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ABSTRACT  
Counter-Strike has established itself as one of the most popular computer gaming phenomenon the last 

decade with a major online community and loyal fan base. Within the world of e-sports it has also 

become one of the most lucrative games to compete in. In order to keep up with the competition it has 

always been important to use the best hardware available for the task. This thesis is about these tools 

that gamers use to play - gaming gear - and how pro gamers train to increase their chances of winning. 

We investigate various factors that might be important in their choice of gaming gear when they play, 

and how they train to use these artifacts more efficiently to get maximum performance. We have 

interviewed eight pro gamers about their thoughts on gaming gear, and the results show that aim and the 

choice of mice are the most important ingredients to a successful round.  
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SAMMANFATTNING  

Counter-Strike har etablerat sig som ett av det mest populära datorspelsfenomenet det senaste decenniet 

med en stor onlinecommunity och lojal fanbase. Inom e-sportvärlden har det också blivit bland det mest 

lukrativa spelet att tävla i. För att kunna hålla jämna steg med konkurrensen har det som spelare alltid 

vart viktigt att använda bästa möjliga hårdvara. Denna uppsats handlar om dessa verktyg spelare 

använder – gaming gear – och hur pro gamers tränar för att öka deras vinstchanser. Vi undersöker 

faktorer som kan vara viktiga för deras val av gaming gear, och hur de tränar för att använda dessa 

artefakter bättre. Vi har intervjuat åtta pro gamers om deras tankar kring detta, och resultaten visar att 

aim och deras val av möss är det viktigaste för en lyckad runda. 
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BEGREPPSDEFINITIONER 
 

Runda/omgång - slutar när tidsfristen går ut, alla på ett lag är eliminerade eller ett lags uppdrag är 

slutfört. Längden på rundorna varierar, men varar i professionella sammanhang omkring en och en halv 

minut. 

 

Match - en samling rundor spelade kontinuerligt efter varandra. 

 

Lag/klan/team - grupp som spelar tillsammans mot en motståndargrupp. Består i professionella Counter-

Strikesammanhang av fem spelare och eventuellt en tränare. 

 

Aimkarta - bana speciellt designad för att träna sikte. 

 

Pro gamer – aktiv medlem i en klan som deltar i större e-sportturneringar. Se utförligare beskrivning 

nedan. 

 

Gaming gear – den hårdvara som pro gamers själva tar med sig och/eller har inflytande över under 

turneringar. Se utförligare beskrivning nedan. 
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1. INLEDNING 

Utvecklingen har snabbt gått framåt sedan de första datorerna uppfanns. Till en början gick det enbart 

att göra simpla beräkningar med dem, men med tiden har de blivit allt mer sofistikerade. Idag är datorn 

en viktig och självklar del i mångas liv. Det har varit en otrolig resa på bara ett halvt sekel, och då allt 

fler specialiserar sig inom datorer kommer vi kanske få se en minst lika snabb utveckling de kommande 

femtio åren. 

 

Det har även hänt mycket inom datorspelsvärlden sedan det första datorspelet Tennis for Two (William 

Higinbotham) släpptes 1958. Att från att spela tennis på en liten oscillatorskärm till att framför 

plattskärmen samsas med miljoner människor online är en av de saker vi spelare har blivit förunnade. 

Counter-Strike (Valve Corporation, 2000) – gratismodifikationen gjort av entusiaster, som bjöd på så 

intressanta idéer och så intressant gameplay att den fortfarande står sig mot konkurrensen. Idag spelas 

den på tävlingar världen över och sponsrade lag kämpar om stora prispotter. Det är här e-sporten 

befinner sig och den verkar vara här för att stanna. 

  

I denna hårda konkurrens som uppstått under dessa år av träning och tävling har inte Counter-Strike 

(CS) förändrats nämnvärt, men mycket runtomkring ser annorlunda ut nu än hur det var vid 

premiärsläppet. Spelarna försöker krama ut så mycket som möjligt ur spelet för att höja sig ytterligare en 

nivå både rent taktiskt men det återspeglas även i deras val av gaming gear, och det är just den aspekten 

av spelandet samt relationen till dessa verktyg vi har valt att studera i denna uppsats.  

 

För vår del är detta mer än bara en akademisk uppsats, det är även ett intresse. Spel är något som länge 

har engagerat oss, och med en gemensam total speltid av CS på över 1400 timmar online vid tidpunkten 

för denna uppsats skrivande kändes ämnet som ett självklart val. 
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2. BAKGRUND 

I detta kapitel presenteras undersökningens syfte, frågeställning och avgränsning, tillsammans med 

övergripande information om olika områden som uppsatsen berör. 

 

 2.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur pro gamers tänker och förhåller sig till de tekniska hjälpmedel 

de förlitar sig på för att vinna. Utgångspunkten för denna uppsats är att undersöka vilka olika faktorer 

som kan tänkas ha betydelse när pro gamers väljer vilken gaming gear de använder när de spelar samt 

hur de tränar för att använda dessa artefakter på ett effektivare sätt för att få ut maximal prestanda. Finns 

det några intressanta gemensamma nämnare och/eller skillnader? 

 

 2.2 Frågeställning 

Vad är viktigt för pro gamers som spelar Counter-Strike när de väljer gaming gear, och hur tränar de för 

att öka sina vinstchanser? 

 

 2.3 Avgränsning 

Resultatet i denna uppsats är enbart baserat på de svar som intervjuerna med de deltagande 

respondenterna har lämnat, och det kan inte med säkerhet sägas att deras svar stämmer överens med 

majoriteten av pro gamers åsikter. 

 

Respondenterna i denna studie har alla passat vårt kriterium för att kallas pro gamers (se nedan) men det 

kan vara viktigt att notera att det fortfarande är mycket stor spridning i erfarenhet och skicklighet mellan 

de olika spelarna, då konkurrensen på nationell nivå skiljer sig stort mellan olika länder (Jakobsson, 

Pargman och Rambush, 2007). Flera av de stora internationella e-sportturneringarna bjuder endast in ett 

enda lag per spel och nation vilket, enligt Jakobsson, Pargman och Rambush, resulterar i att vissa lag 

enbart tränar tillräckligt mycket för att vara bäst i sitt respektive land och på så vis kvalificera sig till 

turneringarna.   

 

 2.4 E-sport 

E-sport (electronic sport) är tävling genomförd på dator eller konsol där två eller fler spelare möts mot 

varandra. Den vanligaste typen av spel som spelas är förstapersonsskjutare (FPS) där CS, och Quake 

Live (id Software, 2010) tillhör de största och populäraste titlarna, men även realtidsstrategispel så som 
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Starcraft: Brood War (Saffire/Blizzard Entertainment, 1998) och Starcraft II: Wings of Liberty 

(Blizzard Entertainment, 2010) samt arenaspelen League of Legends (Riot Games, 2009), Heroes of 

Newerth (S2 Games, 2010) och Defence of the Ancients 2 (Valve Corporation, TBA). Det tävlas även 

frekvent i fighting- och sportspel.  

 

E-sport har många likheter med traditionell sport, bland annat så finns det extensiva regelverk för hur 

varje turnering och spel ska dömas, flera av de stora klanerna har egna tränare samt att många av de 

stora evenemangen direktsänds av media både på TV och via internet med professionella 

kommentatorer, till exempel via SVT ESPORT (Sveriges Television, 2012). En ytterligare likhet är att 

många e-sportlag och turneringar är sponsrade av företag som i utbyte mot exempelvis pengar och 

utrustning får reklamplats (Shields, 2009).  

 

 2.5 Counter-Strike 

CS är ett FPS-spel som började som en liten hemmagjord modifikation av spelet Half-Life (Valve 

Corporation, 1998), men den fick snabbt erkännande vilket gjorde att Valve själva tog över 

utvecklingen. De fortsatte att utveckla CS fram till 2003 och spelet hade då hunnit komma fram till 

version 1.6. Valve ville dock vidareutveckla CS, och när de 2004 släppte sin spelmotor Source släppte 

de även en helt ny upplaga av CS, nämligen Counter-Strike: Source (Gamesradar, 2007). Counter-

Strike: Source mottogs dock med stor skepsis av spelarcommunityt och nådde aldrig samma popularitet 

som CS. (Jakobsson, Pargman och Rambush, 2007). Valve har även släppt Counter-Strike: Condition 

Zero (Valve Corporation, 2004) och kommer inom kort även lansera Counter-Strike: Global Offensive 

(Steam, 2012). 

 

För tydlighets skull vill vi poängtera att när vi i uppsatsen skriver om CS är det emellertid 

ursprungsspelet vi menar, alltså CS version 1.6. 

 

CS går ut på att terrorister och insatsstyrkor kämpar mot varandra för att uppnå sina uppdragsmål, vilka 

kan vara att detonera en bomb, eliminera motståndarlaget eller föra gisslan i säkerhet. Efter varje spelad 

runda får alla spelare olika summor pengar beroende på om laget vunnit och hur mycket poäng man fått 

på att döda motståndare och slutföra uppdrag. Dessa pengar kan man sedan inför varje omgång spendera 

på att köpa exempelvis vapen, ammunition och skyddsutrustning. Att förlora rundor tidigt i en CS-match 

kan visa sig förödande för ett lag då detta betyder att man senare ställs mot motståndare med tillgång till 

bättre utrustning och arsenal. 
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Spelläget som spelas i de stora tävlingarna kallas bomb defusal och innebär att spelare delar upp sig på 

två lag. Terroristernas mål är att antingen döda hela motståndarlaget eller framgångsrikt detonera 

bomben, medan insatsstyrkan ska förhindra detta genom att antingen eliminera terroristerna, desarmera 

bomben eller hålla sig vid liv rundan ut utan att bomben apterats. 

 

Man kan även spela i spelläget deathmatch som går ut på att man spelar alla-mot-alla. Fokus ligger inte 

lika mycket på taktik som det gör på sikte och vapenhantering. Skillnaden här är också att man inte 

måste vänta rundan ut för att starta om när ens karaktär har dött, vilket ger ett högt tempo så man inte 

förlorar momentum och hinner spela så mycket som möjligt.  

 

2.6 Pro gamer 

Tanken med detta arbete är att undersöka och utreda vad pro gamers har för inställning till de verktyg de 

använder när de utövar sin e-sport. För att kunna svara bra på frågeställningen är det även viktigt att ha 

definierat exakt vad en pro gamer är. I och med e-sportens tillkomst under det senaste decenniet så har 

det även växt fram en social rörelse kring e-sporten, med tillhörande communitys, klaner samt även en 

stor åskådarskara (Jakobsson, Pargman och Rambush, 2007). Flera stora internationella tävlingar, till 

exempel World Cyber Games, Dreamhack, World E-sport Games och Electronic World Sports Cup har 

växt fram dit lag från olika klaner, länder och spel blir inbjudna eller får kvala till, beroende på 

inriktningen på den specifika tävlingen.  

 

Det saknas dock än så länge någon form av internationellt accepterad rankningslista över spelare och 

lag, även om det finns flera inofficiella nationella rankningar. I denna uppsats definieras pro gamer som 

en spelare som är aktiv i en klan som kvalat in till någon av de större e-sporttävlingarna de senaste tre 

åren.  

 

Det finns inte heller någon konsensus när det kommer till den exakta benämningen på vilken term som 

ska användas när man talar eller skriver om pro gamers. Ord som exempelvis cyberatlet, e-gamer och 

elitspelare är vanligt förekommande, men i vår uppsats har vi valt att använda just benämningen pro 

gamer, främst av den enkla anledningen att det är just det ord som de flesta spelare vi pratat med under 

undersökningens gång har använt för att beskriva sig själva. Även om ordet pro står för professionell så 

betyder pro gamer i respondenternas mening inte nödvändigtvis att man försörjer sig genom sitt 

spelande, utan är en spelare som aktivt tävlar i de större e-sportturneringarna. 
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2.7 Gaming gear 

En central del i denna uppsats är att utforska pro gamers uppfattning om de verktyg de använder för att 

skicka, ta emot och behandla information från den virtuella spelvärlden. I vardagligt dataspråk brukar 

man kalla dessa artefakter för input/output devices, men detta begrepp har en vidare betydelse än vad 

som är relevant i just denna uppsats, varför termen gaming gear kommer att användas i denna uppsats. 

Detta är en benämning som används för att beskriva de verktyg som är aktuella för just pro gamers 

under tävlingar. I denna uppsats är det mer specifikt spelarnas mus, musmatta, tangentbord, skärm och 

headset. Ett kort avsnitt ägnas även åt eyewear, vilket är en nyare företeelse inom spelvärlden. Eyewear 

är speciella glasögon som är designade för att använda framför en datorskärm. 

 

När pro gamers åker runt till olika turneringar så tar de sällan med sig sina egna datorer eller skärmar, 

utan endast sina egna möss, musmattor, headset och tangentbord. Datorer och skärmar står 

tävlingsarrangörerna oftast för, och exakt vilka modeller som används har spelarna sällan inflytande 

över. Det enda de kan bestämma själva är vilka mjukvaruinställningar som just deras speldator ska ha 

under de rundor de själva spelar, därför finns även datorskärm med under definitionen gaming gear, 

även om det inte är något som spelarna vanligen tar med sig till tävlingar själva. 

 

2.7.1 Eyewear 

I början av 2010 lanserade det schweiziska företaget Gunnar Optiks en rad olika modeller av speciella 

glasögon som påstås vara designade specifikt för pro gamers. Företaget hävdar i sin marknadsföring 

bland annat att deras produkters teknik minskar belastningen på ögonen (Gunnar Optiks, 2011 a). Flera 

av Europas ledande e-sportlag har inlett samarbete med Gunnar Optiks för att använda deras produkter 

och dra fördel av deras potentiella fördelar (Gunnar Optiks, 2011 b). 

 

Eyewear är en helt frikopplad artefakt som varken tar emot eller sänder ut någon digital information som 

spelaren ska behandla, men då de är riktade till att förbättra förutsättningarna för just pro gamers så är 

det ändå relevant för denna studie. 
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3. TEORETISK FÖRANKRING  

I detta kapitel presenteras tidigare studier och forskning rörande CS samt även teorier från andra 

forskningsfält som vi senare relaterar till vår studie. 

 

 

Sedan CS släpptes strax innan millennieskiftet har det varit oerhört populärt med miljontals sålda 

exemplar och nedladdningar (Quillien, 2008), och spelas vid tidpunkten för denna uppsats skrivande av 

mer än 81 000 spelare online (Steam & Game stats, 2012). Att ett datorspel behåller sin popularitet 

under så många år har inte gått den akademiska världen förbi, och spelet har varit föremål för ett flertal 

olika studier från många olika vetenskapliga vinklar. Reeves et al. undersöker i sin studie Experts at 

play: Understanding skilled expertice från 2009 hur professionella CS-spelares färdigheter utvecklas ur 

ett beteendevetenskapligt perspektiv medan Boria, Breidenbach och Wright (2002) har intresserat sig 

mer för kommunikationen spelare emellan. Men just hur datorspelare använder sig av verktyg är dock 

inte studerat i tillräcklig utsträckning enligt till exempel Rambush och Susi (2007).   

 

Ett forskningsfält som verkar ha intresserat sig extra mycket för just CS är kognitionsvetenskapen, där 

t.ex. Kearney (2005) har studerat hur spelet märkbart kan öka inlärningsförmågan hos personer som 

spelar spelet. Även Jakobsson, Pargman och Rambush håller en i huvudsak kognitionsvetenskaplig 

vinkel på spelet i sin studie Exploring E-sports: A Case Study of Gameplay in Counter-Strike (2007) där 

gameplay analyseras. Termen gameplay är svår att direktöversätta ordagrant till svenska, men betyder 

ungefär spelupplevelse, alltså en spelares samlade intryck och upplevelser under sin interaktion med ett 

datorspel. Ett kort stycke i studien ägnas även åt equipment, vilket innefattar många av de faktorer som 

kommer att undersökas i denna uppsats under termen gaming gear.  

 

Helena De Preester och Manos Tsakiris (2009) presenterar i sin artikel Body-extension versus body-

incorporation: Is there a need for a body-model sina tankar om att det kan finnas nytta för en klarare 

definition av en kroppsmodell när man diskuterar verktyg och användandet av dessa i olika 

vetenskapliga experiment och modeller. De menar att verktyg blir som ett komplement till kroppen, men 

att det är relevant att dela upp detta påstående ytterligare. Denna uppdelning kallar de incorporation 

kontra extension vilket översatt till svenska blir ungefär införlivat mot förlängning. Dessa termer 

beskriver hur en persons kroppsuppfattning kan ändras beroende på hur ett verktyg används och till vad. 

En protes som är införlivad med kroppen är något som av användaren uppfattas som en del av den 

levande kroppen och har som huvudsakliga uppgift att ersätta eller förstärka en tidigare befintlig 

funktion som är naturlig ur ett biologiskt perspektiv. Ett exempel på en införlivad protes är hörapparat, 
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som för den hörselskadade möjliggör något som normalt för människor i allmänhet. 

En protes som är en förlängning av kroppen har som uppgift att möjliggöra något nytt för kroppen som 

inte är naturligt ur biologisk synvinkel. Även om denna nya egenskap som ett verktyg möjliggör inte är 

naturlig för kroppen så kan upprepad träning ändå göra att det främmande verktyget känns som en 

naturlig förlängning av kroppen, och då kan hanteras utan eftertanke och aktiv koncentration. Ett 

exempel som används är tandborsten som ett förlängande verktyg som möjliggör en handling för en 

människa som efter en del övning kan utföras utan någon större eftertanke eller behov av att titta sig i 

spegeln samtidigt. De Preesters och Tsakiris definitioner är dock inte tänkta som absoluta avgränsare 

utan snarare riktlinjer, då det kan finnas exempel som är svåra att definiera, till exempel om en sedan 

födseln döv person får tillgång till en hörapparat som möjliggör denne att höra. Denne kommer då inte 

nödvändigtvis att uppleva hörapparaten som en införlivad del av kroppen eftersom hörseln är något som 

aldrig varit något som för denne individ är naturligt.   

 

Maravita och Iriki (2004) behandlar även de förlägningsaspekten i Tools for the body (schema). I deras 

studie undersöker de vad som händer i hjärnan vid interaktion med förlängande verktyg. Maravita och 

Iriki använder sig av liknande teoretisk grund som De Preester och Tsakiris (2009), men till skillnad 

från de senare har de utfört experiment för att understödja teorierna de utgår ifrån. I ett försök talar de 

om hur spelare uppfattar hur sin ”självbild projiceras på en monitor som en funktionell förlängning av 

kroppen” (Maravita och Iriki, 2004). De skärmade av en apas synfält så att den inte kunde se sin egen 

kropp, varpå de placerade en kamera som filmade dess händer (fig 1). Genom att sedan på skärmen 

avbilda ormar och spindlar som närmade sig händerna kunde forskarna konstatera att apan uppfattade 

händerna på skärmen som en förlängning av sig själv då den ryckte undan sina egna armar från den 

uppfattade faran. 

 

 

Fig 1. (Maravita och Iriki, 2009) 

http://wexler.free.fr/library/files/maravita%20%282004%29%20tools%20for%20the%20body%20%28schema%29.pdf
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I övrigt har det visat sig vara en utmaning att hitta tidigare forskning som är relevant för denna studie. 

Sökningar har gjorts i flera digitala arkiv, bland annat Miks via www.sh.se samt ACM Digital Library 

(http://dl.acm.org/). Bäst resultat hittade vi dock via Digital Game Research Association (digra.org), 

gamestudies.org samt Google Scholar (scholar.google.se) och resultaten är de som beskrivs ovan. 

 

Kontakt etablerades även med företaget Gunnar Optiks som står bakom försäljningen av eyewear för pro 

gamers. Förfrågan gällde om vi kunde få ta del av den forskning som ligger bakom produkternas 

påstådda fördelar för pro gamers, men företaget avstod från att dela med sig av sina studier med 

hänvisning till att de är ett privat företag som vill värna om sina industrihemligheter.  

 

 

4. METOD 

I detta avsnitt beskriver vi den metodprocess som vi använt oss av till denna studie, med bland annat 

urval, analysmetod och metodkritik. 

 4.1 Metodval  

Målet är att skapa en kvalitativ uppsats, och för att samla in data har vi i huvudsak använt oss av 

intervjuer i både skriftlig och muntlig form. Dessa intervjuer genomfördes efter ett intervjuschema med 

fördefinierade frågor, men dessa frågor var inte strikt begränsande utan enbart en utgångspunkt för 

områden som identifierats som intressanta för studien. Inledningsvis genomfördes även en förstudie för 

att ringa in intressanta områden inom domänen samt för att bekräfta viktiga förutsättningar för att skapa 

meningsfulla intervjufrågor. Förstudien bestod av dels en deltagande observation under Dreamhack 

Winter 2011 och dels två intervjuer via epost, varav den första kan kategoriseras som ostrukturerad 

medan den andra var aningen mer strukturerad och baserad på svaren från den första intervjun. 

  

Som alternativ till intervjuer som metod ställdes en enkätundersökning, men då målsättningen var att 

producera en i huvudsak kvalitativ uppsats så bedömdes intervjuer som en effektivare metod. 

 

 4.2 Urval 

Uppsatsen baseras på intervjuer med sex aktiva och en före detta pro gamers samt en coach. Av dessa 

åtta respondenter var sju män och en kvinna. Då CS-scenen domineras av manliga spelare gjordes ett 

kvoturval för att göra urvalsgruppen någorlunda representativ. Två intervjuer genomfördes via IRC 

(internet relay chat), en via ett internetforum, fyra över mail, samt en muntlig över Skype.  

http://www.sh.se/
http://www.sh.se/
http://www.sh.se/
http://www.sh.se/
http://www.sh.se/
http://gamestudies.org/
http://gamestudies.org/
http://gamestudies.org/
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4.3 Analys av data  

Den intervju som genomfördes muntligt har med respondentens samtycke spelats in digitalt. Denna 

inspelning har sedan gåtts igenom och de delar som kunde tänkas ha relevans för studien 

transkriberades. All insamlad data från samtliga intervjuer har sedan granskats med hjälp av ett schema 

för kvalitativ innehållsanalys baserat på en förlaga från Graneheim och Lundman (2004) för att 

identifiera eventuella intressanta likheter, skillnader och tendenser mellan de olika frågorna från 

intervjuschemat. 

 

4.4 Metodkritik 

De intervjuer som används i denna undersökning har genomförts på ett antal olika tillvägagångssätt 

vilket har resulterat i att respondenterna har haft något olika förutsättningar att svara. Det optimala hade 

varit att genomföra alla intervjuer i realtid antingen ansikte mot ansikte eller via datorer med hjälp av 

program som exempelvis Skype. Detta visade sig dock svårt då flera av respondenterna hade svårt att 

avsätta en exakt tid i förväg för intervjun. I dessa fall genomfördes istället mailintervjuer. De intervjuer 

som genomfördes via IRC och över internetforum gjordes på respondenternas egen begäran.  

 

Hälften av intervjuerna genomfördes på engelska efter att de ursprungliga intervjufrågorna översatts. 

Även om frågorna i sig inte är särskilt långa så bör hänsyn även tas till att ett ord som är översatt till ett 

annat språk kan ha en något annorlunda mening än det har i sin form på ursprungsspråket. De 

respondenter som fick svara på de engelska intervjufrågorna var hemmahörande i Finland, Frankrike 

respektive Brasilien och dessa hade det inte heller engelska som sitt förstaspråk vilket kan försvåra 

förståelsen för frågorna ytterligare. En annan faktor som bör noteras är att respondenterna som svarade 

på intervjufrågorna via epost hade en annan tidsram att förhålla sig till än de som blev intervjuade 

muntligt eller via irc.  

  

Det är även ingen ovanlighet att pro gamers är sponsrade av olika tillverkare av gaming gear vilket kan 

influera deras svar på frågorna om vilka produkter de använder. För att försöka undvika att detta ska ha 

påverkan på denna uppsats har frågorna efter bästa förmåga konstruerats för att vara så generella som 

möjligt. 
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5. RESULTAT 

I detta avsnitt presenterar vi kort informanterna som deltagit i studien samt presenterar en 

sammanfattning av de resultat som uppfattades som intressanta och relevanta. 

 

Respondent 1 

Man, från Sverige, har spelat CS i 11 år 

 

Respondent 2 

Man, från Danmark, har spelat CS "länge" 

 

Respondent 3 

Man, från Sverige, har jobbat som coach i CS under 5 år 

 

Respondent 4 

Man, från Frankrike, har spelat CS i 4 år 

 

Respondent 5 

Man, från Finland, har spelat CS i 5 år 

 

Respondent 6 

Man, från Finland, har spelat CS i 6 år 

 

Respondent 7 

Kvinna, från Brasilien, har spelat CS i 10 år 

 

Respondent 8 

Man, från Sverige, har spelat CS i 10 år 

 

 

Förstudiens observationsdel gav en givande och välbehövlig insyn i en pro gamers värld. Några 

värdefulla resultat var bland annat att de pro gamers som vi observerade alla använde väldigt stora 

musmattor, i de flesta fall dubbelt så stora som vanliga datoranvändare är vana vid. Så gott som alla 

spelare verkade även spela med väldigt låg känslighet på sina möss vilket resulterade i att de använde i 

stort sätt hela ytan på sina musmattor. Ett annat resultat av förstudiens observation var att bekräfta vilka 

olika gaming gear-artefakter som varje pro gamer hade med sig själv till tävlingen. Ett annat resultat 

observationen gav var att bekräfta att så gott som alla spelade med väldigt låg upplösning.  

 

Förstudiens två mailintervjuer hade som huvudsyfte att fördjupa vår kunskap om ämnet för att 

konstruera det slutgiltiga intervjuschemat, men svaren vi fick var i många fall så relevanta även för 

slutundersökningen att vi har valt att även inkludera data från förstudien i resultatet för huvudstudien. 
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Det kommer även förekomma många citat då det bedömdes både värdefullt och intressant att se hur 

spelarna själva uttrycker sig. Majoriteten av dem gav ofta svar med samma innebörd och vi har valt ut 

de citat som bäst illustrerar vad de menar vilket är anledningen till att inte alla respondenter citerats. 

  

 5.1 Upplösning 

Samtliga respondenter spelar på en relativt låg upplösning jämfört med vad både spelet och 

datorskärmarna maximalt klarade av. Majoriteten av respondenterna spelade med en upplösning av 

640x480 eller 800x600 pixlar, med endast en person undantagen som spelade med 1024x768 pixlars 

upplösning. Anledningarna till varför så låga upplösningar användes var dock olika - vissa menade att 

det gjorde fiendemodellerna större och omgivningarna enklare att tolka: 

  

Har du en lägre upplösning kommer motståndarens modell vara större relativt mot din 

skärmstorlek om du har en lägre upplösning så kör du med 640x480 eller 800x600 så kommer 

ditt öga ha lättare att se modellen och därav kommer det bli lättare att pricka in ett huvudskott. 

Detaljrikedomen i spelet jag spelar är ganska låg därav så missar man inga viktiga detaljer 

som är viktiga för själva vinnandet i spelet, utan det är väl bara ett estetiskt bortfall du får.  

- Respondent 1      

 

En annan pro gamer svarande att det inte berodde lika mycket på pixelstorlek som det gjorde på vana: 

  

Visst syns pixlarna bättre [vid låg upplösning], men det är mest en psykologisk grej och beror 

mycket vad man vant sig vid. Jag föredrar mest 800x600 eller 1024x768. 

- Respondent 3 

  

En annan spelare menade att det handlar om speluppfattning och vapenhanteringen i de lägre 

upplösningarna:   

  

I CS är den populäraste upplösningen 640x480. Det är en väldigt låg upplösning, men det ger 

en en jättebra översikt över spelet. Även gevären verkar aningen enklare att hantera. De flesta 

krypskyttarna (AWPs) använder sig av 800x600 då zoommomentet känns smidigare och 

karaktärmodellerna blir enklare att se på långt avstånd. 

- Respondent 2 
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5.2 Möss  

Alla respondenter var överens om att den absolut viktigaste delen av vad vi definierat som gaming gear i 

denna studie var datormusen. Den viktigaste faktorn för en pro gamer när denne ska välja en mus var att 

den passade bra i handen och kändes bekväm. En respondent beskrev det som att hans idé om den 

optimala musen vore en som kändes som en förlängning av armen och del av handen: 

  

Du vill ha en mus som passar din hand, för alla har olika stora händer. Du vill egentligen ha 

en mus som när du har den i handen ska det efter ett tag kännas som nåt annat än en vikt i 

handen som känns väldigt naturligt när du rör omkring.  

- Respondent 1 

 

En annan faktor som många av respondenterna nämnde var att det var viktigt att musens sensor skulle 

vara optisk. Möss med optiska sensorer upplevdes som mindre känsliga för smuts, hår och skräp som 

kan hamna på musmattan och därmed inverka på musens precision. Respondenterna var även överens 

om att mössen bör vara anslutna med sladd istället för de olika trådlösa alternativ som idag finns 

tillgängliga, då dessa upplevdes som alldeles för nyckfulla.   

 

Trots att respondenternas muskänslighet varierade hade samtliga förutom en lägre än spelets 

standardinställning. De ansåg att den ökade precisionen som inställningen gav vägde tyngre än den 

försämrade snabbheten i siktet. 

 

Det beror på om du har en hög muskänslighet eller låg. Om du har en låg muskänslighet så är 

du förmodligen bra på att sikta, men din rörlighet blir lidande. Till exempel låt oss säga att om 

någon dyker upp bakom dig, så kommer det inte att vara möjligt för dig med din låga 

muskänslighet att vända 360 grader (sic) på kort tid.  

- Respondent 2 

 

 5.3 Tangentbord 

Till skillnad från ovan nämnda mus var tangentbordet den minst viktigaste komponenten av gaming gear 

enligt de tillfrågade. Respondenterna tyckte att det viktigaste var att tangentbordets tangenter hade 

mekaniska brytare, i övrigt ställde inte många krav. Den generella åsikten var att så länge man kunde 

trycka ned fler än fyra tangenter samtidigt samt att tryckmotståndet var välavvägt så hade det inte så stor 
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betydelse hur tangentbordet var utformat. På frågan om vilket tangentbord som används svarar en 

respondent detta: 

 

[Jag har] bara vilket 10€-keyboard som helst. /.../ Jag tror inte att ett man behöver ett särskilt 

tangentbord för att spela FPS-spel. De mekaniska är kanske bättre, men jag har inte testat ett 

sånt. Jag känner mig rätt så bekväm med mitt ändå, så jag tror inte det behövs ett särskilt 

[tangentbord] ändå. 

- Respondent 4 

 

Precis som med datormössen så var det även viktigt för de flesta av respondenterna att tangentbordet 

hade rätt känsla, med väl avvägt tryckmotstånd i tangenterna: 

 

Jag tror väl tangentbord på nåt sätt är det minst viktiga i en datorsetup. /.../ Du vill ha ett 

tangentbord som har ett schysst tryckmotstånd, alltså hur pass hårt du måste trycka in en 

knapp för att den ska reagera på datorn. Det får inte vara för enkelt att trycka in en knapp, för 

då kommer du komma åt knappar du inte vill komma åt när du är stressad eller nåt snabbt 

händer på skärmen, och sen vill du inte ha en som är för tung heller för då kommer du förlora 

reaktionstid så det måste vara schysst motstånd i den.  

- Respondent 1  

 

 5.4 Musmattor 

Vikten av musens glid på musmattorna var något som respondenterna var noggranna med att markera, 

då CS är ett väldigt precisionsorienterat spel. Beroende på hur hög känslighet musen är inställd på blir 

det även väldigt individuellt hur stor musmattan bör vara. Majoriteten av respondenterna svarade dock 

att de skulle klassificera sin musmatta om relativt stor. 

  

Jag tror storlek är viktigt, och då får du tänka på vad för sens [muskänslighet] du har - har du 

hög sens räcker det med liten musmatta har du ganska låg sens så behöver du en stor 

musmatta så att du alltid kan röra omkring. När jag ger rekommendationer till nya spelare ska 

det vara så att när man drar åt vänster eller höger så ska du i alla fall komma så att du kan 

kolla bakom dig /.../. 

- Respondent 1 
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Förutom musmattans storlek tyckte respondenterna att musen skulle ha lagom glid över musmattan. 

Man var ofta tvungen att matcha en mus med ett speciellt underlag, då även mössen har olika friktion på 

sina glidytor på undersidan. En musmatta skulle ha lagom glid. Med för mycket glid så upplevdes 

precisionen bli lidande medans för lite glid resulterade det i att musen upplevdes som tung och 

trögflyttad.  

 

Man vill ha en mus som är precis så man ska vara noggrann när man väljer den. Samma sak 

gäller när man väljer musmatta - man vill att den ska ha bra kvalitet och vara precis. 

- Respondent 1 

 

 5.5 Headset 

Headset ansågs som en viktig del av gaming gear då många av respondenterna talade om 

kommunikation och rumsuppfattning som nyckelkomponenter för ett framgångsriks CS-lag. Det 

nämndes flera faktorer för att ett headset skulle upplevas som användbart. Viktigast för de flesta var att 

det hade en bra ljudisolerande förmåga, då LAN-tävlingar ofta har en väldigt högljudd publik som 

ibland även befinner sig ganska nära de tävlande, och att kunna urskilja ljud från spelet ansågs av de 

flesta respondenter som en av de viktigaste egenskaperna för att spela framgångsrikt.  

 

En annan viktig faktor för headset ansågs vara att mikrofonen hade väl avvägd känslighet så att den bara 

registrerar och skickar vidare de ljud som kommer från den som använder headsetet, samtidigt som den 

filtrerar bort alla störande ljud från till exempel publiken. 

  

För det första så behöver du ett som har ett schysst 3D-ljud. Du behöver alltså ett headset som 

kan höra när du spelar så det inte bara är dina ögon som kan bestämma vart motståndaren är 

utan ditt ljud - som är minst lika viktigt /.../. [Med 3D menas] en distinkt avdelare; är det ett 

ljud åt höger ska man höra att det till höger och vice versa, och även framför och bakom /.../. 

Det andra är att när du åker på tävlingar - det är ofta väldigt mycket ljud på tävlingar och för 

att kunna ta in så mycket av det ljudet du hör i spelet som möjligt vill du ha ett headset som 

utesluter ljud. Det är jävligt viktigt, inte bara i spel utan också i kommunikation - så man 

verkligen hör varandra /.../.     

- Respondent 1 
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 Respondenterna tyckte även att det var viktigt att passformen var bra så att headsetet satt bekvämt på 

huvudet så att man märkte av det så lite som möjligt under tävlingar. 

 

5.6 Eyewear  

Endast en av de åtta respondenterna hade använt eyewear själv. Han tyckte att de hade en positiv verkan 

i den mån att de tog bort lite av det uttröttande ljuset han upplevde att han blev utsatt för vid längre 

perioder av skärmtittande. Han menade dock att han inte upplevde att de hjälpt honom att se modeller 

och objekt bättre i spelet. Även om ingen av de övriga respondenterna hade provat eyewear så var deras 

åsikter väldigt likartade, nämligen att de var ganska övertygade om att det inte skulle ha någon 

betydande inverkan på spelandet, om ens någon alls: 

  

Ärligt talat så har jag aldrig använt mig av eyewear. De lagen som vi vet använt dem har inte 

direkt presterat bättre, så jag tror inte det spelar någon större roll. 

- Respondent 2 

 

Det är överskattat. Alla skulle ha det om det funkade. 

- Respondent 3 

 

5.7 Träning 

Respondenterna hade spelat CS mellan 4 och 12 år och tränade normalt mellan 10 och 25 timmar i 

veckan med ett medel på 20 timmar. Träningstiden ökade dock inför turneringar och låg då på 

mellan 20 och 70 timmar med ett medel på strax över 30 timmar per vecka. 

 

Utanför själva spelandet är det ingen av de tillfrågade som ägnar sig åt träning eller sport just i bestämt 

syfte att förbättra spelandet. Dock var de flesta överens om att det ändå är viktigt att träna och hålla sin 

kropp i god fysisk form eftersom långa turneringar kan vara fysiskt påfrestande för deltagarna:  

  

Har du bra kondition och uthållighet så klarar man sig nog bättre om man har någorlunda 

fysik, men det är väl inte så att jag går ut för att springa och tror att jag ska skjuta mer HS 

[headshots] senare på dagen. Man sitter med en massa information ditt huvud ska kunna 

processa, och så ska du kunna göra det under en längre tid. Har kroppen mer energi kommer 

hjärnan orka med mer. 

- Respondent 1 
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Vare sig det har med in-gameaktiviteter att göra eller att vara extra noggrann vid val av gaming gear 

finns det olika saker som pro gamers föredrar att träna för att förbättra sin precision. En av 

respondenterna talade om deathmatch och aimkartor: 

  

Deathmatch [alla mot alla] är bra när man vill ha tillbaka sin muskänsla. /.../ Deathmatch ger 

snabbt den känslan tillbaka, då det går snabbt och man i princip alltid har någon att skjuta på. 

Aimkartor är ungefär samma sak, men jag föredrar deathmatch. 

- Respondent 2 

 

En respondent gick lite djupare in på sina tankegångar kring precision, tänket bakom skjutteknik och 

reflexer, samt att det nästan är minst lika viktigt att veta hur man ska skjuta som när: 

 

Direkt när din hjärna uppfattar att det är motståndare på skärmen ska du snabbt kunna koppla 

det, dra siktet till huvudet och trycka av. Reflexer är en sak, men man ska också ha kylan att 

vänta ut sin reflex och det får man genom erfarenhet, för har du en reflex och bara rycker till, 

då missar du ju motståndaren, men har du ett lugn i denna process och pausar upp lite tills du 

exakt är på huvudet och trycker av - ju [bättre man är på det] desto bättre är man på att 

“aima” [sikta]. Sen i spelet vi spelar så finns det ju olika rekyler och olika tekniker [för att 

parera dessa], och du måste veta vilken slags teknik du ska använda vid rätt tillfälle. Kommer 

det fram många motståndare på skärmen samtidigt måste du veta att för att få ner alla dessa 

måste du nästan förlita dig på din naturliga reflex och trycka snabbast möjligast. Är det bara 

en motståndare är det bäst att vänta lite och verkligen precisera in dig och sikta snabbt. 

- Respondent 1  
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6. ANALYS OCH DISKUSSION   

I detta kapitel presenterar vi vår egen analys av relevanta resultat och relaterar detta till tidigare studier 

och teorier. 

 

För en pro gamer är kommunikation och aim två huvudingredienser i receptet på framgång i CS. Detta i 

kombination med rätt gaming gear och träning kan och bör öka en spelares vinstchanser. De flesta 

respondenter har antytt att det är av mycket stor vikt att de är vana och känner sig bekant och bekväm 

med den gaming gear de använder, vilket ställer sig i kontrast till Jakobsson, Pargman och Rambusch 

(2007) där de skriver att en del av vad det betyder att vara en professionell spelare är att kunna prestera 

bra med vilken kombination av utrustning som helst.  

 

Aim är en central term som samtliga respondenter har talat om som det kanske allra viktigaste för att bli 

en bra pro gamer. Den exakta innebörden av ordet aim kan variera en del mellan olika spelare eftersom 

det inte finns någon allmängiltig definition, men de delar vi har identifierat som signifikanta för att ha 

bra aim, baserat på intervjusvaren i denna studie är följande:  

 

● Reaktionsförmåga 

● Snabbhet 

● Precision 

● Timing 

 

Reaktionsförmåga är den tid som det tar för hjärnan att registrera en händelse som är relevant för spelet, 

bestämma sig för en lämplig handling och börja utföra den. Här kommer snabbheten in, och gaming 

gear kan hjälpa till med till exempel en mus som är lagom avvägd för användaren och har ett bra glid på 

musmattan så att spelaren kan röra musen och därmed siktet mot sitt mål. För att få hög precision så är 

det viktigt att ha rätt muskänslighet vilket möjliggör för spelaren att föra siktet till den exakt tilltänkta 

punkten. Med låg muskänslighet rör sig siktet långsammare än med hög känslighet, men felmarginalen 

blir mindre. Timing betyder att man trycker av i precis rätt ögonblick. Detta är dock inget som spelarna 

upplever kan förbättras med gaming gear, utan är något som endast förbättras över tiden med hjälp av 

träning. 

 

Reaktionsförmågan är något som de flesta spelare tränar, ofta i deathmatch. Bra headset ansågs kunna 

underlätta reaktionsförmågan under vissa omständigheter. Ett bra headset bör vara ljudisolerade mot 

externa ljud för att underlätta för spelaren att uppfatta ljudet från spelet. De ska även sitta bekvämt för 
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att störa så lite som möjligt, med andra ord är det något som bör kännas så naturligt som möjligt för 

spelaren. Ett headset i sin optimala form kan alltså fungera som vad De Preester och Tsakiris (2009)  

beskriver som ett införlivat verktyg. Även om det är ljud från den virtuella spelvärlden som hanteras 

genom headsetet så är ändå headsetets uppgift att förmedla det till spelaren som om det vore en naturlig 

del av hans värld. 

 

Snabbhet och precision hade en stark koppling till både musmattor och möss. En mus med optisk sensor 

och låg känslighet i kombination med en stor musmatta med lagom friktion anses vara den bästa 

kombinationen. 

  

Respondent 1 nämner den så kallade förlängda kroppsuppfattningen (De Preester och Tsakiris, 2009) 

när han förklarar hur musen bör kännas i handen: “Du vill egentligen ha en mus som när du har den i 

handen ska det efter ett tag kännas som nåt annat än en vikt i handen som känns väldigt naturligt när du 

rör omkring”. Det som pågår vid denna interaktion kan liknas vid experimentet med apan (Maravita och 

Iriki, 2004). Där apan uppfattar händerna på monitorn som en förlängning av dess egen kropp, kan det 

jämföras med att en spelare uppfattar händerna med vapen i CS som en förlängning av sin. 

 

Den näst viktigaste faktorn för att skapa ett framgångsrikt CS-lag är kommunikation. Spelarna behöver 

kunna meddela varandra saker som är relevanta för spelet, som till exempel var motståndarna befinner 

sig, om laget behöver modifiera sin taktik eller ta en annan väg mot sitt mål. Här kommer gaming gear 

in i form av headset med bra ljudisolering och kalibrerade mikrofoner vilket är en vital del i spelet. De 

flesta av respondenterna tränade aktivt på att förbättra både kommunikationen inom laget och de tre 

delarna av aim, och var även överens om att det finns gaming gear som kan öka deras förutsättningar att 

både förbättra sin aim samt att kommunicera bättre. 

 

Det är viktigt att hitta sina personliga preferenser men det finns även en del gemensamma nämnare som 

är värda att notera. Den första och kanske mest uppenbara är att alla respondenter använder sig av en 

väldigt låg skärmupplösning. Även om anledningarna var väldigt individuella varför denna inställning 

alltid valdes varierade så var det uppenbart att det upplevdes som viktigt. Vår teori om varför låg 

upplösning föredrogs är baserad på CS ålder. När spelet först släpptes 1999 så var de skärmar som 

användes mindre än idag och klarade inte lika hög upplösning. De spelare som sedermera skulle komma 

att bli första pro gamers började sina karriärer med denna upplösning, och det är då denna upplösning de 

har blivit vana vid och därmed fortsatt med. De pro gamers som kommit in i efterhand har ofta studerat 

och tagits omhand av de mer erfarna spelarna och därmed kan även vanan att spela med låg upplösning 
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förts vidare. Jakobsson, Pargman och Rambusch (2007) bekräftar detta med meningen “The most 

important source of knowledge for new players is experienced players” i sin studie. 

 

När det kommer till aim så verkar de flesta respondenter i denna studie prioritera precision framför 

snabbhet. Detta kan vi konstatera då de betonar vikten av stora musmattor samt att spela med en 

muskänslighet som är lägre än standardinställningen. Detta resulterar i att spelaren behöver röra musen 

en längre sträcka på musmattan för att muspekaren ska nå en viss punkt på skärmen än om 

muskänsligheten hade varit högre, men samtidigt ger det spelaren bättre precision. 

 

Man kan även konstatera att ingen av respondenterna utövade någon fysisk träningsaktivitet utanför 

spelet i syfte att bli bättre på just CS. Däremot ansåg majoriteten av dem att det är viktigt att vara i god 

fysisk form för att orka med mer på turneringarna, och de flesta tränade aktivt för att förbättra sin fysik. 

Detta motsäger en av de stereotypa bilderna av datorspelsentusiasten som en överviktig person som 

enbart spenderar hela sin fritid framför datorn.  

 

Att de flesta respondenter ansåg att designen av tangentbordet inte var speciellt viktig kan ha en del att 

göra med att CS är ett spel där spelaren inte behöver använda så många tangenter för att styra spelet. I 

många modernare spel, exempelvis onlinerollspel, är det vanligare att man behöver snabbare åtkomst till 

många kommandon under spelets gång, medan det i CS endast är ett fåtal som används under själva 

spelet.  

      

När det kommer till eyewear var åsikterna förvisso väldigt unisona i och med att de flesta av 

respondenterna var väldigt skeptiska till produktens användbarhet, men det är även relevant att nämna 

att dessa inte ens hade provat att använda dem. Detta kan dels ha att göra med att glasögonen faktiskt 

kostar från 500 kr som billigast, med en del modeller prissatta kring 1400 kr (Gunnar Optiks, 2011 c). 

Dels så är produkten fortfarande ny på marknaden och har kanske inte hunnit testas av så många. 

Gunnar Optiks hävdar att deras gula linser förbättrar användarens visuella upplevelse samt att denna ser 

bättre (Gunnar Optiks, 2011 a) - något som inte stämmer överens med åsikterna från den respondent 

som använt sig av specialglasögonen. Han menar dock att de fyller en funktion i att de är skonsammare 

mot ögonen vilket i sin tur kan vara till fördel under långdragna turneringar. 

 

Den del av gaming gear samtliga respondenter ansåg som viktigast var musen. De ville ha en mus som 

kändes naturlig och märktes av så lite som möjligt under spelandet. En datormus kan kategoriseras som 

ett förlängande verktyg enligt De Preester och Tsakiris (2009) modell, då de handlingar som musen 
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möjliggör för spelaren inte är något som är möjligt för kroppen att utföra utan detta verktyg. Ju högre 

grad av integration spelaren upplever att musen tillåter (hur bekväm spelaren tycker musen är), desto 

effektivare kan denne utnyttja den. De allra flesta poängterade även att det var viktigt att musen skulle 

ha en optisk sensor och vara sladdansluten. Några respondenter antydde att de inte tyckte att den 

trådlösa tekniken var tillräckligt mogen och att störningar kunde uppstå vilket kunde få kritiska 

konsekvenser för matchen. Signalen mellan mus och dator kunde störas eller så var de rädda för att 

batterierna skulle ta slut. 

 

Något direkt samband mellan respondenternas muskänslighet och skärmupplösning gick inte att 

fastställa. 

 

7. SLUTSATSER 

Nedan beskrivs kortfattat de slutsatser som vi kunnat göra i denna studie. 

 

 

Baserat på de svar vi fått från respondenterna som deltagit i denna uppsats så kan vi konstatera att när 

det kommer till val av gaming gear är det viktigt för pro gamers att vilken mus, tangentbord eller 

headset de än väljer så ska det kännas så naturligt och bekvämt för dem som möjligt. Musen är extra 

viktig och måste ligga bra i handen och ha lagom storlek och vikt. Allt för att få användaren att uppfatta 

illusionen av att vara ett med spelet ska vara övertygande och så få störningsmoment som möjligt från 

den fysiska världen som möjligt ha inverkan på interaktionen med den virtuella spelvärlden.   

 

Ett tydligt undantag från detta är dock skärmupplösningen som pro gamers föredrar ha inställd på så låg 

upplösning som möjligt. Detta ger en klar distinktion mellan den fysiska och den virtuella världen. 

Anledningen till att denna inställning föredras av så många är svår att definiera exakt, men kan tänkas 

bero på socialt överförda normer sedan CS var nytt och datorskärmarna som användes då hade andra 

begränsningar.  

 

Bra aim och effektiv kommunikation är nyckelfärdigheter för pro gamers och detta än något som dessa 

lägger mycket tid på att träna för att förbättra. Någon generell träningsrutin tycks inte vara vanlig trots 

att CS är en etablerad del av e-sportvärlden med över 10 år på nacken.  
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Sammanfattningsvis kan man säga att när en pro gamer ska välja gaming gear så är det känslan som är 

det viktiga, och att även om man valt helt rätt så är det ändå bara en av många faktorer som har 

betydelse för att förbättra ens vinstchanser.  

 

8. FRAMTIDA FORSKNING 

Det skulle vara intressant att se framtida forskning som djupare fokuserade på eyewear och om det 

verkligen har den positiva effekt på spelandet för ögonen som Gunnar Optiks hävdar. Responsen från de 

intervjuade gällande eyewear har varit överhängande tveksam, så en studie som ger svar på hur det 

egentligen är vore både relevant och intressant. 

 

Vi skulle även gärna se mer forskning kring gaming gear i allmänhet, väldigt lite tidigare forskning 

fanns att tillgå vid skrivtillfället och texter som innefattar ämnet berör endast detta flyktigt. Vi föreslår 

att det görs en mer omfattande version av vår studie men även andra, liknande undersökningar, som 

berör andra dataspel. Med tanke på att CS är så pass gammalt som det är skulle det vara spännande att se 

hur spelare förhåller sig till nyare spel. Vi skulle även rekommendera att framtida studier till skillnad 

från denna håller sig till endast en form av intervjuer, då svaren kan se väldigt annorlunda ut beroende 

på hur intervjun har genomförts. Vår personliga uppfattning är att personliga intervjuer fungerat 

effektivast. 
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10. BILAGOR 

Bilaga 1: Intervjuschema 

 

 

Hur länge har du spelat CS? 

 

Ungefär hur många timmar per vecka spelar du CS? 

 

Tränar du något icke-spelrelaterat för att bli bättre på CS? (ex. tennis) 

 

Vilka färdigheter in-game är viktiga för att bli en bra pro-gamer? 

 

Hur tränar du in-game för att bli bättre på dessa färdigheter? 

 

Har ni olika in-game roller i laget? 

Om ja, vilka färdigheter behövs för respektive roll? 

 

Vilken upplösning spelar du i? 
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Om låg: Vilka fördelar upplever du att det ger i spelet jämfört med högre upplösningar? 

Om hög: Vi har sett att många pro-gamers spelar med låg upplösning, varför tror du att det är så? 

 

Vilken sensitivity-inställning har du i CS och Windows? 

 

Vilken mus använder du när du spelar? 

 

Vilka faktorer är viktiga är du väljer mus? 

 

Vilket tangentbord använder du när du spelar? 

 

Varför just det tangentbordet? 

 

Vilken musmatta använder du när du spelar? 

 

Varför just den musmattan? 

 

Vilket headset använder du när du spelar? 

 

Varför just det headsetet? 

 

Vad är din uppfattning om eyewear? (Gunnar optiks) 

 

Aim, vad är det man behöver vara bra på för att ha bra aim? 

 

Hur väljer du gaming gear för att förbättra ditt aim? 

 

 

Bilaga 2: Analysschema 

 

 

Respondent nr Fullt citat Citatet betyder Sammanfattning Primär kategori Sekundär kategori 

 


