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Hovedresultater

• 1/3 af verdens samlede befolkning gamer, mens
andelen i Vesten og Asien er langt højere.
• Seertal for eSport er på vej mod et niveau der kan
sammenlignes med de traditionelt set største
sportsbegivenheder.
• eSports omsætning var i 2018 omkring 6 mia. kr. og
forventes at stige til 20 mia. kr. frem mod 2022.
• Danmark er langt fremme når det kommer til eSport.
Vi har nogle af verdens bedste spillere indenfor både
DOTA2, CS:GO og FIFA. Derudover er danske RFRSH
en markant spiller på markedet for udvikling og
produktion af globale eSportsevents.
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eSport kort fortalt
Hvad er eSport?
eSport er elektronisk sport på konkurrenceplan. eSport er derved casual gaming taget til det næste
niveau, hvor der er organiserede turneringer, præmiepenge på højkant og seere kan følge med til
de store events enten online via streaming eller på flow-TV.
Hvilke spil?
Ligesom for traditionel sport, findes der mange typer af eSport. Blandt de mest populære kan
nævnes Counter Strike, Fortnite, FIFA, DOTA2, League of Legends og Overwatch.

… Men er eSport en sport?
Det var tidligere et kontroversielt spørgsmål. Men eSport kommer tættere og tættere på, at blive
anerkendt som en faktisk sport. Det ses bl.a. ved formationen af strukturerede ligaer, traditionelle
sportshold træder ind i den elektroniske arena og forslag om at optage eSport til OL.
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Konkurrenceformat
i eSport
LAN vs. Online:
eSport spilles i to formater: online og LAN.
 LAN er den mest udbredte form, hvor deltagerne
konkurrerer på et lokalt, lukket netværk og fysisk er
tilstede i samme arena. Størstedelen af konkurrencer og
events afholdes i dette format.
 I online konkurrencer kan spillerne sidde rundt om i
verden og tilgå det samme netværk. Online
konkurrenceformatet udgør en lille del af det
professionelle marked, men nyere spil som Fortnite
afholder størstedelen af deres konkurrencer online.
Ligaformater:
eSportsturneringer og –ligaer har overordnet to formater:
Faste ligaer, hvor holdene skal kvalificeres for at deltage
og invitationals, hvor holdene inviteres til at deltage.
Foto: RFRSH Entertainment
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Afholdelse af konkurrencer

eSportskonkurrencer afholdes typisk af følgende 3 aktører:
 Spiludviklere faciliterer eSportsligaer og turneringer. For eksempel: Riot Games afholder en
liga i League of Legends i både USA og Europa, Activision Blizzard afholder Overwatch League.
Valve afholder The International som er en DOTA2 turnering og verdens største
eSportsturnering målt på præmiepenge.
 Eventvirksomheder afholder eSportsligaer og turneringer. For eksempel: Svenske MTG som
ejer både ESL og Dreamhack afholder turneringer indenfor både Counter Strike, DOTA2 mv.
rundtom i verden. Danske RFRSH er ligeledes værter for internationale turneringer.
 Traditionelle sportsligaer afholder eSportsligaer. For eksempel: Superligaen afholder i
samarbejde med Dreamhack en eSuperliga i Danmark, mens både NBA og NFL gør det samme i
USA.
Turneringerne og ligaerne bliver ikke bare fulgt af publikum på stadions, men sendes også live på
flow-TV og streamingtjenester.
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Største aktører indenfor eSport:
Spiludviklere
Activision Blizzard blev etableret i 1979 og har i dag 9.800 ansatte. De står bl.a.
bag spillene Overwatch, World of Warcraft og Starcraft.

Riot Games fra 2006 har 2.500 ansatte. Deres mest populære spil er
League of Legends.

Valve fra 1996 har med kun 300 ansatte udviklet nogle af de mest populære
spil herunder Counter Strike og DOTA2.

EA Sports blev etableret i 1982 og har over 9.000 ansatte. De udvikler
primært eSportsspil over traditionelle sportsgrene som FIFA, MADDEN NFL
og NBA Live
Epic Games fra 1991 har omkring 600 ansatte. De er mest kendt for
Fortnite fra 2017, som oplevede en rekord høj og hurtig spillertilslutning.

Største aktører indenfor eSport:
Holdejere og sponsorer
Holdejere:
Holdejere er en bred kategori lige fra eventarrangører til traditionelle sportshold.
Eksempelvis ejer flere af holdene i både Superligaen og NBA også et eSportshold. De
traditionelle sportshold ejer ikke udelukkende eSports-versionen, men er også gået ind i
øvrige eSports som CS:GO, World of Warcraft mv.
En ny type holdejere er også begyndt at dukke op, hvor store virksomheder og
velhavende personer er begyndt at købe hold. Eksempelvis har både Michael Jordan,
Drake, Ashton Kutcher, ASUS og Comcast købt andele i et eSportshold1.
Sponsorer:
Hold og turneringer indgår ofte kommercielle samarbejder med sponsorer, og
sponsorater udgør omkring 40 pct. af omsætningen i eSportsindustrien2. Internationale
brands som Coca-Cola, Toyota og Intel er allerede gået ind i markedet, og sponsoraterne
forventes at stige både i antal og værdi.
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Største aktører indenfor eSport:
Fans og eventarrangører
Fans:
Fans af eSport kan følge deres helte i TV, på streamingtjenester eller fysisk til
turneringer. Historisk er eSportsfans selv gamere, mens der i de seneste år har været en
stigende tendens til, at personer som ikke selv har spillet, ser eSport3.
Det estimeres, at halvdelen af eSportfans på globalt plan er i Asien2.
Eventarrangører:
MTG (Modern Times Group) ejer både eSportsarrangørene ESL Gaming og Dreamhack,
som er blandt de største indenfor afholdelse af ligaer, turneringer og events. ESL
Gaming samarbejder bl.a. med Intel om at afholde Intel Extreme Masters, som er
turneringer indenfor Counter-Strike, Overwatch og Starcraft. Derudover har ESL
Gaming og Dreamhack en platform med nyheder, streaming af deres turneringer og
salg af biletter og merchandise.
Udover disse, afholder størstedelen af alle spiludviklerne ligeledes turneringer indenfor
deres spil, mens også danske RFRSH afholder turneringsserien BLAST Pro.
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Største aktører indenfor eSport:
Streaming og broadcastere
Streaming-tjenester/online distributører:
Udover at mange af eventarrangørerne streamer deres egne turneringer,
findes der en række specialiserede streamingtjenester dedikeret til eSport. I
Asien dominerer Douyu og Huya, mens det i Vesten er Twitch (ejes af
Amazon) og YouTube Gaming (ejes af Google) som har sat sig på størstedelen
af markedet.

Broadcastere/ flow-TV:
Udover at følge med online, er en række flow-kanaler også begyndt at sende
eSport. Det gælder bl.a. de internationale sportskanaler ESPN og Sky Sports, og
i Danmark sender både TV2, DR3, Canal9 og ViaPlay.
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eSports udvikling: fra 24 studerende til
et fyldt Royal Arena

2018
00’erne

1998
Første rigtige
eSportsturnering afholdes
i spillet Quake. Vinderen
af konkurrencen vandt en
Ferrari.

Kilde: Fantasticesports.com, eSports History
from Beginning to 20184

Fyldt Royal Arena
med 12.000 tilskuere
og over 1,5 mio. kr. i
præmiepenge på
højkant.

I slut 90’erne bliver nogle af
nutidens mest populære spil
udviklet: Starcraft i 1998 og
forløberen til Counter Strike i 1999.

1997

1972

Første eSportsturnering afholdes
i spillet Spacewar. 24 studerende
konkurrerede om præmien på et
års abonnement på et magasin.

Billigere og bedre internet og teknologi er med til at brede gaming
ud. I 00’erne begynder spillermassen at være tilstrækkelig stor til,
at eSportsorganisationer og turneringer bliver dannet i stor stil.
Turneringer og præmiesummer vokser, og det samme gør antallet
af spillere.
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Gaming er blevet mainstream
Antal unikke seere til sportsbegivenheder
2017

Med udbredelsen af både PC, konsol og mobil som
spilplatforme er gaming blevet mere og mere udbredt.
Det anslås at 1/3 af hele verdens befolkning spiller en
eller anden form for elektronisk spil6.
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I visse dele af verden er andelen endnu højere,
eksempelvis ejer 80 pct. af de amerikanske husstande en
spilkonsol7.
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Kilde: Skynews.com, goal.com, loleSports.com,
alle besøgt december 2018.

LOL Championship final

Det øgede antal spillere har ført til en
professionalisering af gaming-industrien, hvor flere går
fra selv at spille til også at følge med i professionelle
eSportsturneringer. Eksempelvis fulgte mere end 50
mio. seere finalen i League of Legends, mens 14 mio. så
DOTA2 The International finalen i 2018.
Sammenlignes eSportsfinalerne med andre store
sportsfinaler som Champions League og Super Bowl, er
der stadig et stykke vej.

Flere streamer eSport end Game of Thrones
Brugere fordelt på tjeneste

Størstedelen af eSportsseere følger med
gennem online streaming2, mens det
omvendte er tilfældet for traditionel sport.
eSports oprindelse som internetbaseret kan
blive en fordel, da specielt den yngre
befolkningsgruppe er skiftet fra flow-tv til
online streaming.
Der er en ny tendens mod, at det ikke kun er
personer som selv gamer, der følger med i
eSport3. Også personer uden tilknytning til
industrien er i højere grad begyndt at blive en
del af seertallene.
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Vækstraterne for seertal i eSport er dog
stigende, og streamingplatforme for eSport
som Twitch og YouTube Gaming har flere
brugere end HBO, Netflix og Spotify.
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Kilde: Superdata, Trendt and insights on games and interactive media

eSport

Traditionel sport

20%

20%
Online
streaming
80%

80%

Traditionel TV
kanal
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Kilde: Goldman Sachs, The World of Games

USA og Asien er first-movers
på eSportsfronten
Kommercielle first-movers: De første
eSportsturneringer blev afholdt i USA og
landet afholder fortsat nogle af verdens
største eSportsturneringer og ligaer4. Det
er ligeledes amerikanske spiludviklere der
står bag de mest populære spil.
Kulturelle first-movers: Asien afholder
ligeledes store turneringer indenfor
eSport, og over halvdelen af de globale
seertal for eSport kommer fra Asien.
Det forventes, at resten af verden vil
bevæge sig imod de asiatiske
forbrugermønstre ift. eSport, hvorfor det
forventes at være en industri i fortsat
vækst8.
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En industri i vækst

Det stigende antal spillere og seere ses
også i professionel eSport. Både antallet af
spillere og turneringer er steget kraftigt
gennem de seneste 20 år og specielt i de
seneste 5 år er udviklingen accelereret.

Spillerne fra USA, Kina og Korea har
vundet flest præmiepenge på verdensplan.
De danske spillere hiver en 4. plads ind når
det kommer til præmiepenge i 2018 (over
50 mio. kr.).
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Udviklingen i præmiesummer er steget
mest, og er i dag 20 gange højere end i
2010. I 2018 blev der udbetalt omkring 900
mio. kr. i præmiepenge.

Udviklingen i eSport, 1998-2018
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Kilde: eSportearnings.com
29. maj 2019 / Side 17

Forventet omsætning i eSport på
omkring 20 mia. kr. i 2022
Omsætningen i eSporten vokser
Omsætning i eSportsindustrien
Mia. kr.

25

Ligesom medie- og sponsoraftalerne forventes
at stige, forventes hele eSportens omsætning
ligeledes at være stærkt stigende.

20

Goldman Sachs forventer, at omsætningen i
eSport vil ramme 20 mia. kr. inden 2022.

15

10

De store beløb og høje antal spillere og seere,
har flyttet eSport fra en niche til at være en
stor industri med internationale aktører.
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Kilde: Goldman Sachs, The World of Games
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Stor andel af omsætningen drevet af
sponsoraftaler
Præmiepenge udgør kun en lille andel af industriens samlede
omsætning. Den største andel af omsætningen i industrien
stammer fra sponsoraftaler, som udgjorde 38 pct. af den totale
omsætning i 2018.
80 pct. af seerne er under 35
hvilket gør, at eSport rammer
en målgruppe som traditionelt er svær at engagere. Dette har
fået en lang række virksomheder som Coca-Cola, Toyota og
Intel til at sponsorere hold, turneringer og lign. Tidligere var
det hovedsageligt teknologi- og hardwarevirksomheder som
stod bag sponsoraftalerne, men der er en stigende tendens til,
at også ikke-industrirelaterede virksomheder indgår
sponsorater.

Omsætning efter kategori

17%
Andet

år2,

Det forventes, at eSport i fremtiden vil have en pengestrøm
tættere på traditionel sport, hvor også medierettigheder udgør
en stor andel af omsætningen. Goldman Sachs forventer, at
allerede i 2022, vil sponsorater og medierettigheder hver
udgøre omkring 35-40 pct. af omsætningen i eSporten.

38%
Sponsorater
14%
Medierettigheder

22%
Reklamer

9%
Billetter

Kilde: Goldman Sachs, The World of Games
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Kommercielle muligheder i
engagerede fans
Regionalt forankrede hold kan øge fanomsætningen
Gns. årlig omsætning pr. fan

412 kr.

Trods et stigende fanengagement på seertallene bruger
eSportfans stadig markant færre penge på sporten end i
traditionelle sportsgrene.
En gennemsnitlig NFL-fan bruger 12 gange så meget på
merchandise, billetter mv. end en eSportfan9.

103 kr.
24 kr.
eSport 2017

34 kr.
eSport 2020*

Kilde: NewZoo, eSport Revenue 2020

NBA

NFL

Overwatch League har dog formået at engagere
eSportfans i højere grad end andre eSportligaer. Det
højere engagement stammer bl.a. fra regionalt
forankrede hold og en turneringsstruktur som kører
over en sæson. Dette har fået den gennemsnitlige
omsætning pr. fan tæt på niveauet for basketball-fans i
USA.
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Konstant nye konkurrenter på
markedet
Størstedelen af eSportsgrenene har været på markedet i
mere end 20 år, men nye konkurrenter byder sig
konstant til.
I juli 2017 udkom Fortnite som på rekord tid blev det
mest spillede spil. I november 2018 rundede Fortnite
mere end 200 millioner spillere på globalt plan10,
svarende til 2,5 pct. af hele verdens befolkning.
Det hurtige indtog i eSport har allerede gjort Fortnite til
det 5. mest indbringende spil målt på præmiesummer.
Men hvor størstedelen af professionel eSport i andre
sportsgrene spilles som LAN, er størstedelen af Fortnite
konkurrencerne online. Således er ca. 75 pct. af
præmiepengene vundet i online konkurrencer, mens
det fx kun udgør 4 pct. i DOTA211.

Fortnite brugere globalt, mio.
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Kilde: Statista, Fortnite users11
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Store beløb i markedet
Sponsoraftaler og partnerskaber:
Kæmpe brands som Adidas, Nike, Red Bull, Coca-Cola mv. har i nogle år dannet partnerskaber og
sponsoraftaler med eSportsvirksomheder. Antallet og aftalernes omfang forventes blot at stige de
kommende år.
Der investeres store beløb i eSport:
Flere traditionelle sportshold, velhavende personer, professionelle investorer og store virksomheder er
begyndt at investere i eSportshold og -virksomheder. Og beløbene er ikke små. I oktober 2018 rejste det
fem år gamle selskab Cloud9 over 300 mio. kr. i en serie B runde til en værdisætning på ca. 2 mia. kr.11
Cloud9 driver 11 eSporthold inden for de største spil. En 2018 opgørelse fra Forbes12 viser, at der er ni
eSportsvirksomheder der har en værdisætning på mere end 650 mio. kr.

40%

Ventureinvestorer ser potentiale i eSport:
Ventureinvestorer har også fået øjnene op for eSport. Således er der allerede blevet investeret 22 mia. kr. i
startup virksomheder indenfor eSport, hvoraf over 40 pct. af investeringerne har fundet sted i 20182. Alene
i de tre første kvartaler af 2018 blev der investeret 9 mia. kr.
Ung industri men allerede nogle store handler:
Twitch som er et website hvor man kan livestreame computerspil og meget andet blev i 2014 solgt til
Amazon for 6,4 mia. kr.15 Russiske ESFORCE som ejer prominente Counter Strike hold, producerer events,
nyhedssites mv. blev i 2018 solgt til Mail.Ru for ca. 1 mia. kr.16
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På tværs af alle eSportsgrene, er Danmark den 4.
mest vindende nation målt på præmiepenge
Præmiepenge i 2018, mio. kr.

185
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USA
Kilde: esportearning.com

Kina

Korea

Danmark

Finland
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Danske eSportsatleter har stor succes:
Nr. 1 i Counter
Strike:
Danmark har 2 hold i
top 10 på CS:GO
ranglisten: Astralis og
North. Astralis topper
ranglisten og er det
første hold til at
vinde en Intel Grand
Slam og den
tilhørende
præmiesum på $ 1
mio.

Vundet eVM:
Danmark har 2 gange
vundet FIFA eWorld
Cup: August
Rosenmeier i 2014 og
Mohamad Al-Bacha i
2016. Selvom
turneringen kun har
eksisteret siden 2004,
har Danmark altså to
gange gjort det som
aldrig er lykkedes i den
klassiske udgave af VM
i fodbold.

2. mest
vindende i
verden:
Johan Sundstein,
som spiller DOTA2,
anslås til at være den
2. mest vindende
eSportsspiller i
verden, og vandt bl.a.
i august 2018 72 mio.
kr. sammen med sit
hold ‘OG DOTA’.

Danmark og eSport
Investeringer: Investorerne har fået smag
for eSportsmarkedet, hvilket også kan ses
på det danske marked. Eksempelvis rejste
RFRSH i år 74,5 mio. kr. med blandt andre
Vækstfonden som investor.
Kultur: De mange succeser blandt danske
eSportsstjerner kan følges direkte på både
TV2, DR3, Canal 9 og ViaPlay. Ligesom
man kan oddse på spillene på Danske Spil,
Unibet og bet365. Generelt er Danmark
langt fremme på eSport fronten, hvor
efterskoler tilbyder eSports-linjer og
foreninger begynder at tilbyde, at man
kan gå til eSport.
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eSport i fremtiden

• Markedet anses stadig som værende i en udviklingsfase med fortsat vækst:
o Kommercialisering af industrien: Den nylige franchise model som set i både League of
Legends og Overwatch, har skabt mulighed for et mere stabilt (og stigende) indtægtsgrundlag
for eSportsvirksomheder17. Store muligheder i sponsor- og reklameaftaler.
o Konsolidering af markedet: Der har i mange år været et stigende antal turneringer, men
udviklingen har stagneret i de seneste år og antallet af turneringer er begyndt at aftage.
Fremover vil der sandsynligvis være færre men større professionelle turneringer.
• Markedet har den udfordring, at der konstant udvikles nye spil, opdateringer og teknologi.
Aktører på markedet skal derved holde sig til ilden for ikke at blive en døgnflue. Når markedet
begynder at blive konsolideret, vil der være både vindere og tabere.
• Det bliver spændende at følge, hvilke spil og turneringsformater der bliver dominerende i
fremtiden. Men det synes dog sikkert at sige, at eSport er kommet for at blive.
• Hvem ved, eSport til OL i 2024 i Paris?
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