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ESEN esports AB inleder samarbete med Svenska Spel 

Sändningsbolaget ESEN eSports meddelar idag att man inlett samarbete med Svenska Spel. 

Samarbetet innebär att Svenska Spel sponsrar ESEN esports i dess genomförande i samband med 

det svenska VM kvalet och uttagningarna av det svenska landslaget i e-sport.  

 

ESEN eSports, Sveriges första renodlade publika esportbolag, meddelar idag att de inleder ett 

samarbete med Svenska Spel. Konkret innebär samarbetet att Svenska Spel stöttar ESEN esports 

produktion och aktivering i samband med genomförandet av det svenska VM kvalet i esport. ESEN 

esports har sedan tidigare ett flerårigt avtal med SESF (Svenska E-sportföreningen) om att arrangera, 

sända och paketera VM-kvalet. 

 

- Svenska Spel tror starkt på svensk e-sport och vill också kunna erbjuda spel på det framöver. Vi gick 

tidigare i år in som huvudsponsor till landslaget och SESF (Svenska E-Sportföreningen). Vårt nya 

samarbete med ESEN esports hjälper till att bredda intresset för e-sporten och säkerställer ett 

proffsigt genomförande av VM-kvalet, säger Joakim Mörnefält, kommunikationsdirektör på Svenska 

Spel. 

 

De svenska VM kvalen äger rum under Augusti och avslutas med en event-final i Stockholm i 

inledningen av September. Vinnande lag kommer att representera Sverige i det 10:e 

världsmästerskapen i e-sport som arrangeras av det internationella e-sportförbundet (IESF). 

Finalerna spelas på Kaohsiung Arena, som har plats för 15.000 besökare där det kommer vara ca 48 

deltagande nationer i Taiwans näst största stad Kaohsiung 9-12 November.  

 

-Esport är ett globalt fenomen och en precisionssport som många andra idrotter. Att Svenska Spel 

som går hand i hand med idrott nu går in långsiktigt i e-sport känns som ett erkännande. Sverige har 

sedan länge varit ledande inom esport och genom att fler svenska storföretag som Svenska Spel går 

in och sponsrar dess framfart tar vi ytterligare steg för att etablera e-sporten som en erkänd sport. 

säger Joakim Stenberg VD, ESEN esports AB 
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Om ESEN eSports 

ESEN eSports AB är Sveriges första renodlade publika e-sportbolag där alla kan vara delägare. ESEN är 

ett av Sveriges största sändningsbolag för e-sport och gaming. ESEN producerar stora e-

sportturneringar som till exempel King of Nordic samt gör och sänder turneringar på evenemang som 

Copenhagen Games, datorfestivalen Birdie, Digitaly X och DreamHack.  

Om Svenska Spel 

Svenska Spel är Sveriges ledande spelbolag, med ett brett erbjudande inom turspel, sportspel och 

kasino, med välkända varumärken som Triss, Lotto och Stryktipset. Utifrån ett uppdrag från svenska 

staten och bolagets värdegrund, är visionen att spel ska vara till glädje för alla. Det uppnås genom att 

erbjuda bra och ansvarsfulla spelupplevelser. Svenska Spel är också landets största sponsor av svensk 

idrott, på såväl elitnivå som gräsrotsnivå. I koncernen ingår Casino Cosmopol med Sveriges fyra 

internationella kasinon. Bolaget har cirka 2 100 anställda med huvudkontor i Visby. För mer 

information, besök www.svenskaspel.se 

Om IESF 

IESF World Championship arrangeras av det internationella e-sportförbundet IESF. 

Världsmästerskapet är ett årligt evenemang som tidigare bland annat ägt rum i Rumänien, 

Azerbadjan, Indonesien och Busan. IESF grundades i Sydkorea och har idag expanderat till 48 

medlemsländer. Svenska esportförbundet SESF är sedan 2011 medlem i IESF och har en representant 

i styrelsen. 

 

Om SESF 

Svenska E-sportföreningen (SESF) är ett förbund med syfte att främja e-sport i Sverige. SESF 

grundades 2008 och blev 2011 medlem i the International Esports Federation (IESF). SESF är därmed 

Sveriges röst i IESF och arrangerar även varje år kvalet till IESF:s världsmästerskap. Sedan 2015 finns 

SESF även representerat i IESF:s styrelse.  
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