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ABSTRACT
The use of computer games has grown exponentially in the past few years and StarCraft II is one of the 
most popular e-sports today, played by millions of people worldwide. This study investigates the game’s 
effect on skills, as perceived by the players of StarCraft II.

The study was conducted by using an empirical survey and interviews. The skills being investigated were 
both physical and mental in their nature. The conclusion was that the majority of players perceived that 
their skills regarding reaction speed, multitasking, APM, analysis and strategy were increased the most, 
while there was a smaller change in social skills and language skills. Additionally, people who played 
team games of StarCraft II did, however, feel that their teamwork, conflict management and leadership 
capabilities increased.

Keywords: Development of skills, computer games, e-sports, RTS, Starcraft II, social skills, language 
proficiency, leadership capabilities, teamwork, conflict management, reaction speed, multitasking, 
analytical skill, strategical skill, APM

SAMMANFATTNING
Under de senaste åren har användandet av datorspel vuxit explosionsartat. StarCraft II är ett utav dagens 
mest populära e-sporter och spelas av miljontals människor runt om i världen. Studien undersöker om 
spelare uppfattar kompetensförändringar av att spela StarCraft II.

Studien utfördes med hjälp utav en enkät och intervjuer. Kompetenserna vi undersökte var av både fysiska 
och mentala i sin karaktär. Av resultaten kan man se att majoriteten av spelarna uppfattade en ökad 
kompetens inom reaktionshastighet, multitasking, APM, analytisk- och strategisk förmåga, medan man 
ser en mindre förändring inom social kompetens och språklig kompetens. Resultaten visar även att de som 
valde att spela lagspel uppfattade en ökad kompetens inom samarbete, konflikthantering och ledarskap.

Nyckelord: Kompetensutveckling, datorspel, e-sport, realtidsstrategi, Starcraft II, social kompetens, 
språklig kompetens, sammarbetsförmåga, konflikthantering, reaktionshastighet, multitasking, analytisk 
förmåga, strategisk förmåga, APM 
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1. INTRODUKTIONSKAPITEL
I introduktionskapitlet har vi vår inledning, bakgrund samt frågeställning och syfte med hela uppsatsen.

1.1 Inledning

Datorspel har utan tvekan blivit en av vår tids största fritidssysselsättningar. Bara i Sverige sätter sig 
miljontals människor och spelar datorspel - varje dag (“Dags att spela dataspel”, 15/12 - 11. Det finns en 
drivkraft hos människan att hitta på konstruktiva sätt att sysselsätta sig, man vill hela tiden utvecklas och 
lära sig nya saker. I och med behovet av att utmana sig själv, undersöka nya saker och repetera saker man 
tidigare lärt sig, förenas nytta med nöje. Möjligheten att spela tillåter människan att simulera verkliga 
situationer, i kontrollerade miljöer. Dessa simulationer gör det möjligt att träna sina färdigheter i miljöer 
som hade kunnat vara farliga om det skett i verkligheten  (Egenfeldt-Nielsen, Smith, Tosca, 2008).

Ofta läser man i dagspressen om alarmerande rapporter om datorspelens negativa påverkan på ungdomar, 
att spelen uppmanar till våld och aggressivitet, samt leder till lata, inbundna och asociala individer (DN 
Debatt, 18/12 - 10). Vi tror att den generella uppfattningen om datorspel i dagens samhälle ofta är negativ 
och belyser problematiken med datorspel - hellre än att ta upp fördelarna.

Det finns flera anledningar att så pass många människor engagerar sig i datorspel, menar vi, och industrin 
växer mer och mer. I synnerhet inom spel där man tävlar mot varandra (“Rematch”, 25/11 - 11). 
Drivkraften att utmana sig själv och upptäcka nya saker genomsyrar datorspelens värld. Att dessutom 
tävla och bli mätbart bättre än andra är för många oerhört engagerande och leder till ett större intresse för 
spelet. Vi tror även det finns olika kompetenser datorspelare anskaffar sig. Både fysiska och mentala, 
precis som i en traditionell sport.

I vår rapport tar vi sats från spelet StarCraft II, ett spel som klassas som en av världens mest populära E-
sporter. Spelet kom ut sommaren 2010 och är enormt populärt, inte minst i Sverige. Utifrån StarCraft II 
vill vi ta reda på vilka kompetenser spelare uppfattar att de får av att spela det spelet - både professionellt 
och som hobby.
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1.2 Problemformulering och Syfte     

Eftersom digitala spel är ett relativt nytt forskningsområde, råder det olika uppfattningar kring vad som är 
positivt och negativt. Vår fråga är därmed baserad på spelarens egen uppfattning kring de kompetenser de 
upplever att de erhåller. Hur de själva anser att spelandet påverkar dem. Anledning till att vi valde att 
fokusera på just spelarens uppfattning om kompetens är att utreda om de själva upplever en ökad 
kompetens och så fall vad för element i spelet som bidrar till detta.

Vi har valt den populära e-sporten StarCraft II för att spelet är relativt nytt och för att populariteten ökar 
världen över, men får fortfarande lite uppmärksamhet i media jämfört med andra sporter. Vi har relativt 
liten erfarenhet av att spela spelet själva på någon högre nivå, men är trots det intresserade av fenomenet 
e-sport och StarCraft II hade många intressanta element att studera. 

1.2.1 Frågeställning

Vilken kompetensförändring uppfattar utövare av StarCraft II att de erhåller av att spela?

1.2.2 Syfte med uppsatsen

Syftet med uppsatsen har varit att bevisa att spelaren kommer uppfatta en kompetensförändring 
av att spela StarCraft II, och konkretisera vilka element i spelet som påverkar dessa kompetenser. 
Vidare har syftet varit att ge en djupare inblick i fenomenet e-sport med fokus på StarCraft II, 

och öka intresset för just studier inom datorspel och dess påverkan på utövarna. 
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1.3 Avgränsningar
Till en början ville vi fördjupa oss inom datorspel då vi båda fann ämnet intressant.  Efter diskussioner 
kring ämnet kom vi fram till e-sport och om man utvecklar kompetenser inom e-sport. Spelet StarCraft II, 
ett nytt realtidsstrategi-spel som blivit mycket populärt, inte minst i Sverige, fann vi båda intressant att 
undersöka närmare.

Då det inte finns möjlighet för oss att mäta exakta siffror på hur spelare faktiskt påverkas av sitt 
datorspelande (t ex har vi inte möjlighet att mäta exakt hur deras APM påverkats jämfört med när de 
började spela StarCraft II, då vi inte har tillgång till den informationen, om den ens existerar). Därför 
fokuserar vi på om spelare uppfattar att deras kompetensutveckling förändras – eftersom det är ett resultat 
i sig. 

Vi har valt att enbart fokusera på multiplayer-delen i StarCraft II, dvs måste de som är med i vår 
undersökning spela mot andra människor. I spelet finns även en single-player-variant, men vi har alltså 
valt att utesluta dem i vår studie.
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1.4 Bakgrund

1.4.1 Historik för datorspel

“Creating and playing games is a basic impulse of Homo sapiens.”                                                                                             
Ur boken: Understanding Video Games

Dokumenterat av forskare är att merparter av alla däggdjur, både unga och gamla utövar spel eller lek. 
Lekar som speglar deras fysiska egenskaper som de behöver som vuxna. Ta t ex en vargvalp som brottas 
med sina syskon om en pinne. Detta beteende kan återspegla de kompetenser och egenskaper en fullvuxen 
varg behöver när den ska klara sig själv. Leken är på allvar.  Utan tvivel är det samma sak hos människor - 
när vi leker som barn så tränar vi oss för framtiden (Egenfeldt-Nielsen, Smith, Tosca, 2008).

Människan krävde mer träning för hjärnan än andra däggdjur vilket ledde till mer avancerade former av 
spel och lek för att stimulera både hjärna och kropp. Forskare tror att de första atletiska sporterna föddes 
genom behovet att tävla mot varandra: Vem kunde kasta sitt spjut längst, springa snabbast, hoppa över 
högst hinder etc. De tydligaste fynden man hittat från den här typen av spel kommer från den grekiska 
staden Olympia, 776 år f. kr.  Men även brädspel, där fokus låg på logik och intellekt, kan spåras till 
Egypten, hela 4000 år f. kr (Moore, Sward, 2007).

Spel har således genom historien varit ett föremål för underhållning, tävling och utbildning. Men de 
senaste 50 åren har vårt sätt att se på spel förändrats radikalt. Från det då väldigt populära, dock simpla, 
spelet Pong till dagens grafiskt utmanande och avancerade spel, såsom Battlefield 3 och StarCraft II, har 
utvecklingen skett med rasande fart. Spelen finns överallt: på nätet, i mobilen, och inte minst i kraftfulla 
datorer och spelkonsoler som kan simulera komplexa världar och regler. Den akademiska världen har nu 
också börjat vakna för fenomenet och de senaste 10 åren har spelindustrin blivit ett alltmer populärt 
föremål för forskning (Egenfeldt-Nielsen, Smith, Tosca, 2008).
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Om datorspelens framväxt

Det första kommersiella spelet som gick att spela på en dator tillverkades 1961 och hette SpaceWar! och 
utvecklades i Massachusetts av MIT-studenten Steve Russel. Nästan tio år senare släpper spelföretaget 
Atari Video Games arkadspelet Pong, som var ett av de första datorspelen att nå en bred publik världen 
över (Kent, 2001).

Bild 1: Spelet Pong, ett av de första datorspelen 

Arkadspelen fortsätter att dominera marknaden under 80-talets början, och titlar som SpaceInvaders, 
PacMan och Donkey Kong dominerar marknaden. Under den senare delen av 80-talet kommer Nintendos 
8-bitars spelkonsol, som har ett flertal framgångsrika spel som Super Mario Bros, Zelda och Final 
Fantasy (Kent, 2001). I och med detta kan folk börja spela hemma, framför sina TV-apparater. 1991 
kommer den första handhållna spelenheten från Nintendo som hette Gameboy, och spelen kan nu följa 
med dig överallt. Gameboy blir en succé och säljer över 100 miljoner exemplar (Egenfeldt-Nielsen, 
Smith, Tosca, 2008).

Under senare delen av 90-talet tog datorspelen över, inte minst då i Sverige som var väldigt tidiga med att 
varje hem skulle ha en dator (“Rematch”, 25/11 - 11). Datorspel växte ännu mera under början av 2000-
talet då internet blev allt vanligare och spel kunde köras online. Populära online-spel, såsom World of 
Warcraft, spelas av miljontals spelare världen över än idag (Egenfeldt-Nielsen, Smith, Tosca, 2008).
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Datorspel i dagens samhälle

1999 såldes 3,8 miljoner spel i Sverige. Tio år senare, 2009, har siffran ökat till 7,4 miljoner. Anledningen 
är nya tekniker som underlättar tillgängligheten, vilket leder till att spelen sprids bland nya målgrupper 
och breddar användarantalet. Dessutom har många av dem som växte upp med dator-/konsolspelen under 
80-talet fortsatt spela även i vuxen ålder (“Dags att spela dataspel”, 15/12 - 11).

Med lanseringen av iPhone och andra smarta telefoner samt tillkomsten av ”appar”, har konkurrensen 
bland spel på handhållna enheter ökat rejält, vilket ökat tillväxten rejält för spel bland andra, större 
målgrupper (“Is it Game Over for Nintendo DS and Sony PSP?” 1/12 - 11). Även stora Community-sidor, 
som Facebook, stödjer spel direkt i webbläsaren, och de låga priserna (i många fall kostar det ingenting, 
spelen finansieras via reklam) gör att väldigt många kommer i kontakt med digitala spel på ett eller annat 
sätt (Arvidsson, 13/12 - 11).

Fler projekt för att införa spel i skolan börjar dyka upp, i samband med lärande. Spel aktiverar flera 
sinnen än vad en lärobok gör, och anses därmed vara mer stimulerande. En film kan erbjuda rörliga bilder 
och ljud, men det är fortfarande en envägs-kommunikation. Datorspel är (oftast) dynamiska och ger 
resultat utifrån vad spelaren gör (“Dags att spela dataspel”, 15/12 - 11).

I den franska staden Privas fick 700 elever, med inlärningssvårigheter eller sociala problem som lett till 
sämre resultat i skolan, vara med i ett program som sträckte sig över åtta veckor, med spel som stöd för 
deras undervisning. Eleverna uppvisade ökade kunskaper inom flera ämnen, bättre självförtroende och 
samarbetsförmåga, samt ökad förmåga att lösa komplexa uppgifter (“Dags att spela dataspel”, 15/12 - 11).

E-sportens intåg

Tävlingsinstinkten fanns tidigt när den digitala spelmarknaden kom igång. Stora hallar med arkadspel 
sattes upp där spelare tävlade om högst poäng. Spelen var korta på den tiden, att “klara” dem gick snabbt 
då det rörde sig om kanske tre-fyra banor eller nivåer. Det handlade därför om att få högre och högre 
poäng, och på så sätt blev spelarna bättre och bättre. Det utmynnade i att folk började bokföra high-scores 
som uppnåddes i arkadhallarna, för att sedan föra statistik. Lokala mästerskap anordnades, som senare 
blev SM. I vissa spel kunde man, ifall man vann SM, gå vidare till EM och VM. 

Organiserade speltävlingar skapade kändisar och sportidoler. När folk lämnade arkadhallarna och började 
spela på sina hemdatorer via nätverk, växte en ny typ av spel fram. FPS – First-person shooter. Det går ut 
på att datorn simulerar en värld ur spelarens perspektiv, och syftet är att skjuta ner motståndarlaget i olika 
banor. Spelandet körs över nätet, dvs. online. Counter-Strike, CS, är en typ av FPS-spel som växte till sig 
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och blev oerhört populärt, och hela CS-franchisen har över 25 miljoner exemplar sålda (Makuch, 2011).

Man gick från individuella high-scores till lagarbete och senare även coaching. Man mötte motståndare i 
riktiga matcher, och samarbete mellan spelarna låg i fokus. Anledningen att CS och liknande FPS-spel 
blev så framgångsrika kan mycket väl ha att göra med att det just var en lagsport som många kunde delta 
i. Sverige var man väldigt tidiga med internet och hemdatorer, och således blev svenskar även en väldigt 
bra e-sports nation. En chattkultur växte kring spelandet och med anonymiteten som fanns på nätet, 
skapade spelare egna pseudonymer. 

Även regler formades för att diktera hur spelen ”fick” spelas. Fler och fler spelare blev riktigt bra, och 
vissa kom på sätt att tänja på gränserna genom att utnyttja t ex buggar. Ju populärare e-sporten blev, desto 
hårdare blev regelverken. Idag är e-sporten en växande industri med mängder av sponsorer och aktörer i 
olika typer av spel, men RTS-spel som StarCraft II och FPS-spel som Counter-Strike är de två 
populäraste genrerna. Utövaren kan tjäna flera tusentals dollar på att ställa upp i mästerskap och tävla, i 
synnerhet om de vinner.

(Ur “Rematch”, 25/11 - 11)

Realtidsstrategi

Många strategi-spel, såsom schack, poker, Civilization och RISK, är tur-baserade, dvs varje spelare måste 
vänta på sin tur för att göra nästa drag. I realtidsstrategi (RTS) finns det inga bestämda regler som anger 
när det är en spelares tur, utan varje spelare fattar sina beslut samtidigt som motspelarna (Geryk, 2008).

RTS-spel går oftast ut på, likt andra krigsspel, att bygga upp, utveckla samt styra trupper och byggnader 
för att sedan använda till att ta över delar av spelplanen och/eller förgöra motståndarna. StarCraft och 
StarCraft II är två populära exempel på RTS-spel. Samtidigt som allt sker i realtid, gäller det att vara 
snabbare än sin motståndare med att få ut sina trupper och lyckas placera dem på ett strategiskt sätt för att 
vinna. Detta har medfört att i RTS pratar man om något som kallas “APM” (actions-per-minute) som 
handlar om hur många kommandon spelaren hinner göra på en minut med tangentbordet och musen. Ju 
högre nivå man når i spelet, desto högre APM behöver spelaren (Geryk, 2008).
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1.4.3 StarCraft

Den 31 mars, 1998, släppte Blizzard Entertainment datorspelet StarCraft, ett realtidsstrategi-spel som 
handlar om tre olika raser som krigar mot varandra i de yttre delarna av vår galax. Som ledare för sitt folk 
är det spelarens uppgift att samla tillräckligt mycket resurser för att bygga upp en militärstyrka som kan 
utplåna sin(a) motståndare (“StarCraft f.a.q”, 25/11 - 11). 

Efterföljaren, StarCraft II: Wings of Liberty, släpptes i 27 juli 2010, och spinner vidare på idén från första 
spelet, med förbättrad grafik och mer avancerad spelmotor (“StarCraft II f.a.q”, 25/11 - 11). I denna 
uppsats kommer huvudfokus ligga på just StarCraft II eftersom det är ett nytt spel som blivit ett av 
världens populäraste e-sporter.

Bild 2: Skärmbild från spelet StarCraft II 
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Berättelsen om StarCraft

“In StarCraft, the resourceful terrans, mysterious protoss, and relentless zerg find themselves in a 
confluence of events that has only one possible outcome: an epic war for conquest and survival.”

- Blizzard Entertainment, utvecklare och 
producent av StarCraft och StarCraft II

StarCraft-spelserien utspelar sig i en framtida dystopi där mänskligheten (s.k “Terran” i spelet) har 
koloniserat planeter i de yttre delarna av vår galax, flera tusentals ljusår från deras överbefolkade 
hemplanet Jorden. De nya kolonierna faller snabbt i konflikt med varandra och flertalet inbördeskrig 
råder, där en kamp uppstår mellan den diktatoriska, kraftfulla organisationen The Confederacy på den ena 
sidan och de mer anarkistiska, kriminella planeterna på den andra sidan. 

Situationen förvärras när man får kontakt med den främmande rasen Zerg, som invaderar och attackerar 
en av de mänskliga kolonierna. Kort därefter presenteras ytterligare en främmande ras, Protoss, som med 
en massiv flotta utplånar den Zerg-infekterade planeten för att hindra rasen från att sprida sig. The 
Confederacy, som vetat om vad som pågått, försöker tysta ner incidenten - vilket leder till ytterligare 
slitningar mellan den redan sargade Terran-rasen (Underwood, Roper,  Metzen, Vaughn, 1998).

StarCraft II som E-sport

StarCraft II kan spelas både som singelmatcher (en mot en) och som lagmatcher där det maximala antalet 
i ett lag kan vara upp till åtta personer. Spelar man tillsammans med andra är det en fördel om man väljer 
olika raser eftersom varje ras har sina fördelar och nackdelar (“Gameplay Overview” 13/12 - 11).

Att tävla inom StarCraft II har lett till att både både stora och små tävlingar bildats över hela världen. Den 
populäraste internationella tävlingen vi har i Sverige anordnas av Dreamhack, som är en av världens 
största datorfestivaler. Flera olika tävlingar inom olika e-sporter anordnas, bland annat just StarCraft II. 
Prispengar för höstens tävling var 400.000 kr fördelat på finallisterna och vinnaren i år var den 
sydkoreanska spelaren Liquid`HerO som tog hem 200.000 kr (“Om Dreamhack”, 13/12 - 11).

Det är ingen tillfällighet att just Sydkorea vann årets tävling, landet är den största StarCraft II-nationen. 
Det anordnas mänger med nationella och internationella turneringar och tävlingar där, och det finns även 
TV-kanaler som endast visar StarCraft-relaterade händelser. Proffsen har sina egna fans och betraktas till 
och med som hjältar.

“In some nations gamers are looked down upon, but in South Korea professional gaming, or e-sports, is 
worth billions of dollars and players are seen as heroes” (“Rise of the e-sports superstars”, 13/12 -11).
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2. TEORI OCH HYPOTES
I detta avsnitt kommer vi presentera vår hypotes och olika forskares syn på vad kompetens är samt hur detta går att 
kombinera med e-sport. Vi har även motiverat vilka kompetenser vi tror påverkar spelare av StarCraft II. Utifrån 

teorin presenterar vi våra hypoteser.

2.1 Vad är kompetens
När man söker på Nationalencyklopedin efter ordet “Kompetens” dyker över 200 träffar upp. Begreppet 
är således mångfacetterat. Ett försök att förklara begreppet skulle kunna vara följande: “Individens 
förmåga att klara av de krav som ställs i en given situation” (Fränkel, 2003). Vidare hävdar Fränkel att en 
förutsättning för utveckling av kompetens kräver vilja, tillfälle, tålamod, motivation och engagemang.

Forskaren Peter Stevrin talar om att det finns två typer av kompetens: Teknisk och social kompetens. 
Teknisk kompetens är kunskap som berör ett specifikt område medan social kompetens är att kunna 
utnyttja sin kompetens tillsammans med andra, även att kunna utnyttja andra personer kompetens. Ju mer 
kompetent en människa är, desto bättre anpassad är vederbörande till sin omvärld. För att en individ ska 
kunna agera kompetent krävs en balansgång mellan både teknisk och social kompetens (Stevrin, 1986).

Kompetens är inte något isolerat fenomen utan hänger samman med egenskaper som problemlösning, 
samarbetsförmåga och förmågan att leda andra. Andra synonymer för kompetens är skicklighet, 
duglighet, och behörighet (Keen, 1993).
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2.2 Tidigare studier om datorspelens påverkan
Enligt forskaren Henrik Engström från Högskolan i Skövde fattar spelare snabbare beslut i trafiken och 
kör med större säkerhetsmarginaler, och menar därför att spelare skulle kunna vara bättre bilförare än 
människor som aldrig spelar datorspel. Vidare visar en studie gjord i Albuquerque, USA, gjord av Mind 
Research Network, att spelet Tetris är nyttigt för hjärnan p.g.a. spelets komplexa, kognitiva krav. Studien 
pågick i tre månader där flickor fick spela Tetris (“Dags att spela dataspel”, 15/12 - 2011).

I en studie vid Universitetet i Rochester har man kunnat påvisa en korrelation mellan spel och ökad 
spatial förmåga. Studien hävdar att  en spelare kan upptäcka fler enklare föremål vid distraktion än en 
ickespelare (“Dags att spela dataspel”, 15/12 - 2011).

Forskaren Carin Falkner i sin avhandling “Datorspelande som bildning och kultur” tar upp bristen på 
studier inom datorspel. Tidigare forskning som gjorts har fokus varit på datorspelandets faror och dess 
negativa följder på fantasi och kreativitet. Att uppfatta datorspel som något osocialt med fokus på den 
enskilda individen har varit vanligt i olika undersökningar (Sidan 26-27). Men det finns även studier som 
visar en rad positiva egenskaper, som att man ser en ökad spatial förmåga, och en påfallande förbättring 
av reaktionstiden. Två studier om samband mellan övervikt och datorspel har genomförts i Sverige men 
inga samband har kunnat styrkas (Sidan 36).

2.3 Kompetensutveckling inom e-sport
Forskning, som bedrivits av Jana Rambusch vid Ungdomsstyrelsen (2007) på just e-sport (i detta fall 
FPS-spelet CounterStrike) och kunskapsutveckling bland professionella och amatörer, visar att spelarna 
utvecklar färdigheter, färdigheter som går att jämföra med högskolelagens krav på utexaminerade 
studenter. Enligt högskolelagen (1992:1434) ska den grundläggande högskoleutbildningen ge studenterna 
bl a:

 - Förmågan att göra självständiga och kritiska bedömningar
 - Förmågan att självständigt urskilja, formulera och lösa problem
 - Utveckla förmågan att söka och värdera kunskap
 - Utbytande av kunskaper, även med personer utan specialkunskaper inom området

Undersökningen hävdar att, för att bli en framgångsrik e-sportare, krävs dessa förmågor i allra högsta 
grad. Det rör sig inte om att med avstängd hjärna “döda andra”, utan e-sport går i högre grad ut på sociala 
processer som bygger på mångsidiga och sofistikerade kunskaper och färdigheter (Rambusch, 2007).

15



2.4 Kompetenser vi undersöker

2.4.1 Social kompetens i och utanför spelet

“Social kompetens, förmåga att umgås och kommunicera med människor i ens omgivning på ett sätt som 
befrämjar den sociala samvaron.” (Nationalencyklopedin, 13/12 - 11) Social kompetens är förmågan att 
förstå konsekvenser av sitt handlande, empati, förmågan att kunna läsa av andra människor och förstå 
varför de beter sig som de gör (Fränkel, 2003).

I StarCraft II behöver spelaren interagera mot en motspelare eller medspelare, beroende på upplägget i 
matchen. Det finns dessutom en rad communities (digitala mötesplatser) utanför spelet, t ex 
TeamLiquid.net, som har över två miljoner besökare varje månad (“About TL”, 15/12 - 11). Vår hypotes 
är därför att spelare som är engagerade i StarCraft II (både i och utanför spelet) kommer påverka sin 
sociala kompetens.

2.4.2 Språk (Engelska)

Datorspel har länge använts i skolan för inlärning av kompetenser, inte minst i språkstudier. Utan att en 
lärare är närvarande kan datorspel presentera nya kunskaper och färdigheter till utövaren, både passivt 
och aktivt (“Evaluating Computer Games for Language Learning”, 5/12 - 11).

StarCraft II skapades av Blizzard, ett amerikanskt spelbolag, och spelet är därför gjort på engelska 
(Blizzard Entertainment, 2010). Vi antar att de som kommer delta i studien kommer spela spelet på 
engelska, eftersom vi till största del kommer hämta information och underlag från amerikanska och 
svenska spelare och hemsidor.

2.4.3 Konflikthantering, Samarbetsförmåga, Ledarskapsförmåga

Samarbete handlar om att arbeta i en grupp, och konflikthantering handlar om att genomföra strategier för 
att begränsa eventuella konflikter som kan uppstå i ett samarbete och öka de positiva aspekterna ur 
konflikten (Tjosvold, 2000).  Ledarskap har beskrivits som "den process av social påverkan som en 
person kan anlita hjälp och stöd av andra i förverkligandet av en gemensam uppgift" (Chemers, 1997). 
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I StarCraft II finns möjligheten att spela en-mot-en men även i lag, upp till åtta personer i varje lag. Vi 
tror och vill därför undersöka ifall spelare som ofta spelar denna typ av matcher, upplever en förändring 
inom lagrelaterade kompetenser.

2.4.4 Reaktionshastighet

Reaktion och reaktionshastighet är tiden som går åt mellan att ett scenario presenteras och för att personen 
ska reagera på detta scenario (Jensen, 2006).

 Utifrån observation av spelet, tror vi StarCraft II handlar till stor del om att snabbt reagera på vad din 
motståndare gör. Vi tror att det gäller att snabbt fatta beslut för att hantera olika situationer som uppstår, 
både defensiva och offensiva.

2.4.5 APM (actions-per-minute)

Begreppet APM är en förkortning för actions-per-minute och betyder hur många kommandon du utför 
under en minut, och StarCraft II räknar dessa kommandon under spelets gång för att ge ett medelvärde på 
vart spelaren ligger. Kommandona kan t ex vara att markera enheter/trupper, till att förflytta dem, träna 
dem, upptäcka nya teknologier etc. Exempel på saker som inte räknas som kommandon är 
tangenttryckningar som inte har någon funktion i spelet, eller tryck på kartan som inte är en resurs, trupp 
eller byggnad (http://bwchart.teamliquid.net/us/bwfaq.php 15/12 - 11).

Vi tror att spelares APM blir högre, då StarCraft II är ett spel med snabba vändningar - i synnerhet när du 
spelar mot andra människor. De hundratals olika beslut du ska fatta kräver att du är snabb när du samlar 
information och utför kommandon, vilket APM till största del går ut på.

2.4.6 Multitasking

Mänsklig multitasking är förmågan att kunna hantera mer än en uppgift samtidigt. “Multitasking” är ett 
engelskt uttryck som används främst för att beskriva hur många processer datorer klarar av samtidigt, men 
som nu även används för att beskriva en färdighet bland människor  (Allen, 2003). 

Att göra flera, orelaterade, saker samtidigt, som att förflytta sina trupper till en del av kartan och samtidigt 
ser till att hålla sin bas uppdaterad tror vi är en viktig del i StarCraft II. Vi tror att multitasking behövs för 
att kunna bli effektiv, och att vara effektiv tror vi är en oerhört viktig del för att bli duktig på spelet.
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2.4.7 Strategisk förmåga

Den ursprungliga definitionen av strategi lyder: ”Förmågan att leda trupper i krig mot ett 
mål” (Whittington, 2002), men begreppet används idag även för andra syften, t ex affärsstrategi.

Vår teori är att eftersom StarCraft II är ett strategi-spel kommer spelaren uppfatta en tydlig förbättring av 
dennes strategiska förmåga, eftersom spelaren hela tiden kommer behöva ha en strategi och taktik för att 
besegra sin motståndare. 

2.4.8 Analytisk förmåga

Analys och en analytisk förmåga är att bryta ner ett komplext problem till mindre delar och undersöka 
dessa delar för att få en djupare och mer fundamental förståelse för problemet (Stanford Encyclopedia of 
Philosophy, 15/12 - 11).

StarCraft II är ett visuellt spel där mycket saker händer samtidigt och din förmåga att analysera all den 
här informationen och sedan fatta korrekta beslut utifrån detta är enligt oss en mycket viktig del för att 
lyckas inom spelet. Förmågan att analysera är viktigt både när man möter motspelare, men även för att 
kunna förbättra sig själv.

2.4 Sammanfattning av hypotes
Utövandet av e-sport, och framförallt inom RTS-spel, tror vi förändrar en rad kompetenser för spelaren. 
De kompetenser som vi tror påverkar spelaren är både mentala och fysiska. Med mentala menar vi t ex 
analytisk kompetens, språklig kompetens och förmåga att arbeta i lag. Med fysiska rör det sig om 
exempelvis fingrarnas förmåga att arbeta snabbare. Spelet StarCraft II anser vi är ett representativt spel 
för att studera dessa kompetenser.
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3. METOD
I detta kapitel kommer vi presentera vilka metoder vi har använt oss av, varför vi använt just dem och hur 

vi använde dem.

3.1 Forskningsansats
Vi har valt att använda på en kvalitativ forskningsansats, där vårt fokus ligger på att utvärdera och tolka 
de svaren vi samlat in. Vi ansåg att detta var lämpligt eftersom studien handlade om forskningsobjektens 
erfarenhet och deras perspektiv är avgörande. Studien kommer att kompletteras med en kvantitativ del i 
form av tabeller och grafer. 

3.2 Val av metoder

3.2.1 Enkät

Motivering

För att undersöka StarCraft II-spelares uppfattning om hur deras kompetens förändras/påverkas av spelet, 
behövde vi hitta spelarna och ställa frågor på ett sådant enkelt och tydligt sätt som möjligt. Då spelet är ett 
online-spel som spelas av miljontals människor som redan spenderar mycket tid på nätet, ansåg vi att en 
digital frågeformulär var lämpligast. Vi lade ut enkäten på både svenska och amerikanska StarCraft II-
forum, för att nå en så bred grupp spelare som möjligt.

Tillvägagångssätt 

Vi skapade vår enkät i Google Docs, ett verktyg som presenterar resultaten i ett kalkylblad som vi senare 
kunde sammanställa i Microsoft Excel. Enkäten publicerades på svenska intressegrupper för StarCraft II 
på Facebook, samt två stora, engelsktalande StarCraft II-forum: TeamLiquid.net samt Eu.Battle.net. Vår 
enkät lades upp den 15:e November 2011 och accepterade svar fram tills den 25:e November 2011.
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De som svarade på enkäten fick först fylla i vilket land de kom ifrån, ålder, kön samt vilken StarCraft II-
liga de spelade i och hur länge de spelat RTS-spel. Efter det fick de gradera deras eventuella förändring i 
de kompetenser som vi angivet i vår hypotes, från att de börjat spela StarCraft II. Vidare fick de även 
ange i ett fritext-område vilka element i spelet som påverkat kompetenserna vi undersöker i respektive 
fråga. 

Bildexempel från vår enkät:

Bild 3: Skärmbild från vår enkät som lades upp på Google Docs
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3.2.2 Intervju

Motivering

Som ett komplement till vår enkät ville vi även intervjua StarCraft II-spelare, för att få ett bättre underlag 
för vår diskussion och slutsats, samt få en djupare förståelse för spelarna och sätta oss in i deras värld på 
ett mer produktivt sätt.

Tillvägagångssätt

Vi besökte Dreamhack, en av världens största datorfestivaler, som hålls i Jönköping, Sverige. Där hade vi 
möjlighet att boka in intervjuer med StarCraft-entusiaster och spelare som skulle delta i StarCraft II-
mästerskapet festivalen anordnade. Spelarna som ställde upp på intervjun låg därför på en hög nivå i sitt 
spelande, många av dem hade spelet som huvudsaklig inkomstkälla, s k “pro-gamers” (professionella 
spelare).

Översikt över de fyra personer som ställde upp i intervjun, som vi valt att använda oss av i vår uppsats:

Alias: Ras: Liga: Land:

“Forsen” Zerg Grand Master Sverige

“HuK” Protoss Grand Master Kanada/USA

“Cytoplasm” Zerg Grand Master Sverige

“Mr. Bitter” - Kommentator USA

  
Frågorna vi ställde baserades, likt vår enkät, på de kompetenser vi presenterat i vår hypotes. 
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4. RESULTAT
Nedan presenteras våra studieresultat

4.1 Enkäten
Vårt urval för att genomföra enkäten har varit StarCraft II-spelare och vi har lagt upp enkäten på diverse 
forum och mötesplatser för det spelet för att nå dessa människor. Människorna som svarat enkäten har ett 
intresse av StarCraft II och därför kan deras svar påverkas av detta. Läsaren uppmanas att läsa resultaten 
enbart utifrån de som svarat på enkäten, ingen generalisering om StarCraft II-spelare i allmänhet kan 
göras. Hela enkäten hittas på detta URL: https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?
hl=en_US&formkey=dFptdzRjSmUzZzZ0QkR3bWlvWXVrMGc6MQ#gid=0

Generell information om de 593 personer som svarade på enkäten: 

Bild 5: Åldersgrupper representerade i enkäten
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Bild 6: Länder representerade i enkäten

Bild 7: Hur länge de som svarade hade spelat RTS-spel

Bild 8: Vilka StarCraft II ligor de som svarar på enkäten spelar i



4.1.1 Social kompetens i och utanför spelet

Social kompetens i spelet anger en majoritet på 51 % att de blivit lite eller mycket bättre på. Utanför 
spelet uppger 61 % att de inte upplevt någon förändring. En liten del (6 %) upplever att deras sociala 
kompetens utanför spelet försämrats. 

Sammanfattning av orsaker angivna i enkäten om vilka spelrelaterade element som eventuellt kan 
påverka den sociala kompetensen i och utanför spelet: 

Positiv påverkan
- Olika forum, events och andra mötesplatser som rör StarCraft II där spelare samlas för att diskutera, 
analysera och hjälpa varandra i spelet 
Negativ påverkan
- Spelandet går före andra saker, såsom att träffa kompisar och familj. 
Ingen påverkan
- Spelet ansågs inte vara ett socialt spel som utvecklar några sociala kompetenser

Citat från enkät:

 “Playing against so many people, speaking to many different people, and just generally dealing with 
such a variety of people has helped my social side of things.”
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Bild 9: Förändring av social kompetens i och utanför spelet



4.1.2 Språk

48 % upplevde ingen förändring av deras engelska. Lika många (48 %) upplevde dock att deras engelska 
blivit lite eller mycket bättre sedan de började spela StarCraft II. 

Sammanfattning av orsaker angivna i enkäten om vilka spelrelaterade element som eventuellt kan 
påverka språk (engelska): 

Positiv påverkan
- Forum, guider, videos och annat utanför spelet som många spelare lyssnar och läser  
- Att prata med sina lagkamrater som kommer från olika delar av världen, via olika 
kommunikationstjänster (t ex Skype) 
Ingen påverkan
- En stor del hade redan amerikanska som modersmål 
- Många svenskar angav att deras engelska redan var bra och det var inte p.g.a. StarCraft II

Citat från enkät:

“I think the community around the game has helped. Not much the game itself.”

“Talking with my opponents after games. Somedays it feels like I spend more time talking than playing”

“By being in a SC2 related clan I need to speak and understand English, so it gets better every day”
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Bild 10: Språklig förändring



4.1.3 Ledarskapsförmåga, Samarbetsförmåga, Konflikthantering

Ledarskapsförmåga

67% upplevde ingen förändring av sin ledarskapsförmåga, 29 % upplevde att den blivit lite eller mycket 
bättre. 

Sammanfattning av orsaker angivna i enkäten om vilka spelrelaterade element som eventuellt kan 
påverka ledarskapsförmåga: 

Positiv påverkan: 
* I form av lagspel, där den som hade mest kunskaper inom spelet fick ta på sig att leda laget
Ingen påverkan:
* Om man inte spelar spelet i lag är det svårt att påverka sin ledarskapsförmåga

Citat från enkät: 

“I am the best SC2 player at my school, so when some people decided to form a HSL team, I was 
immediately the captain and took my leadership position which was something I wasn't used to 
previously.”
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Bild 11: Förändring av ledarskapsförmåga



Konflikthantering

49 % upplevde att deras konflikthantering var oförändrad, och 47% upplevde att den blivit lite eller 
mycket bättre. 

Sammanfattning av orsaker angivna i enkäten om vilka spelrelaterade element som eventuellt kan 
påverka konflikthantering: 

Positiv påverkan: 
* Tillsammans måste man ta snabba bra beslut för att vinna, och det kräver att inte konflikter uppstår
* Planering och strukturering av motiv för att få sin vilja fram, vilket hjälper i vardagliga livet att undvika 
konflikter
* Att utsättas för spelare som inte är lika seriösa som en själv, och på bästa sättet inte låta dem sänka en 
utan snarare acceptera (eller uthärda) dem. 
Ingen påverkan: 
* Om man inte spelar spelet i lag är det svårt att påverka sin kompetens inom konflikthantering

Citat från enkät:

“Dealing with idiots in team games has made me a more calm/understanding person when dealing with 
others.”

“Jag är en liten sneaky person så det har väl förbättrat min förmåga att lösa konflikter på det sättet att 
det oftare faller i min favör än den personen jag har konflikter med på grund av mitt utvecklade 
analytiska och strategiska tänkande”

27

Bild 12: Förändring av konflikthantering



Samarbetsförmåga

50 % märkte ingen förändring i deras samarbetsförmåga, medan 43% upplevde att den blivit lite 
eller mycket bättre.  3% angav att deras samarbetsförmåga blivit lite sämre. 

Sammanfattning av orsaker angivna i enkäten om vilka spelrelaterade element som eventuellt kan 
påverka samarbetsförmåga: 

Positiv påverkan: 
* Likt konflikthantering, för att kunna vinna spelet krävs samarbetsförmåga om man kör i lag för att vinna
* Att hela tiden kolla av vad den andre håller på med och anpassa sitt spelande efter det
Ingen påverkan: 
* Samarbetsförmåga hör ihop med lagspel, och därför påverkar det inte spelare som väljer att spela 
ensamma (likt andra grupprelaterade kompetenser som nämnts ovan)
Negativ påverkan:
* De 3% som angivit att deras samarbetsförmåga blivit sämre uppgav ej varför, så vi kan inte dra några 
slutsatser utifrån detta. 

Citat från enkät:

“Winning in team games is all about co-operating with your team-mates, if you don't, then you will lose.”

“I've noticed that I am not made for teamwork as I cannot be synchronized with any other player, even if 
they’re good friends to me, better than me, worse or equal at the game......”
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Bild 13: Förändring av samarbetsförmåga



4.1.4 Reaktionshastighet, APM, Multitasking

Reaktionshastighet

79% upplevde att deras reaktionshastighet ökat sen de började spela (45% upplevde att den förbättrats 
lite, medan 34% upplevde att den förbättrats mycket). 19 % upplevde ingen förändring.  

Sammanfattning av orsaker angivna i enkäten om vilka spelrelaterade element som eventuellt kan 
påverka reaktionshastighet: 

Positiv påverkan:
* Reaktionshastigheten ökar ju bättre spelaren blir på spelet. Ju snabbare motståndet är, desto snabbare 
måste spelaren själv bli
* Saker som att plötsligt bli anfallen från olika håll och kanter tränar förmågan att reagera snabbt för att 
förhindra en förlust, genom att snabbt dra slutsatser och reagera instinktivt på situationen

Citat från enkät:
“My reactions are very, very fast now. All these things are practiced and needed in the game. As the level 
of play improves, so does all of these. If you are behind in any you will lose.”
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Bild 14: Förändring av reaktionshastighet



APM (actions-per-minute)

90% upplevde att deras APM blivit bättre (25% upplevde att de blivit lite bättre medan 65% upplevde att 
de blivit mycket bättre.) 5% angav att de inte upplevde någon förändring.  

Sammanfattning av orsaker angivna i enkäten om vilka spelrelaterade element som eventuellt kan 
påverka APM: 

Positiv påverkan:
* Spelet i sig kräver att spelaren gör många olika kommandon för att hinna göra tillräckligt många 
trupper/byggnader etc för att vinna

Citat ur enkät:
“My APM has increased from 40 to 160 through playing SC2”

“Besides me becoming faster with my keyboard due to playing SC2, I did not notice any other effects in 
my daily life.”
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Bild 15: Förändring av APM



Multitasking

87% angav att det blivit bättre på multitasking (34% angav att de blivit lite bättre, 53% angav att 
de blivit mycket bättre) sedan de började spela StarCraft II. 5% upplevde ingen förändring. 

Sammanfattning av orsaker angivna i enkäten om vilka spelrelaterade element som eventuellt kan 
påverka multitasking: 

Positiv påverkan: 
* Hela tiden hålla koll på din fiende samtidigt som du har koll på vad dina egna trupper gör
* Hålla byggnader, trupper etc uppdaterade och uppgraderade
* Fortsätta tjäna pengar, mineraler, gas och liknande för att kunna bygga flera trupper och byggnader
* Under tiden allt ovanstående sker, samtidigt fokusera på hur du ska vinna

Citat ur enkät:

“The need to watch several thing at once is quite a training for real life activities like driving a car”

“Since I'm working at a customer service centre, it improves my mechanics (the use of mouse + 
keyboard), along with my multitasking ability.”

“Förmågan att fördela sin uppmärksamhet på ett effektivt sätt mellan olika områden är en förmåga som 
ökar explosionsartat när man börjar spela starcraft.”
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Bild 16: Förändring av multitasking



4.1.5 Strategisk och analytisk förmåga

Strategisk förmåga

82% upplevde att deras strategiska förmåga blivit bättre (40% upplevde att den blivit lite bättre, 42 % 
upplevde att den blivit mycket bättre). 14% upplevde ingen förändring. 

Sammanfattning av orsaker angivna i enkäten om vilka spelrelaterade element som eventuellt kan 
påverka strategiskt tänkande: 
Positiv påverkan:
* Största delen av spelet går ut på att ha en strategi, dvs på bästa möjliga sätt besegra fienden och vinna
* Då det spelet har väldigt många olika scenarion som kan utspela sig, inget spel är det andra likt, kräver 
det att spelaren kan och vågar pröva nya strategier
* Spelets krav på att hela tiden tänka strategiskt upplevde en del spelare att det blev bättre på andra saker, 
såsom tidsplanering, ekonomi och liknande utanför spelet 
Ingen påverkan:
* Vissa var redan duktiga strategiker innan de började spela, och det var just intresset för strategi som 
gjorde att de började spela StarCraft II och inte tvärtom.

Citat från enkät:
“Strategy games build minds. Like Chess.”

“I always have been the kind of guy who plans ahead his actions, so it didn't help me for my strategy 
skills and time management.”
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Bild 17: Förändring av strategisk förmåga



Analytisk förmåga

67% upplevde att deras analytiska förmåga blivit bättre (38% upplevde att de blivit lite bättre, medan 
29% upplevde att de blivit mycket bättre.) 28% upplevde ingen förändring. 

Sammanfattning av orsaker angivna i enkäten om vilka spelrelaterade element som eventuellt kan 
påverka analytisk förmåga: 
Positiv påverkan:
* Det är viktigt att tidigt kunna analysera sin motståndare i matchen för att kunna avgöra vilken strategi 
man ska köra på
* Att analysera sitt eget spel efter en vunnen eller förlorad match för att se vad man kan förbättra
* Den populäre kommentatorn Sean Plott (Day[9]) är känd inom StarCraft II-communityt för hans 
analytiska förmåga och många spelare uppger att genom att titta på hans genomgång av spel och matcher 
har de lärt sig enormt mycket analytiskt tänk
Ingen påverkan: 
* Många spelar utan att egentligen tänka på så mycket varför och hur de gör saker, men anger att de 
förlorar ofta när de spelar på högre nivåer eftersom deras motståndare så enkelt kan genomskåda deras 
taktik
 
Citat från enkät:
“Since you are forced to watch replays of your own games to get better and by analysing them improving 
your play.”

“Day[9] is the one and only reason my analytical skills improved, by watching how he analyses I have 
learned some basic and more advanced ways to analyse mostly starcraft games”

“When it comes to analytical skills I think that with a such person as Day9, it's easy to adapt his very 
deep and strong analytics to your own personility.”
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Bild 18: Förändring av analytisk förmåga



4.2 Intervjun
I intervjuerna ställdes frågorna till personer vars huvudsysselsättning är StarCraft II. Samtliga personer vi 
intervjuade spelade enbart 1 mot 1-matcher professionellt och därför har vi valt att inte ha med 
kompetenserna Ledarskapsförmåga, Samarbetsförmåga eller Konflikthantering med i intervjuerna. 

4.2.1 Språk och social kompetens

Social kompetens i och utanför spelet
En av spelarna, HuK, uppgav att han trodde att alla professionella spelare har tvingats att bli mer sociala, 
eftersom de reser runt omkring i världen på olika tävlingar och hela tiden träffar nya människor. 

Utdrag ur intervjuv med “HuK”:

“Everybody in pro-gaming has gotten better socially, I think. A lot of people who used to be socially 
awkward, like shy and not very out-going, has been forced to become better in that area. It’s because they 
have to go to these kinds of events [Dreamhack], interact with other pro-gamers, but also the fan-aspect 
like signing autographs.”

En annan spelare svarade tvärtom, att han blivit mindre social p.g.a. av all tid han lägger på att träna i 
spelet. 

Utdrag ur intervju med “Forsen”:

“Ja, man blir ju mindre social i riktiga livet när man lägger ner så mycket tid. Min fritid går ju helt åt 
SC2 (StarCraft II) för att kunna vara med och tävla på denna nivå. Jag jobbar heltid annars så jag har 
ingen annan tid att lägga.“
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Språk

De två svenska professionella spelarna, ”Forsen” och ”Cytoplasm”, uppgav att deras engelska redan var 
bra innan de började spela StarCraft II, men att den förbättrats något,

Utdrag ur intervjun med “Cytoplasm”:

“Jag upplever att den blivit bättre, men jag har alltid varit ganska bra på engelska. Det är att man snackar 
med andra spelare.”

Utdrag ur intervjun med “Forsen”:

“Inte just p.g.a. StarCraft II, men min engelska blev bättre i och med datorspel. Generell skrift har blivit 
bättre.”

Den tredje professionella spelaren som ställde upp på intervjun, HuK, var från Kanada och hade redan 
engelska som modersmål. Han bodde däremot i Korea och upplevde att hans engelska blivit förenklad för 
att enklare göra sig förstådd bland folk som inte kunde engelska så bra.

Utdrag ur intervjuv med “HuK”:

“I speak “Konglish” [Korean/English] with those who doesn’t know English very well, so… you learn to 
speak a very simplified version of English, like: ”Me is hungry, me go eat food now.” I wouldn’t say my 
English has gotten worse but I’ve definitely learnt how to make it more approachable for foreigners.”

Den fjärde person vi intervjuade, en expertkommentator för StarCraft II, ”Mr Bitter”, var amerikan och 
hade därför också engelska som första språk, men upplevde att som kommentator måste han tänka efter 
mer på hur han uttrycker sig, och varför han säger det han säger.

Utdrag ur intervjuv med “Mr. Bitter”:

“Talking about StarCraft really forces you to articulate phrases you normally wouldn’t think about, and 
as a caster you need to really think about ”Ok, I need zerglings and WHY do I need them?” You have to 
give it that extra thought. So yeah, I’ve definitely become better [in English].”
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4.2.2 Reaktionshastighet, APM, Multitasking

APM och Multitasking

I princip upplevde alla vi intervjuade att deras APM blivit högre av StarCraft II, och ansåg att det hörde 
ihop med multitasking. Ju snabbare du blev, desto bättre blev du på att göra flera saker samtidigt. Hela 
spelet, ansåg de, gick ut på att ha en snabb APM och att det är något som sker automatiskt ju mer man 
spelar.

Utdrag ur intervjuv med “HuK”:

Angående APM:
“My fingers has become more dexterus”

Angående multitasking:
“I’ve become better at multi-tasking since I need to do all these kinds of things during the day, doing 
interviews, signing autographs, taking a picture here and there, and also prepare for the game.”

Utdrag ur intervju med “Cytoplasm”: 

“Båda har blivit bättre [multitasking och APM]. Väldigt viktigt att ha bra multitasking i StarCraft II och 
APM är något som blir bättre oavsett om man vill eller inte (skratt)”

Utdrag ur intervju med “Forsen”:

“Har ju lite med APM att göra, när din APM blir bättre kan du multitaska mer.”
 

Reaktionshastighet

När det kommer till reaktionstid upplevde expertkommentatorn ”Mr Bitter” att spelet inte tränar reaktion 
på samma sätt som t ex FPS-spel, utan skulle jämföra StarCraft II mer med schack:

Utdrag ur intervju med “Mr. Bitter”:

“I wouldn’t say SC2 is something that builds your reaction. I would say fighting games and FPS-games 
uses more of that. StarCraft II is more about your tactical thinking, problem-solving, more like chess, you 
have to out-think your opponent.”
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4.2.3 Strategisk och analytisk förmåga

Strategi- och analystänk upplevde de vi intervjuade var centrala element för spelet, och ”Forsen” 
upplevde att ett utvecklat strategitänk även färgade av resten av hans liv utanför spelet. 

Utdrag ur intervju med “Forsen”:

“När man förstår spelet bättre utvecklar man mer strategi, man tänker mer matematiskt och vad som är 
kostnadseffektivt så jag skulle verkligen säga att man blir bättre strategiker även i verkliga livet.” 

”HuK” upplevde att hans tidsplanering och effektivitet ökat p.g.a. hans strategiska och analytiska 
förmågor som utvecklats av spelet.

Utdrag ur intervju med “HuK”:

“Especially when it comes to time-management and efficiency. Since you travel a lot, you don’t have 
much time pracitising and also keep up with family, friends and all the work that involves with being a 
pro-gamer, so I think we’ve all learnt how to become better at that. To spend our time more wisely. 
Getting from point A to point B, understanding a situation more quickly and find a solution to it.” 

Utdrag ur intervju med “Mr Bitter”, angående analytisk förmåga:

“I need to really think about what’s happening, analyze it and always question ”why” they’re doing it. 
Every day is an exercise in analyse.”

37



5. SLUTANFÖRANDE
I vårt slutanförande har vi valt att ha med vår analys av resultaten, diskussion kring denna analys samt slutsatser 

och rekommendationer vi kan dra utifrån detta.

5.1 Analys och diskussion 

Om man tittar till resultaten kan man urskilja att de kompetenser som spelaren upplever att de utvecklas 
inom är:

● Analytisk förmåga
● Strategisk förmåga
● Reaktionshastighet 
● APM (actions-per-minute)
● Social kompetens i spelet

Samtidigt som man kan urskilja att kompetenser de inte upplever någon större skillnad inom är:

● Ledarskapsförmåga 
● Samarbetsförmåga 
● Konflikthantering 
● Social kompetens utanför spelet

En anledning till att spelaren inte uppfattar någon förändring av dessa kompetenser kan vara att StarCraft 
II inte spelas som lagspel i den utsträckning vi först antog. 

De som svarat att de inte upplever någon större förändring i social kompetens utanför spelet har däremot 
angett att deras sociala förmågor påverkats till det bättre genom digitala mötesplatser (forum, 
communities, events etc) som fortfarande rör spelet. Alltså är det inte själva spelet i sig som påverkar 
deras sociala kompetens, utan spelrelaterade saker utanför. Vi har varit otydliga när vi frågade om social 
kompetens i och utanför spelet, då utanför spelet kan ha tolkats olika. Menar man utanför spelet som på 
forum som ändå rör spelet, fast inte är “gameplay”, eller menar man utanför spelet som ute på krogen. 

En annan aspekt kan vara att de inte reflekterat över i hur stor grad de interagerar med andra människor 
och hur detta kan påverka deras sociala kompetenser, positivt eller negativt. Deras spelande kan även vara 
begränsad till en nivå där de inte upplever någon förändring. 
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Utifrån enkäten upplever spelaren att deras strategisk och analytisk förmåga ökar av att spela. 
Anledningen till detta tror vi beror på att en förbättring av dessa kompetenser ger spelaren belöningar: De 
vinner. Därför vill de fortsätta att förbättra just dessa kompetenser. Att stiga i rankingssystemet, från 
nybörjare till en plats i Grand Master-league, tror vi ger en extra “kick” för spelare att hela tiden förbättra 
sig. De börjar långt ner i ligorna och klättrar allt eftersom deras strategiska och analytiska kompetens 
ökar.

Reaktionstid, APM och multitasking är kompetenser många anser att de får automatisk av att spela 
mycket. Likt andra kompetenser som förbättrats sen spelaren började med StarCraft II, tror vi 
huvudskälet att vilja bli bättre på att t ex reagera snabbt, är för att man vinner. Spelet är utformat på ett 
sätt som kräver att man har möjligheten att faktiskt utföra de uppgifter som behövs under en given tid, 
och för att kunna göra detta måste spelaren utöka sin kompetens rent fysiskt. Händerna måste snabbt 
kunna trycka rätt tangenter, klicka precist med muspekaren och allt detta måste gå snabbt. Detta är alltså 
fysiska kompetenser som kroppen måste lära sig, inte bara hjärnan.

5.2 Rekommendationer
Vi vill rekommendera fortsatta studier kring ämnet kompetenser och kompetensutveckling inom 
datorspel. Något som visade sig vara intressant var att många påpekade hur deras självförtroende och 
självkänsla ökat, och detta skulle vara intressant att studera mer. 

Även kompetenser inom andra genrer skulle vara intressant att studera och då inte bara spelarens egna 
uppfattning utan även utföra mer avancerade experiment för att se hur pass mycket vissa kompetenser 
ökar/minskar beroende på vilket spel som spelas. Att ta reda på hur pass effektivt det är att utveckla 
kompetenser inom datorspel till skillnad från andra medier/metoder. 

Idag finns det spel som endast existerar för att lära ut, t ex Bonniers Trafiklexikon som lär ut 
körkortsteori, men vi tänker oss att spelföretag skulle kunna dra nytta av forskning av vilka kompetenser 
som utvecklas inom vissa spel och därmed kunna marknadsföra dem som utvecklande. Vi tror 
datorspelsbranschen kommer utvecklas och datorspel inte enbart kommer att ses som underhållning utan 
så småningom kommer få flera vitala funktioner i samhället.
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5.3 Kritisk granskning av arbetet

5.3.1 Studier inför arbetet

Vår efterforskning kring spelet och framför allt vad majoriteten faktiskt spelade för sorts spel, om de 
spelade med andra mot andra eller endast själva mot en motståndare som visade sig vara fallet, detta 
förändrade vårt utgångsläge eftersom många sociala bitar uteblev.

5.3.2 Metod

Enkät
Vi gjorde vårt formulär alldeles för stort och generellt, och vi funderar på om vi endast borde undersökt 
ett kompetensområde för att få en mer sammanhållen uppsats. Varje fråga hade kunnat formulerats 
tydligare. Istället lämnades mycket utrymme för fri tolkning av varje person som svarade på enkäten, 
vilket kan ha gett missvisande resultat. 

Vi skulle även ha gjort varje fråga obligatorisk så att oseriösa svar skulle minskat. 
Även fler följdfrågor skulle ha gjorts i enkäten för att kunna se sammanhang bättre, som t ex vilken ras 
varje person som svarade på enkäten spelade för att se om detta påverkade resten av svaren. 

Intervju
Intervjuerna kunde ha genomförts bättre. Framförallt skulle vi, under optimala förhållanden, inte ha 
genomfört dem under Dreamhack, där stressen var påfallande bland de vi intervjuade, musiken hög och 
allt påminde mer om ett diskotek än en intervjumiljö. I vårt fall var det dock den enda chansen att få till 
intervjuer med riktigt duktiga spelare. 

Eftersom vi enbart lyckats intervjuat folk som har StarCraft II som sin huvudsakliga inkomstkälla, blir 
dessa resultat svåra att jämföra med resultaten från enkäten, där svaren är allt från nybörjare till proffs. 

5.4.3 Övrigt
Hela uppsatsen grundar sig på spelares subjektiva uppfattning om deras kompetensutveckling, vi kan 
därför bara dra slutsatser från resultat som baseras på åsikter och subjektiva observationer. 
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5.5 Avslutande reflektion
Våra teorier om att spelare upplever att man utvecklar vissa kompetenser genom datorspel visade sig vara 
riktiga. Vi vill även påpeka att endast enstaka svar tydde på en försämrad kompetens, även på frågor som 
datorspel ofta blir anklagade för att försämra (t ex social kompetens och och språk). 

Vi vill även nämna att vi tror det är högst individuellt hur man uppfattar sin utveckling när det kommer 
till nämnda kompetenser. Någon som vi verkligen vill understryka med våra resultat är att vi tror att 
fördelarna överväger nackdelarna, för en stor del utav de som spelar. Däremot har syftet med studien varit 
att utvärdera StarCraft II-spelares egen subjektiva upplevelse av kompetenser som förbättras. Det är värt 
att påpeka att människor ofta kan överskatta sina egna egenskaper när de sysslar med något de gillar och 
att det därför är sannolikt att det kan ha påverkat resultatet, i jämförelse med om studien helt baserats på 
objektiva resultat.

Ett tydlig resultat vi fick var att detta verkligen visade sig vara en sport, eftersom spelarna som svarat inte 
enbart spelade för att fördriva tiden eller ha kul, de ville utvecklas, för att vinna. För att kunna vinna 
behövde de förbättra deras kompetens, genom träning, övning och att hela tiden granska sig själva och 
andra på en detaljnivå. På detta sätt är StarCraft II som E-sport verkligen jämförbart med traditionella 
sporter och vi tror därför e-sporter kommer få mycket större plats i framtiden. 
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