den tiden hade man 
typ svårt att marknadsföra sig för det fanns inga streams det fanns ingen Youtube och så vidare. Så 
hur skulle det kunna bli stort just nu? Men när ett spel släpps idag så har de fler möjligheter att 
marknadsföra sig själva vilket gör att fler personer kommer plocka upp spelet och sen om några 
månader, till exempel 3-4, så kommer man att ha en större spelarbas. 

22:49 – Om man gillar fightingspel så har man fler möjligheter. Om det var bara två spel som 
konkurerade mot varandra och man tycker inte om nått av dem då är det typ kört för en. Men om 
det finns typ fem sex stycken då är det lättare att hitta ett spel som man tycker om och som man vill 
tävla i. 

 

Transkribering av interju med Phil Haller 
Could you please state your full name and occupation 
Sure, My name is Phil Haller and aka Phil the Thrill and I’m a shout caster for Heroes of Newerth. 

What does a game need in order to become an e-sport 
(1.30) I really think that a game need a company that understands, not only e-sports but the 
importance of e-sports. People need to understand that companies lose money by going to these 
events, and what they gain is kind of intangible money it’s not like, I shouldn’t say they lose money I 
should say they risk money coming to events like this, whether it be for providing their own price 
pools or just from providing shout casters and paying for additional booth presence, like our booth 
that we have for S2 Games for HoN at this event would cost us quite a bit of money, not only for the 
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space but to set up the booth and to fly out all the personnel that’s needed to run the booth so there 
is a lot of money being spent here but the return come in more of an intangible feeling because it’s 
not just money that we are seeing being returned as in how many more sales are we getting of HoN, 
obviously HoN being a free to play game, we are not going to see any account sales from that, but 
what we will see is more ultimate avatar sales from people who are seeing the ultimate avatars for 
the first time and a bigger marketing presence for us so, as far as becoming the actual e-sport, it’s all 
kind of comes together, you have to have a company who understands the marketing presence for e-
sports, and you have to have people who are involved and really love the game for it to become an e-
sport.  

Okay so, you think like, what do you say about money, is the money the most important thing you 
think 
(3.00) Well no, certainly not, I think, you know I come from a background in Team Fortress Classic 
which was never a huge money making, and I think the only time we ever had a real money 
tournament was it was a BYOC tournament for the CPL back in 2003, sorry winter 2002 with the 
grand price was like 8000 dollars, and with a team of eight it’s not a whole lot of money being spread 
out between players so I came about in a scene of competitive players who played completely for 
pride, you know I came out trough CAL-O? and it was about playing against people who were your 
skill level and beating them and then trying your best to get to the next level, not because it was 
about making the almighty dollar, well because it was about being the best it was being better than 
everyone else and along the way people have kind of lost a little bit of that mentality because right 
now you look at games like StarCraft 2 like League of Legends like DotA2 even with a game that 
hasn’t even been released yet and already having a 1.7 million dollar tournament, there is a lot of 
people who, the scene feels overly inflated right now, so I don’t think money is the most important 
thing, the drive to win, the drive to be competitive and the drive to be better than everybody else 
who plays your game that’s what’s makes a game competitive.  

Yeah I had an interview with n0tail yesterday and he also mentioned the competitive part, could 
you like evolve that, what’s the aspect about a competitive game. 
(4.25) Well a competitive game is honestly you take a look at games like Team Fortress 2 that have a 
competitive scene, Team Fortress 2 by itself is not really built as a competitive nature there are too 
many factors especially if you take games like League of Legends were your not given all the assets 
ahead of time you actually have to earn things, you have to earn skills, abilities, heroes in order to 
become competitive so those things by nature are not competitive games but because there are 
enough players in the player base is large they want to compete against one another so they make 
the games competitive and overall that’s what it takes for, there is a difference between a 
competitive game and an e-sport, an e-sport is a game that is built to be a competitive game like HoN 
and SC2, those are built around competition, there are other game that are just competitive because 
players want them to be competitive those are games like LoL, like TF2, I guess you could make a 
little bit of a case for LoL because they are attempting to do more to foster their own scene as far as 
competitive players are concerned, but the game itself was initially created as just a casual game for 
people who were fans of the genre of the DotA genre of games to really come out and be able to 
experience it in a more friendly and a more family environment type of situation.  

So every player has to be on the same basis 
(5.46) Yeah a player cannot be a true competitive player until they are given all the same access as 
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every other player, like a competitive player should only come down, or are you rated  should come 
down to one thing and one thing only, how well you press buttons. You know obviously people press 
buttons better than other people, and you can talk about, well I guess there are other factors like the 
strategic mindset and being able to optimize macro/micro depending on what game you are playing 
but all in all you have to have all the assets given to you immediately and it should be about the 
individual skill not about how much time you spend in the game, not about how much money you 
spend on the game, it should just be based on the skill level that each individual actually possesses.  

(6.39) What is most important for you as a commentator in an e-sport game 
(6.43) I think it’s having a company that really appreciates their scene and is willing to do whatever it 
takes to foster it, because for me  if I didn’t have the support that I had from S2 Games and from my 
fellow commentators at HoN Cast you know we would not just be in the situation that we are in right 
now and as a commentator what really is most important for me is the fact that we have the support 
from not  only from each other but from the main company itself in fact that they’ve multiple times 
been able to send us out to cover their events and it comes full circle, we are a marketing tool for S2 
Games for HoN and we have been so for a long time before HoN Cast was bought by S2 Games like 
we were doing things for S2 Game on our own money so it’s nice to see that they are giving back to 
us and at the same time giving to the community. 

7.46 Are there any specific features in the game that you’ve been contacting S2 Games about that 
they put in the game 
7.54 Well the spectator mode that we sent refurbishment spectator mode happened I want to say 
about two and a half months ago where a lot of the things we kind of wanted to see put in there are 
more clear concise way for us to understand the statistics that are actually going on in the game. 
Because in a game like HoN the statistics and the minimap, those thing play such a vital role in 
understanding where the actual game actually stands, you could probably cast a game based solely 
of looking at the minimap and looking at the statistics in the game without ever really having to look 
at the heroes, yes you wouldn’t be able to tell what items and what spells are necessarily being used 
on individual heroes but you could definitely tell about the flow of the game who is in control just by 
looking at the statistics and understanding the overall team synergy and things like that, so the 
statistics were for sure a very important part for us as far as making those more accessible making 
them more available to the everyday user and especially to us as commentators. Couple of other 
things that we really have been working on with them is the new HoN TV that’s gone into HoN just 
last week. And that is going to give us a way as a company with being HoN Cast to get our product 
out to all users and hopefully expose new users in the HoN game to the competitive scene but it’s 
also going to allow players to be on the user stream for HoN TV as well so we are looking to actually 
boost our competitive players up a little bit so that way they are going to make more money off their 
revenue they are going to get more exposure and they are going to gain more followers as far as 
being professional players so it’s all about kind of everybody helping each other out. 

How important do you thing major tournaments like Dream Hack are? 
9.45 They are vital, for any sport, and e-sports as a whole is the entire e-sports community combined 
large events like MLG, IPL, the NASL, DreamHack, these are all huge events and they need to be 
treated as such, they need to be treated in a more professional manner, I will say that companies like 
Riot who recently bought exclusivity rights with IPL they are forcing their competitors games like HoN 
games like DotA2 although it hasn’t been released yet, even BLC, those are all listed as competitors 
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to them they can no longer be in the IPL. Well that is great in a business sense, and makes sense 
because you are cornering the market and forcing people to play your game if they want to make 
money from these events, it’s also bad for e-sports as a whole because e-sports should be about 
growing every e-sport not just growing your own game, so in a business aspect I really like what Riot 
has done with that but in an e-sport aspect it’s pretty despicable, I can’t think of any lower thing that 
you could do. I think overall it’s just a kind of situation where these really large events, they should 
be more based around the players, around getting promotion for the teams for their sponsors 
getting promotions for the players on an individual level and really exposing them to new audiences 
so it should be a lot about cross promotion, that’s one of these things that these big tournaments do, 
DreamHack especially because on their main stream for the DreamHack extreme arena they are 
going to show all games so you are going to be getting people who are going to watch StarCraft 2 and 
the next stream is going to be a game like Street Fighter 4 and the people are going to carry over 
because it’s like, “oh I have never seen a competitive Street Fighter 4 match so let’s check this out”, 
or people are going to say “oh we just played Quake Live and now are going to play HoN, let’s check 
this out” because it’s going to bring in different audiences together to watch different games and 
when you peak curiosity that’s how you grow not just the individual games themselves but the e-
sports community as a whole so events like DreamHack are of the utmost importance in the e-sports 
community.   

11.54 You mentioned the money wise and the player, it feels like they don’t match what you are 
talking about Riot Games buying up, you think that is a problem? 
12.10 Well of course I think it’s a problem, I think that, it’s, like I said, your forcing people to play 
your game, because when you say, we have a tournament that like, when Riot announced their 
season 2 budget for e-sports pricing it was 5 million dollars, when you put that much amount of the 
money and it’s not sponsor driven you’re basically saying that, we are going to put all this money into 
our game and if you want to make any kind of money, especially at these large LAN events like MLG, 
like IPL you’re going to have to come play our game, so people who might think that a game like HoN 
even a small game like BLC is a better game, if they think they can make any kind of money in LoL 
that’s where they are going to go to, because that’s where the money is at and there is not a whole 
lot of opportunities for smaller games to get in there, as working with S2, I can tell you that S2 is a 
small indie company, the amount of money  it cost for us to build HoN was so much smaller than it 
was to build a game like LoL, to build a game like DotA2, and we can’t go toe to toe as far as dollar for 
dollar with games or with companies like Riot, like Valve, because they make so much more than us I 
mean with Riot getting bought by Tencent for I believe it was 400 million dollars, I mean the 
marketing budget for them has to be huge, we are a small company, we are an individual company, 
we have less than 50 employees, what can we do on a dollar to dollar basis to try to stay even with 
them. Well there is not a whole lot we can do, so what we can do is look to allocate the resources 
that we do have into large events and try to make sure that the players who are loyal to us are taken 
care of. 

13.53 Do you think the money will eventually hurt Riot Games 
13.57 It is certainly something that a lot of people have thought of, a lot of people have talked to me 
about it, and I don’t know, it’s about can you continue to sustain that kind of price pool, can you 
continue to be like, okay we are going to have a 5 million dollar tournament every year, or what 
happens when they finish this 5 million dollar season and then DotA2 announces a 10 million dollar 
season and companies just try to 1up one another, it can’t be like that because eventually you are 
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going to run out of resources and then what happens to your competitive scene, you know it just 
kind of goes away,  peoples anticipations, expectations get built up as you go thru out the events. 
When the starting event for DotA2 is a 1.7 million dollar tournament and is immediately followed up 
by a 20.000 dollar tournament or a 10.000 dollar tournament at the next large, I think ESWC was like 
a 20.000 dollar tournament, so following a 1.7 million dollar tournament with a 20.000 dollar 
tournament it looks very pale in to comparison, and the expectations from the players are built up 
over time, they expect that all these tournaments is going to a these huge super large dollar 
tournaments and that’s just not going to be the case. 

15.06 Do you think the price money and the quality of the tournaments reflect each other? 
As far as The International is concerned for DotA2, I think that it was a very well-run tournament and 
I think that they did what they were planning to do, according to their numbers they were getting 
over a million concurrent viewers on their steam, I’m sure that a lot of that came from the Chinese 
stream because DotA is like a national sport over there and is very similar to what StarCraft is in 
Korea, but that’s not really for me to say, to be quite honest because I’m not involved in the business 
end of things as far as the dollars and cents are concerned, all I can is that it won’t surprise me in the 
future we see small price pools coming out from games who are currently looking to market their 
game in a large aspect by announcing these million dollar seasons and million dollar tournaments. 

 16.11 So getting a look at live streams and online tournaments, do you think they are as important 
as DreamHack 
16.20 Well definitely I think that teams need a way to be able to consistently compete against one 
another, one of the things that mini games in this genre whether it be LoL, DotA, HoN, even BLC, one 
of these things most of these games lack are persistent leagues which allow players to play against 
team of similar skill levels  so that they can actually grow as competitive teams, it’s very difficult for 
any competitive team to break on to the scene because there is so few tournaments that happen, 
and when those tournaments do happen because there is money attached to them a lot of the 
professional teams sign up for those, so when you are a fledgling competitive team and you go to 
compete like your first round matchup is again a team like Fanatic MSI its going to be really difficult 
to maintain your moral, as far as like “okay, you know, I know we lost, and I know we lost the last 15 
games in a row because we are always forced to play against these high level competitors, but we 
are going to keep going , keep trying to get better”. One of the things like I said a persistent league 
would definitely fix that, we need a way to allow teams of similar skill level to match up against one 
another and allow them to, once they win their division for instance, they are able to move up to the 
next division, and compete against teams who were, earlier they were higher than them but they 
may actually gained enough competitive experience with one another, gained enough of like gelling 
time it takes for every competitive team, but the small tournaments are incredibly important 
because that gives those small teams a chance to come in and compete against the best of the best 
and you are not going to get better as a competitive player by continuing to beat on people in public 
games and you are not going to get better by beating people who are worse than you, you have to 
play people who are better than you if you want to get better at the game itself.  

18.12 You have been mentioning StarCraft but not so much Counter-Strike but they have been 
around for a long time, why do you think that is? 
 18.24 Counter-Strike came in at a time when e-sports was just beginning to get big, there was a time 
between the years of basically 1998-1999 to 2003-2004 when e-sports was beginning to get very very 
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popular and games like Counter-Strike because again I go back to the fact that all assets are given to 
you right away, every team is given the same advantages, and the maps are, while they are 
asymmetrical each team is given a certain amount of rounds on each map, and in StarCraft2 almost 
all maps are symmetrical, so you are given the same opportunity as everyone else in that game as 
well. But the main reason is that the teams, scenes, sponsor themselves, they flourish themselves, it 
wasn’t left up to a company, it wasn’t like, they were a lot of like user created leagues at the time, 
remember like GotFrag, CAL the Cyber Athletic Amateur League I think it’s what it stood for, these 
where not company run, it’s not like Valve or Gearbox at the time, like they hired some company to 
develop a league for Counter-Strike, these where all user created instances, whether it would be the 
Florence from GotFrag, whether it would be the league that CAL was running, everything was 
fostered by its own community, not by a company and I think that’s why these games were so 
successful, especially Counter-Strike because they had players who actually cared about their game 
and were willing to do whatever it took, with no money coming in to them to make sure things were 
successful, and unfortunately in today’s economy and today’s world everybody wants to get paid to 
do anything they do, nobody is doing anything for free any more.  

20.20 How important is the player base for games to succeed, you mentioned like… 
Yeah it is important, it’s definitely important like, I know that I can go into I talked about Team 
Fortress Classic earlier, when I first started playing the game in early 2000, beginning competing in 
2001 we had, I want to say, we had just been taken over by Counter-Strike as the most played online 
multiplayer game, and there were still probably like 180 teams involved total in the game, and with 
each team being 9+ players, that’s a lot of people that we were talking about as competitors, but I 
know that I still can go to a Team Fortress Classic IRC channel right now and there is still like 50 
people in there who are playing against one another whether it just being small what they call pugs, 
4vs4 matches, so the size of the player base does not determine how competitive a game is however 
when you are an e-sport the size of your player base is certainly a very very important aspect to 
consider, and that’s one of the reasons why people hold these events at large venues like 
DreamHack, like MLG, it’s because they want to market their game to a new audience and bring in 
more players, the more player base you have the more competitors you’re going to have its just a 
natural fact, the more players, the more competitors. 

21.25 You mentioned StarCraft before and FPS and RTS are very big in e-sports, why do you think 
those genres are so successful? 
22.00 RTS is, I really can’t tell you to much about it, my only exposure with RTS comes from HoN, I 
didn’t play StarCraft, I don’t play StarCraft2, so my exposure to those games is really minimal, as far 
as FPS games are concerned I think just team based RTS games are just competitive by nature, 
everybody want to succeed in those games and, that’s really all I have to say about it. The type of 
player who plays those kind of games, if you like RTS games, if you like FPS games I think those 
people are just natural competitors, especially in fighting games as well, you know fighting games 
everybody seems is, it’s always a consistent, you know goal to just get better, no one is never happy 
being the lowest man on the totem pole everybody wants to get better, and it just seems like people 
who are involved in any game that has any kind of competitive nature, if you continue to play those 
games, I don’t really know anybody who plays HoN casually, to be honest, I don’t know anybody who 
likes load up a game of HoN and plays once a week just to have a good time, everybody I knows who 
play HoN plays at least 20 hours a week. You played with your friend, at the end of the night you lose 
the last game and you are like, “no we are not going out on a loss”, everybody get back into the 
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matchmaking we are going to queue up again and we will make sure we go out on a win and of 
course you lose the next one and then, 4 hours later you’re finally going to sleep after winning a 
game or, yeah, nobody want to go to bed mad, so I just think it’s the nature of the players in these 
games. 

23.44 WoW Arena is no longer around as an e-sport why do you think that is? 
My only exposure to WoW Arena came at MLG, and I didn’t even realize that they tried to market it 
as an e-sport but I think that BLC took basically the highlights of WoW Arena and tried to make it its 
own game, unfortunately they haven’t had really the marketing exposure they needed and I think 
the game suffers a little bit from being stagnant in the fact that you can play 2-3 matches and have a 
blast but after that the replay value is not just that high, and overall that’s what affects WoW Arena 
as well. The replay value just isn’t really there, it’s not a spectator sport, nobody really gets excited 
about watching WoW Arena in my opinion and that’s ultimately why the game fails as an e-sport. 

24.38 So the spectator modes and such are the most important features? 
24.43 Right 

24.47 You mentioned before the importance of the players being on the same level in an e-sport, 
do you think CoD and BF3 will have problems marketing as an e-sport now 
25.02 My problem with CoD is that Activision completely screwed over their competitive player base, 
they continue releasing game after game after game, you know there is not more than 6-8 months 
between the time they release a game and then release the next game, a game needs time for Its 
competitive scene to stagnate and then introduce things to force shifts in the game, and that will 
allow more competitors to come about, the issue is that people are constantly just upgrading to the 
next game, it’s like you feel comfortable with CoD Modern Warfare 2, well that’s great because we 
are about to release CoD Black Ops like 6 months later, so then everybody goes to Black Ops, once 
everybody get comfortable with Black Ops and the competitive scene really starts to form, then they 
release CoD Modern Warefare 3, and so now everybody is switching to that game and it’s a whole 
new system where they have to relearn the game, they have to learn the intricacies, new guns, new 
weapons I should say, like that, it’s really bad for the competitive scene and although I think they had 
a really good opportunity with especially CoD Modern Warefare 1, CoD4, they had a really good 
opportunity to foster the competitive scene but you know, ultimately I think greed has gotten the 
best of companies like Activision. 
Battlefield 3 depends if they play it well, if they play it like they did with Battlefield 1942 originally 
and actually let this game progress to the point where it can last longer than a year before they 
release a new game, I think they can actually put themselves in a good position, because the game is 
really geared towards pc gamers this could be the first pc fps game to really make it into e-sports 
since Painkiller I think, as far as new games, Counter-Strike and Quake have been around since 
forever but I mean as new game to make it in to the fps pc scene.  

26.55 So the leveling aspect of Battlefield 3, you don’t think it will affect players that much? 
27.03 I’m not sure how much of an effect it will have if they instituted some sort of competitive style. 
I think if it’s going to be a competitive game, that they do need to do something to make it so that 
everybody enters in on the same level, given the same advantages, you know what I mean, does that 
make sense, kind of what I was talking about before, you have to be on the same playing field, it’s 
like TeamFortress2, if leagues just made all of the weapons that you get from achievements available 
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or not available to anybody, the game would be able to be played competitively but they just haven’t 
done that so… 

27.37 You mentioned before aswell DotA2 being launched as a huge tournament, do you think that 
is a planned move to establish itself as an e-sport beforehand? 
27.50 They have basically from what I’ve heard, from what I’ve seen, they’ve stated that they are 
aiming at least to be an e-sport game, they are not aiming to really cage to the casual gamer, so kind 
of aiming at the same audience that HoN is aimed at, which is basically the competitive player and 
overall e-sports. The 1.7 million dollar tournament they had, The International tournament was a 
great marketing tool, unfortunately you see the way they followed things up, which is they basically 
come out and said that they are not planning on supporting any tournaments aside from The 
International and with that Valve doing any kind of support themselves, I don’t know that their 
competitive scene is going to have nearly the amount of sponsors that it needs to actually foster 
itself because if Valve is not going to like, Riot supports its own game, if Valve is not going to support 
its own game in tournaments outside just one tournament per year, well that is a huge tournament, 
you just can’t have one event per year and expect the game to survive as an e-sport, you have to 
have a lot of the small outlining events, now Joined DotA has done a great job of gathering 
sponsorships and running smaller tournaments and you see the Corsair Vengeance tournament 
that’s going on here, at DreamHack Winter so, there are some sponsors out there who are obviously 
very interested in, I believe DreamHack is throwing in the most of the money for the DotA 
tournament here but they definitely need to come up with some way to really get the sponsors 
attention because with Riot basically run their own stuff and sponsors are not getting invite to that 
stuff and if DotA doesn’t want to do that either, I tell you what, I’m happy because that means HoN is 
going to be able to work with those sponsors on a more consistent basis, and it’s nice when you 
don’t have to pay for your own tournaments and stuff. 

29.49 Could be said that HoN and LoL have taken a lot of players from DotA1, do you think that has 
affected DotA1s standing as an e-sport 
30.04 DotA1 I think because the community was so disconnected, like north American DotA scene 
was basically one or two teams for a long time, everybody else just played DotA casually or in the 
small in-house leagues, if you take leagues like DXC etc. And then you have the European and 
Chinese scene who is completely shut off, they are all shut off from one another because there has 
been a real lack of the net code for Battle.net back in the day was absolutely garbage of course. 
Personal internet has come a long way just in the last past 5 years alone, with people at least in the 
United States, if you come from Sweden (Part2 00.00) everybody is going to have a pretty decent 
internet connection but in the United States especially things are only recently coming along where 
you can get fiber optic connections, where you can get really quick internet, and I think that has kind 
of changed the scene to where people their not interested in playing old outdated games on an old 
outdated engine, people get frustrated, I know going from HoN and trying to go back playing DotA1, I 
just can’t do it, I can’t do it, even thou, I didn’t play DotA1 by the way before I begun playing HoN, I 
started with HoN, but I have gone back trying to play DotA1 a few time and it just so frustrating 
because I’m so used to instant gratification, if I press a button something happens, in DotA1 it’s not 
like that, people are getting more costumed to being spoiled by these companies, by the quick 
response times, by the enhancements of games in general and game like DotA1 they are on their way 
out, as far as an e-sport is concerned, they just don’t have, there not flashy enough I think at this 
point, you know nobody want to watch a game that looks like it was played on the Gameboy, you 
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know like, I think you could probably run DotA1 on a TI80+ calculator at this point, it’s pretty 
ridicules. 

You talk about connection different countries, do you think that is a major part in eSports? 

01:30  

Oh yeah. You know, aside from that, just international competition in general because, just as I walk 
talking about, the recent upgrades in internet connectivity, centralized servers. Those things have 
come a long way in making games more competitive and increasing the eSports scene because it’s no 
longer like eh… for instance back in the heyday of counter-strike and back in the heyday of Team 
fortress classic ehh… you had to buy a server and of course like when you are… for me, most of my 
players were on the east coast so we had an east coast server. Obviously as an east coast team, if we 
tried to play a team from; say Japan, you know they are gonna get like 300 ping on an east coast 
server and we are gonna have a huge advantage. Well those advantages are beginning to go away as 
now you can watch a US team compete against a European team with under 200 latency. Especially a 
game like Heroes of newerth, League of legends, DotA 2 are not hindered nearly as poorly as FPS 
games are and I think that is one of the reasons why FPS games have kinda fallen away from the 
eSports scene. Because you can’t really promote international competition on games that are so 
reliant on low latency. 

South Korea and Germany send eSports on national television. Do you think that is important for 
an eSport to receive that kind of publicity. 

03:11 

I don’t know if it’s important but it is inevitable. It’s only a matter of time because you know 
especially recently with eh… in America at least, with the lockout for the NBA you know, it wasn’t but 
a few years ago when hockey took it’s ti… you know was taken like. Almost half its season was taken 
away from it and you know what they did? They brought World Series poker in and nobody really 
thought about poker as being a spectator sport but when they brought it in, suddenly everyone was 
like: “oh my god. Texas hold’em poker.” You know people was tuning in all over the place, at least in 
North America, people were tuning in all the time, watching people play cards. Like, is there any 
more boring sport out there than watching somebody flip cards over? Cuz the thing is, people don’t 
watch it for that, they watch it for the tension, they watch it for the high bets, for the big money 
that’s involved. And what I will say is that when… some of the good things are happening with games 
like League of legend, like Starcraft 2, is that with big dollars comes big exposure. And with big dollar 
tournaments, we finally have an opportunity to go to companies like ESPN in North America and say: 
“Hey. We have a game, a video game, here of all things that you know, you guys might wanna check 
out. Maybe there is a spectator sport here, maybe there is something that hasn’t been realized by 
the American public.” And ultimately, I don’t know what it’s like on the international scene as far as 
in Europe. I was I Korea for a little bit, I was  in Japan for a couple of years when I was in the marine 
core and you know… I’ve watched. They have channels dedicated to Starcraft 2 and Tekken over in 
Korea. But you know I think it’s gonna take a big push in North America before eSports finally hits the 
main stream. That’s just my opinion. 
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Many players in South korea, Japan and commentators as yourself and Day9 can be viewed as 
celebrities. Do you think that kind of fame is important for an eSport to grow? 

05:14 

I think it’s… It’s really different between a game like Starcraft 2 and Heroes of newerth. Because 
Starcraft 2 has a lot of individual players um.. the casters and the players are kinda put on the same 
level unfortunately in Heroes of newerth, because teams are made out of 5 players, there is less 
notoriety for like a 5… you know… or for the individual player and the caster seem to be more 
popular than the player like… Not only myself but Breaky is a huge celebrity in Heroes of newerth. 
You know people’s always coming up asking for pictures with him, asking for his autograph um… I 
think that big names are important for eSports. I mean I don’t think it’s necessary for them to survive 
but it certainly does help when you know a player has that kind of fan base. It helps motivate them to 
continue to do what they are doing, to continue to compete. It also, you know, works for them when 
they are able to get their own sponsors, you know, like Idra doing stuff with Hyperx with Kingston. 
Um… those are important sponsors and it helps to promote, not only the products which inevitably 
go back and support the eSport but it helps to promote the player. And you know when they are 
making money off of things, when they are getting that fame, that fan base that gives them an 
additional reason besides just, you know, being competitive to continue to play the game. So 
everything kinda, it’s full circle, it all goes full circle. And yeah I do think those things are important 
but they are not… they are not necessary, if that makes sense. Important but not necessary. If no one 
ever came to me and asked for my autograph um.. which I didn’t think anyone was gonna do, till 
somebody, like one person did today. You know it wouldn’t hurt my feelings and it certainly wouldn’t 
hurt HON as an eSport. 

 

My last question is. How is the future looking now for HoN now with DotA 2 coming out. 

07:12 

Well we just announced at Dreamhack, we announced HoN tour which is a 100 000 dollar 
tournament. It’s gonna be eh… it’s a, it’s a beta season so this is just the beginning. It’s kind of a test 
run to see how things plan out. But it’s gonna be based over two months, teams of all level’s gonna 
be able to sign up for it and we are gonna have different divisions where the higher divisions are 
gonna be for higher competition. The prize pools are gonna be larger there as well. We are really 
looking to try and build the competitive scene. A lot of it is based around the tennis pro-tour, atleast 
in North America where, well I mean it is international, the tennis pro-tour is international where you 
know, you can compete in large events and get more points and get more money. Or you can 
compete in smaller events where the competition might not nearly be as fierce but the prize pools 
are gonna be smaller there as well so. That is kinda to try and prevent teams from just grinding away 
you know like top of the teams grinding away poor competition because the reward is gonna be 
much higher at the top end of the spectrum than it will on the bottom. 

08:19 

As far as where HoN is gonna stand in the future with DotA 2 coming out… I think we are in a good 
position. I think that S2 has done a good job of differentiating themselves with their own heroes, 
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with the way that the game is played, the pace of the game. Its gone a long way to solidify 
themselves as not just a DotA clone but another game in the DotA genre, in the action RTS scene. 
League of legends have done their own thing. They are very competitive… they are very competitive 
with like us and DotA 2 for casual players you know, they are gonna take a lot of the casual players 
but as far as the competitive scene is concerned, I mean I really review DotA 2 as a direct competitor 
to us because of the way the game is played and I think we are in a good position to be honest. I 
think we have set the bar for the scene right now, I mean we have eh… superior system for 
spectating, we have a wonderful system for replays, I mean they are available literally seconds after 
matches end and you can download anybody’s replay, you can download your own replay and those 
are all things that a necessary right now and not available just yet in DotA 2. Obviously they are still 
in beta so we’ll see what they do and Valve is a great company, you know Gabe Newel is a very very 
smart individual and I don’t think they are gonna release a product that’s half-assed. I don’t think 
they are gonna release a product that’s half-way done. And they are gonna look at the successes of 
the things that Heroes of Newerth implemented and they are gonna take that to DotA 2 and they are 
gonna look and say: “ok, what can we take from HoN as a learning tool and put it in to out game.” 
Just you know like other, every other game is gonna do that. So definitely our superior spectating 
system, our superior replay system is going to be something that games like DotA 2 needs to emulate 
if they wanna be viewed as competitors to us otherwise they are gonna be caught on the short end I 
think.  

Do you think HoN will have a feature like where you can watch live games like DotA 2 has? 

10:17 

I’m not gonna put it out of question. I think… um… I honestly think that some of the ideas that are 
being implemented in DotA 2 were ideas were already thought of by Heroes of Newerth. It’s just a 
matter of getting them implemented in the system or how viable are they. I mean even with a… I 
think the delay is like 30 seconds for DotA TV, even with that you still run the risk of being able to 
ghost, being able to tell people, you know, what’s going on. And while they still disable that for 
competitive matchups like I think right now DotA TV is disabled because of the tournament that is 
going on for Dreamhack so that way you can’t watch the games, you actually have to watch the 
streams. On a casual level, if… especially in a competitive game like DotA is, if people can find a way 
to win, they will do it, you know, whether it comes down to ghosting, to borderline cheating. I think 
that they do run a risk. So if HoN is going to do something like DotA TV and allow you to watch games 
in a spectator mode… by the way, we do have mentoring coming up with HoN 3.0. That’s one of the 
things that has been talked about where you know, an individual player will be able to watch another 
player and they’ll only be able to see what they(the player playing the game) see, similar to how 
Starcraft 2 is where you just see the mouse movement. So they’ll be able to help them out in that 
mode but I see that being much less of a problem as when you allow 15-20 people come in connect 
to a spectator client cuz then you don’t know who is there, you know, you have no way to control 
what information is being eh… sent between spectators and players in the game and overall, it 
undermines the professionalism and efficiency of the game in general. So if HoN is gonna do it I’d like 
for them to do it right, at least institute a 6 minute delay. How feasible is that? I’m not sure, but it’s 
certainly something that’s been talked about amongst the S2 employees. 
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Do you think it is important for a company to be involved all the time to make sure the game is 
competitive? I mean you talk about disabling certain functions and such. 

12:31 

I think that is important. I mean you take a look at, like I was talking about with HoN TV which was 
recently announced. That was initiative that came about in like in the span of 1 week. I wanna say 
roughly a couple of weeks ago we went to the people at S2, the programmers, and said is there any 
way that we can make it so that you can go in the game, click a button and view a stream and 
actually pull that up? And they said: “you know what? Let us look in to that.” Within a couple of days 
they said: “hey we have this awesome system that we are gonna be working on.” And 2 days later 
they had that. So like I said, in the course of one week we went from having nothing, except from 
having an idea, to have it fully fleshed out and now implemented into the game. So it is important to 
have the company’s support in those kind of ventures because they are the ones who are gonna 
make the game an eSport, as I said in the very beginning. Company’s involvement in their games is 
vital for them to become an eSport. To be competitive game; all you have to have is player base. But 
to be an eSport you have to have the support of the company behind it. 
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