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Sammanfattning 

Inom traditionell sport så har dataanalys använts under en lång period och förändrat sättet 

man ser på spelare i förhållande till deras atletiska förmåga, fysiska hälsa och potential. 

Dataanalys har haft en stor påverkan på traditionella sporter som t.ex. baseboll och basket, 

men hur har dataanalys påverkat e-sport? E-sport har vuxit mycket under de senaste åren med 

stora vinstsummor som t.ex. turneringen The International 2018 i Dota med en vinstpott på 

mer än 25 miljoner dollar. Antalet människor som tittar på e-sport har även nått stora 

mängder, ett exempel på detta är League of Legends världsmästerskap i år som hade mer än 

205 miljoner tittare vid en tidpunkt. Det är uppenbart att e-sport har blivit ett stort fenomen 

och därmed kommer denna uppsats undersöka hur användningen av dataanalys sker inom e-

sport och hur det kan användas för att hjälpa spelare i deras respektive spel. 

Metoden som har använts för att undersöka detta är utförandet av en litteraturstudie i samband 

med intervjuer. I litteraturstudien så har användningen av data analytics inom e-sport och 

traditionella sporter undersökts. I den kvalitativa studien så har det intervjuats 3 stycken 

professionella spelare och en analytiker insatta i e-sportbranschen för att få en inblick i hur 

användningen av dataanalys används för att värdera och förbättra spelare inom e-sport. Det 

har visat sig i studien att flera traditionella sporter faktiskt använder dataanalys för att värdera 

och förbättra atleter bl.a. genom att använda datastatistik för att värdera deras offensiva och 

defensiva skicklighet, användningen av dataanalys inom traditionella sporter har därmed varit 

framgångsrikt. I NBA så samlades det till exempel in offensiva och defensiva variabler som 

har möjliggjort en tillförlitlig metod att värdera alla spelare i ligan. 

I fotboll så har användningen av dataanalys lett till en aggregering av taktiska faktorer som 

t.ex. passningssekvenser för att optimera de anfall som görs i spelandet. Tränare och spelare 

kan även använda sig av big data för att få information om sannolika straffskottsriktningar 

som kan vidarebefordras till spelare inför viktiga matcher. I baseboll har man använt 

sensormätningar för att samla in data och värdera nya färdigheter som kan integreras i 

befintliga spelarmodeller. Lag har använt dessa sensormätningar för att hitta annars gömda 

variabler i spelandet för att få ett övertag över konkurrensen. 

Det har belysts i denna studie att, inom e-sport så sker användningen av dataanalys på flera 

olika sätt. Det har visat sig att man kan använda historisk data för att hitta mönster i spelandet 

som kan användas för att förbättra e-sportspelare. Dessa mönster har även i vissa fall använts 

för att hitta avvikelser från normen i en spelares handlingar. Med denna information så kan 

spelare och lag studera de val som görs under spelandet och även studera mönster i 

motståndares spelande som grund för framtida strategier. 

 

Nyckelord: dataanalys, e-sport, traditionella sporter, spelare, utvärdering, förbättring 
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Begreppslista 

 

Dataanalys 

Dataanalys är processen att granska data för att dra slutsatser om informationen den 

innehåller, alltmer med hjälp av specialiserade system och programvaror. Dataanalys 

teknologier används ofta i kommersiella industrier för att göra det möjligt för organisationer 

att göra mer informerade affärsbeslut och av forskare för att verifiera eller motbevisa 

vetenskapliga modeller, teorier och hypoteser (WhatIs.com, 2016). 

 

MOBA 

MOBA står för Multiplayer Online Battle Arena och är ett av de mest populäraste 

spelgenrerna. Termen MOBA beskriver ett spel där två lag med fem spelare som kontrollerar 

en ”champion”, eller en spelkaraktär för enkelhetens skull, slåss inom en begränsad virtuell 

struktur (karta). Spelet ses från ett top-down perspektiv och spelas på dator med mus och 

tangentbord. Spelandet sker på en interaktiv karta, det finns alltså datorstyrda enheter som kan 

vara fiender, allierade eller neutrala. Målet för lagen är att attackera motståndarlagets bas 

samtidigt som de är tvungna att försvara sin egna. För att vinna måste varje lag koordinera 

sina handlingar och reagera mot motståndarlagets handlingar så effektivt som möjligt 

(Schubert, Drachen & Mahlmann, 2016). 

 

Big data 

En samling av data som för stor för de traditionella dataprogramverktyg när det gäller lagring 

och hanteringsanalys. Dess specifika egenskaper är en stor mängd datastorlek, snabbt 

dataflöde, en mängd olika datatyper och låg densitet av datavärde. Den strategiska 

signifikansen av big data är inte hur mycket datainformation vi förstår, men istället hur man 

bearbetar dessa meningsfulla data med professionell metod (Zeng & Jia, 2017). 

 

K/D/A 

Kills, deaths och assists – används för att mäta spelares generella prestation under och efter en 

match. 
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1. Introduktion 
 

Dataanalys är något som används inom många olika områden som sport, hälsa, kommersiella 

industrier, forskning etc. Dataanalys i sig är ingenting nytt men är fortfarande väldigt aktuellt 

då vi blir allt bättre på att hantera data, speciellt i stora mängder. Vid sökning kring dataanalys 

visade det sig att dataanalys används mycket i sporter som basket och baseboll. 

Dataanalys och e-sport verkade vara en bra kombination då dataanalys, som tidigare sagt, är 

väldigt aktuellt i dagsläget och e-sport i sig är relativt nytt men har under de senaste åren 

blivit ett massivt globalt fenomen. De största spelen inom e-sport, baserat på vinstsummor och 

tittare, är just nu League of Legends, Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive och Fortnite 

(Esportsearnings, 2018). För att belysa just hur stort e-sport i dagsläget är så hade Dota 2’s 

världsmästerskap, The International, förra året en vinstsumma på 24 miljoner dollar. Det finns 

därmed mycket pengar i e-sport, men det finns även många tittare, League of Legends 

världsmästerskap i år hade mer än 205 miljoner tittare vid finalen mellan Invictus Gaming och 

Fnatic (Esport Charts, 2018). 

I litteraturstudien som gjorts i samband med denna uppsats (avsnitt 4.1) så blev det tydligt att 

det inte finns mycket tidigare forskning kring just dataanalys inom e-sport, åtminstone inte för 

den riktning som denna uppsats tar – vilket är fokuset på hur dataanalys kan användas av e-

sport spelare för att förbättra deras spelande. Som ett exempel så gav sökningen ”e-sports data 

analytics” 39 träffar (17 peer-reviewed) på Primo var 3 analyserades och 1 ansågs användbar 

och relaterad till uppsatsens syfte. Det fanns dock en del tidigare forskning för dataanalys 

inom traditionella sporter som basket, fotboll och baseboll till exempel. Detta möjliggör 

därmed en jämförelse mellan e-sport och traditionella sporter för att se likheter, skillnader och 

försöka se möjligheten av dataanalysanvändning inom e-sport med hjälp av en inblick i den 

mer etablerade dataanalysanvändningen inom traditionella sporter. Denna kunskap kan ge en 

bättre förståelse för vilka framgångsfaktorer som har drivit användningen av dataanalys inom 

traditionella sporter och hur de möjligtvis kan etableras inom e-sport för att värdera och 

förbättra spelare. Detta är självklart viktigt då på en professionell nivå så vill organisationer 

och spelare fortsätta att utvecklas för att bli bättre än konkurrensen och öka deras chanser att 

vinna. 

Det var uppenbart att det fanns en möjlighet att bidra med någonting nytt med uppsatsen. 

Undersökandet av den tidigare forskningen för dataanalys inom traditionella sporter visade att 

det oftast handlade om hur man, med hjälp av dataanalys, kan värdera och förbättra atleter i 

deras respektive sport. Om man kan göra detta i sporter som baseboll och basket, varför kan 

man inte göra det i e-sport? 

MOBA-spel som League of Legends och Dota 2 är ju i sin natur fyllda med stora 

datamängder som bara väntar på att granskas. Det finns självklart ett flertal dataanalysverktyg 

för spel som League of Legends och Dota 2 som spelare använder, men det handlar oftast om 

en väldigt ytlig analys vilket begränsar det spelare faktiskt kan få ut från verktyget. Därmed 

finns det en del tidigare forskning om hur man kan förbättra och värdera atleter i traditionella 

sporter men baserat på den litteratursökning som har utförts så finns det knappt någon tidigare 

forskning för hur man kan göra det inom e-sport, det är just detta gap som denna uppsats skall 

undersöka. 
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2. Syfte och forskningsfråga 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka användningen av dataanalys inom e-sport och 

traditionella sporter för att kunna göra en jämförelse mellan de två. Som tidigare sagt så är 

användningen av dataanalys inom traditionella sporter allt mer etablerat jämfört med inom e-

sport. Uppsatsens huvudsakliga syfte är därmed att undersöka möjligheten att använda 

dataanalys inom e-sport med hjälp av den mer etablerade dataanalysanvändningen i 

traditionella sporter. 

Min huvudsakliga forskningsfråga är: 

• Hur kan man använda dataanalys för att förbättra och värdera spelare inom e-sport? 

Den typen av dataanalys inom e-sport är i detta fall är den granskade data som man, med hjälp 

av dataanalysverktyg, får ut från de matcher som spelaren deltagit i. Med förbättring menas 

möjligheten att hitta svagheter i det sätt individen spelar spelet för belysa vad i spelandet som 

måste korrigeras. Värdering av spelare mäts med olika värden som fås från själva spelandet, 

exempel på sådana värden är till exempel spelarens K/D/A. Då MOBA-spel har mycket data 

så finns det många mätvärden som representerar en spelares prestation i spelandet. Slutligen 

kommer resultatet av denna forskningsfråga att som sagt möjliggöras av att bland annat se på 

dataanalys inom traditionella sporter för förbättring/värdering av atleter och där dra en 

parallell med e-sport. 

Här är dataanalys inom traditionella sporter den granskade data som man samlar in, med hjälp 

av bl.a. sensorer och kameror, från matcher och själva spelarens kroppsrörelse och prestation. 

Förbättring är här i princip samma sak som i e-sport, baserat på den data man har på en viss 

spelare så kan man se både negativa och positiva trender. Utifrån dessa trender kan man t.ex. 

optimera spelarens träningsprogram för att jobba på svagheterna. Med värderingen av spelare 

så menas hur spelarna, efter deras prestation i matcher och den data som samlas in från dessa 

matcher, värdesätts av coacher, lag osv. 

Ytterligare forskningsfråga som bidrar till uppsatsens syfte: 

• Inom den professionella e-sport branschen, hur ser man på användningen av 

dataanalys och dess påverkan på spelare/spelandet? 

Meningen med denna fråga är att få en insikt i hur t.ex. spelare och coacher faktiskt ser på 

användningen av dataanalys inom e-sport och till vilken grad det egentligen används. Har 

användningen av i nuläget tillgängliga dataanalysverktyg bidragit till en förbättring av 

spelare? Denna forskningsfråga ska alltså ge en mer nyanserad och verklig bild av 

dataanalysanvändandet inom e-sport scenen.  

 

2.1 Avgränsning 

 

I denna uppsats så görs det en avgränsning mot psykologiska aspekter som motivation och 

tillfredsställelse i själva processen av dataanalysanvändningen. Uppsatsen fokuserar istället på 

användandet v dataanalys för värdering och förbättring av e-sportare, och bortser därmed från 

det som motiverar spelare eller ger dem någon slags tillfredsställelse. Med själva 
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”förbättringen” i forskningsfrågan så menas därmed enbart en statistisk förbättring i spelandet 

och inte en förbättring av hur spelare tänker kring sig själva och spelet. 

 

3. Tidigare forskning 
 

I litteraturstudien, hänvisa till avsnitt 4.1, så har användandet av dataanalys inom e-sport och 

traditionella sporter undersökts. Som tidigare nämnt så finns inte mycket tidigare forskning 

kring användandet av dataanalys inom e-sport för att förbättra spelare, vilket är just gapet som 

uppsatsen ska fylla. Det finns dock tidigare forskning gällande avgränsade scenarion där 

dataanalys har använts inom e-sport. Denna tidigare forskning kan vara värdefull för att förstå 

på vilka sätt dataanalys används inom e-sport i dagsläget. Lyckligtvis finns det en större 

mängd tidigare forskning för användandet av dataanalys inom traditionella sporter för 

förbättringen av atleter. Detta är positivt då denna tidigare forskning på sätt och vis lägger 

grunden för uppsatsen och dess syfte. Med en nyanserad insikt i forskningen inom 

traditionella sporter gällande dataanalys kan det bli enklare att relatera och se 

användningsmöjligheterna inom e-sport. 

 

3.1 Traditionella sporter 

 

3.1.1 Big data & sportsanalytics 

 

Zeng och Jia (2017) belyser i deras konferensrapport hur fler sporter runt om i världen 

använder stora big data för att bedöma atleter och utveckla nya strategiska planer för att 

behålla sin starka konkurrensförmåga. Under 2010 hölls en sports analysis konferens på 

Massachusetts Institute of Technology för att dela nya resultat på kombinationen av big data 

och sport. Termen ”sports analytics” har dykt upp allt mer i sportvärlden. NBA anses vara 

grundaren av sports analytics och är också den bästa utövaren av big data. Big data algoritmen 

används för att konvertera data till värdefull information. NBA räknade alla spelares 

prestationer, deras returer, assists, misstag, återtag, regelbrott och blockade skott. Denna 

detaljerade datastatistik kunde inte bara ge information på en enstaka spelare utan man kunde 

även jämföra spelare, inklusive deras offensiva och defensiva skicklighet. 

I konferensrapporten tar Zeng och Jia (2017) även upp Kirk Gesbury och hans forskning inom 

dataanalys. Gesbury var en forskare som registrerade en värmekarta av 700,000 skott i basket. 

Han har gjort ett antal uppfriskande verk inom NBA-dataanalys. Hans värmekarta har också 

blivit eftertraktad då dess dynamiska presentation är tydlig, smidig och de tekniska detaljerna 

för varje skott är enkla att se. Zeng och Jia (2017) nämner även att minst hälften av NBA-

ligans lag har anställt minst en dataanalytiker. Dessa dataanalytiker gör viktiga 

rekommendationer under matchdagar, rekryteringssäsongen och vid utbytandet av spelare. 
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3.1.2 Forskning inom sports analytics 

 

Morgulev, Azar och Lidor (2018) nämner i deras artikel hur Nate Silver, en amerikansk 

statistiker som analyserar baseboll, spekulerar att baseboll som sport erbjuder världens rikaste 

datauppsättning. Silver säger att detta beror på att allt som har skett inom MLB (Major 

League Baseball), den högsta nivån inom professionell baseboll, under de senaste 140 åren 

har noggrant dokumenterats och är nu tillgängligt för att analyseras. 

I artikeln nämner Morgulev et al. (2018) anledningen varför sporter är ett sådan bra källa för 

forskning och analys. De säger att detta beror på att data har regelbundet samlats in genom 

åren från många olika sportevenemang och det faktum att sporter oftast har ett samband med 

vissa aspekter av mänskligt beteende. Enligt Morgulev et al. (2018) så kan beteendemönster i 

sport oftast ge insikter om alla typer av mänskligt beteende. De hävdar att detta beror på att 

universella fenomen som påverkar mänskligt beteende i allmänhet kommer vanligtvis att 

återspeglas i sportbeteende. 

Artikeln tar även upp termen sports analytics och vad det egentligen är. Sports analytics är 

utredningen och modelleringen av sportprestation i samband med implementeringen av 

vetenskapliga metoder. Mer specifikt så är sports analytics hanteringen av strukturerad 

historiska data, tillämpningen av prediktiva analytiska modeller som använder denna data och 

utnyttjandet av informationssystem för att informera beslutstagare och göra det möjligt för 

dem att ge sina organisationer ett övertag (Morgulev et al., 2018). 

Enligt Morgulev et al. (2018) så kan historiska data här antingen vara kvantitativ eller 

kvalitativ och samlas vanligtvis från flera resurser relaterade till sport. Exempelvis så kan 

sådana resurser vara scoutingrapporter, biografiska data, inspelningar, resultat och prestation 

data från matcher, och medicinska rapporter. Den insamlade data är standardiserad, 

centraliserad, integrerad och analyserad med olika mätvärden. Morgulev et al. (2018) belyser 

att en tillförlitlig och systematisk analys av data gör det möjligt för tränare, atleter och 

beslutsfattare att stärka sina beslutsprocesser. Morgulev et al. (2018) visualiserar ett sports 

analytics ramverk i figur 1. 

 

 

Figur 1. Ett sports analytics ramverk (Morgulev et al., 2018) 
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Morgulev et al. (2018) belyser hur sports analytics har sitt ursprung i USA under 60-talet där 

amerikansk fotboll och basket var de första sporterna att analyseras. En annan populär 

amerikansk sport är baseboll som inte är lika dynamisk som amerikansk fotboll och basket. 

För att baseboll inte är lika dynamiskt så är det lämpligt att bryta ner sporten i olika delar som 

ska analyseras. Det var i baseboll där den första plattformen utvecklades för statistiker att 

arbeta med individuella atleters- och lagprestation data. 

Från mitten av 90-talet gick professionella sporter in i en era där datahantering utvecklades 

och blev mer kraftfullt. Som ett exempel så distribuerades ”Advanced Scout”, ett dataanalys, 

till 16 basketlag i den högsta professionella ligan (NBA) under 1995–1996 säsongen. Först 

och främst så samlades rå data först in med ett unikt system designat för att dokumentera 

basketdata. Information samlades in på olika defensiva och offensiva variabler i spelandet, 

bland annat spelares antal skottförsök, typ av skott som tagits och antalet återtag av spelare 

(Morgulev et al., 2018). 

I artikeln berättar Morgulev et al. (2018) att i slutet av varje match så laddades data från 

matchen upp till en elektronisk anslagstavla för alla lag att ladda ner. Dataanalysverktyget 

Advanced Scout kunde leta efter och upptäcka meningsfulla mönster i spelandet. Några år 

senare, i 2003–2004 NBA säsongen, var data på spelares skottförsök offentligt och tillgängligt 

på flera webbplatser. Denna data kunde därför användas för systematisk analys. Till exempel, 

forskare som analyserade 1270 gjorda skottförsök av en spelare under den ovanstående 

säsongen upptäckte användbara prediktorer för både skottplats och fältmålprocent. 

Fältmålprocent är den andel lyckade skott, bortsett från frikast, jämfört med andelen 

skottförsök uttryckt i procent. 

I fotboll så säger Morgulev et al. (2018) att lagen i den engelska Premier League blev relativt 

avancerade när det gäller prestationsanalyser och några av dem har till och med gjort 

resultatdata tillgängligt för fansen att analysera. Men i jämförelse med basket så hindras 

bedömningen av spelares förmåga att göra mål i fotboll av det faktum att mål inte görs så ofta. 

För att optimera de anfall som görs i fotboll så aggregeras taktiska faktorer som antal och 

längden på bollinnehav, passningssekvenser och analys av det spelade planområdet. Ett 

specifikt exempel på hur tränare och spelare kan dra nytta av bedömningen av stora prover på 

händelser i fotboll är informationen om sannolika riktningar för straff-skott. Detta baseras på 

skyttens tidigare statistik som analytikerna lämnat till målvakterna innan kritiska matcher. 

Under 2010-talet så blev analys av videodata möjligt i många professionella sporter säger 

Morgulev et al. (2018). I NBA till exempel så blev kamerasystemet SportVU, som är 

ursprungligen baserat på israelisk missilspårningsteknik, obligatoriskt i alla arenor. 

Kamerasystemet SportVU (figur 2) är hängt ovanför alla officiella NBA basketplaner och 

registrerar bollens och spelarnas rörelsedata. Baseboll har ett minst lika avancerat 

videosystem vid namn PITCHf/x, HITf/x och FIELDf/x som används för att analysera kast, 

träffar och fälthändelser. Morgulev et al. (2018) säger att videoanalyssystem i basket kan 

producera stora mängder strukturerat data av spelares rörelser, bollkontakt, returer och 

skottplatser. Numera är datamängden tydligen större än själva förmågan att extrahera möjliga 

insikter från den. 
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En avsevärd påverkan av studier som analyserar stora datamängder är övergången till 

trepoängs skyttestilen i NBA. Tack vare årliga data om skottplats har det varit möjligt för 

analytiker att utveckla en modell av förväntade poäng per skott från varje plats på planen. 

Denna modell visade att beslutet att skjuta långa tvåpoängare är sämre än att skjuta 

trepoängare. Visualisering av skottutfall och hur bollen rör sig i spelandet gjorde det möjligt 

för spelarna att optimera fördelningen av bollen mellan lagmedlemmarna i en attack. Spelarna 

lärde sig även vilken defensiv positioneringen som var bäst beroende på vilken spelare som 

försökte göra poäng och platsen som skottet togs ifrån (Morgulev et al., 2018). 

Morgulev et al. (2018) påpekar att kombinationen av moderna statistiska prognoser med 

traditionella scouters insikter leder till mer exakta bedömningar av en spelares potential. 

NBA-laget Boston Celtics kunde till exempel värva framtida stjärnspelaren Rajon Rondo sent 

i ligans rekryteringsperiod år 2006 för att de identifierade att bollreturer (rebounds) gjorda av 

positionen ”guard” var en undervärderad skicklighet i NBA. Vid den tidpunkten insåg inte de 

andra lagen i ligan värdet av denna skicklighetsindikator som de mer analytiska Boston 

Celtics gjorde. 

Ett liknande exempel tas upp av Morgulev et al (2018) där en av NBA’s första verkligen 

analytiska direktörer Daryl Morey samlade, tillsammans med sin personal, originella data 

genom att mäta saker som aldrig har mätts innan. Under 2008 använde Morey sin prediktiva 

modell för att värva en spelare i en viss position men misslyckades att upptäcka DeAndre 

Jordan, den framtida dominerande spelaren i sin position och den näst bästa spelaren att 

värvas i sin rekryteringsklass. Morey undersökte varför hans modell inte hittade DeAndre 

Jordan och det visade sig vara väldigt komplext. DeAndre Jordan var en enastående spelare 

men hade bara spelat ett enstaka år högskolebasket, han hatade sin tränare och ville inte gå 

kvar i skolan – det var omöjligt att se hans potential som en professionell spelare baserat på 

hans högskolestatistik. Morey’s modell skulle alltid vända ryggen mot DeAndre Jordan, men 

samtidigt så hade en av Morey’s scouter velat värva honom med hans oförnekliga fysiska 

talang som grund. 

Morgulev et al. (2018) tar även upp problemet att projicera en spelares utveckling i en 

position som skiljer sig från den position som han hittills har spelat i. Som exempel så tas 

NBA-spelaren Russel Westbrook upp som främst spelade som en ”shooting guard” (en 

spelare vars fokus ligger på att skjuta och göra poäng) och uppmärksammades av laget 

Supersonics som behövde en ”point guard” (en spelare som hellre passar än att skjuta). Det 

vanliga ”antalet assist”-måttet visade sig vara otillräckligt vid bedömningen av Westbrooks 

passningsskicklighet, därmed skapades en ny indikator som mäter förändringen i hur bra laget 

skjuter när en specifik spelare passade bollen till spelaren som sköt. Denna analys avslöjade 

att Westbrook’s effekt på hans lagkamraters förmåga att göra poäng var av samma kaliber 

som toppspelarna i NBA för hans position. 

 

3.1.3 Sensormätningar inom baseboll 

 

I sin artikel om Moneyball teorin och användandet av sensorer i baseboll så förklarar Healey 

(2017) att baseboll direktörer/tränare står inför många alternativ när de arbetar för att bygga 

ett lag som kan konkurrera på den högsta nivån. Detta gör dem samtidigt som de följer 
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organisationens lönerestriktioner. Healey (2017) lägger tyngd på hur allvarligt detta är då 

enstaka beslut kan påverka lagets långsiktiga hälsa eftersom enskilda spelarkontrakt har nått 

hundratals miljoner dollar. Även om det finns stora skillnader i de resurser som finns 

tillgängliga för MLB-lag så kan de små lagen med en liten budget vinna över de större och 

rikare motståndarna. Detta beror på Moneyball teorin, där det kritiska för framgång i denna 

kamp är ett lags förmåga att mäta och förutse spelares skicklighet. 

Healey (2017) belyser även att med ökningen av dataanalys i baseboll så beror lagen mer och 

mer på matematiska modeller istället för subjektiv utvärdering vid viktiga beslut. 

Spelarmodeller bygger vanligtvis på uppskattningar av spelares talangnivå för varje 

uppsättning färdigheter där varje uppskattning härleds från en statistik. Framtida spelares 

talangnivåer prognostiseras med hjälp av en funktion som beskriver hur varje färdighet typiskt 

ändras relativt till ålder. av flera anledningar så spelar statistik som kommer från 

sensormätningar en alltmer större roll i bedömningen av spelare. 

Enligt Healey (2017) så har sensormätningar har möjliggjort värderingen av nya färdigheter 

som kan integreras i de tidigare nämnda spelarmodellerna. PITCHf/x-data avslöjade till 

exempel hur drastiskt en catcher (spelaren som fångar bollen kastad från pitchern i baseboll) 

kan påverka sannolikheten av att ett kast godkänns eller ej baserat på hur bollen fångas. Flera 

lag insåg att den underliggande catcher-skickligheten, så kallat pitch framing, var 

underskattad på marknaden. Dessa lag hade en kortsiktig fördel som i längre utsträckning 

försvunnit eftersom pitch framing har noggrant värderats och lagts in i utvärderingen av 

spelare. 

Sensormätningar stöder också representationen av traditionella färdigheter med större 

noggrannhet säger Healey (2017). Under 1900-talet så var till exempel bedömningar av 

spelares fielding-skicklighet (förmågan att fånga en träffad boll) osäkra på grund av bristen på 

data om faktorer som hur hårt bollen vart slagen eller hur långt spelaren var tvungen att 

förflytta sig för att fånga bollen. Under de senaste 15 åren har avancerade fältmätningar 

baserats på uppdelning av slagna bollar baserat på deras typ. De slagna bollarna kan uppdelas 

på t.ex. hastighet och riktning men även beroende på om det var en ”ground ball” (en slagen 

boll som studsar ett par gånger direkt efter den har slagits) eller en ”fly ball” (en slagen boll 

som har slagits upp i luften). Healey (2017) menar att denna uppdelning möjliggör 

uppskattning av hur ofta en given slagen boll är lyckat uppfångat vilket etablerar en ram för 

defensiv utvärdering. 

 

3.2 E-sport 

 

3.2.1 E-sport analytics via ”encounter detection” 

 

Schubert et al. (2016) presenterar en teknik för segmentering av MOBA-matcher, i detta fall 

Dota 2, i definierade komponenter som kallas ”encounters” vilket möjliggör 

prestationsanalys. Encounters upprättas när två eller fler karaktärer i spelet från motsatta lag 

är nära nog för att påverka varandra. Schubert et al. (2016) tillämpar encounter-baserad analys 

för att matcha data från det populära spelet Dota 2 och presentera sannolikheten för vinst 

baserat på de möten som sker i matchen. 
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Schubert et al. (2016) förklarar encounter-baserad analys som ett ramverk vilket bryter ner 

komplex dynamik i hanterbara komponenter. Denna teknik kan i princip tillämpas på alla 

tävlingsinriktade lagbaserade e-sporter. I Dota 2 så kan resultatet av encounters förutsägas 

baserat på de ursprungliga förhållandena, och resultatet av encounters kan även användas för 

att förutsäga själva matchresultatet. Schubert et al. (2016) belyser hur digitala spel konstant 

förändras under dess livsstil med uppdateringar. Därför måste analystekniker inom e-sport 

anpassas till förändrade regler och strategier, encounter-baserad analys underlättar detta krav. 

Enligt Schubert et al. (2016) så finns det ett behov av att analysera strategier och förutsäga 

beteenden inom e-sport för att det har blivit ett sådant stort fenomen. E-sports tillväxt har gett 

upphov till fältet e-sport analytics. E-sport analytics definieras som processen att använda                       

e-sportsrelaterad data för att hitta meningsfulla mönster och trender samt kommunikationen 

av dessa mönster med hjälp av visualiseringstekniker för att underlätta beslutsprocesser. E-

sport analytics är därmed likt det mer traditionella sports analytics. 

 

3.2.2 Hur analysen av mönster i spelandet kan användas för att förbättra spelare 

 

Cavadenti, Codocedo, Boulicaut och Kaytoue (2016) förklarar hur Dota 2 är ett strategispel 

med rik beteendedata som innehåller både mobilitetsspår och strategiska val. Med hjälp av 

historiska data är Cavadenti et al. (2016) måls att upptäcka strategiska mönster som kan hjälpa 

spelare att förstå deras spelbeslut och att göra dem till skickligare spelare. Till exempel, med 

tanke på alla matcher för en spelare under en säsong, så vill de svara på frågor som: 

• Vilka är de särskilda valen (t.ex. lagkompositioner och ordningsföljden av köp i 

spelet) som inte gynnar chansen att vinna? 

 

• Vad gjorde jag för fel i min match, som avviker från normen (hur andra spelare gör), 

oavsett resultat? 

Cavadentis et al. (2016) mål med artikeln är att analysera spelares beteenden (rörelser och 

strategiska val) och jämföra de med förväntade beteenden under olika omständigheter. När ett 

beteende upptäcks som onormalt, d.v.s. avviker från det förväntade beteendet, söks 

sammanhanget av sådan abnormitet.  

Enkla databassökfrågor kan knappast svara på de ovanstående frågorna, eftersom antalet 

möjliga frågor/scenarion är exponentiellt med avseende för de tidigare nämnda variablerna. 

Därför har Cavadenti et al. (2016) utformat en datautvinning-metod vars mål är att upptäcka 

mönster bestående av strategiska val, dessa val ska samt förklara stora avvikelser med hänsyn 

till en Referensmodell. 

Referensmodellen kan förstås som åsikten av en expert, eller en expertmodell. Expertmodeller 

är idéer, hypoteser eller tidigare kunskap om ett visst område. I de flesta fall är en 

expertmodell en funktion som returnerar poäng för en given inmatning för att kvantifiera en 

aspekt av data (Cavadenti et al., 2016). När det gäller MOBA-spel där varje match spelas på 

en enstaka karta/bana med välkända intressepunkter är det, enligt Cavadenti et al. (2016), 

intuitivt att uttrycka expertkunskap som ett diagram av intressepunkt-övergångar. I MOBA -
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spel är det väletablerat att en karaktärs rörelse och positionering under en match är en mycket 

bra indikator för själva spelarens skicklighet och erfarenhet. 

 

 

 

 

 

Figur 2. Fyra Referensmodeller som visar intressepunkt-övergångar för fyra olika 

karaktärer i Dota 2 (Cavadenti et al., 2016) 

Cavadenti et al. (2016) belyser hur spelare behöver dataanalysverktyg som lyfter fram deras 

styrkor, svagheter och hjälper dem under en lång inlärningsprocess. I denna artikel 

utvecklades en global metodik som möjliggör en output av strategiska mönster. Dessa 

mönster förklarar matchresultatet och avvikelser från ett referensbeteende som kan anpassas 

för olika scenarier.  

Kaytoue, Plantevit, Zimmermann, Bendimerad och Robardet (2017) försöker också ta itu med 

detta problem, d.v.s. använda sig av mönster i spelandet av Dota 2 som kan användas för att 

förbättra spelare. Kaytoue et al. (2017) föreslår ett tillvägagångssätt med hjälp av 

’’exceptional model mining’’ för att hitta exceptionella kontextuella subgrafer, alltså 

subgrafer som är genererade från ett kontext eller beskrivning av de individuella handlingarna 

i spelandet som bryter mot normen. De nämner hur, precis som i traditionella sporter där 

beteendedataanalys används för att förstå och modellera motståndare vid förberedelse inför 

matcher/turneringar, beteendemönster som är specifika till spelförhållanden och spelare kan 

upptäckas i Dota 2. Kaytoue et al. (2017) hävdar att dessa mönster kan användas för att förstå 

beteendet hos en eller flera spelare vid olika steg i spelet och under flera förhållanden. 

Slutligen så nämner dem att detta tillvägagångssätt gör det möjligt att spelare kan studera sina 

strategier, lag att studera sin taktiker och vilket sätt som är det bästa att spela en viss 

spelkaraktär baserat på de händelser som har gynnat mest. 

 

4. Metod 
 

För att besvara frågeställningarna i denna uppsats så har två olika metoder använts. En 

förberedande litteraturstudie genomfördes för att få en insikt om hur användningen av 

dataanalys, inom både traditionella sporter och e-sport, ser ut i dagsläget. Intervjuer har även 

genomförts för att få en djupare och mer avgränsad insikt i användandet av dataanalys inom e-

sport som fenomen.  Litteraturstudien som metod lägger därmed grunden för uppsatsarbetet, 

intervjuerna och möjliggör även jämförelsen av dataanalysanvändning inom e-sport och 

traditionell sport. 
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4.1 Litteraturstudie 
 

De databaser som har använts under litteraturstudien för att hitta relevant forskning inom detta 

område är Primo och Google Scholar. av dessa två så har Primo använts mest då det är enkelt 

att filtrera sina sökresultat, vilket är nödvändigt om man vill endast få fram tidigare forskning 

som är ”peer reviewed” och därmed mer tillförlitligt. Databasen Primo erbjuds av Örebro 

Universitet och är därmed, enligt Oates (2006), en officiell källa där man kan lita på att det 

som är ”peer reviewed” faktiskt är det. Google Scholar är en välkänd databas/söktjänst som 

Oates (2006) även anser vara akademisk och tillförlitlig till viss del. Oates (2006) säger att 

man måste vara försiktig då det inte alltid finns nog med restriktioner för vad som kan läggas 

upp på dessa databaser och Internet rent generellt. 

Sökandet av litteratur genom dessa söktjänster har gjorts genom att först och främst beskriva 

det området man är intresserad i med en fras, för att sedan dela upp frasen i flera enskilda 

koncept (Oates, 2006). För varje koncept så har det därefter gjorts en lista av alternativa 

termer som kan uttrycka konceptet. Dessa termer har använts i söktjänsterna för att hitta 

litteratur som kan vara relevant för uppsatsen, men som inte har visats i de tidigare och 

bredare sökningarna. Ett exempel på detta är att sökandet av litteratur började med sökningar 

som t.ex. ”data analytics in e-sports”, med den ovanstående metoden så har även sökningar 

som ”Esport analytics” och ”use of data in esports” använts. Samtidigt så har alla söktermer 

som använts sparats. Oates (2006) säger att detta hindrar en från att göra samma slags sökning 

flera gånger, därmed kan man undvika termer som man tidigare använt och effektivisera 

processen. 

När artiklar, som först verkade vara relaterade till uppsatsens ämne, hittades så lästes alltid 

abstraktet först för att få en idé om artikeln faktiskt är relaterad på något sätt. Sedan lästes 

introduktionen och slutsatsen för att få en generell bild av artikelns struktur och resultatet av 

den forskning som har gjorts. Vid detta stadie så fanns en generell bild om vad artikeln 

handlade om, och nu kunde man fortsätta med att läsa hela artikeln om det var nödvändigt 

(Oates, 2006). 

Självklart så fanns det en prioritering av litteratur som var ”peer reviewed” och relativt nya då 

nya tekniker uppstår regelbundet och därför så finns det en möjlighet att äldre litteratur inte är 

relevant i dagsläget (Oates, 2006). 

På Primo så gav sökningen ”e-sports data analytics” 39 träffar (17 peer-reviewed) var 3 

analyserades och 1 ansågs användbar och relaterad till uppsatsens syfte. På Primo så gav 

sökningen ”esports data analytics” 88 träffar (20 peer-reviewed) där alla 88 träffars titlar hade 

analyserats. Om titeln verkade vara relevant för uppsatsens syfte så analyseras abstraktet och 

därefter själva arbetet om abstraktet visade sig vara relevant för uppsatsen. av dessa 88 träffar 

så har 10 artiklars/konferensrapporters abstrakt analyserats där 3 av de 10 ansågs vara 

relevanta och användbara för denna uppsats. Samma sökning gjordes på Google Scholar där 

812 sökresultat dök upp, betydligt fler än Primo. Dock så var resultatet på Google Scholar 

väldigt brett och täckte många olika områden som inte var relevanta. De resultat som var 

intressanta och relevanta var de 3 arbeten som även hittades på Primo. 

Sökning har gjort på ”esports data analysis” som har gett 418 träffar där en stor majoritet  av 

träffarna är relaterade till traditionella sporter och psykologiska aspekter som ”consumer 



15 
 

motives”. Vid sortering via Primos sorteringsverktyg så gav den sorterade sökningen 75 

träffar med ett filter på arbeten relevanta för områdena ”Computer & Video Games”, 

”Games”, ”Video Games” och ”Esports”. Denna sorterade sökning gav, som förväntat, en del 

redundans och visade för det mesta arbeten som visats i tidigare sökningar. 4 artiklar i denna 

sökningar har analyserats men visade sig inte vara relevanta för uppsatsen, oftast på grund av 

ett psykologiskt eller socialt fokus. Det gällde även för samma sökning via Google Scholar 

där 10,300 sökresultat visades, bland alla arbeten som handlade om ”konsumtions 

motiveringar” och andra psykologiska aspekter så analyserades 5 arbeten men inget visades 

vara relevant. 

Det har även använts andra nyckelord istället för data analytics, som tidigare nämnda ”data 

analysis” för att hitta relevanta arbeten. Exempelvis så gav sökningen ”esports data mining” 

71 träffar på Primo och 1,700 träffar på Google Scholar. av de 71 träffar på Primo så handlade 

majoriteten om forskning inom traditionella sporter. Tre stycken arbeten analyserades om 

man borträknar arbeten från tidigare sökningar, av dessa så visades ingen vara användbara för 

arbetets syfte. Sökningen gav som sagt 1,700 träffar på Google Scholar, vilket först verkade 

positivt, men få arbeten handlade faktiskt om e-sport och de som gjorde det hade redan 

analyserats i tidigare sökningar. Det har använts andra nyckelord som ”player improvement”, 

”machine learning” och ”improving skills”, men dessa sökord har inte lett till arbeten som 

visat sig vara mer relevanta än de tidigare nämnda.  

Gällande det urval som har valts att studera så bortser denna uppsats från de spel som i sin 

natur inte har lika stora mängder och antal variabler som de tidigare nämnda MOBA-spelen. 

Att täcka alla spel inom e-sportscenen är inte nödvändigt för att besvara frågeställningarna 

utan det är mer relevant att lägga fokuset på större spel inom e-sport som har stora mängder 

data redo att granska. Detta urval är nödvändigt då e-sport är för stort för att undersöka i 

helhet och få spel är optimala att undersöka i detta fall. MOBA-spel som League of Legends 

och Dota 2 är extremt komplexa och förändras konstant. Amine Issa, en grundare av 

Mobalytics som är ett dataanalysverktyg för League of Legends, säger att League of Legends 

är som schack på steroider när det gäller alla strategiska möjligheter (Intel, 2017). För att 

MOBA-spel är så komplexa så är därmed den mängd data som spelen ”producerar” väldigt 

stor. 

Uppsatsen bortser även sig ifrån de sporter som inte använder sig så mycket av dataanalys 

utan lägger istället fokuset mer på basket och baseboll där dataanalys har använts under en 

lång period och till stor framgång. Dessa sporter är även de som oftast tas upp i tidigare 

forskning kring användningen av dataanalys i sporter. Det finns alltså sporter som producerar 

mindre data då det i sin natur inte sker lika mycket handlingar. Ett exempel på detta är basket 

och fotboll, i basket studsas bollen konstant och förflyttas snabbt mellan 5 spelare. Det görs 

även mycket poäng i basket jämfört med fotboll där mål görs relativt sällan, därför finns det 

naturligtvis mer data att granska i en sport som basket. 
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4.1.1 Metodkritik 

 

För att det fanns en brist av litteratur inom just detta område, på grund av den avgränsning 

som görs, så har det inte varit rimligt att begränsa sig till endast ”peer reviewed” litteratur. 

Bristen är inte på själva appliceringen av data analytics inom e-sport utan på själva 

appliceringen av data analytics inom e-sport för värdering och förbättring av spelare. Den 

litteratur som har använts är därmed det som har ansetts vara best anpassat för uppsatsens 

syfte. Detta är självklart problematiskt då det negativt påverkar uppsatsens trovärdighet. 

Därmed så har detta tagits till hänsyn vid analys av den litteratur som inte är ”peer reviewed” 

för att inte anta att allt som sägs är sanning utan fortfarande vara källkritisk genom hela 

analysen av litteraturen. 

 

4.2 Intervjuer 
 

Som tidigare sagt så har intervjuer använts för att få en bättre insikt i hur dataanalys används 

inom e-sport. Intervjuer var ett bra tillvägagångssätt att samla in den nödvändiga data för att 

besvara uppsatsens frågeställning. Detta beror på det faktum att det som undersöks, 

användningen av dataanalys inom e-sport för förbättring/utvärdering av spelare, är ett 

avgränsat och specifikt område som det har varit svårt att hitta information om. Oates (2006) 

säger att intervjuer är bra då de kan gå in på många detaljer inom ett specifikt ämne, vilket har 

varit nödvändigt i detta fall och därav så har intervjuerna gynnat uppsatsens syfte. Intervjuer 

är också bra för att det blir möjligt att utforska känslor, erfarenheter eller inställningar som 

annars kan vara svårt att observera via andra tillvägagångssätt. Därmed så var det ett rationellt 

beslut att göra så kallade expertintervjuer för att samla in nödvändig data.  

Det har gjorts fyra intervjuer, alla dessa intervjuer har gjorts genom mail. Intervjuerna har 

skett via mail då alla individer som har intervjuats är bosatta i USA och arbetar där inom e-

sport, mail har därför varit det enklaste tillvägagångsättet för att samla in data. De individer 

som har intervjuats är alltså på något sätt insatt i e-sport på en professionell nivå, t.ex. 

professionella spelare eller coacher. Samtidigt så har individer valts som är insatta i MOBA-

scenen, detta beslut av urval görs då dessa individer med denna bakgrund kan bäst besvara de 

frågor som är relaterade till uppsatsens syfte och ge en verklig bild av användandet av 

dataanalys inom e-sport scenen. En lista på 21 individer insatta i MOBA-esport scenen 

kontaktades via mail och 4 av dessa gav svar och gick med på att intervjuas. Tre 

professionella League of Legends spelare och en analytiker (också inom League of Legends) 

har intervjuats. De har som sagt kontaktats genom mail där uppsatsens syfte förklaras och de 

frågas om de har möjligheten att intervjuas. Sedan så skickas frågor till dem som är anpassade 

efter vad de gör (t.ex. spelare eller coach). 

Intervjufrågorna är inte baserade på en eller flera premisser, det görs därmed en induktiv 

studie. Frågorna har därmed grundats på det som har ansetts vara relevant för uppsatsens 

frågeställningar. Intervjuerna med de professionella spelarna består av 7 frågor (hänvisa till 

bilaga 1) som är fokuserade på själva användandet av dataanalys verktyget och dess påverkan 

på dem som spelare. Frågorna som ställdes till League of Legends analytikern var färre (3 

huvudfrågor med ett par underfrågor för varje huvudfråga) och mer omfattande. Frågorna 
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fokuserade mer på dataanalys och dess påverkan på e-sport, hur dataanalys används och 

riktningen som dataanalys tar inom e-sport. 

I intervjuerna så används dataanalysverktyget Mobalytics som ett exempel för att fråga vad 

personerna tycker om utvecklingen som har skett inom dataanalys scenen för League of 

Legends. Mobalytics har nyligen kommit in i dataanalys scenen med ett mer detaljerat och 

visualiserat tillvägagångssätt. Verktyget ger faktiskt användarna speltips och mätvärden 

baserat på deras tidigare spelande.  

För att intervjuerna har skett via mail så underlättas analyseringen av dom. Det behövs till 

exempel ingen transkribering utan alla data är redan redo att analyseras. Oates (2006) metod 

för att analysera kvalitativ data har använts i detta arbete. Data från intervjuerna analyserades 

genom att först läsa igenom all data för att få en generell idé om vad man har kommit fram 

till. Sedan så identifierades nyckelteman i datasamlingen, de tre teman som har använts är 

följande: 

• Datasegment som inte har någon slags relation till uppsatsens forskningsändamål och 

därmed inte nödvändiga 

 

Detta tema nämndes ”Svar utan relevans” för enkelhetens skull, som sagt så är dessa 

datasegment eller svar med detta tema inte relevant för uppsatsens forskningsändamål. 

Exempel från datasamlingen:  

- ”It’s not possible to utilize stats from custom lobby scrims”. Här tyckte analytikern att 

det var problemaiskt att man inte kunde analysera data (som tredje part) från privata 

träningsmatcher mellan lag. Efteråt så förklarade han att det var just för att lagen inte 

ville visa de strategier de prövar och att detta är naturligt (och kommer fortsätta vara 

det). Dataanalysverktygen har ingen möjlighet att analysera dessa matcher då de inte 

lagras som vanliga matcher, därmed ansågs inte detta datasegment nödvändigt för 

uppsatsens forskningsändamål. 

 

• Datasegment som tillhandahåller generell beskrivande information som behövs för att 

beskriva ett visst sammanhang i uppsatsen 

 

Det här temat nämndes ”Korta men nödvändiga svar” just för att svaren inte var speciellt 

nyanserade utan gick rakt på sak, fast samtidigt så var de på något sätt användbara för att som 

sagt beskriva något slags sammanhang. Exempel från datasamlingen: 

- ”I use the data analytic tool everyday when playing the game.” Varje spelare 

förklarade hur de använder dataanalysverktyget varje dag i samband med deras spelare 

för att få någon slags information. 

- ”Every pro uses these tools”. Här förklarades det hur varje spelare på den högsta nivån 

använder dessa dataanalysverktyg i samband med spelandet.  

 

• Datasegment som verkar vara relevanta för dina forskningsfrågor 
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Det tredje och sista temat nämndes ”Dataanalysverktygs påverkan på e-sport” och här så 

handlar datasegmenten om hur e-sport påverkas av dataanalysverktyg och vilken påverkan det 

har haft på e-sport som fenomen. Det andra temat är ju självklart också relevant för mina 

forskningsfrågor men det som skiljer det från detta tema är just att datasegmenten var här 

längre och mer ingående. Exempel från datasamlingen: 

- ” These data analytic tools has had an impact and many people continue to utilize 

these for the purposes of scouting players in a successful fashion. But because of the 

shifting metas, and specific nuances between each match. It always needs to be cross 

analyzed with an actual visualization of the games. Otherwise you risk not getting the 

full picture which is all that matters.” Här belyses det hur dessa dataanalysverktyg har 

haft en påverkan och hur man använder dem bland annat för att scouta spelare. Men 

för att MOBA-spel som League of Legends konstant förändras så är det viktigt att man 

även använder det faktiska spelandet och inte bara rå data för att få en helhetsbild. 

Efter denna indelning så lades fokuset på det tredje och sista temat, de segment i intervjuerna 

som är relevanta för forskningsfrågorna i denna uppsats. Dessa segment kategoriserades 

genom att ge varje segment ett begrepp som beskriver det tema som segmentet representerar, 

t.ex. för det ovanstående datasegmentet så blev begreppet ”cross analysis”. Exempel på andra 

datasegment som har kategoriserats: 

”I use the data analytic tool to evaluate myself on specific champions by looking at my 

winrates and to evaluate my opponents. Looking at other peoples match history lets me know 

what others are practicing”. Detta datasegment ansågs vara relevant för uppsatsens 

forskningsfrågor då det förklarar hur proffs inom e-sport både använder och ser på dessa 

dataanalysverktyg. Datasegmentet fick här, vid kategorisering, begreppet ”Players tool-usage 

reasoning”. 

Dessa kategorier har tagits från observerade kategorier i den data som har samlats in från 

intervjuerna (induktivt tillvägagångssätt). 

Indelningen i kategorier skedde en till gång för att minska chansen att missa något tema som 

finns i datasamlingen. Efteråt så började letandet för teman och sammankopplingar mellan 

segment och kategorier. Detta gav en bild av hur allt är kopplat och relaterat till varandra och 

om respondenterna gav likadana svar. När allt detta var slutfört så försöktes det ta fram 

förklaringar för alla mönster som har visats i datasamlingen. I denna fas så skapades en slags 

teori för vad den data man har samlat in faktiskt säger och kopplar det med den tidigare 

information har från t.ex. litteraturstudien (Oates, 2006).   

Slutligen så har respondenters svar i vissa fall citerats för att förstärka det som försöker 

belysas och då citat ibland kan vara givande för läsaren (Bryman, 2018). 

 

4.2.1 Metodkritik 

 

Något som kan kritiseras är det faktum att det endast har gjorts fyra intervjuer. I detta fall så 

behövs det nog inte ett stort antal intervjuer för att få ut nog med information, speciellt då 

personerna som har intervjuats är väldigt insatta i e-sportscenen och kan därför med en högre 

sannolikhet representera hur det verkligen är. Tanken med denna uppsats är att få en inblick i 
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hur användningen kan se ut i en avgränsad del av e-sport (MOBA-spel). Målet är alltså att 

göra en analytisk/teoretisk generalisering av den kvalitativa data från intervjuerna och inte en 

slags statistisk generalisering (Denscombe, 2003). Detta beror på att det vore felaktigt att 

generalisera en population, t.ex. alla proffs inom e-sport, baserat på de intervjuer som har 

gjorts. Däremot så är det möjligt, baserat på intervjuerna, att istället göra en 

analytisk/teoretisk generalisering mot en slags teoretisk sats. En annan sak som kan anses vara 

problematisk är hur email-baserade intervjuer har en tendens att inte bli som verkliga 

intervjuer. När intervjuer sker via mail kan svaren man får ha en tendens att bli kortare än 

normalt och inte lika omfattande som vanliga intervjuer (Oates, 2006). 

En annan sak att ha i åtanke är att tolkningar av data är närmare kopplade till forskarna och 

deras identitet, bakgrund och antaganden vid kvalitativ dataanalys jämfört med kvantitativ 

dataanalys. Detta innebär att man måste vara allt mer försiktig när man drar slutsatser från 

kvalitativ data (Oates, 2006). 

 

5. Analys och resultat 
 

Här presenteras det som har studerats, det vill säga resultatet av den utförda litteraturstudien 

och intervjuerna. I avsnittet ”Tidigare forskning” så presenterades vad litteraturstudien har 

visat, här så presenteras därmed resultatet av denna litteraturstudie. Alltså så har data 

analyserats och presenterats på ett smältbart sätt i detta avsnitt – både för litteraturstudien och 

intervjuerna. 

5.1 Litteraturstudie 

 

5.1.1 Traditionella sporter 

 

I litteraturstudien så undersöktes användandet av dataanalys inom e-sport och traditionella 

sporter. Det blev fort tydligt att inom traditionella sporter så var användandet av dataanalys, 

så kallat sports analytics, stort och lyckosamt. Zeng och Jia (2017) belyste hur ett flertal 

sporter runt om i världen använder sig av stora datamängder för att bedöma atleter och 

utveckla nya strategier för att fortsätta vara en konkurrent. De nämnde även hur de i NBA 

använda sig av big data för att få ut detaljerad datastatistik. Denna datastatistik gjorde det 

möjligt att enkelt värdera och jämföra spelare med mätvärden av deras offensiva och 

defensiva skicklighet. I konferensrapporten tar Zeng och Jia (2017) även upp man med hjälp 

av en värmekarta av 700,00 skott i basket kan utvärdera varje position för planen relativt till 

skottresultat.  

Morgulev et al. (2018) förklarar hur en tillförlitlig och systematisk analys av data möjliggör 

stärkandet av beslut för tränare, atleter och andra beslutsfattare. De tar även upp, precis som 

Zeng och Jia (2017), hur det i NBA samlades in olika defensiva och offensiva variabler i 

spelandet. Dessa variabler var bland annat spelares antal skottförsök, typ av skott som tagits 

och antalet återtag av spelare. Alla dessa olika variabler möjliggör tillsammans ett sätt att 

värdera alla spelare. Under 2003–2004 säsongen i NBA så var data på spelares skottförsök 
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offentligt och tillgängligt på ett flertal webbplatser. Denna data var då möjlig att använda för 

systematisk analys, forskare som analyserade 1270 gjorda skottförsök av en spelare upptäckte 

användbara prediktorer för både plats vid skottförsök och fältmålprocent. 

Det blev tydligt i litteraturstudien att dataanalys har haft en stor påverkan på basket som sport. 

Morgulev et al. (2018) beskriver övergången till den nuvarande trepoängs skyttestilen i NBA 

som ett resultat av dataanalysstudier inom sporten. Tack vare data om platser vid skottförsök 

så har det varit möjligt för analytiker att utveckla en modell för förväntade poäng per skott 

från varje plats på basketplanen. Resultatet av denna modell belyste hur beslutet att skjuta 

långa tvåpoängare är sämre än att skjuta trepoängare. Om ett sådant forskningsresultat aldrig 

hade uppstått så skulle man kunna argumentera att spelare som Stephen Curry, en av världens 

bästa spelare, inte hade vart den spelare han är idag då han alltid har excellerat och vart känd 

som en trepoängs-skytt.  

Morgulev et al. (2018) tar även upp hur visualisering av skottutfall och hur bollen rör sig i 

spelandet har gjort det möjligt för spelare att optimera fördelningen av bollen mellan 

lagmedlemmarna vid offensivt spelande. Här har spelarna således lärt sig när och vem de ska 

passa vid offensivt spel för att öka chansen för poäng. På den andra sidan av planen så lärde 

sig spelarna även vilken defensiv position som var bäst beroende på vilken spelare det var 

som försökte göra poäng och platsen som skottet togs ifrån. 

Gällande värdering av spelare så säger Morgulev et al. (2018) att en kombination av moderna 

statistiska prognoser och traditionella scouters insikter leder till mer exakta bedömningar av 

en spelares potential. Att endast använda sig av statistiska prognoser, eller scouters insikter, är 

därmed inte ett best-case-scenario. Morgulev et al. (2018) tar upp ett par exempel där de mer 

analytiska lag i NBA har gynnats och hamnat i en fördelaktig position. Samtidigt så tas 

exempel upp där ett lag gick miste om en blivande stjärnspelare för att de la allt för mycket 

fokus på det analytiska. Morgulev et al. (2018) nämner även ett exempel där det var svårt att 

värdera och projicera utvecklingen hos en basketspelare som har bytt position. Det visade sig 

att de vanliga måtten som användes vid bedömningen av spelaren var otillräckliga och därför 

så skapades ett nytt mått/indikator. Detta visade att spelarens förmåga faktisk var samma 

kaliber som de bästa spelarna i NBA för hans position. 

Morgulev et al. (2018) jämför basket med fotboll och förklarar hur bedömningen av spelares 

förmåga att göra mål i fotboll är hindrad av det faktum att mål inte görs lika ofta. I fotboll så 

aggregeras taktiska faktorer som t.ex. passningssekvenser och längd/antal bollinnehav för att 

optimera de anfall som görs. Tränare och spelare kan använda bedömningen av stora prover 

på fotbollshändelser och få information om sannolika straffskottsriktningar. Dessa 

sannolikheter baseras på den specifika skyttens tidigare statistik som lagets analytiker lämnar 

till målvakterna. 

Healey (2017) förklarar hur spelarmodeller i baseboll vanligtvis bygger på uppskattningar av 

spelares talangnivå för varje uppsättning färdigheter, där uppskattningarna härleds från en 

statistik. Framtida spelares talangnivåer värderas med en funktion som beskriver hur varje 

färdighet typiskt ändras relativt till ålder. Här har därmed värderingen av spelare tagits ett steg 

längre där man relaterar skickligheter till ålder. Enligt Healey (2017) så har värderingen av 

nya färdigheter, som kan integreras i spelarmodellerna, möjliggjorts av sensormätningar. 

Dessa sensormätningar avslöjade t.ex. hur drastiskt en catcher kan påverka sannolikheten av 

en godkänd kastad boll beroende på hur den fångas. De lag som insåg denna underliggande 
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skicklighet fick en kortsiktig fördel över de andra lagen i MLB som inte gjorde det. 

Användandet av sensormätningar bidrar också till en representation av traditionella 

färdigheter med en större noggrannhet (Healey, 2017).  

 

5.1.2 E-sport 

 

Schubert et al. (2016) möjliggör analys av spelarprestation i spelet Dota 2 genom att 

segmentera matcher i definierade komponenter ”encounters”. De tillämpar denna encounter-

baserade analysen för att matcha data från spelet och presentera sannolikheten för vinst 

baserat på alla encounters. Det belyses hur spel som Dota 2 konstant förändras under dess 

livstid, därför måste analystekniker inom e-sport anpassas till all förändring vilket encounter-

baserad analys underlättar. Denna teknik kan i princip tillämpas på alla tävlingsinriktade och 

lagbaserade e-sporter (Schubert et al., 2016).  

Med hjälp av historisk data så har Cavadenti et al. (2016) och Kaytoue et al. (2017) hittat 

strategiska mönster som kan hjälpa e-sportspelare att förstå de beslut de gör i spelet och att 

göra dem till skickligare spelare. I spelet så analyseras spelares rörelser och strategiska val för 

att jämföras med de förväntade beteenden under olika omständigheter. Om en spelares 

beteende avviker från normen så söks sammanhanget av sådan abnormitet.  

Cavadenti et al. (2016) nämner hur det är väletablerat i MOBA-spel att en karaktärs rörelse 

och positionering under en match är en bra indikator för spelarens skicklighet och erfarenhet. 

De mönster som utvinns från denna metod förklarar matchresultat och avvikelser i spelandet. 

Kaytoue et al. (2017) belyser likheten mellan traditionella sporter och e-sport där lag i båda 

fallen kan använda sig av dataanalys för att förbereda sig inför matcher/turneringar och 

studera deras motståndare. 

 

5.2 Intervjuer 
 

Alla tre professionella spelare använder ett dataanalysverktyg varje dag i samband med deras 

spelande. Det har visat sig att de använder dataanalysverktyget för att: 

• Kolla upp trender som vilka spelkaraktärer som oftast vinner och mest spelas 

• Se deras/andras matchhistorik och deras/andras personliga data som hur ofta de 

vinner/förlorar med en viss spelkaraktär eller med en viss roll 

• Utvärdera deras motståndare innan matcher 

• Lära sig hur olika spelkaraktärer bör spelas med hänsyn till t.ex. köp av föremål i 

spelet 

”There are several things that I use it for, but it is mainly to track who I’m up against and to 

view my own performance throughout the season and metas. League changes a lot so when 

changes happen I can view how these changes have impacted builds and winrates.” – League 

of Legends proffs 
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De professionella spelarna använder på så sätt dataanalysverktyget för många olika 

anledningar. Genom att kolla upp trender i spelet, som vilka spelkaraktärer det är som 

presterar bäst, så får dem en inblick i hur spelet spelas i dagsläget. Även fast det finns många 

fördelar med att använda dataanalysverktyget så var de professionella spelarna inte helt säkra 

om det gav ett övertag över deras motståndare, eller om verktyget har gjort dem till bättre 

spelare. En professionell spelare sa: ”I don't see using these websites as a edge over other 

players because pretty much every single pro player uses these websites”. Det belystes alltså 

av denna professionella spelare att ett anmärkningsvärt övertag inte ges vid användandet av 

dessa dataanalysverktyg beroende på det faktum att varje professionell spelare använder dessa 

verktyg i samband med deras spelande. 

En annan professionell spelare förklarade hur dataanalysverktyget kan förbättra spelare om 

det används korrekt. Dock så nämnde han hur själva förbättringen som görs, kommer inte 

direkt från användningen av verktyget i sig. Istället så ger verktyget olika mätvärden eller data 

som kan visa spelare deras styrkor och svagheter. Dessa spelare kan därefter använda denna 

information som verktyget har gett och vidta åtgärder för att förbättra deras spelande. Denna 

professionella spelare tog även upp det faktum att dessa verktyg används av alla spelare på en 

högre skicklighetsnivå, men det används inte lika mycket på de lägre nivåerna av spelande.  

”Since everyone does not use it at lower level of play it might give an advantage to the user, maybe 

not a massive advantage but one nonetheless.” – League of Legends proffs 

Det finns uppenbarligen många fördelar med att använda ett dataanalysverktyg i samband 

med spelandet. När det kommer till nackdelar, eller något som verktyget saknar, så berättade 

de professionella spelarna att det var svårt att säga att det saknas någonting då League of 

Legends och MOBA’s är så komplexa. För att MOBA’s är så kompelxa så föredrog en 

spelare väldigt enkla data. Däremot så påpekade en annan spelare att om ett dataanalysverktyg 

kunde hantera denna slags komplexitet och visa komplicerade mätvärden/data så hade det 

gynnat användarna oerhört mycket.  

Intervjuerna har belyst att utvecklingen inom dataanalysverktyg och visualiseringen av data 

(Mobalytics) är en bra då bättre visuell data är enklare att förstå än ”vanlig” data. Det ansågs i 

en av intervjuerna att dessa tips kan vara användbara för vissa spelare, men spelarna på den 

högsta nivån kommer nog inte få ut något värdefullt med de mätvärden som finns nu. Men 

samtidigt så är det viktigt att nämna hur professionella spelare är en minoritet för ett sådant 

stort spel som League of Legends med så många spelare runt om i världen.  

Analytikern ansåg att Mobalytics är bra som verktyg men misslyckas med att visa 

helhetsbilden. Det finns så många element som uppstår i MOBA-matcher och han tror att 

professionella spelare och lag tittar på de mer väldefinierade och enkla elementen, som t.ex. 

spelarens rankning, hur ofta spelaren vinner och förhållandet mellan det antal gånger spelaren 

har eliminerats och eliminerat andra spelare. Detta beror på att, för det mesta, det är dessa 

färdigheter som har störst tyngd på professionell nivå. 

Alla professionella spelare ansåg att då dessa dataanalysverktyg kommer att förbättras så 

kommer därmed användningen och effektiviseringen att ses för både professionella och 

vanliga spelare. Analytikern ansåg att dataanalysverktyg har haft en stor påverkan på e-

sportscenen och många fortsätter att använda dom för att scouta spelare på ett framgångsrikt 

sätt. Men på grund av hur spelet konstant förändras och att det finns specifika nyanser mellan 

varje match så kommer det alltid att behövas verklighetsbaserad analys av spelare och 
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matcherna de har spelat i samband med dataanalysen, annars riskerar man att inte få en 

helhetsbild vilket är väldigt viktigt att ha. 

Det tas upp i intervjun med League of Legends analytikern hur användningen av dataanalys 

ofta är beroende på vad utvecklaren av spelet vill göra tillgängligt för allmänheten. Tyvärr så 

finns det inte väldigt mycket statistik tillgängligt för allmänheten just nu att se. Detta beror 

delvis på hur spelsättet konstant förändras, speciellt på proffsnivå. Ett exempel som nämns är, 

i den professionella ligan för spelet Overwatch, hur den intervjuade analytikern ville ta reda 

på statistiken för spelkaraktären Zenyatta och vart spelare oftast placerar en av denna 

karaktärs ”abilities” eller förmågor i spelandet. Denna statistik var inte tillgänglig per 

automatik och analytikern hade detta att säga om situationen: ”Often times teams hire people 

to manually track these things which is such a huge waste of time.” Han belyser även hur 

laget Immortals i League of Legends använde sig av ett mätvärde som aldrig använts förut för 

värderingen av spelare. Mätvärdet kallas för ”CS differentials” och mäter hur bra en spelare 

farmar (tjänar pengar i spelet genom att döda monster), de skapade en databas av vilka spelare 

som excellerade i detta. 

 

 

6. Diskussion 
 

Som tidigare nämnt så belyste Morgulev et al. (2018) att själva datamängden i basket är större 

än förmågan/möjligheten att extrahera möjliga insikter från den. Detta tror jag kan relateras 

till situationen i e-sportscenen och MOBA-spel där det själva komplexiteten leder till att det 

finns så mycket olika element/variabler att upptäcka och inte minst analysera. Samtidigt så är 

det viktigt att nämna en skillnad mellan traditionella sporter och e-sport i hänsyn till 

dataanalys, vilket är det faktum att spel som Dota 2 och League of Legends uppdateras 

konstant med både små och stora förändringar som påverkar hur spelandet kommer att se ut. 

Detta tror jag gör det ännu svårare att arbeta rent analytiskt med sådana spel då, som tidigare 

sagt så sa Amine Issa att (en grundare av Mobalytics), League of Legends t.ex. är som schack 

på steroider när det gäller alla strategiska möjligheter. Om spelet hade vart detsamma sedan 

det först släpptes så hade det redan varit svårt att analysera allt som sker och kan ske i 

spelandet. Att spelet hela tiden utvecklas betyder därmed att nya möjligheter i spelandet hela 

tiden ökar, vilket leder till att det blir allt svårare att analysera spelandet. 

Det togs upp i intervjuerna hur professionella League of Legends spelare använder 

dataanalysverktyg för att se vilka spelkaraktärer som mest spelas och presterar bäst, både för 

dem själva men även för alla andra spelare. Det här förklarades, som tidigare sagt, i analysen 

av intervjuerna där det kategoriserades till ”Players tool-usage reasoning”. För att MOBA-

spel konstant förändras med uppdateringar så ändras spelsättet både på professionell nivå och 

i normalt spelande. Med hjälp av dataanalysverktyget så blir det därmed enklare för spelare att 

ha koll på hur spelets uppdateringar påverkar spelsättet, det vill säga vilka spelkaraktärer som 

är de mest optimala för alla roller. Detta vill jag jämföra med traditionella sporter där 

förändringar i spelandet inte sker på samma sätt rent tidsmässigt. Om man slutar spela League 

of Legends eller Dota 2 under två månader så kan, under den tid man har varit borta, spelet 

förändras drastiskt och man har mycket att ta igen kunskapsmässigt. Detta ser man inte i t.ex. 
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basket och baseboll, visst förändringar i sättet man spelar dessa sporter sker men det är oftast 

över en längre tidsperiod.  

Schubert et al. (2016) möjliggjorde en analys av spelarprestation i Dota 2 genom att 

segmentera matcher i encounters. Vid tillämpning av denna encounter-baserade analys 

matchades data från spelet och därmed kunde sannolikheten för vinst presenteras baserat på 

alla encounters som gjorts. Att MOBA-spel hela tiden förändras har tagits upp många gånger 

och det är tydligt att det är ett problem vid dataanalys. Schubert et al. (2016) hävdar att deras 

encounter-baserade analys underlättar i anpassningen till spelförändringar och kan tillämpas 

på alla tävlingsinriktade och lagbaserade e-sporter. Om detta är fallet så kan encounter-

baserad analys ha en stor roll i utvecklingen av dataanalys inom e-sportscenen. 

I intervjun med League of Legends analytikern så nämndes det hur dataanalys i MOBA-spel 

måste examineras i samband med en verklig bild av spelare och matcherna de har spelat i. 

Detta kategoriserades som ”cross analysis” i analysen av intervjuerna. Morgulev et al. (2018) 

påpekade i princip samma sak fast för traditionella sporter där kombinationen av moderna 

statistiska prognoser med traditionella scouters insikter leder till mer exakta bedömningar av 

en spelares potential/skicklighet. Här ser man uppenbarligen en likhet i den roll dataanalys har 

i både e-sport MOBA-spel och traditionella sporter. 

En annan jämförelse som kan göras mellan MOBA-spel och traditionella sporter är att i 

MOBA-spel så är det väletablerat att en spelkaraktärs rörelse och positionering under en 

match är en bra indikator för spelarens skicklighet och erfarenhet säger Cavadenti et al. 

(2016). I basket så har visualisering av skottutfall och bollens rörelse i spelandet möjliggjort 

optimeringen av bollfördelningen mellan lagmedlemmarna i offensivt spel. Spelarna lärde sig 

även vilken defensiv positionering som var bäst beroende på den spelare som försökte göra 

poäng och platsen som skottet togs ifrån (Morgulev et al., 2018). Tydligtvis har positionering 

och spelarrörelse en stor roll i både MOBA-spel och basket som sport. 

Det har förtydligats att användningen av dataanalys inom t.ex. basket och baseboll, och 

traditionella sporter i sig, har kommit långt där man tydligt ser hur tränare, spelare och andra 

beslutstagare har gynnats från implementeringen av dataanalys (Morgulev et al., 2018). 

Samtidigt så har dataanalys gjort det möjligt att effektivt värdera och jämföra spelare inom 

traditionella sporter enligt Zeng och Jia (2017). Inom e-sport så har dataanalys självklart varit 

framgångsrikt men det har riktigt inte nått den framgång som i traditionella sporter, inte än i 

alla fall. Något som jag anser vara viktigt att nämna är det faktum att e-sport fortfarande är 

relativt nytt, i alla fall i jämförelse med sporter som basket och baseboll. E-sport som fenomen 

har funnits under en längre period men har nästan alltid levt i skuggan av de traditionella 

sporterna. Genom åren så tror jag att e-sport kommer att fortsätta att växa som det i dagsläget 

gör samtidigt som nya teknologier utvecklas inom dataanalys, därmed så tror jag inte att 

användandet av dataanalys inom e-sport har nått dess potential än. 
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7. Slutsats och bidrag 
 

Såhär har de forskningsfrågor som togs upp i början av arbetet besvarats: 

• Hur kan man använda dataanalys för att förbättra och värdera spelare inom e-sport? 

Det har visat sig att användningen av dataanalys inom e-sport för förbättring och värdering av 

spelare sker på flera olika sätt. Studien har belyst hur man kan, med hjälp av historisk data, 

hitta strategiska mönster som kan hjälpa e-sportspelare att förstå de beslut de gör i deras 

spelande och samtidigt göra dem till skickligare spelare. Dessa strategiska mönster kan även 

användas för att hitta avvikelser från normen i de val en spelare gör i sitt spelande. 

Denna forskningsfråga har använt, som tidigare sagt, dataanalysanvändningen i traditionella 

sporter för att få en utgångspunkt och något att dra jämförelser med. Användandet av 

dataanalys inom traditionella sporter, även kallat sports analytics, har varit väldigt lyckosamt 

och förändrat sättet man ser på atleter och sporterna i sig. Ett flertal sporter runt om i världen 

använder sports analytics för att utveckla nya strategier och värdera atleter. Sports analytics 

har gjort det simpelt att, med hjälp av datastatistik, värdera atleter baserat på deras offensiva 

och defensiva skicklighet. I NBA så samlades det in offensiva och defensiva variabler vilket 

möjliggjorde ett tillförlitligt sätt att värdera alla spelare i ligan. I fotboll så används dataanalys 

för att aggregera taktiska faktorer som passningssekvenser och längden på bollinnehav för att 

optimera de anfall som spelare gör. Tränare och spelare i fotboll kan även använda stora 

prover på fotbollshändelser för att få information om sannolika straffskottsriktningar, dessa 

sannolikheter kan därefter lämnas till målvakter inför matcher. 

I baseboll så visade det sig även att de befintliga spelarmodellerna oftast bygger på 

uppskattningar av spelares talangnivå för varje samling av färdigheter. Uppskattningarna fås 

från en statistik och de framtida spelarnas talangnivåer värderas med en funktion som 

beskriver hur varje färdighet oftast förändras i relation till spelarnas ålder. Det har även 

belysts att nya färdigheter som kan tilläggas i spelarmodellerna har möjliggjorts av 

användandet av sensorer. 

• Inom den professionella e-sport branschen, hur ser man på användningen av 

dataanalys och dess påverkan på spelare/spelandet? 

Intervjuerna visade hur professionella League of Legends spelare använder sig av 

dataanalysverktyg i samband med deras spelande för att utvärdera dem själva och deras 

motståndare, Vid utvärderingen av dem själva så får dem t.ex. information om vilka 

spelkaraktärer som de har störst framgång med. Dataanalysverktyget användes även för att få 

information om hur olika spelkaraktärer bör spelas med hänsyn till t.ex. köp av föremål och 

andra beslut som kan göras i spelet, vilka spelkaraktärer som vinner mest matcher rent 

statistiskt. Genom att kolla upp data om alla spelkaraktärer, hur bra de är just nu, så leder 

detta till att spelarna får en inblick i hur spelet faktiskt spelas i dagsläget. Dataanalysverktyget 

har förmågan att visa information om spelares styrkor och svagheter på en relativt ytlig nivå. 

Spelare kan sedan applicera denna information och vidta åtgärder i deras spelande för att 

förbättras. 

Jag tror att denna uppsats har bidragit med en insikt i hur användning av dataanalys ser ut i 

traditionella sporter och e-sport (beskrivande kunskap). Innan fanns det ett gap inom området 
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där det   en konkret inblick hur användningen av dataanalys inom e-sport kan möjliggöra en 

värdering och förbättring av spelare, jag hoppas att denna uppsats har bidragit till att fylla 

detta gap. Samtidigt så tror jag att denna uppsats har möjligheten att ge en inblick i likheterna 

mellan traditionella sporter och e-sport, främst MOBA-spel, när det kommer till 

användningen av dataanalys (jämförande kunskap). 

 

7.1 Framtida forskning 

 

Det har funnits ett par begränsningar för detta arbete, en begränsning har varit den storlek som 

arbetet kan ta. För att man inte har obegränsad tid så finns det en avgränsning i arbetets 

storlek som måste göras, om denna begränsning inte fanns skulle jag kunna tänka mig utvidga 

uppsatsens räckvidd eller ”scope” och studera de psykologiska aspekterna i spelande och 

förbättring i samband med dataanalysverktyg. Det är tydligt att det finns någon slags 

motivation bakom alla handlingar som görs i spelandet vilket kan vara intressant att titta på i 

en annan forskning. En annan sak som vore intressant att kolla på är skillnaden mellan alla 

dataanalysverktyg inom spel som League of Legends och Dota 2 och deras tillvägagångsätt 

för att presentera olika mätvärden och förändring i spelande. Här skulle man även kunna titta 

på vilka dataanalysverktyg som är populärast och varför med hjälp av kvantitativa studier. 

Något att notera att notera är att denna uppsats inte kommer spegla alla inom e-sport 

branschen och deras syn på, eller användning av, dataanalys. Dock så anser jag att den 

insamlade data från intervjuerna är tillräcklig för uppsatsens syfte och frågeställningar och 

kan därmed dra de slutsatser som har presenterats. 

Andra saker som skulle vara relevanta och intressanta att fortsätta forska om: 

- Utföra en undersökning och mäta hur användandet av dataanalysverktyg i samband 

med spelande påverkar spelares prestation i jämförelse med spelare som inte använder 

verktyget, kanske till och med mäta min egna förändring i prestation. 

- Utvidga uppsatsens räckvidd eller ”scope” och studera de psykologiska aspekterna i 

spelande och förbättring i samband med dataanalysverktyg 

 

- Titta på hur dataanalysen och alla mätvärden/variabler kan transformeras till faktiska 

tips i spelandet och hur de kan visas på bästa sätt 
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Bilaga 1 

 

Intervjufrågor  

Intervjufrågor för professionella spelare 

1. How often do you use a data analytic tool like OP.GG/U.GG/DotaBuff ? 

 

2. What are you trying to achieve/gain by using the tool? 

 

3. Do you think the data analytic tool has improved you as a player or gave you an 

advantage over other players? Why/Why not? 

 

4. When using the tool, for example OP.GG, what kind of data is the most important to 

you? Why? 

 

5. In your opinion, is there anything that the data analytic tool lacks? Anything you 

would like to gain out of using the tool that you right now can't? 

 

6. A data analytic tool that has been very common throughout the years is OP.GG for 

League of Legends. Not so long ago we saw Mobalytics enter the scene with a more 

detailed and visualized approach – actually giving users in-game tips and metrics 

based on their performance. What are your thoughts on the advancement here? Are we 

heading in the right direction? 

 

7. Lastly, do you think data analytic tools will have a greater part in the improvement of 

players (both casual and professional) in the future? 

Intervjufrågor för League of Legends analytiker  

1. How big of an impact does data analytics have on e-sports? As a ex-professional 

player, analyst and coach, what can you say about the usage of data analytics in the 

professional e-sport scene? Is it used to improve players(or can it be)? Is it used at all? 

 

2. A data analytic tool that has been very common throughout the years is OP.GG for 

League of Legends. Not so long ago we saw Mobalytics enter the scene with a more 

detailed and visualized approach – actually giving users in-game tips based on their 

previous performance. What are your thoughts on the advancement here? Do you 

think we are we heading in the right direction? 

 

3. Lastly, how do you think the use of data analytics in e-sports will be like in the future? 

Do you think it will have a greater part in the improvement of players (both casual and 

professional)? Can it have an impact on the recruitment of players in the professional 

e-sport scene like it has had in traditional sports? 

http://op.gg/U.GG/DotaBuff
http://op.gg/
http://op.gg/
http://op.gg/
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