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Abstract

The coaching discipline is rapidly increasing, with daily Facebook messages 

about time with Personal trainers and Life coaches the discipline has grown in 

popularity. Because of this increase in popularity the prices has gone over the 

roof, therefore the idea of the digitilized coach that analyze behaviour and 

compare this against millions other surfaced.

The problem lies in getting enough information to be able to make accurate 

coaching that seems relevant for the user. The popular game League of 

Legends share its information about players, matches and to some degree  

what happens inside the games. Because of this property League of Legends 

was chosen as a platform to work against. The study shows the difference 

between a human coach and the digitalized coach. This study also shows the 

human interaction towords a digitilized coach and what the digilized coach is 

best suited for.

Coachningsyrket florerar och dess inriktning varierar stort, med dagliga 

Facebook-meddelanden om tid med bland annat personliga tränare, 

livscoacher har disciplinen blivit allt mer populär. På grund av dess stora 

popularitet så har även kostnaden nått skyarna, därför utvecklades idén om 

den digitaliserade coachen som analyserar individens beteende och jämför det

mot miljontals andra.

Problemområdet ligger i att hitta tillräckligt mycket information att kunna 

göra noggrann coachning som känns relevant för användaren. Det populära 

spelet League of Legends delar med sig information om spelare, matcher och 

med viss del även vad som sker i matcherna, därför blev det en bra plattform 

att jobba mot. Studien ska visa skillnaden mellan en mänsklig coach och en 

digitaliserad coach. Den här studien visar även hur användarna interagerar 

med en digitaliserad coach och hur deras beteende och vanor ändras efter 

kontakt med den digitaliserade coachen.
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1 Introduktion 

Den digitaliserade coachen är en innovation som möjliggjordes genom den 

dagliga användningen av olika webbtjänster. Den stora skillnaden mellan en 

digitaliserad coach och en mänsklig coach är hur de används och vilka som 

använder dom. En digitaliserad coach är tillgänglig för fler och är mindre 

kostsam för användaren. Den fungerar som en generell instruktör som ska 

fungera för mångfalden av användare. En vanlig coach ger oftast mer 

personliga instruktioner eftersom det är lättare för en människa att förstå en 

annan människa än vad det är för en dator.

1.1 Bakgrund

Viljan att bli bättre och att utvecklas är ett av de fundamentala egenskaperna 

hos oss människor som placerar oss högst upp i näringskedjan. Därför lär vi 

oss så mycket vi kan, men ibland hjälper inte det och vidareutveckling krävs i 

något område. Då steg personliga tränare inom olika discipliner fram för att 

vidareutveckla speciella färdighet hos individer. 

Idag sparas allt mer information på internet och tillgängligheten mot 

internet blir allt bättre. För att gå ett steg längre inom coachning och göra det 

tillgängligt för miljontals människor så provas nu digitaliserade varianter av 

olika coacher.

   1.1.1 Coachning

Psykologiguiden förklarar coachning på följande sätt[1]: 

”All coachning handlar om att få individen att upptäcka sina styrkor och att 

kunna använda dem på ett optimalt sätt, att undanröja eller ta sig förbi 

hinder, att kunna formulera och nå mål, att frigöra energi och kreativitet. 

Inte sällan handlar det också om att förändra individens syn på sig själv. ”

[1, 2010-10-07]

Coachning har sina rötter i pedagogik, psykologi och filosofi och 

försöker beröra den som söker coachning med hjälp av de lärorna. Med en 

filosofi om att allt går att utveckla och förbättra används pedagogiska metoder

att utveckla någon. Coachning har florerat och växt de senaste åren men 

fenomenet tros ha uppkommit under 1840-talet i Oxford där privatlärare eller 



handledare stöttade enskilda studenter inför examinationer [1]. Ungefär 40 år senare 

fördes coachning vidare till idrottsvärlden där den fortfarande lever kvar i hög grad.

   1.1.2 Tillgängligheten på webben

Tillgänglighet på webben är något som uppmanat mjukvaruutvecklare runt om i 

världen att utveckla webbaserade applikationer och tjänster. Då uppkoppling i telefonen 

nu är likvärdig mot den i hemmet skapar det en ny plattform att utveckla applikationer för.

En av de egenskaper telefoner och persondatorer har gemensamt är webben. Webbsidor 

visas i webbläsare som utnyttjas i telefoner och persondatorer. Genom att utveckla en 

webbapplikation betyder det att applikationen är tillgänglig för mer än enbart hemmabruk.

Detta medför att webbapplikationer har blivit väldigt populära de senaste åren. En 

applikation kan nu utvecklas till webben och samtidigt vara tillgänglig överallt där en 

mobil har uppkoppling till internet.

   1.1.3 Utnyttjande av existerande plattform

Plattformar i den digitala världen ses ofta som något som fungerar utanför det 

användaren gör. En plattform är ofta något som redan existerar och program brukar 

utbyta information med en plattform [9].

För att kunna göra en bra studie på en digitaliserad coach bör det finnas tusentals 

användare för en applikation som används dagligen. Eftersom utvecklingstiden att skapa 

en sådan produkt är för lång utnyttjas en redan existerande plattform att utföra studien på.

   1.1.4 Tidigare digitaliserade coacher

I början av 2013 gick Mittuniversitetet ut med ett pressmeddelande där de 

förklarade nytt samarbete mellan Nationellt vintersportcentrum (NVC [2]) och University 

of Colorado in Boulder (UCB [3]) [4]. Samarbetet skulle bland annat undersöka kroppens 

rörelse under löpning och skidåkning för att optimera träning. Den största utmaningen var

att processa stor mängd av data och göra den lätt tillgänglig och lätt förståelig för 

användaren som på så sätt kan optimera sin rörelse [4].

1.2 Problem

Ett övergripande problem när det kommer till en digitaliserad coach är att samla in 

tillräckligt mycket data för att kunna göra en bra analys. Med fler variabler att jobba med 

kommer beteende och vanor vara lättare att hitta och adressera med bra coachning.
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Examensarbetet ska besvara frågan:

• Hur reagerar människor mot en coach som baserar all sin coachning på

enbart data och jämförelser med andra?

1.3 Syfte

Syftet med examensarbetet är att presentera en studie om interaktionen av 

mottagliga användare, som använder internetapplikationer dagligen. 

Studien skall påvisa skillnaden mellan en mänsklig coach och en digitaliserad 

coach och vilka för- och nackdelar de har. Samt illustrera intressanta och 

användarvänliga sätt att visa och förmedla information för användaren. 

Studien skall också visa vilka sammanhang en digitaliserad coach fungerar 

bäst.

Tillgängligheten som en digitaliserad coach ger har en stor betydelse. Det 

medför att fler kan ta del av information som tidigare bara varit privilegierat 

till de med bättre ekonomiska förutsättningar. Tillgängligheten gäller dock 

inte bara pengar utan även hur lätt det är att komma åt produkten. Frågor 

som när och var är irrelevant mot en digitaliserad coach jämfört med en 

personlig tränare, på grund av att en digitaliserad coach alltid bör vara 

tillgänglig. De är tillgängliga genom en adress på internet som inte ändras.

Digitaliserade coacher är också ett bra alternativ för de som inte känner sig 

bekväma att dela med sig av sina svagheter. Med en digitaliserad coach är det 

lättare att vara anonym och utvecklas i sin egen takt. 

1.4 Mål, etik, samhällsnytta och hållbarhet

Produkten är avsedd att fungera som en coach för en person som spelar 

datorspel. Produkten letar upp information om de senaste matcherna och  

analysera dom mot miljontals andra matcher. Därefter presenterar produkten 

information om vad spelaren gör bra samt vad som bör förbättras. 

Studien är relevant då många träningsappar (inom olika områden) skulle 

kunna utveckla en digital coach som jämför användarens statistik mot andra 

användare som har samma förutsättningar och på så sätt föreslå till exempel 

aktiviteter, kost och andra vanor. Den skulle även fungera i medicinska studier



som försöker identifiera olika mönster hos patienter och ge eventuella förslag till 

förbättringar.

Genom ett etiskt perspektiv är det här projektet intressant. Den ständiga frågan, hur 

mycket kan vi människor lita på datorer?

En annan ständig etisk fråga är hur mycket vill vi människor ska sparas av våra vanor på 

internet? 

De är inga etiska frågor som tas upp mer i uppsatsen, men är en bra frågeställningar för 

fortsatta studier.

Produkten är tänkt att vara skalenlig mot League of Legends som plattform och kunna 

vidareutveckla produkten om mer data blir tillgänglig eller om något ändras från det som 

redan finns. 

1.5 Metod

Det finns två vanliga vetenskapliga metoder som används vid forskning, induktiv[23] och 

deduktiv[23]. En induktiv metod jobbar mot ett okänt område och skapar teorier därefter. 

Deduktiv metodik utgår från premisser som skapar en slutsats.

En kvantitativ forskning är en metod som samlar in information för att kunna göra 

statistisk forskning [21]. Kvalitativ forskning utgår från ett fåtal källor men med kvalitativ 

innebörd, intervjuer eller enkäter med öppna svar är bra metoder för insamling av data 

[21].

Uppsatsen använder sig av induktiv metod med kvalitativ insamling av information genom

enkäter mot användare som använt produkten.

Produktutvecklingen sker via iterationer av projektet, därför valdes en agil arbetsmetod 

[22]. Agila arbetsmetoder är effektiva då kraven är få eller om de ändras ofta. Eftersom det 

är lätt att sätta upp en prototyp av en digitaliserad coach så underlättar det att använda sig 

av agila arbetsmetoder. Efter att prototypen blivit klar är det enkelt att lägga till nya krav 

och sedan implementera dessa i nya iterationer.

1.6 Avgränsningar

De största avgränsningar som alltid kommer att ske när en digitaliserad coach skapas är 

tillgången till information. Genom mycket data kan en digitaliserad coach ge mer 



1.6 Avgränsningar 5

tillfredsställande coachning och därmed bli mer relevant. Därför blir det ofta 

olika avgränsningar beroende på vilken data som är tillgänglig att analysera. 

Det här projektet är avgränsat genom att bara ha information om en match i 

helhet. Därför kan det bli svårt för en digitaliserad coach att ge korrekt 

coachning då det kan vara under olika perioder som spelare spelar bra. En 

spelare kan ha haft en bra början men förlorar koncentrationen efter 30 

minuters speltid och presterar sämre efter det. Utan tidstämplar i spelet är det

därför svårt att göra djupgående analyser på vad som behöver förbättras.

Insamlingen av data är begränsad då det varken finns ett bra och enkelt sätt 

att hitta matcher att analysera men även på grund av begränsningar i hur 

många databasanrop som får skapas mot League of Legends 

informationsplattform.

1.7 Disposition

Kapitel 2 ger en bakgrund om coachningsyrket, spelet League of Legends samt

det ökande intresset av coacher.

Kapitel 3 presenterar och beskriver de olika metoder och analyser som 

används för att utföra projektet.

Kapitel 4 beskriver agil metodik inom mjukvaruutveckling och analyserar 

olika kända metodiker.

Kapitel 5 presenterar hur användningen av de metoder som introducerats i 

kapitel 3 och 4.

Kapitel 6 beskriver hur arbetet med att skapa en prototyp har fungerat.

Kapitel 7 går genom de svar som kom in från utvärderingen av prototypen 

som skapar grunden på studien

Kapitel 8 är en analys och sammanfattning av utvärderingens svar.

Kapitel 9 diskuterar fram vilka lärdomar som kan tas från prototypen, 

utvärderingen och studien.

Kapitel 10 diskuterar slutsatser från examensarbetet.



2 Innebörden av en E-Coach

I kapitlet beskrivs de delar som används i en digitaliserad coach idag och vad som 

förväntas av en digitaliserad coach. För att lyckas med en bra studie krävs även en bra 

produkt som eventuellt kan hitta de styrkor eller svagheter en digitaliserad coach har 

gentemot en mänsklig coach.

Digitaliserade varianter av vardagliga ting brukar bli förkortade från elektronisk till ”e” 

som i e-post, e-faktura, e-shop och så vidare. Nu är det möjligt att hitta en e-coach som 

alltså är en elektronisk variant av en mänsklig coach eller tränare.

2.1 Internet

För att förstå hur en digitaliserad coach ska fungera måste webben förklaras på en djupare 

nivå. Internet möjliggör att en tjänst kan bli tillgänglig för fler, dessa tjänster kallas ofta 

webbapplikationer då deras kommunikationslänk sker via webben.

2.1.1 Internet och tillgängligheten

Internet är ett nätverk av nätverk, det kan ses som en massiv infrastruktur av 

nätverk. Skillnaden mellan WWW (World Wide Web) och Internet är svår att skilja för 

många men WWW är som en plattform som kommunicerar via internet [14]. Internet har 

som uppgift att sammankoppla miljarder av datorer världen över i ett massivt nätverk och 

möjliggöra kommunikation mellan datorerna [14].

 2.1.2 Webbapplikationer

Applikationer och tjänster utvecklas dagligen mot webben. Med bra uppkoppling i 

hemmen och nu även i telefonen blir webbtillämpningar allt mer lockande för företag som 

vill synas för en stor andel användare oavsett plattformar. Dessa tjänster är lättillgängliga 

eftersom de fungerar över alla plattformar som stödjer webbläsare. Webbapplikationer 

använder sig av ett par HTTP[13] funktioner som fungerar universellt och har utvecklats 

för att vara tekniskt oberoende.

Med dagens teknologi förväntas webbapplikationer ha rätt nivå på säkerhetslösningar som 

skyddar användaren för eventuella säkerhetsrisker. Eftersom webbapplikationer är 

avsedda att användas av många förväntas även hög effektivitet från en webbapplikation. 

Effektivitet kan uppnås via cache ( en mekanism som sparar nyligen använd eller populär 

information ) eller genom att spara information på en databas. 
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2.2 Plattformar

När plattformar nämns i den digitala världen ses det ofta som något som 

fungerar utanför det användaren gör. En plattform är ofta något som redan 

existerar och program brukar utbyta information via en plattform [9].

2.2.1 League of Legends

League of Legends (LoL) är ett spel som spelas mellan två lag med fem 

spelare i varje lag. Varje spelar väljer varsin hjälte (det finns totalt 118 hjältar i 

spelet att välja mellan) som har fyra unika krafter. Spelet går ut på att döda 

motståndaren och få ihop pengar för att bli starkare. Ett lag vinner genom att 

döda motståndarens bas, Nexus. Spelet kan liknas vid schack där hjältarna är 

de olika pjäserna och banan som spelas är brädet. Spelarna använder strategi 

för att förflytta sig effektivt på banan och försöker kapitalisera på 

motståndarens misstag.

2012 publicerade Forbes en artikel som berättade att LoL blivit det 

mest spelade online spelet under perioden 2011-2012 och gick förbi andra 

stora titlar som World of Warcraft[28] och Minecraft[29] [20]. På tredje plats 

hamnade Heroes of Newerth[30], även det ett spel inom samma genre. 

Det som fick LoL att bli störst inom genren tros vara genom deras tidiga 

användande av gratis innehåll, de tjänar endast pengar genom mikro-

transaktioner på diverse saker inom spelet. En annan stor faktor är Riots[x], 

skaparna av LoL, initiativ till en rik E-sportsscen. Ett lyckat år och ett stort 

event (Säsong 2 världsmästerskap) som lockade 8000 fans att titta på finalen 

live i Galen Center i Los Angeles och 1.2 miljoner tittade samtidigt på finalen 

via olika streamingtjänster [x]. Säsong 2 världsmästerskapet blev då det 

största E-sportseventet som någonsin hållits med en prissumma på 5 miljoner

amerikanska dollar.

2.3 Coachning

Coachning har växt de senaste åren men fenomenet tros ha uppkommit under 

1840-talet i Oxford där privatlärare eller handledare stöttade enskilda 

studenter inför examinationer [1]. Ungefär 40 år senare fördes coachning 

vidare till idrottsvärlden där den fortfarande lever kvar i hög grad.



Det amerikanska ordet coach, som är synonym av ”carriage”, betyder vagn eller fordon 

som bär föremål. Oxford studenter använde sig därför av ordet till lärare som hjälpte 

studenter, så att de skulle kunna bli buren genom svårare kurser[8].

Coachning idag kan göras i många olika former och fungerar ofta som en tränare men 

försöker även ta tag i den psykologiska delen.

Sverige har idag standarder och riktlinjer en personlig tränare (PT) måste följa, innan har 

vem som helst kunnat kalla sig för en PT. Genom ett samarbete mellan Konsumentverket 

[5] och Swedish Standards Institute (SIS) [6] har kriterier samlats in för att underlätta för 

konsumenter av tjänster inom coachning eller personlig träning [7]. Samarbetet har lett till

att en standard har skapats som coacher och personliga tränare måste följa. Kriterier i 

standarden ska se till att konsumenter får den hjälp de söker istället för att  förvärra 

situationen de eventuellt befinner sig i  [7].

Det finns olika egenskaper som visar hur en bra coach ska vara och även vilka coacher som 

är betrodda och attraktiva för konsumenter. Det är via några av dessa som den 

digitaliserade coachen är tänkt att fungera för.

Det är vanligt att personliga tränare marknadsför sig genom att beskriva träningsmetoder 

som kända personer utnyttjar och om de har haft möjligheten att träna kända personer 

marknadsförs även detta. Detta tros vara på grund av att kända personer har råd att träna 

mer exklusivt vilket skulle medföra bättre och mer effektiv träning.

2.4 Digitaliserade coacher och E-Coacher

För att kunna göra en bra studie undersöks först vad som har skrivits om digitaliserade 

coacher innan och vilka coacher det finns idag.

2.4.1 E-Coach utnyttjar kända sportprofiler för att nå bredare publik.

Kända personer är ett vanligt sätt att marknadsföra produkter och tjänster och 

därför används det nu även till e-coacher. Produkten, eCoach Sports, introducerar en ny 

metod för coachning som gör det möjligt för coacher att jobba hemifrån men samtidigt nå 

ut till en bred publik [31]. Användaren spelar själv in med en smartmobil, som sedan 

skickas över internet till en dedikerad virtuell coach [31]. Den valda coachen analyserar 

videon och skickar tillbaka video återkoppling med instruktioner i tal till användaren [31].
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2.4.2 Analys av siffror i sport.

Det finns ett flertal exempel som bevisar vad enkel matematik och 

studie av siffror kan åstadkomma. Ett känt exempel som även blev film 2011 

var Moneyball [15]. Filmen handlar om ett amerikanskt baseball lag som har 

dålig budget och därmed inte har råd med de stora namnen i sporten. Bristen 

på pengar får huvudpersonen Billy att rekrytera ett matematiskt geni som har 

data som beskriver varje persons styrka och svagheter i basebolligan. Datan 

visar att med den budget laget har kan de utmana även de bästa lagen i serien.

De rekryterar de nya spelarna och efter ett tag har laget vunnit 20 raka 

matcher som är ett American League[16] rekord.

Filmen är baserad på en verklig händelse om baseballaget Oakland 

Athletics[17].

Det är ingen digitaliserad coach men den använder alla viktiga aspekter som 

en digitaliserad coach behöver. Den koncentrerar på vad som är bra och dåligt 

hos en person och försöker framhäva de styrkor personen har. En digitaliserad

coach tar inte hänsyn till personligheter eller andra omätbara attribut, den 

försöker ha data på mätbar data som kan generera vinster.

2.5 Jämförelser står i fokus för den digitaliserade coachen

Det är viktigt för en coach att alltid utgå från personens egna mål och situation

de är i för tillfället. Därför jämför den digitaliserade coachen hur användaren 

har gjort tidigare och därmed kunna avgöra om användaren blivit bättre eller 

sämre. För att kunna undersöka vilka attribut som är viktiga hos en 

användare, de som gör att användaren blir bättre, krävs en stor mängd data 

tagen från given plattform. När attraktiva attribut har hittats och coachning 

skall uttryckas för användaren bör det göras på ett attraktivt sätt för 

användaren. Detta kan till exempel åstadkommas via citat, filmklipp eller 

liknande från kändisar eller en berättigad person som beskriver problemet. 

En coach bör i de flesta fall ta vara på de punkter som en person gör bra för att

se till att ge positiv kritik. All kritik som pekar på något negativt personen har 

gjort måste adresseras med konstruktiv kritik, så att personen vet vad som 

krävs för att förbättras inom området.



Med dagens teknologi förväntas en digitaliserad coach vara öppen för alla via en 

webbapplikation. Webbapplikationen bör därför erhålla vissa säkerhetslösningar och även 

vara effektiv så att användaren får en trygg och responsiv upplevelse.
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3 Metoder

Studien utförs med hjälp av induktivt arbetssätt, insamlingen av data sker via 

enkäter med öppna svar som är identifierbara som kvalitativa metoder.

3.1 Induktiv forskning med kvalitativ insamling av data.

Kvantitativ forskning[21] utgår från användning av mätningar, mätningarna 

kvantifieras med hjälp av matematik och statistik. Mätningar kan vara i olika 

former och vanliga exempel är experiment, test, enkäter och frågeformulär.

En annan vanlig grupp av metoder kallas kvalitativa[21] och kännetecknas 

genom insamling av data som sker verbalt och mätningsdata består  oftast av 

ord. Datainsamlingen kan därför ske via bland annat enkäter med öppna 

svar[32] och intervjuer[32].

Det finns olika tillvägagångssätt att utföra en forskning, de olika 

tillvägagångssätten används för att dra slutsatser och ge svar på vad som är 

sant eller falskt [23]. De två vanligaste tillvägagångssätten är induktiv och 

deduktiv, men det finns även en blandning mellan de två som kallas abduktiv 

[23].

Ett induktivt tillvägagångssätt formulerar teorier och propositioner kring ett 

okänt område och används ofta tillsammans med kvalitativa metoder. Analys 

sker för att få förståelse för ett problem eller fenomen och används ofta när en 

produkt utvecklas. Resultatet baseras genom analys av insamlad data och 

måste därför innehålla tillräckligt mycket data för att kunna svara varför något

sker. Därför används den ofta i produktutvecklingen då resultaten kan ge svar 

på teorier och krav som finns i kravspecifikationen.

Ett deduktivt tillvägagångssätt testar redan kända teorier och undersöker 

sanningsenligheten i teorierna. Teorierna testas i stor omfattning och därför 

sker insamling av data nästan i de flesta fall med kvantitativa metoder. 

Hypotesen som skapas måste kunna identifieras som mätbar data och 

variabler som mäts måste förklaras. Resultatet måste vara baserad på 

insamlad data men kan i vissa fall förklaras via relationer mellan olika 

variabler.



Induktivt arbetssätt kommer att användas på grund av att en produktutveckling sker i 

form av en digitaliserad coach som innehåller krav. Resultatet från det induktiva 

tillvägagångssättet kommer därmed kunna ge svar på teorier som finns redan i 

kravspecifikationen. Eftersom sambandet mellan kvalitativa metoder och induktivt 

arbetssätt finns, så anses även kvalitativa metoder vara ett bra val av insamling av data.  De

kvalitativa metoderna fungerar bra då en utvärdering av produkten sker. En utvärdering 

anses därför vara enklast att genomföra genom ord istället för mätbara siffror som 

vanligen används inom kvantitativa metoder.

3.2 Insamling av data

Insamling av data kan ske på många olika sätt. De vanligaste kvalitativa metoderna som 

används vid insamling av data är enkäter med öppna svar[32] samt intervjuer [32].

Intervjuer är den vanligaste kvalitativa metoden, den kan få utförliga svar på frågor och 

därefter kan den som intervjuar ge bra följdfrågor. Det är viktigt för den som intervjuar att 

vara neutral inför det som diskuteras för att inte på något sätt leda den intervjuade på ett 

speciellt spår [32]. En annan viktig del att tänka på för den som intervjuar är att visa 

empati och därmed försöka vinna den intervjuades förtroende. Om den intervjuade känner

sig bekväm med den som intervjuar blir det lättare att diskutera och föra fram eventuell 

känslig information inom ämnet.

För att leda en bra intervju måste ämnet som diskuteras först undersökas så att den som 

intervjuar alltid kan ställa relevanta motfrågor [32]. Detta kräver att den som intervjuar 

alltid aktivt lyssnar, så att den intervjuade alltid känner sig hörd, det kan leda till mer 

detaljrika konversationer.

Det finns olika sätt att rikta intervjuer men oftast brukar strukturerade[32] eller 

ostrukturerade intervjuer[32] utföras. 

En strukturerad intervju brukar oftast vara inriktad på att ta reda på specifik information 

och därför kan frågor riktas mot ett speciellt håll. Frågorna är då oftast redan skapta i 

förväg [32]. 

Ostrukturerade intervjuer brukar fungera genom att den som intervjuar är mer delaktig i 

konversationen och kan bidra med egna exempel. Frågor utformas ofta på ett reaktivt sätt, 

vilket innebär att frågorna formuleras utifrån den intervjuades svar.

Enkäter är ofta ansedda att höra till kvantitativa metoder [21] men om enkäten utformas 

med öppna svar kan den ses som en kvalitativ metod [32]. Enkäter med öppna svar kan då 

jämföras med en strukturerad intervju där frågorna redan är utformade mot den som blir 



3.2 Insamling av data 13

intervjuad. Då ett större stickprov krävs är ofta enkäter med öppna svar ett 

bra alternativ då detta kan ske mer effektivt än intervjuer [32]. Nackdelen 

med enkäter är att i de flesta fall så blir informationen mindre detaljrik, vilket 

medför att det är svårare att analysera den data som samlats in.

Det är viktigt att ta reda på information om vem som gör enkäten så att det 

kan tas hänsyn till när analysen sker [32]. Detta för att frågor kan tolkas på 

olika sätt beroende på vem som blir tillfrågad.

Då det är en webbapplikation som utvecklas väljs enkäter med öppna svar 

som datainsamlingsmetod. Detta på grund av att det är svårt att få intervjuer 

ansikte-mot-ansikte med de som använder applikationen. Då applikationen är

baserad på coachning är det av vikt att få en tillräckligt stor svarsfrekvens för 

att identifiera för vilken nivå coachningen är effektiv.

3.3 Analys av data

Analys av insamlad data är ofta beroende på frågor som ställs och för vilken 

grupp av människor. Analysen bör även ta hänsyn till vilka metoder som 

använts. Det kan till exempel bli tydligt att ett ämne är känsligt i en intervju, 

om den intervjuade slingrar sig från svar eller beter sig annorlunda.

Kvalitativ insamling av data bearbetar oftast stora mängder information och 

därför bör data analyseras via olika riktlinjer [33]. Analysen sker därför i en 

kombination av tolkning, strukturering, koncentration samt kategorisering. 

Textuell data som jämförs i kvalitativa metoder måste alltid tolkas för att 

förstå innebörden i texten. Det är även viktigt att strukturera och kategorisera 

den tolkade data som insamlats för att vidare kunna analyseras. När 

kategorisering skett analyseras data med koncentration på ett specifikt 

område beroende på struktur av data samt dess kategori.

Eftersom enkäter med öppna svar används som insamlingsmetod behöver till 

exempel nivå av användare tas hänsyn till. Dessa användare måste då 

analyseras för sig och även tillsammans med de andra användarna. Det kan ge

svar på vad som behöver förbättras på olika plan. Applikationen kan vara för 

svår att förstå för en nybörjare eller så ger inte applikationen något värde för 

en expert.



3.4 Kvalitetssäkring

För att kritiskt kunna analysera data som förekommer i datainsamlingen används olika 

metoder för att undersöka kvalitet på data. Kvalitativ insamling av data applicerar och 

diskuterar validitet, verifierbarhet, pålitlighet, transfererbarhet samt etik [23].

Validitet försäkrar att insamlingen uppför sig efter vissa standarder [23]. Respondenter 

kan validera och styrka att resultatet från datainsamlingen är korrekt uppfattad.

Verifierbarhet ser till att studien har utförts i god anda utan egen personlig bedömning 

[23].

Pålitlighet är en process som bedömer korrektheten av de slutsatser som granskats [23].

Transfererbarhet skapar djupa förklaringar som kan fungera som en databas för andra 

forskare [23].

Etik är en moral princip inför planering, utförande och rapport av resultat av studien [23]. 

Det innefattar skyddande av deltagare i studien, bevarande av integritet, undvikande av 

tvång samt att visa medgivande i skriven form. Det innebär eventuellt även att hålla 

konfidentialitet mot material.
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4 Agila metoder

Mjukvaruutveckling idag handlar mycket om krav. Krav är en beskrivning på 

vad ett system är avsett att göra, vilka tjänster systemet tillhandahåller och 

vilka avgränsningar det har [22]. Det kan till exempel vara krav som 

specificerar att en kund ska kunna göra en order och spara ordern i en 

databas.

Det finns många olika sätt att utföra mjukvaruutveckling på idag. De 

vanligaste metoderna är agila metoder, den största anledning är  den alltid 

utvecklande miljö som mjukvaruutvecklare arbetar mot. 

Det finns dock exempel där agila metoder inte är att föredra, ofta stora projekt

med lång utvecklingstid och som kräver kooperation mellan olika parter. Då 

används ofta sekventiella metoder, en känd sådan metod är 

Vattenfallsmodellen[24].

Det var i slutet på 90-talet då inkrementella metoder började bli populära, det 

var då många nya stora agila tillvägagångssätt introducerades [22]. Några av 

de som kom fram var DSDM[34], Scrum[25] och extreme programming[27].

4.1 Driving Strategy Delivering More

DSDM (Driving Strategy Delivering More) är ett av de första lyckade 

försöken till att skapa en gemensam struktur och grundmetodologi för hur 

agila metoder skall utnyttjas [34]. Några av de ledande inom 

mjukvaruutveckling arbetade tillsammans för att skapa grundstenarna för 

DSDM.

I början av 90-talet började det talas om en ny term inom 

mjukvaruutveckling, Rapid Application Development[35] (RAD) [34]. RAD 

skapades för att vara annorlunda jämfört med Vattenfallsmodellen.

RAD blev snabbt populär, men på tidigt 90-tal fanns inte några allmänna 

definitioner om hur RAD fungerade eller hur det skulle användas [34]. Det 

fanns ett flertal olika varianter och uppfattningar om hur RAD var tänkt att 

fungera.



DSDM version 1 publicerades 1995 och bestod av det fundamentala agila tekniker som 

RAD försökte införa på tidigt 90-tal [34]. Idag finns det nya DSDM Atern som fokuserar 

bland annat på företagens behov, samarbete, leverans innan deadlines samt aldrig 

kompromissa på kvalitet [36].

DSDM verkar har insett att företag arbetar genom principer och tekniker och inte genom 

strikta ramverk som detaljstyr utvecklingen.

4.2 Scrum

2001 introducerade Ken Schwaber och Mike Beedle deras metoder i boken Agile 

Software Development with Scrum [26]. Scrum är ett ramverk som utvecklar projekt 

iterativt på ett inkrementellt sätt [25]. Scrum strukturerar utvecklingen i cykler av arbete, 

så kallade Sprints [25]. Dessa iterationer brukar ofta vara ungefär två veckor men får som 

högst vara fyra veckor. Sprints är alltså tidsspecifika och har ett start- och slutdatum och 

får aldrig förlängas [25].

I början av en Sprint väljs krav ut från en prioriterad kravspecifikation, varje krav ska 

kunna genomföras under Sprintperioden [25]. Under varje Sprints livstid får inga nya krav

startas mer än att planeras för nästa Sprint. I slutet av en Sprint granskas vilka krav som 

implementeras. De nya implementationerna visas även för de intressenter som är 

inblandade, feedback samlas in och granskas inför inkommande Sprint.

Scrum försöker alltid att ha en färdig produkt efter varje Sprint, därför får inga nya krav 

påbörjas i mitten av en Sprint och måste bli avklarade under Sprintperioden [25]. Om de 

inte blir avklarade under en Sprint ingår den heller inte i iterationen som visas för 

intressenterna.

4.3 Extreme programming

Extreme programming (XP) skapades av Kent Beck och tar vara på många goda 

praxis som använts under många år [27]. I XP jobbar programmerare (extreme 

programmers) ofta i par. I början av varje iteration skapas test för det valda kravet, alltså 

innan funktionaliteten skapas. Detta utifrån en av XPs fundamentala byggstenar, det vill 

säga att endast lägga till kod som är testad. Det kan tyckas självklart men utan robusta 

tester kan kod läggas in som i sin tur kan förstöra ett helt system.

En annan del som XP lägger stor vikt på är att tidigt skapa en prototyp som fungerar och 

därefter fortsätta utvecklingen av nya krav [26]. Det skapar en trygghet hos kunden. På så 
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sätt har kunden alltid något fungerande program oavsett hur lite 

funktionalitet den erbjuder.

Extreme programming fick sitt namn då det tar ett ”extremt” tillvägagångssätt

mot inkrementell utveckling[26]. Det kan byggas flera nya versioner av 

systemet på en dag. Efter att en ny version har byggts måste den nya 

funktionaliteten vara noga testad för sig sedan tillsammans med systemets 

automatiserade tester.

4.4 Produktens iterativa tillvägagångssätt

Det är vanligt bland företag att anamma delar av olika metodiker för att få en 

metod som passar företaget bäst. Det är även något som gjordes när denna 

prototyp skapades. Till stor del utfördes arbetet på produkten med hjälp av 

XPs metodik. De utgångspunkter som användes var bland annat en snabb 

prototyp som konstant utvecklas i form av nya versioner av prototypen. Tester

utvecklas även likt XP där testerna är baserade kring de nya krav som tas om 

hand i varje iterativ period. Däremot var inte testerna lika genomgående och 

stora tester skapades inte.



5 Förstudie för produktutveckling

Utveckling av produkten sker med hjälp av de metoder som diskuterats i kapitel 3 och 4. 

Det är i det här kapitlet genomförandet av produkten med hjälp av de kända metoderna 

introduceras.

5.1 Teorierna i studien skapar kraven i prototypen

Teorierna i en induktiv forskning är viktiga för att få förståelse i hur resultatet ska se ut. 

Eftersom resultatet av studien är kopplat till slutprodukten så hör dessa ihop.

Frågan som besvaras i studien är hur människor ser på en digitaliserad coach som baserar 

sin coachning på data och jämför med andra. 

Det förväntade svaret är att det är skillnad mellan en mänsklig och en digitaliserad coach, 

däremot så finns det användningsområden för de båda. Några av de frågor som måste 

ställas innan studien utförs är:

• Vad förväntas av en mänsklig respektive digitaliserad coach?

• Finns det några likheter eller skillnader?

• Är det någon som gör jobbet bättre än den andra?

Utifrån svaren från dessa frågor kan en produkt utvecklas efter kriterier som är fördelaktig för

en digitaliserad coach.

5.2 Utveckling av prototyp

I utvecklingen av produkten så finns tre milstolpar som får projektet att gå in i en ny fas.

5.2.1 Uppsättning av arbetsmiljö samt val av plattform

Det finns många olika sätt att utföra mjukvaruutveckling idag, vissa kräver speciella 

arbetsmiljöer. Det finns även flertalet programmeringsspråk som kräver speciella 

arbetsmiljöer. Vissa programmeringsspråk måste exekveras i en virtuell maskin för att 

fungera, det kan även vara så att produktens funktionalitet kräver en speciell version av 

programmeringsspråket. Det är även vanligt att använda sig av olika automatiserade tester

och versionshistorik i mjukvaruutveckling så även det bör tas hänsyn till. Val av 

arbetsmiljö och programmeringsspråk kan vara helt beroende på vilken plattform som 

väljs att utbyta information med.
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Innan det här steget är avklarat bör ingen kod skrivas, om plattform eller 

arbetsmiljö måste ändras kan kod ha skrivits i onödan. Därför är det här 

steget en viktig milstolpe i projektet.

5.2.2 Tidig prototyp ger säkerhet mot kund

Tidig prototyp ger en säkerhet mot intressenter som är delaktiga i 

utvecklingen och bör därför bara innehålla de mest fundamentala kraven för 

produkten. Det är en viktigt milstolpe i agil metodik att tidigt få fram en 

prototyp [26].

5.2.3 Vidareutveckla prototyp med ständig egen testning

Då mjukvaruutvecklingen sker med Extreme programming[27] måste 

tester utföras kontinuerligt under iterationsprocesserna. Det är ingen 

milstolpe i projektet då produkten hela tiden ska vidareutvecklas. Det ska 

även vara möjligt att komma tillbaka till projektet i ett senare tillfälle och 

fortsätta utvecklingen.

5.2.4 Framföra produkt för testare

Agil metodik handlar mycket om att klara deadlines [22]. Det här 

projektet är inget undantag och för att kunna framföra en studie måste 

produkten inneha viss funktionalitet. Då produkten framförs för testare som 

sedan ska genomföra en sorts utvärdering av produkten ses detta steg som en 

milstolpe. Produkten är inte på något sätt klar vid detta skede utan som 

vanligt inom mjukvaruutveckling sker uppdateringar kontinuerligt och bör ha 

förbättras efter insamling och analys av utvärdering.



5.3 Insamling av data

Insamlingen av data sker via enkäter med öppna svar, det är menat att fungera likt en 

strukturerad intervju. Det finns ett flertal olika verktyg för att skapa enkla enkäter online 

som lätt redovisar svaren för den som hanterar de. Google Docs formulär [37] är ett sådant

verktyg, det är lätt att komma igång att skapa frågor. 

Det finns många sätt att kategorisera och strukturera enkäten för att lättare kunna 

analysera data. Då coachningen som utförs är på en plattform som har ett 

graderingssystem så måste graden på spelaren tas hänsyn till. Det finns även många andra 

variabler som kan kategorisera data. Därför måste denna typ av frågor även finnas i 

enkäten. Vanliga statiska sådana kan även vara ålder, kön, land.

Eftersom produkten är gjord för internationellt bruk så är den på engelska vilket även 

medför att enkäten måste vara på engelska. 

Den insamlade data måste även kunna ge svar på de teorier som ställts i kraven.

5.4 Analys av data

Analysen av data kommer helt ske av de svar som kommit in via den öppna enkäten. Den 

måste ta hänsyn till vem som svarar på enkäten när analysen sker. Där skapas då 

tolkningar som kan svara på de teorierna som sattes i början. Genom svaren från enkäten 

kan data kategoriseras och struktureras, när de är samlade i bra struktur är det enklare att 

göra tolkningar och se kopplingar mellan svar. Det är troligt att en spelare med lägre grad 

ser mer nytta i coachningen än vad en med hög grad gör.
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6 Prototyp

Då det inte fanns någon bra tillgänglig digitaliserad coach redan, skapades en 

prototyp. Prototypen är tänkt att fungera som en grund för studien. Den 

digitaliserade coachen fungerar genom att en användare skriver in sitt namn i 

applikationen, därefter hämtas information om användaren. Informationen 

analyseras och därefter jämförs de tidigare resultaten mot det senaste, 

därefter försöker applikationen ta reda på de faktorer som kan vara 

bidragande till den eventuella skillnaden.

6.1 Val av plattform

Val av plattform är beroende på många faktorer. 

• För att kunna ge relevant coachning krävs kunskap inom plattformen. 

• Stor andel information måste vara tillgängligt från plattformen.

• Applikationen bör vara riktad till en målgrupp som kan tänka sig 

använda en digitaliserad coach.

Dessa tre punkter var de som bestämde vilken plattform som skulle användas. 

League of Legends är ett spel som skaparen har kunskap inom och kan därför 

ge relevant information. Då det är ett spel så är det riktat till en målgrupp som

använder internet och applikationer dagligen. Det sparas även mycket 

information efter varje match som spelas. 

Eftersom League of Legends har en stor e-sportsscen så är många av deras 

spelare intresserade av ämnet. E-sporten har nyligen insett att coachning och 

analys av beteende inom de stora organisationerna har fått lagen att prestera 

bättre [38]. Därför är en coach ett intressant ämne för många spelare och är 

därmed villiga att prova en sådan applikation. Då coachning bevisligen har 

gett resultat så blir det intressant att se om även en digitaliserad coach kan 

förbättra spelare [38]. 

League of Legends är ett spel som i grunden handlar om krigföring med 

begränsade resurser. En känd coach, Christopher ”Montecristo” Mykles[43],  i

League of Legends E-sportsscen, började lära sina spelare strategi via 

analogier från den kända boken Krigskonsten[41] av Sun Zi. Detta medförde 



att varje spelare förstod innebörden av strategi på ett nytt sätt. Genom att studera historisk

krigskonst kan spelare lära sig strategiskt tänkande. Det medför att en spelare på ett 

reaktivt sett kan inse vad motståndarna försöker göra och formulera en motstrategi mot 

dem. Genom Krigskonsten och coachning från ”Montecristo” har laget CLG[44] (Counter 

Logic Gaming) märkbart blivit bättre det senaste året. Det är möjligt att många spelare har 

hört talas om detta, vilket medför att information och citat från Krigskonsten kan visa sig 

vara både lärorik och även attraktiv för användare.

Enligt LoLKing[42] finns det ungefär 1.5 miljoner spelare på en av League of Legends 

servrar. Det går även att räkna ut att 90% av spelarna är mellan rank brons, silver och 

guld. Dessa tre rang kan identifieras som nybörjare och steget bättre. Eftersom det finns så

mycket att lära sig i spelet kan därför en applikation likt denna vara effektiv och användbar

för åtminstone 1.3 miljoner spelare.

6.2 Prototypens krav tas fram

För att nå ut till så många användare som möjligt valdes det att skapa en webbapplikation 

som ska vara lätt och effektiv att använda. 

E-coacher förväntas inte bara vara tillgängliga utan även kunna ge relevant information av 

mätbar data. Därför är det viktigt att ta vara på all information, som en plattform kan ge 

även om den inte används för tillfället. Det kan bli ändringar i spelet som gör att dessa 

variabler då är till nytta. De kan då snabbt analyseras utan att lägga ner tid på att skaffa ny 

information om miljontals matcher.

Plattformen som används kan ge information om de tio senaste spelade matcherna samt 

en kortare summering av spelares prestation. Det finns mest information om matcher där 

spelaren graderas därför analyserar prototypen bara dessa matcher. I dessa matcher 

brukar varje spelare välja en av fem roller, prototypen kommer endast analysera en av 

dessa. Det skapar en avgränsning som gör det möjligt att i prototypen åtminstone ge 

relevant information om en roll. Prototypen tar vara på all information om de matcher som

spelas men av de cirka 40 olika variabler som plattformen tillhandahåller är det endast ett 

tiotal som är relevanta för rollen. Dessa variabler jämförs mot tidigare erfarenheter på 

rollen och visar om spelaren spelat bättre eller sämre. Därefter försöker applikationen ta 

reda på vilka faktorer som kan ligga bakom skillnaderna. När applikationen förstått vad 

spelaren har gjort bra eller dåligt försöker den ge relevant coachning och eventuella tips på 

förbättringar. Eftersom League of Legends är ett spel som spelas i lag är det ibland svårt att

ge tips som direkt skulle få spelaren att vinna fler matcher, däremot försöker applikationen

ge tips på förbättringar för individen. 
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För att hämta information om en användare krävs namnet och vilket server 

spelaren spelar på. 

6.3 Prototypens egenskaper

Prototypen är skapad för att vara tillgänglig på webben, eftersom det är en 

digitaliserad coach bör även produktens namn vara självbeskrivande. Då 

produkter på webben marknadsförs genom deras webbadress bör produktens 

namn beskriva dess funktionalitet. Därför valdes adressen thelolcoach.com för

att nå ut till en stor andel användare. Detta medför att produktens namn är 

självbeskrivande för personer som är intresserade av coachning inom League 

of Legends (LoL). E-coachen försöker ge generell information angående 

matcher som en användare har spelat. Därefter jämförs prestationen med 

tidigare prestationer på spelad roll och hjälte. En annan viktig jämförelse 

skapas mot motståndaren av samma roll. Den försöker även ge klarhet hur 

användaren kan förbättra sig inom olika områden. De coachningsområden 

som tas upp är följande:

• Hjälte – Vilka styrkor och svagheter har den hjälte som har spelats och 

på vilket sätt spelas den på bäst sätt.

• Roll – Generell information om rollen samt tips på vad som är viktigt 

för rollen som spelades.

• CSing – Det är en förkortning för Creep Score i verbformulering, 

vanligt använd terminologi i spelet. Detta är den huvudsakliga 

inkomstkällan på spelet och därför en av de viktigaste egenskaper att 

behärska.

• Positionering – Positionering är bland de viktigaste delarna i spelet. 

Det är lätt att jämföra med krigföring eller schack där viss positionering

av en roll (eller resurs) kan vara avgörande i strategisk synpunkt.

6.4 Typiskt användarflöde 

Effektivitet och tillgänglighet är ett av de viktigaste delarna i en webbapplikation.

För att lättare visa hur prototypens användarflöde fungerar, kommer bilder att 

hjälpa till att beskriva de tre primära vyer som en användare går genom innan 

användaren får coachning.



Det är många saker prototypen fortfarande saknar, framförallt beskrivningar för hur 

produkten är tänkt att fungera. Det som finns i prototypen för tillfället är den huvudsakliga 

funktionalitet som krävs för studien.

6.4.1 Startsidan

Startsidan är tänkt att vara enkel men samtidigt ha självförstående 

användargränssnitt. Detta skapar en snabb och effektiv välkomstsida vilket är viktigt då 

startsidor tenderar att generera mer trafik. Illustration 1 visar enkelheten och 

effektiviteten i designen. Det enda som användaren är avsedd att göra i detta skede är att 

skriva in sitt alias, välja region den spelar på sedan trycka vidare för att se sina matcher. 

Eftersom många använder webbapplikationer dagligen så är det för många 

självbeskrivande hur ett webbformulär fungerar. Applikationen försöker även utnyttja 

design som liknar spelets klient och terminologi använt i spelet för att förenkla för 

användare.

6.4.2 Generell information från spelarens tio senaste matcher

Generell information visas på ett effektivt sätt för användaren för att matchen lätt 

ska kunna förnimmas. Den generella informationen visar det viktigaste från varje match 

som spelats.  Användaren kan välja att analysera vilken match som helst synlig i vyn 

(Illustration 2).

Illustration 1: Ett enkelt formulär för att lätt komma igång med produkten
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6.4.3 Analys av match samt jämförelse

Mer detaljerad information analyseras om vald match och en 

jämförelse mot tidigare erfarenheter på spelad roll. Eftersom League of 

Legends även spelas med ungefär 120 hjältar så jämförs även tidigare 

erfarenhet på given hjälte. Jämförelsen visas i en lättförståelig tabell som 

beskriver prestationen som bättre eller sämre än tidigare. Om prestationen är 

bättre visas en grön pil som pekar uppåt samt med en text som beskriver den 

procentuella skillnaden. En röd pil som pekar nedåt visar att prestationen var 

sämre än tidigare. Därefter försöker applikationen analysera vilka aspekter av 

matchen som kan vara avgörande för prestationen i matchen. När 

applikationen har formulerat coachning relevant till matchen skriver den ut 

det på ett pedagogiskt sätt. 

Illustration 2: Här visas två av de senaste matcherna spelade och den generella 
informationen



6.5 Insamling sker via utvärdering av prototyp

Eftersom prototypen är skapad för att kunna göra en studie på en digitaliserad coach sker 

en utvärdering av prototypen. Utvärderingen kommer stå som en grund för studien. Som 

nämnt i Kapitel 5.3 används Google Docs för att skapa en utvärdering i form av en enkät 

med öppna svar. Utvärderingen är tänkt att klargöra vilka egenskaper en digitaliserad 

coach är bra på och vilka av dessa egenskaper som eventuellt kan ersätta en mänsklig 

coach.

Svaren kommer kategoriseras utifrån vilken roll användaren helst spelar samt vilken rank 

användaren besitter.

Frågor som skall undersökas är dessa:

• Vad förväntas av en digitaliserad coach?

• Blev förväntningarna besvarade i så fall på vilket sätt? Om inte, varför? Vet i så fall 

användaren hur funktionaliteten ändras till det bättre?

• Kan en digitaliserad coach ersätta en mänsklig coach? I så fall på vilket sätt? Eller 

kan de olika coacherna fungera tillsammans så de kan komplettera varandra?

• Skulle e-coachen kunna tänkas användas igen, i så fall vilken funktionalitet var 

bäst? Om inte är det någon funktionalitet som saknas som skulle göra att e-coachen 

skulle användas igen?

• I ett coachningsperspektiv vad gjorde e-coachen bra och dåligt? Förklara.

Illustration 3: En del av coachningen angående positionering
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7 Utvärdering

Enkäten skedde med hjälp av Google Docs formulär och publicerades 

tillsammans med produkten. Enkäten är tänkt att ge svar på 

problemställningen från Kapitel 1.2. 

De två första frågorna är ställda i kvantitativ form med svarsalternativ. De 

resterande frågorna är ställda i kvalitativ form där svaren fylls i med fritext. 

Detta två tillvägagångssätt utnyttjas då de två första frågorna angående rank 

och roll på spelaren är limiterade och på så sätt kan kategorisera och 

strukturera upp de resterande svaren.

Vilken rank är du?

Intervjuperson1 Bronze

Intervjuperson2 Gold

Intervjuperson3 Silver

Intervjuperson4 Silver

Intervjuperson5 Gold

Intervjuperson6 Gold

Vilken roll spelar du oftast?

Intervjuperson1 ADC

Intervjuperson2 Top

Intervjuperson3 Mid

Intervjuperson4 ADC

Intervjuperson5 ADC

Intervjuperson6 Mid

Vad har du för förväntningar på en digitaliserad coach?

Intervjuperson1 I don't need a fucking robot to tell me what to do. 

Intervjuperson2 Kanske något som indikerar om det är en bra eller dålig matchup, vem som 
förväntas vinna i lane phase (Creep Score) och vem som förväntas vinna i late 
game/teamfights (Kills/Assists/CS) och ta med detta i 
presentationen/jämförelsen. Vissa matchups är det ju extra bra om man lyckas
vinna. Det hade varit häftigt om man kunde få in totala stats för typ 
AD/AP/HP/Mana reg/Lifesteal etc. med alla runor/masteries/items för båda 
personerna, på ett enkelt och överskådligt sätt, så man kan analysera själv om 
varför man förlorade. 

Intervjuperson3 Förväntan var ju förstås att bli coachad genom LoL, att bli en bättre spelare på
alla fronter. Förväntan sen är vell att gå från vanlig basic information till än 



mer "coachning" , att gå mer in på detalj , fördjupa sig i informationen t ex. 

Intervjuperson4 Not high expectations. But something very much inline with what was presented to me on 
thelolcoach.com 

Intervjuperson5 Jag förväntar mig att få ta kunskap av hur mitt game har varit. Se statistik över hur jag har 
presterat jämte mot mig själv och motståndaren jag har laneat mot. Jag vill få en klar bild 
över vad jag kan göra bättre. 

Intervjuperson6 Förväntade mig någon form av statistiksida som sammanfattar en champion/game. Rent 
allmänt så tycker jag att en digital coach kan bidra en mer tydlig överblick och där den 
digitala delen ger en mer visuell förståelse. 

Möttes förväntningarna i applikationen du skrev ovanför? Varför eller varför inte?

Intervjuperson1 No because it's pointless. 

Intervjuperson2 Presentationen är tydlig och analyserar rollen samt spelarens prestation på ett förväntat 
och bra sätt. 

Intervjuperson3 Det var vell mycket jag redan visste som fanns på hemsidan , men med siffrorna på antal 
wards var nytt för mig , har inte sen den sammanställningen förr. Texten med CSing var 
bra , viktigt att hålla koll på det, det är ju inte bara kills som räknas , det är ju guldet som 
har betydelse! 

Intervjuperson4 It meet my expectations (which was not very high) 

Intervjuperson5 Jag tycker det är bra att med en simpel sökning kunna få fram exakt hur jag presterat. Att 
både jag OCH min motståndare ställs mot varandra och att man kan se "Kill participation" i
%. 

Intervjuperson6 Både ja och nej. Helheten är bra, men självklart skulle man vilja se en bredare statistik. 
Kanske kunna jämföra olika champions performance. Möjligen ha en "lathund" som går att 
jämföra hur mycket kills/gold man bör ha en viss tid in i gamet som lättare kan 
sammanfatta hur bra man gjort ifrån sig med respektive gubbe i ett game mot en specifik 
champion. Men rent överlag så har nuvarande sidan det som behövs för en simpel statistik. 

Tror du att en digitaliserad coach skulle kunna ersätta en mänsklig coach i någon 
aspekt? Om ja, varför och vilka aspekter? Om inte, varför?

Intervjuperson1 No because they are too many factors that you can't efficiently computize. 

Intervjuperson2 Jag tror att det helt klart kan vara ett komplement och spara mycket tid för coacher runt 
om i världen, men kanske inte ersätta. Det skulle vara för mindre lag isåfall som inte spelar i
de professionella ligorna. Däremot är det ett bra initiativ då de finns många lag som inte 
har råd med en coach och istället kanske har råd med denna tjänst, om det senare kommer 
att kosta pengar. 

Intervjuperson3 sammanställningen av all statistik är ju självklart en fördel med digital coach, vet inte hur 
den kan ersätta en "levande" coach med att diskutera om taktik i matcher, att ha en bra 
kommunikation är ju mer värt i vissa fall! 

Intervjuperson4 Yes I think so. Comparison cases will always be interesting. 

Intervjuperson5 Det funkar för den breda massan tror jag. En digital coach är alltid lättillgänglig och kan 
hjälpa den som precis börjat spela eller som inte har ett lag. 

Intervjuperson6 En digital coach funkar nog där det är väldigt simpla faktorer som spelar in. Det närmaste 
jag kan komma på är kanske en "running coach-app-"-ish. Men när det gäller ett spel som 
League of Legends där mycket fler faktorer spelar in så kan man nog inte byta ut en 
mänsklig coach mot en digital helt. I bästa fall kan båda delar komplettera varandra, men 
kan inte tänka mig att det är antingen eller. 
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Skulle du kunna tänka dig använda thelolcoach.com igen? Om ja, vilken 
funktionalitet gillades? Om inte, finns det någon viktig 
funktionalitet som saknas?

Intervjuperson1 No. 

Intervjuperson2 Ja, helt klart! Jag skulle vela se något som bedömer om gubben jag har spelat 
tillhör "metan" eller ej, om det var en dålig pick. Kanske också att man kan 
hålla muspekaren över "de röda och gröna pilarna" och få tips hur man kan 
förbättra varje enskild grej, kanske till och med ett flertal tips. 

Intervjuperson3 klart man skulle kunna använda den igen, men det var vell bara analys om adc 
nu ? i vilket fall som jag sa tidigare WARDS och CS punkterna var intressant. 
allt annat var ju givetvis bra med! 

Intervjuperson4 Not in its current form. Really Like the idea but the implementation need a lot 
slicker interface. Not entirely clear what things really mean (I can guess, but I 
should not need to as a user should I?). 

Would also be nice to weigh in length of games (does not seemed to have been 
done). Graphs/numbers over how well you have performed during certain time
frames of the game. 

Intervjuperson5 Ja, och det beror på att båda adc ställs mot varandra och det hjälper att se 
mycket bättre. Än att behöva klicka runt själv och jämföra statistik 

Intervjuperson6 Jag skulle kunna tänka mig använda en vidareutvecklad version av 
thelolcoach.com. Jag gillar idén att kunna se och jämföra mer ingående men 
behövs en funktion där man kan spara informationen/statistik för framtida 
behov. Dessutom att kanske ha "hjälprutor/förklaringar" för att underlätta 
förstå sidan. Den viktigaste funktionen(om möjligt) är ju ändå möjligheten att 
kunna se progress under hela matchen från början till slut och sen kanske 
jämföra med en "allmän sheet" hur bra/dåligt det gick med t.ex gold farming, 
kills/death osv. 

I ett coachningsperspektiv tycker du att coachen gjorde ett bra eller 
dåligt jobb? Förklara ditt svar.

Intervjuperson1 Carrot pie. 

Intervjuperson2 Jag förstod inte riktigt det där med "Threats" och "Support", är det generellt 
för en ADC eller just Lucian? 

Kanske att denna del ska ligga lite mer synligt på sidan, under en egen rubrik 
"Threats" eller så, istället för under positioning. För jag var nära att inte klicka
på positioning just för att jag vet att man ska hålla sig undan typ, och då hade 
jag missat all den där bra informationen. 

Intervjuperson3 asså det är ju bra att få reda på en analys om sin egen insats i ett game, men 
för mig hör ju det till det gamla även om matchen var för 1 minut sedan , jag 
vill gå framåt och lära mig mer för att avancera i spelet, det fanns ju lite tips 
på sidan om att förbättra sitt eget spel, men det ska vara mer i min åsikt. som 
"coach" gäller det att förklara på ett bra sett, få ut informationen på ett sett 
som man kan ta in på ett lärande sett typ. T ex alla vet ju att man ska köpa 
bloodthirster som adc, ist för att bara säga att man ska det, förklara varför, 
hur den fungerar , vilka den passar bra med och vilka den har störst effekt mot!
ett exempel bara! lycka till med det fortsatta jobbandet på hemsidan! 



Intervjuperson4 Idea is really good!

Implementation lacking in visuals and would like a lot more depth in numbers. More 
finished product then the prototype it seems to be today :) 

Intervjuperson5 Som det är skrivet i beskrivningen så känns lolcoach som en analysator i dagsläget. Vilket 
är en bra början naturligtvis. Som en coach skulle jag kanske vilja se råd om farming, när 
man kan frysa lanes, när man SKA frysa lanes och hur mycket man ska ha i farm under vissa
klockslag typ (10 min, 20 min etc)

Intervjuperson6 Det är bra att man kan se hur bra/dåligt man spelat mot en motståndare. Men däremot är 
det inget för tillfället som faktiskt hjälper/förklarar/visar hur man kan bli en bättre spelare
eller borde förbättra. Som jag skrivit ovanstående så måste det finnas någon funktion som 
är mer ingående gällande statistik hur man levererat under ett game dessutom kunna ta 
den informationen och jämföra med andra games och inte bara hur bra/dåligt man spelat 
mot en motståndare. 

7.1 Analys och resultat

Trots försök att nå en stor mängd personer via forum, Facebook[39] och reddit[40] 

resulterade det inte i mer än ett fåtal enkätsvar. Det kan bero på att svara på en enkät med 

öppna svar är krävande och tar upp till 10-15 minuter att fylla i. Enligt Intervjuperson1 

verkar enkäten vara för djupgående och det syns på svaren att personen bara vill skriva 

klart enkäten och gå vidare. Det kan också bero på att få intresserade sig för ämnet eller 

prototypen och därför valde att inte besvara någon enkät. 

Utifrån de enkäter som var skrivna uppmärksammades bland annat brist på funktionalitet 

och oklarhet i design. De visade sig även vara positiva till idén och flera trodde att de skulle

använda produkten igen om den vidareutvecklades. Ett av målen med produkten var att se 

vilka av användarna som skulle ha intresse för en sådan coach men på grund av låg 

svarsfrekvens så var det svårt att härleda detta. De svar som inkom visade att de flesta såg 

nyttan och en del upplevde att de kunde ta lärdom av de uppgifter som framkom.

Det finns olika rang en spelare kan inneha i League of Legends, dessa inkluderar: De utan 

rank, brons, silver, guld, platina, diamant och utmanare. De svar som inkom inkluderade 

spelare från brons, silver och guld. 

Förväntningarna på en digitaliserad coach var inte så stora för de som deltog i enkäten och 

de flesta ansåg den mer som en analytiker som visar statistik och eventuellt ger tips 

angående de siffror som redovisas. Trots oklarhet i design så gillades funktionaliteten i 

prototypen. Funktionaliteten verkade ha givit mersmak för mer ingående statistisk 

redovisning för flera faktorer. Eftersom liknande funktionalitet där spelare ställs mot 

varandra inte funnits tidigare var även den sortens jämförelser positiva.
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De som deltog i enkäten lämnade liknande svar angående sin uppfattning om  

en digitaliserad coach skulle kunna ersätta en mänsklig coach. Alla var eniga 

om att en digitaliserad coach inte kunde ersätta en mänsklig coach, men att 

den genom konstant tillgänglighet kan komplettera en mänsklig coach. De 

tyckte också att  den var bäst tillämpad för nybörjare eller någon som provar 

en ny roll. Den mest omtyckta funktionaliteten var jämförelserna som visades 

i olika tabeller. 

Intervjuperson1 missade nästan coachningskapitlet Positioning vilket 

förklarar oklarhet och dåligt designval. Intervjuperson5 kan ha missat hela 

coachningskapitlet då det uppmärksammades om saknad funktionalitet vilket 

fanns beskrivet i CSing kapitlet på coachningsavsnittet. Även detta beskriver 

den oklarhet som tycks vara genomgående i prototypen. Intervjuperson4 har 

kommentarer om oklar design där användaren får gissa vad olika saker 

betyder på hemsidan.

Intervjuperson3 och Intervjuperson6 har gemensamma åsikter om att den 

coachning som görs är väldigt grundläggande och må vara bra för de absoluta 

nybörjarna men saknar djup. De vill gärna se mer förklaringar. 

Intervjueperson3 skriver även, att ge information vad en spelare ska göra kan 

”hjälpa”, men genom att förklara för spelaren ”varför”, skulle ge det djup en 

coach förväntas ha. Intervjuperson5 skriver att prototypen mer fungerar som 

en analytiker, som jämför prestationer istället för att ge relevant coachning för

hur matchen eventuellt bör ha spelats. Eftersom Intervjuperson5 möjligtvis 

har missat coachningskapitlet är det dock svårt att avgöra personens egentliga

uppfattning om coachningen.

7.2 Diskussion

Arbetet och studien har gått över förväntningarna trots att prototypen inte 

riktigt höll den förväntade kvaliteten. Eftersom det bara är en prototyp ses 

dock arbetet som väldigt lyckat då studien har uppmärksammat flera 

komponenter som saknades och som kräver vidareutveckling. Trots det ringa 

antal som deltog i enkäten så var de svar som inkom väldigt givande då de 

uppmärksammade flera nya krav för eventuell vidareutveckling i framtiden.

Den digitala coachen fungerar genom att den hämtar information från en 

databas och analyserar informationen genom jämförelser mot liknande data. 



Den digitala coachen kan därmed avgöra om du ligger över eller under medel och 

adresserar detta genom att ge tips på hur användaren kan förbättras inom just det 

området.

Problemet med en digital coach är att den behöver mycket information för att kunna 

coacha effektivt, så att användaren får ett bra och relevant svar och något den kan utveckla 

mot förbättring. Därför valdes spelet League of Legends som plattform att utbyta 

information med eftersom det delar med sig mycket data om bland annat matcher. Den 

målgruppen är mer accepterande när det gäller digitaliserade lösningar och kan därför ge 

bra kritik.

Baserat på svaren från enkäten kan prototypen anses utnyttja terminologi som inte är 

vedertagna, framförallt för nybörjare. Då detta är en coach som är framtagen för att 

fungera bland annat nybörjare blir det en av de viktigare kraven som måste utvecklas. Min 

tolkning är också att de flesta ansåg att hemsidans användargränssnitt inte var 

självbeskrivande. Detta kan leda till att användare missar viktig funktionalitet som 

applikationen tillhandahåller.

En av de mest omtyckta funktionaliteter var en mer djupgående analys av spelaren och 

olika jämförelser. Det var heller ingen funktionalitet som de hade stött på tidigare. 

Eftersom det här kan vara en funktionalitet som är unik för applikationen gäller det att 

förbättra den och göra den mer djupgående. Med hjälp av grafer och fler tabeller kan 

informationen bli mer lättläst. Därefter tycktes det vara önskvärt att beskriva hur dessa 

siffror relaterar till matchen som spelades. Realistiska mål kan sättas upp beroende på 

vilken rank spelaren har och vad den bör göra för att förbättras.

Den coachning som gjordes i applikationen var inte så matchspecifik som det hade varit att

föredra. Applikationen gav istället mer generell information om hur en roll ska spelas och 

vad som kan förbättra spelaren i allmänhet. Detta kan på så sätt liknas vid en fysiskt 

träningsapplikation. Träningsapplikationer inom idrotten brukar oftast ge tips på övningar

och träning som gör användaren starkare, den tar inte hänsyn till användarens vikt eller 

eventuella skador. Därför kan en sådan applikation till exempel ge förslag på träning med 

hopprep, men om användaren har skadat en fot är sådan coachning irrelevant. 

Intervjuperson3 skrev, alla vet att något ska göras eller köpas i spelet men inte varför, det 

var sådan coachning personen hade förväntat sig. Detta kan speglas till ordspråket ”Ge en 

man en fisk och han får mat för dagen. Lär honom att fiska och han är mätt resten av 

livet” vilket kan ses som en anekdot till denna synpunkt. Genom att sätta upp mål vad 

applikationen ska uppnå för en användare är det lättare att formulera krav. Om målet är 
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att användare ska bli bättre spelare så innebär det att spelaren i sin tur ska 

kunna göra egna beslut om vad som är bra och dåligt i olika situationer. 

Därför är det viktigt att förstå varför man gör en speciell åtgärd. Då spelet kan 

liknas vid schack är det lätt att inse att det inte går att lära ut alla strategier. 

Men om spelaren kan reagera till situationer och förstå sig på strategi har 

spelaren större chans att vinna. 

Svaren från enkäten var mest från spelare på nybörjarnivå och lite högre. 

Dessa rang var brons, silver och guld. De flesta ansåg att applikationen var på 

väg i rätt riktning och kunde se nytta i produkten. Den kunde även vara av 

nytta om spelaren provar en ny roll eller har haft ett uppehåll från spelet.

Produkten är tänkt att fungera som en coach för en spelare av League of 

Legends där spelaren matar in sitt spelnamn. Därefter letar produkten upp 

information om de 10 senaste matcherna och försöker analysera dom mot 

miljontals andra matcher. Spelaren får sedan tillbaka information om vad 

spelaren gör bra samt vad som bör förbättras.

Det har tidigare nämnts i studien att ungefär 90% av spelarna har en rang av 

brons, silver eller guld. Om enkäten skulle vara sanningsenlig skulle det 

betyda att den är användbar för över 1,3 miljoner spelare. Genom 

kvalitetssäkringsmetoder går det att härleda att pålitligheten av svaren kan 

ifrågasättas. Det anses inte trovärdigt att liknande svar skulle återkomma med

en ny enkät då svaren varierar från väldigt positiva till väldigt negativa. Därför

är det svårt att dra slutsatser om e-coachen verkligen är användbar för över 

1,3 miljoner spelare.

Studien är tänkt att klargöra hur accepterande människor är mot en 

digitaliserad coach. Är det någon skillnad på att få coachning från en 

människa baserad på erfarenheter eller av en digitaliserad coach som är mer 

matematisk och ger coachning baserad på siffror.

Det är intressant att inse att en digitaliserad coach faktiskt kan komplettera en

mänsklig coach i många sammanhang och fungera riktigt bra. En annan 

aspekt, som inte tas upp, är tillgängligheten av mänskliga coacher i 

spelbranschen. Om de finns, hur fungerar de då och vad är skillnaden 

gentemot den digitaliserade coachen? Det är lätt att visualisera fram en 

idrottscoach med visselpipa stående bakom kontorsstolen och ge coachning. 



Men är detta egentligen något som en spelare kan tänka sig, då spel i grunden spelas för 

underhållning och eventuellt tidsfördriv. 

De coacher som finns inom spelbranschen är nästan helt exklusivt för de professionella 

lagen. Det största problemet en digitaliserad coach har är att den inte kan läsa av 

detaljinformation på människor.  Det innebär till exempel att det är svårt att avgöra om en 

spelare presterar sämre på grund av saker som berör spelaren. Då bara information kan tas

från spelet försvinner många faktorer som kan vara avgörande. Exempelvis ilska, hunger 

och trötthet för att nämna några. Eftersom League of Legends är ett lagspel så krävs även 

effektiv kommunikation mellan spelarna. Det enda en digitaliserad coach kan göra för att 

förbättra dessa faktorer är att ge generella tips.

Det finns hög relevans av en studie likt denna då många coachningsappar skulle kunna 

vidareutveckla en digitaliserad coach. En sådan digitaliserad coach jämför statistisk 

information av användare som har samma förutsättningar och på så sätt föreslå aktiviteter,

kost och andra vanor. Genom utveckling av medicinska appar kan patienter mer utförligt 

studeras, med hjälp av mobila tillämpningar blir det lättare att studera de beteenden 

patienter har i hemmet. Det kan skapa en stor informationsdatabas som kan utnyttjas för 

att hitta symptom och beteenden hos insjuknande patienter och på så sätt hitta eventuella 

oväntade mönster och samband. 
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8 Slutsatser

Användningen av League of Legends som informationsplattform visade sig 

vara ett bra beslut då plattformen var lättillgänglig och delar med sig en stor 

mängd information. Den prototyp som skapades för plattformen klargjorde 

många faktorer hos en digitaliserad coach. Då syftet med uppsatsen var att 

presentera interaktionen mellan användare och en digitaliserad coach kan 

flera slutsatser dras. De flesta som använt prototypen har lite eller få 

förväntningar av en digitaliserad coach och de förväntningar som finns är mer 

mot statistik och analys. Den coachning som ges förväntas vara generell och 

kunna påvisa vad och hur en användare bör förbättra. Generell coachning bör 

vara lättillgänglig och finnas för alla användare. Den statistiska redovisningen 

som sker över hur användare presterat bör vara tydlig då det är den enda 

huvudsakliga egenskapen som förväntas. Coachning relaterat till jämförelser 

och statistik behöver finnas tillsammans med den statistiska redovisningen för

att upplevas relevant. 

En digitaliserad coach kommer med stor sannolikhet aldrig att kunna ersätta 

de emotionella faktorerna som en mänsklig coach kan erbjuda. Den mänskliga

coachen kommer alltid vara att föredra vid de tillfällen som detaljerad 

coachning på personnivå krävs. Den digitaliserade coachen kan dock anses 

fungera bra som en rådgivare då den kan ge generell coachning och ge förslag 

inom vilka områden en användare behöver förbättras. Då fallstudien gjordes 

på ett spel anses en digitaliserad coach vara att föredra. Själva tanken på en 

personlig tränare vid ett spel kan upplevas malplacerad. Även inom 

exempelvis konditionsträning för motionärer, kan statistisk information vara 

att föredra före en personlig tränare. 

Studien riktades mot människor som använder internet dagligen, så etiska 

frågor angående människa kontra datorer kan anses vara objektiva. Det som 

studien dock har påvisat är att människor har få eller inga förväntningar på en

digitaliserad coach. Detta kan härledas till att människor inte litar på att en 

dator kan ge relevant coachning. Få förväntningar kan även kopplas till brist 

på tidigare erfarenheter. 



Då informationen som utnyttjades i prototypen redan är tillgänglig på en 

informationsplattform så är det svårt att göra kopplingar till vad människor tycker om att 

deras vanor sparas på internet. De vanor som finns i prototypen är information sparad 

under ett alias vilket medför att användaren i stort sett är anonym.

En av de avgränsningar som fanns visade sig vara ett av de mest önskade funktionaliteter 

som saknades. Då prototypen undersöker matcher så är det svårt att analysera under 

vilken period en spelare spelar bäst. Den generella informationen var därför svår att 

jämföra då en match som tar 20 minuter inte alls har liknande statistik som en match på 

40 minuter. 

8.1 Diskussion

Valet av att göra en kvalitativ eller kvantitativ insamling av data i forskningen var svår. 

Kvantitativa mätningar i olika former är enkla att utföra om det finns en stor mängd data 

att analysera, den är mer matematiskt konkret. Prototypen kan anses utnyttja kvantitativa 

metoder för att utföra sin coachning, medan en mänsklig coach kan anses använda 

kvalitativa metoder för att sin coachning, detta utifrån på att kvalitativa metoder behöver 

tolkas. 

Studien utfördes med enkäter med öppna svar som identifieras som en kvalitativ metod. 

En kvantitativ insamling av data kan ha varit att föredra om mer data hade varit önskvärt. 

Då enkäterna med öppna svar ändå gav viktig och bra information var valet ändå att 

föredra. 

Forskningen skedde enligt induktivt tillvägagångssätt, detta på grund av att kvalitativa 

metoder och induktiv forskning vanligen används tillsammans. Det finns även en koppling 

till mjukvaruutveckling då resultatet av forskningen kan medföra att nya krav måste läggas

till i kravspecifikationen. En deduktiv forskning hade varit att föredra om kvantitativ 

metod hade valts. Men detta skulle ha krävt mer forskning kring redan existerande teorier 

på  digitaliserade coacher.

I Kapitel 3.1 liknas enkäter med öppna svar med en strukturerad intervju. En annan metod

som inte togs upp i uppsatsen är observationer, men då prototypen skapades som 

webbapplikation så bedömdes observationer bli svåra att genomföra på ett effektivt sätt.

Syftet var att analysen skulle genomföras med tolkning, strukturering, kategorisering och 

koncentration. När analys sker av enkäter med öppna svar är det fördelaktigt att utnyttja 

strukturering och kategorisering för att lätt kunna göra tolkningar på en koncentrerad 

mängd svar. På grund av dålig svarsfrekvens är den koncentrerade mängden liten. Detta 



8.1 Diskussion 37

medförde att tolkningar skapades utanför en koncentration. Därför användes 

tolkningar nästan uteslutande i analys av datainsamlingen. Jag tycker 

däremot att strukturering och kategorisering bör användas för att skapa en 

koncentration. Detta förenklar tolkningsprocessen av datainsamlingar med 

hög svarsfrekvens.

Det som eftersöktes i den agila metodiken var dess tidiga prototyp. Eftersom 

området för prototypen var ny för skaparen var valet av iterationer utan 

tidsbestämmelse en viktig komponent för utvecklingen. Genom att driva 

mjukvaruutvecklingen med hjälp av Extreme Programming utvecklades en 

vältestad tidig prototyp med bas funktionalitet. Prototypen kan ses som ett bra

exempel på hur mjukvaruutveckling med hjälp av en tidig prototyp fungerar 

och varför det är viktigt. Några viktiga krav saknades då prototypen lades upp 

på internet, vilket uppmärksammades av de kvalitativa enkätsvaren. 

En annan populär agil metodik är Scrum, men då Scrum har tidsbestämda 

iterationer kräver det mer kännedom av prototypens område. Detta för att 

kunna skapa en lämplig iterationslängd som är så tidseffektiv som möjligt.

Mjukvaruutvecklingen hade även kunnat utförts med hjälp av DSDM, 

metodiken är fokuserade kring företaget samt mjukvaruutveckling. Då inget 

företag finns och prototypen helt skapas från skaparens egna nyfikenhet och 

engagemang var inte heller det här optimalt. Personligen tror jag att 

utnyttjande av DSDMs principer och teorier kan gynna de företag som vill 

fortsätta utvecklingen inom detta område. Detta baserat på dess filosofi om att

mjukvaruutveckling inte är något som exkluderar företagsamhet.

Det skulle vara svårt att utföra en studie på en existerande produkt som 

utnyttjar samma filosofi som tänkt i uppsatsen. Det skulle även bli svårt att 

hitta en plattform med den tillgång på mätbar data likt den 

informationsplattform som utnyttjades i studien. Då utveckling av prototypen 

utnyttjade jämförelser, vilket visade sig vara något nytt för användarna, så 

bedöms skapandet av en prototyp vara det rätta. Jag önskar att prototypen 

hade blivit färdig tidigare så att fler svar till enkäten hade kunnat analyserats. 

Detta hade förenklat processen att tolka svarens trovärdighet.

Det hade varit intressant att göra en prototyp inom ett annat ämne än spel och

sett hur resultaten skiljt sig. Då en sådan prototyp möjligen inte 



tillhandahåller lika mycket data uppmärksammas säkerligen andra krav på funktionalitet. 

Resultatet av en sådan prototyp kan påvisa andra etiska frågor som inte tas hänsyn till i 

den här prototypen, då användarna är helt anonyma. 

Sammanfattningsvis anser jag att resultatet var bra. Detta på grund av att datainsamlingen

gav svar på vilka förbättringar som krävs och även vilken inriktning en digitaliserad coach 

bör ha. Eftersom förväntningarna på att en digitaliserad coach ska fungera mer som en 

analytiker, bör fokus inrikta sig på  statistiska mätningar. Den stora utmaningen ligger inte

att skapa generella tips utan att påvisa att digitaliserad coachning kan vara relevant och 

möjlig för en specifik match. Detta på grund av att det är svårt att analysera ”varför” saker 

sker i data. Eftersom användare går in med inställningen att de inte kommer få specifik 

relevant coachning så är det stor risk att coachningen ignoreras. Därför är det väldigt 

viktigt att coachningen känns relevant och icke repetitiv. För att undvika att ge repetitiv 

coachning måste statistik utnyttjas i coachningen så att inte användare får identisk 

coachning efter varje match.

8.2 Fortsatt arbete

Trots att studien har utförts på ett spel ser jag helt klart relevansen i digitaliserade 

varianter av olika coacher. Min uppfattning är också att redan existerande 

coachningsappar bör samverka. Med större informationsdatabas kan starkare argument 

skapas för teorier och vidare forskning kan utföras som i sin tur kan leda till bättre 

coachning.

Då statistisk analys finns tillgänglig för de flesta plattformar kan flera olika coacher 

utvecklas. En digitaliserad coach största egenskaper är dess tillgänglighet och 

användbarhet för nybörjare. Den kan inte ersätta en mänsklig coach till de som vill satsa 

på en karriär inom ett område men den statiska informationen som en digitaliserad coach 

kan erbjuda kan även visa sig vara lärorik för den karrärsinriktade.

Fortsatt arbete inom spelbranschen kan visa sig vara av värde då studien har 

uppmärksammat viktiga grunder i utvecklingen av liknande e-coacher för  spel i 

allmänhet. Dessutom finns få eller inga mänskliga coacher inom branschen. Då spel är 

tänkt att underhålla fungerar en digitaliserad coach perfekt, då ambitionen att bli bättre 

önskvärd men inte är karriärsavgörande.

Den här studien är intressant att ta lärdom av för de som vill skapa en e-coach. Den påvisar

de svagheter och styrkor en digitaliserad coach kan ha samt vad som förväntas. Då e-

coacher baserar sin coachning eller analytiska statisk på information bör den utvecklas 
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mot en informationsplattform som är tillgänglig för tusentals användare. 

Genomförbarheten är inte så avancerad om den enbart ska analysera och 

illustrera den information som finns tillgänglig. Finessen ligger i att få ett 

användarvänligt användargränssnitt samt relevant coachning.
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