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Abstract 

Purpose 

The purpose of this study was to investigate the effects of physical exercise on different skills 

that affect e-sports performance for e-sportsmen at amateur level in the game Overwatch. This 

is to gain knowledge about how e-sports training could be developed and streamlined. 

Methods 

The study is of the explorative research type since it deals with a topic that haven’t previously 

been broadly investigated. The method used was a quantitative exploratory method. The 

design was an intervention study. 

Results 

The study has not been able to demonstrate that skills affecting e-sports performance have 

changed through physical training. However, it is possible to read that the study participants 

who received the training intervention are more susceptible to and aware of changes in these 

skills compared to the study participants in the control group. 

Conclusions 

The purpose of the study has not been answered because the design was inadequate. However, 

the study may form the basis for further research. A number of important basic assumptions 

have been identified during the work. Based on these lessons a discussion took place, about 

how design deficiencies can be addressed and what is important to consider in future studies 

in the field. 
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Electronic sports, e-sport, exergames, Wii sports, sedentary, physical inactivity, physical 

training, physical activity, enhanced performance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sammanfattning 

Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka vilka effekter fysisk träning har på olika färdigheter 

som påverkar e-sportprestation hos e-sportare på amatörnivå i spelet Overwatch. Detta för att 

få kunskap om hur träning inom e-sport skulle kunna utvecklas och effektiviseras. 

Metod 

Studien är av typen explorativ forskning då den behandlar ett ämne som inte undersökts i 

större utsträckning tidigare. Metoden som tillämpades var en kvantitativ explorativ metod. 

Designen var en interventionsstudie. 

Resultat 

Studien har inte kunnat påvisa att färdigheter som påverkar e-sportprestation har förändrats i 

och med fysisk träning. Däremot går det att avläsa att de studiedeltagare som fick genomgå 

träningsinterventionen är mer mottagliga för och medvetna om förändringar rörande dessa 

färdigheter jämfört med studiedeltagarna i kontrollgruppen. 

Slutsatser 

Syftet med studien har inte kunnat besvaras i och med att designen varit bristfällig. Studien 

kan dock ligga till grund för vidare forskning. Ett antal viktiga grundförutsättningar har 

identifierats under arbetet. Utifrån dessa lärdomar diskuterades hur designbristerna kan 

åtgärdas och vad som är viktigt att tänka på vid framtida studier inom området. 

Nyckelord: 

E-sport, exergames, Wii sport, stillasittande, fysisk inaktivitet, fysisk träning, fysisk aktivitet, 

förbättrad prestation. 
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Introduktion 

Begreppet sport tycks ha vidgats i takt med en växande kultur kring digitalisering. Sport kan i 

dagsläget exempelvis vara exergames och electronic sports (e-sport). Lwin och Malik (2014, 

ss. 136-151) beskriver exergames som TV- och dataspel vilka förutsätter att spelaren aktivt 

rör på sig. Det har genomförts en hel del forskning på just exergames, exempelvis av Lwin 

och Malik (2014, ss. 136-151), Chao, Scherer, Montgomery, Wu och Lucke (2015, ss. 589-

603) och Gibbs, Quennerstedt och Larsson (2016, ss. 237-256). Ett område som har hamnat i 

skymundan är dock e-sport. E-sport, det vill säga tävlande inom dataspel, är en snabbt 

växande industri. Flera svenska skolor erbjuder idag gymnasieutbildningar med inriktning på 

e-sport. Samtidigt presenteras forskning av bland andra Sjöström (1996, ss. 167-170) och 

Ekblom-Bak, Ekblom och Hellénius (2010, ss. 587-588) som påvisar att stillasittande har ökat 

kraftigt under de senaste årtiondena. Ekblom-Bak, Ekblom och Hellénius (2010, ss. 587-588) 

skriver att stillasittande bör definieras som muskulär inaktivitet oberoende av övrig fysisk 

aktivitet. 

Beskrivning av e-sport 

Danielsson (2005, ss. 1-14) förklarar att e-sport är tävlingsbaserat dataspelande som utförs 

online eller på Local Area Network (LAN). Vidare beskriver han att LAN innebär att minst 

två datorer är ihopkopplade till samma nätverk och på så vis har kontakt med varandra utan 

att behöva internetuppkoppling. De största tävlingarna inom e-sport är just LAN-turneringar 

som ofta spelas i fullsatta arenor. Fortsättningsvis skriver han att de allra främsta e-sportarna 

kan tjäna miljonbelopp genom sponsring, kontrakt och prispremier, samt att supportrar följer 

tävlingar, spelare och lag. Şentuna och Kanbur (2016, ss. 42-50) anser att det endast är en 

tidsfråga innan e-sport kommer ses som "vanlig sport", vilket troligtvis skulle leda till 

ytterligare ökat intresse för fenomenet. Detta styrks av Karabuda (2017) som skriver att 

svenska e-sportförbundet skickat in en medlemsansökan till Riksidrottsförbundet (RF). 

Sydsvenskan (2017) skriver att svenska e-sportförbundet trots allt inte valdes in som medlem i 

RF. De förklarar att ett eventuellt medlemskap skjuts upp till tidigast 2019. 

 

Någonting som påvisar att e-sport blir alltmer accepterat och utbrett är att före detta e-

sportproffset, och flerfaldige världsmästaren i spelet Counter-Strike, Emil ”HeatoN” 

Christensen deltog i den senaste säsongen av SVT:s program Mästarnas mästare. Han är en av 

de största e-sportarna i svensk historia och har länge varit en av de främsta rösterna som 
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kämpat för e-sportens erkännande och ett eventuellt medlemskap i RF. I en intervju med 

Sveriges Television (SVT, 2014) berättar ”HeatoN” om vikten av fysisk aktivitet och träning 

för att nå toppen inom e-sport. Han förklarar bland annat att det är viktigt att vara vältränad 

för att orka hålla fokus under matcher och tävlingar, samt för att upprätthålla en god 

reaktionsförmåga. ”HeatoN” nådde dock inga framgångar i Mästarnas mästare där han blev 

den första deltagaren som tvingades lämna tävlingen.  

 

Samtidigt finns det personer som ser risker med e-sport. En av dessa, Persson (2015), skriver 

att dataspelande bidrar till försenad språkutveckling, allvarliga hälsoproblem och risk att 

utveckla spelberoende. Vidare skriver han att konsumtion av energidryck är vanligt bland de 

som spelar och att detta medför ytterligare hälsorisker. Han förklarar att denna grupp 

människor är huvudmålgrupp för energidryckstillverkarna, och att dessa ofta sponsrar e-

sportevenemang.  

 

I och med e-sportens framfart och problematiken rörande stillasittande bör det vara intressant 

att undersöka om spelavbrott i form av fysisk träning har positiva effekter på e-sportares 

prestationer. En sådan upptäckt skulle förutom att höja kvalitén på e-sport även bidra till en 

förbättrad hälsa bland e-sportare. 

 

Beskrivning av Overwatch 

Deltagarna i denna studie är e-sportare på amatörnivå som spelar Overwatch på en personal 

computer (PC). Overwatch är ett lagbaserat online spel av genren first-person shooter (FPS) 

som utvecklats och utgivits av Blizzard Entertainment. Spelet lanserades år 2016 och finns 

tillgängligt till PC, Playstation 4 och Xbox One. FPS är en spelgenre centrerad runt strid i 

förstapersonsperspektiv. I Overwatch tävlar två lag med sex spelare vardera mot varandra. 

Det finns flera olika kartor (banor) vilka kategoriseras under sammanlagt fyra olika 

spelsätt/regelverk. Dessa är assault, escort, control och assault/escort och förklaras nedan. 

 

• Assault: Det attackerande laget kämpar för att ta över två områden från det 

försvarande laget som försöker förhindra detta.  

• Escort: Det attackerande laget eskorterar ett fordon till en leveransplats medan det 

försvarande laget strävar efter att förhindra fordonet att nå sin destination. 
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• Control: Båda lagen kämpar samtidigt för att ta och hålla kontrollen över ett område. 

Det lag som först vinner tre ronder vinner matchen. 

• Assault/escort: Det attackerande laget kämpar för att ta över ett område från det 

försvarande laget för att sedan eskortera ett fordon till en leveransplats medan det 

försvarande laget försöker förhindra detta. 

 

Utöver de ovanstående, vilka är de som tävlingsmatcher spelas i, finns det ytterligare spelsätt. 

Bland dessa finns ”Skirmish” vilket kan förklaras som ett träningsläge där inget lag vinner 

och inställningar kan specificeras utifrån egna önskemål. Spelet går alltså ut på att lyckas med 

olika mål beroende på om man spelar i det attackerande eller försvarande laget. Lagen turas 

om med att attackera och försvara. Vilket lag som vinner matchen beror även på hur långt 

och/eller hur snabbt lagen lyckas genomföra målen. Efter en match ökar eller sänks spelarnas 

skill rating (SR) beroende på om de vann eller förlorade. Desto högre SR en spelare har ju 

bättre rank har denne. Spelarna delas in i 7 olika grupperingar utifrån deras SR, dessa 

presenteras nedan. 

 

• Bronze (SR: 1–1499) 

• Silver (SR: 1500–1999) 

• Gold (SR: 2000–2499) 

• Platinum (SR: 2500–2999) 

• Diamond (SR: 3000–3499) 

• Master (SR: 3500–4000) 

• Grandmaster (SR: 4000–5000) 

 

Bakgrund 

Vi lever i ett samhälle där vi blir mindre fysiskt aktiva och mer stillasittande, vilket bland 

andra Sjöström (1996, ss. 167-70) och Ekblom-Bak (2014, ss. 1-38) belyser. Övervikt och 

fetma är påtagliga samhällsproblem och samtidigt minskar antalet idrottstimmar i de svenska 

skolorna. Exergames som exempelvis Wii sports, det vill säga sportspel som förutsätter fysisk 

rörelse, blir ett allt vanligare hjälpmedel för att få barn och äldre att motionera och röra på sig. 

Lwin och Malik (2014, ss. 136-151) skriver att exergames i kombination med utbildning 

rörande hälsa och hälsorisker hade positiv inverkan på studiedeltagarna, vilka var elever i 

femte klass. Främst påverkades elevernas inställning och attityd till idrottslektionerna. Men 
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deras upplevda beteendekontroll och effektivitet på idrottslektionerna påverkades också 

positivt. Även Chao, Scherer, Montgomery, Wu och Lucke (2015, ss. 589-603) vittnar om att 

exergames kan vara ett positivt verktyg för att öka graden av fysisk aktivitet. Deltagarna i 

deras studie, personer på äldreboenden, visade signifikant förbättring i balans, rörlighet och 

minskad depression. Detta efter att de spelat Wii Fit under en fyra veckors period.  

En studie av Gibbs, Quennerstedt och Larsson (2016, ss. 237-256) handlar om exergames som 

ett verktyg för att undervisa dans på idrottslektioner i skolan. De förklarar att det kan vara 

svårt för lärare och elever att mötas på ett gemensamt plan på grund av att deras kulturella arv 

ser olika ut. Vidare presenterar de ett exempel där en elev berättade att undervisningen med 

hjälp av exergames är mer ”på riktigt” än när deras lärare stod framför klassen. 

Ekblom-Bak, Ekblom och Hellénius (2010, ss. 587-588) skriver att stillasittande och 

muskulär inaktivitet ökar risken att drabbas av flertalet av de stora folksjukdomarna som 

övervikt eller fetma. Övervikt och fetma kan i sin tur leda till bland annat sömnproblem eller 

sömnapné. De förklarar även att individer som tar flera avbrott i sitt stillasittande befinner sig 

i en lägre riskzon än de som sitter längre stunder med färre avbrott. Bompa och Haff (2009, s. 

108) förklarar att sömn är viktigt för att hålla sig alert och klara av att prestera. 

E-sportare sitter ofta stilla framför datorn i timmar och tränar. Utifrån vad Ekblom-Bak, 

Ekblom och Hellénius (2010, ss. 587-588) presenterar rörande stillasittande riskerar alltså 

fysiskt inaktiva personer att få sin sömn förändrad till det negativa, vilket i sin tur skulle 

försämra såväl deras reaktionsförmåga som koncentrationsförmåga. Samtidigt bidrar 

stillasittandet till en generell ökad risk för sjukdomar. Kaplan (2016, ss. 280-281) skriver att 

flera studier påvisar att god fysisk form även bidrar till god mental form, vilket är centralt 

inom e-sport. Utifrån denna vetskap bör det vara angeläget för e-sportare att hålla sig i god 

fysisk form genom träning och därmed även kunna prestera bättre när de spelar. 

 

Det behövs dock mer forskning på området e-sport. I och med e-sportens framfart och 

problematiken rörande stillasittande bör det vara intressant att undersöka fysisk träning och 

dess effekter på e-sportares prestationer.  
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Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka vilka effekter fysisk träning har på olika färdigheter 

som påverkar e-sportprestation hos e-sportare på amatörnivå i spelet Overwatch. Detta för att 

få kunskap om hur träning inom e-sport skulle kunna utvecklas och effektiviseras. 

Frågeställningar 

• Leder fysisk träning till förbättrad reaktionsförmåga, koncentrationsförmåga och 

träffsäkerhet för e-sportprestation? 

• Går det att se skillnader mellan hur e-sportare som utövar fysisk träning upplever sin 

reaktionsförmåga, koncentrationsförmåga och träffsäkerhet gentemot e-sportare som 

inte utövar fysisk träning? 

• Går det att se skillnader mellan hur e-sportare som utövar fysisk träning upplever 

sömn, kost och stress gentemot e-sportare som inte utövar fysisk träning? 

Metod 

Studien är av typen explorativ forskning vilket Hassmén och Hassmén (2008, s. 32) förklarar 

har som syfte att öka kunskapen om något som inte undersökts i större utsträckning tidigare. 

Metoden som tillämpades för att undersöka detta var en kvantitativ explorativ metod. 

Designen var en interventionsstudie. Interventionen innebar att hälften av studiedeltagarna 

ingick i en träningsgrupp medan den andra hälften av studiedeltagarna ingick i en 

kontrollgrupp. Hassmén och Hassmén (2008, s. 209) skriver att i princip allt som kan variera 

även kan utgöra en oberoende variabel. Vidare beskriver de att manipulation av oberoende 

variabler tillämpas i äkta experiment. Exempel på oberoende variabler i denna studie är 

träningsmängden som tillämpades, studiedeltagarnas vikt och rank. Deltagarnas 

grupptillhörighet randomiserades inte på grund av att endast tre stycken av studiedeltagarna 

bodde i samma stad som författaren, vilket även var den person som ledde träningspassen. 

Hassmén och Hassmén (2008, s. 209) förklarar att randomisering är viktigt för att minska de 

oberoende variablernas inverkan på experimentet. Träningsgruppen fick under en 

fyraveckorsperiod genomföra tre stycken entimmes pass med fysisk träning per vecka (Bilaga 

7). Kontrollgruppen fick under fyraveckorsperioden inte ägna sig åt fysisk träning, detta 

kontrollerades genom att deltagarna i kontrollgruppen tillfrågades en gång per vecka om de 

ägnat sig åt fysisk träning. Alla studiedeltagare fick under studiens gång fylla i ett 

registreringsdokument (Bilaga 3). I dokumentet skattade studiedeltagarna varje dag sin sömn, 
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kost, och stressnivå. Detta genomfördes för att se om skillnader i resultat av reaktion-, 

koncentration- och siktestest kunde bero på att studiedeltagarna hade skattat sömn, kost och 

stress högt vid ett tillfälle och lågt vid det andra. Det användes även för att jämföra dessa 

skattningar mellan träningsgruppen och kontrollgruppen för att på så vis undersöka om 

interventionen ledde till mer önskvärda nivåer av sömn, kost och stress. De fick även innan 

och efter fyraveckorsperioden genomföra tre stycken tester som beskrivs under rubriken 

”Datainsamling/Genomförande”. Resultaten innan och efter fyraveckorsperioden jämfördes 

för respektive studiedeltagare för att se eventuella individuella skillnader. Resultaten för hela 

träningsgruppen och kontrollgruppen jämfördes även för att undersöka om skillnader uppstått 

mellan grupperna i och med interventionen. Efter det andra testtillfället fick studiedeltagarna 

även svara på en enkät (Bilaga 8) om huruvida de upplevde någon skillnad rörande reaktion, 

koncentration och träffsäkerhet efter interventionsperioden gentemot innan. 

Urval 

Trost och Hultåker (2016, s. 25) förklarar population som den del av befolkningen man har i 

åtanke för sin studie. Populationen för denna studie är manliga högerhänta e-sportare, mer 

specifikt i spelet Overwatch. Studiedeltagarna var sex stycken manliga e-sportare på 

amatörnivå i åldrarna 26 till 30 år med en medelålder på 27,8 år. Studiedeltagarna är vänner 

till författaren och valdes utifrån ett bekvämlighetsurval. Trost och Hultåker (2016, s. 31) 

förklarar bekvämlighetsurval som att ”man tager vad man taga kan”. De beskriver att detta 

bland annat kan vara att en universitetslärare delar ut formulär till sina studenter, att man 

sprider formulär som inlägg i tidningar eller tidskrifter eller helt enkelt lägger ut formulär lite 

varstans. Gratton och Jones (2010, s. 113) skriver att bekvämlighetsurval bl.a. kan bero på var 

respondenterna bor och hur tillgängliga de kan tänkas vara. Vidare skriver de att 

bekvämlighetsurval bör försöka undvikas och om det används ska frågeställaren vara 

medveten om begränsningarna urvalet medför. Bekvämlighetsurval tillämpades i denna studie 

på grunderna att den genomförs under en relativt pressad tidsram samt att författaren själv 

ledde träningspassen vilket ställde krav på var studiedeltagarna bodde. 
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Datainsamling/Genomförande 

Insamlandet av data skedde genom tre tester. Ett reaktionstest, ett koncentrationstest och ett 

siktestest. Studiedeltagarna fick genomföra ett pilottest per test innan det riktiga testet 

genomfördes och registrerades. Detta för att studiedeltagarna skulle få förståelse för testerna 

och hur utförandet av dessa gick till. I och med detta gavs de även möjlighet att ställa frågor 

till testledaren om de uppfattade någonting som otydligt innan registreringen påbörjades. Alla 

tester utfördes hemma hos respektive studiedeltagare, vid den plats och med den utrustning de 

vanligtvis spelar dator med. Detta för att skapa så tävlingslika förutsättningar och miljö som 

möjligt för studiedeltagarna och på så vis stärka validiteten. Hassmén och Hassmén (2008, s. 

136) förklarar att validitet kan översättas till sanning, trohet, giltighet och styrka. Vidare 

förklarar de att validitet generellt handlar om i vilken utsträckning utförda observationer 

speglar de fenomen eller variabler som är relevant för studien. Testerna genomfördes vid två 

tillfällen. Det första innan interventionsgruppen påbörjade sin träning och det andra tillfället 

fyra veckor senare, två dagar efter det sista träningspasset. Vid reaktionstestet och 

koncentrationstestet användes Windows fjärrskrivbord. Det är ett mjukvaruprogram utvecklat 

av Microsoft som följer med i deras operativsystem och tillåter användare att koppla upp sig 

mot en annan dator och se vad som sker på den skärmen. Detta tillät testledaren att se vad som 

skedde på testdeltagarnas datorskärm vilket medförde att jag kunde kontrollera så att de fyllde 

i koncentrationstestet i kronologisk ordning. 

Reaktionstestet (Bilaga 4), ”Reaction Time” utvecklat av Human Benchmark, gick ut på att så 

snabbt som möjligt vänsterklicka med musen en gång när bakgrunden växlade från rött till 

grönt. Programvaran registrerade testpersonens reaktionstid. Detta upprepades 5 gånger vilket 

sedan gav ett snittvärde från de 5 försöken. Snittvärdet räknades automatiskt ut av 

programvaran och presenterades mätt i millisekunder (ms). 

Koncentrationstestet (Bilaga 5) gick ut på att så snabbt som möjligt hitta alla siffror från 00 

till 99 i kronologisk ordning. En bildfil skickades till studiedeltagarna som de sedan fick 

öppna med ”ms paint” vilket är ett ritprogram utvecklat av Microsoft och ingår i deras 

operativsystem. Därefter skulle de med hjälp av penselverktyget rödmarkera varje 

nummerruta i kronologisk ordning, från 00 upp till 99, så snart de hittade den. Under tiden tog 

testledaren tid med hjälp av ett tidtagarur. Vid det andra tillfället var uppgiften istället att hitta 

alla nummer bakvänt, från 99 ner till 00. Detta tillämpades för att försöka minska risken att 

studiedeltagarna skulle minnas var i bilden de olika numren var placerade. Vid båda 
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testtillfällena observerades att studiedeltagarna hittade numren i rätt ordning med hjälp av 

Windows fjärrskrivbord. 

Siktestestet (Bilaga 9) genomfördes i spelet Overwatch vilket även är det spel 

studiedeltagarna huvudsakligen ägnar sig åt. Spelet har ett system som automatiskt registrerar 

och visar statistik, däribland hur god träffsäkerhet spelaren har vilket visas procentuellt. Även 

hur många kritiska träffar spelaren lyckas med. Kritiska träffar är skott som träffar motspelare 

i huvudet vilka orsakar mer skada än skott som träffar resterande delar av kroppen. Det är 

därmed högst önskvärt att lyckas med kritiska träffar, men det är även svårare i och med att 

träffytan på huvudet är betydligt mindre än resterande kroppen. 

Siktestestet (Bilaga 9) tog 5 minuter och genomfördes på kartan Hollywood. Tidtagandet 

skedde manuellt med hjälp av tidtagarur. Spelläget var skirmish, det vill säga träningsläge, 

med målet att procentuellt sett få så många träffar som möjligt och samtidigt lyckas med så 

många kritiska träffar som möjligt. Studiedeltagarna spelade ensamma som karaktären 

McCree mot 6st Ana botar med svårighetsgrad ”easy”. Botarna är datorkontrollerade och 

användes i detta fall som studiedeltagarnas motspelare. Testledaren skapade en spellobby med 

inställningar enligt Bilaga 9 och satt med i spelet som observatör vilket tillät kontroll av att 

reglerna följdes. 

Även spelarnas rank i spelet noterades för att se om det fanns ett samband mellan högre rank 

och procentuell träffsäkerhet, antal kritiska träffar, reaktionsförmåga och 

koncentrationsförmåga. Samt för att se om det gick att se skillnader i rank mellan grupperna 

efter interventionsperioden. 

Utöver testerna skattade studiedeltagarna dagligen sömn, kost, och stressnivå i ett 

registreringsdokument (Bilaga 3). De fyllde även efter interventionsperioden i en enkät 

(Bilaga 8) om de upplevde några skillnader i sin egen förmåga till reaktion, koncentration och 

träffsäkerhet gentemot tidigare. Både registreringsdokumentet och enkäten skickades ut och 

mottogs via e-post. 

Analys av data 

Vid analys av data användes Microsoft Excel 2016. Resultat från de tre testerna 

sammanställdes och presenterades med hjälp av figurer. Svaren från registreringsdokumentet 

sammanställdes och medelvärdet från de två grupperna räknades ut och redovisades i 

figurform. Utöver detta presenterades enkätsvaren i form av citat. 
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Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2011, s. 10) förklarar att forskningsetiska överväganden i hög grad handlar 

om att hitta en balans mellan olika intressen och att dessa ska vara legitima. Hassmén och 

Hassmén (2008, s. 390) skriver att de forskningsetiska övervägandena kan kategoriseras som 

fyra olika krav. Vidare beskriver de att syftet med kraven är att säkerställa studiedeltagarnas 

trygghet under och efter studiens gång. De fyra kraven listas nedan. 

• Informationskravet: Studiedeltagarna ska informeras om forskningens syfte 

(Hassmén & Hassmén, 2008, s. 390).  

 

• Samtyckeskravet: Studiedeltagarna ska informeras om att deltagandet i studien är 

frivilligt och att de har rätt att avsluta sitt deltagande när som helst under studiens gång 

utan förklaring och följder (Hassmén & Hassmén, 2008, s. 390). 

 

• Konfidentialitetskravet: Studiedeltagarnas ska behandlas utifrån största möjliga 

konfidentialitet. Deras personuppgifter ska hanteras och förvaras på så vis att ingen 

förutom forskaren/författaren kan ta del av informationen (Hassmén & Hassmén, 

2008, s. 390). 

 

• Nyttjandekravet: De uppgifter som samlats in från enskilda personer kommer endast 

användas för forskningsändamål (Hassmén & Hassmén, 2008, s. 390). 

Alla krav togs i beaktning vid detta arbete och information rörande detta tilldelades 

studiedeltagarna genom informationsbrev (Bilaga 1 och 2). 

Utöver dessa krav ska även Forskningsetiska nämnden (FEN) tas i beaktning när 

uppsatsarbeten som involverar människor skrivs på Högskolan Dalarna. Författaren av 

uppsatsarbetet kan med hjälp av FEN:s blankett för etisk egengransking (Bilaga 6) undersöka 

om arbetet behöver etikgranskas av FEN genom att svara på sju frågor. Inför detta arbete 

kryssades svarsalternativ ”Nej” på alla frågor utom fråga 4 i blanketten. Fråga 4, som löd 

”Kan undersökningen påverka forskningspersonerna fysiskt eller psykiskt (t.ex. väcka 

traumatiska minnen till liv)? ”, kryssades tveksamt. Detta resulterade i att författaren och 

dennes handledare kontaktade FEN via telefon för att diskutera frågan och huruvida arbetet 

behövde etikgranskas. Samtalet resulterade i att båda parter var överens om att författaren i 

och med sina studier på idrottstränarprogrammet besitter kompetens att designa och leda 
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träningspass för den ämnade målgruppen. Detta i kombination med att studiedeltagarna är 

myndiga och att de fyra kraven tagits i beaktning och presenterats för dem resulterade i att 

arbetet inte behövde genomgå etikprövning vid FEN.  

Värt att notera är att det även kan ses som ett etiskt dilemma att be kontrollgruppens deltagare 

att avstå från fysisk träning under fyra veckor då detta skulle kunna påverka deltagarnas 

fysiska och psykiska mående. Däremot var författaren, i och med deras vänskap, medveten 

om att studiedeltagarna inte ägnade sig åt fysisk träning. Studiedeltagarna var även medvetna 

om att de kunde avbryta sitt deltagande i studien när som helst utan några som helst följder i 

och med informationsbrevet (Bilaga 2). Hade någon av kontrollgruppens deltagare upplevt att 

det uppstod problem av att avstå fysisk träning hade de därmed även rätten och möjligheten 

att avbryta deltagandet. 
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Resultat 

Studiedeltagarna från träningsgruppen kommer hädanefter benämnas som T1-T3, och de från 

kontrollgruppen K1-K3. 

Testresultat 

Nedan redovisas resultaten från de tre testerna. Vid reaktionstest och koncentrationstest 

redovisas båda gruppernas resultat från de två testtillfällena i samma figur medan siktestestet 

redovisas i två figurer då detta innefattar mer data. 

Reaktionstest 

 

  

Figur 1. Studiedeltagarnas medelvärden och standardavvikelser från deras 5 försök av 

reaktion vid testtillfälle 1 och 2. 

I figuren ovan syns att T3 var den enda från träningsgruppen som förbättrat sin reaktionstid. 

T3 var även den som hade jämnast resultat vid tillfällena med ett snitt på 219ms första gången 

och 218ms andra gången. Han hade även väldigt låga standardavvikelser. T1 och T2 hade vid 

det andra testtillfället 11ms sämre medelvärde i reaktionstid än vid det första testtillfället. I 

kontrollgruppen förbättrade både K1 och K2 sin reaktionstid vid det andra försöket. K2 hade 

vid det första tillfället längst medelvärde i reaktionstid med sina 269ms. Han var även den 

studiedeltagare som förbättrade sin tid mest. En medelvärdesförbättring med 27ms betydde att 

K2 vid det andra tillfället fick ett medelvärde på 242ms. K2 är den studiedeltagare som hade 
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störst standardavvikelse vid det första testtillfället vilket tyder på att han hade några 

långsamma resultat vilket även försämrade medelvärdet. K3 hade istället den sämsta 

förändringen i reaktionstid då han vid det första tillfället hade ett medelvärde på 223ms och 

vid det andra tillfället 237ms, vilket alltså är en försämring med 14ms.  

Koncentrationstest 

 

 

Figur 2. Resultat från koncentrationstest 1 och 2. 

Gällande koncentrationstestet förbättrade två stycken från varje grupp sitt resultat vid det 

andra tillfället gentemot det första. Bäst förbättring hade T2 som sänkte sin tid med 1 minut 

och 6 sekunder. 
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Siktestest 

 

 

Figur 3. Resultat från siktestest 1 (innan interventionen). 

 

Figur 4. Resultat från siktestest 2 (efter interventionen). 

T1, T3, K2 och K3 förbättrade sina resultat både i träffsäkerhet och kritiska träffar vid det 

andra testtillfället. T2 hade 6% sämre träffsäkerhet vid det andra tillfället, men ökade antalet 

kritiska träffar med 5. K1 hade högst träffsäkerhet av alla studiedeltagare vid båda tillfällena, 

men hade lägst antal kritiska träffar med 8 både vid första och andra testet. 
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Enkät 

Alla studiedeltagare i träningsgruppen upplevde någon form av skillnad av färdigheterna efter 

jämfört med före interventionsperioden. T1 svarar ”förbättrats, det känns som jag träffar 

huvudet oftare” på frågan om träffsäkerhet, men upplever inte någon skillnad av reaktion- 

eller koncentrationsförmåga. T2 upplever att hans koncentrationsförmåga har förbättrats och 

att hans träffsäkerhet försämrats, medan reaktionsförmågan upplevs likvärdig. T3 upplever en 

förbättring både rörande reaktionsförmåga och träffsäkerhet. Han svarar ”förbättrats, har 

märkt att mina sömnmönster har blivit mer regelbundna i och med träning” rörande 

reaktionsförmåga och ”förbättrats, hinner reagera och parera snabbare än förut” om 

träffsäkerhet, men upplever att koncentrationsförmågan är oförändrad.  

Två av tre studiedeltagare från kontrollgruppen upplevde ingen skillnad av vare sig 

reaktionsförmåga, koncentrationsförmåga eller träffsäkerhet efter fyraveckorsperioden 

gentemot innan. På frågan om huruvida studiedeltagarna upplevde skillnad rörande 

träffsäkerhet svarar K2 ”känns som det blivit bättre”. Det var även den enda färdigheten som 

K2 upplevde någon skillnad av. 

Registreringsdokument 

 

 
Figur 5. Data från registreringsdokument (alla dagar under fyraveckorsperioden). 

Medelvärdet för sömn var identiskt för grupperna. Kontrollgruppen hade ett högre 

medelvärde rörande kost medan träningsgruppen generellt var något mindre stressade. 
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Rank 

 

Tabell 1. Studiedeltagarnas rank (SR) i Overwatch. 

Studiedeltagare Före Efter Skillnad 

T1 3683 3465 -218 

T2 3454 3580 +126 

T3 2845 2933 +88 

K1 2989 3170 +181 

K2 

K3 

2818 

2504 

2809 

2394 

-9 

-110 

 

Två av tre studiedeltagare ur interventionsgruppen hade ökat i SR efter fyra veckor. Ur 

kontrollgruppen hade istället SR sjunkit för två av tre deltagare. T1 var den vars rank hade 

mest negativ förändring. Hans SR hade sjunkit med 218. K1 hade den bästa ökningen med 

181 SR. 

Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka vilka effekter fysisk träning har på olika färdigheter som 

påverkar e-sportprestation hos e-sportare på amatörnivå i spelet Overwatch. Detta för att få 

kunskap om hur träning inom e-sport skulle kunna utvecklas och effektiviseras. Studien har 

inte konkret kunna påvisa att fysisk träning leder till förbättrad reaktionsförmåga, 

koncentrationsförmåga eller träffsäkerhet för e-sportprestation. Det verkar dock som att flera 

av testresultaten påverkats av studiedeltagarnas dagsform och att reaktionstestet var det test 

som påverkades mest av detta. 

Exempelvis skattade T1 vid det första tillfället 4 på sömn och kost samtidigt som stressnivå 

skattades som 2. Vid det andra testtillfället skattade han istället sömn och kost med det låga 

värdet 2 och stressnivå skattades högt med 4. T1 hade sämre resultat på både reaktionstestet 

och koncentrationstestet vid det andra testtillfället då dagsformen skattades sämre. Det skulle 

kunna vara så att T1 var fysiskt och/eller mentalt utmattad på grund av att 

träningsinterventionen var för krävande. Samtidigt förbättrade K2 sitt reaktionssnitt avsevärt 
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vid det andra tillfället, vilket skulle kunna bero på att han sovit bättre samtidigt som han var 

något mindre stressad. Inlärningen av testerna skulle också kunna vara en faktor för K2’s 

förbättrade resultat. 

K3 skattade sömn och stress betydligt sämre vid det andra testtillfället gentemot det första, 

medan kosten skattades likvärdig. Detta speglade även resultatet från reaktionstestet som 

försämrades andra gången. Däremot förbättrade han sitt resultat i koncentratonstestet trots de 

sämre skattningarna. Detta tyder på att en god dagsform, framförallt genom god sömn, är 

viktigt för att upprätthålla en god reaktionsförmåga kopplat till e-sportprestation. Om vi sedan 

kopplar detta till enkäten om hur studiedeltagarna upplevde förändringar rörande sina 

färdigheter kan vi diskutera frågan på ett djupare plan.  

Träningsgruppen upplevde betydligt fler förändringar av färdigheterna än vad kontrollgruppen 

gjorde. K2 var den enda ur kontrollgruppen som upplevde någon skillnad av färdigheterna. 

Han upplevde en förbättring av träffsäkerhet. Ur träningsgruppen upplevde T1 att 

träffsäkerheten förbättrats medan T2 upplevde denna färdighet försämrad och istället 

upplevde en förbättring rörande koncentrationsförmåga. T3 upplevde en förbättring i 

träffsäkerhet och svarade ”förbättrats, har märkt att mina sömnmönster har blivit mer 

regelbundna i och med träning” rörande reaktionsförmåga, trots att hans snitt endast förbättras 

med 1ms.  

Det verkar som att studiedeltagarna ur träningsgruppen är mer medvetna om och mottagliga 

för förändring jämfört med kontrollgruppen. I och med att sömn verkar ha en positiv inverkan 

på testresultatet och de studiedeltagare som genomgått träningsprogrammet i högre 

utsträckning upplever att deras prestationer förbättrats verkar det trots allt som att e-

sportprestation kan påverkas positivt av fysisk träning. Som Bompa och Haff (2009, s. 108) 

förklarar är sömnen viktig för att hålla sig alert, vilket är centralt för reaktionsförmåga, 

koncentrationsförmåga samt träffsäkerhet. Även det Ekblom-Bak, Ekblom och Hellénius 

(2010, ss. 587-588) skriver angående att stillasittande och muskulär inaktivitet ökar risken att 

drabbas av övervikt eller fetma, vilket i sin tur kan leda till bland annat sömnproblem eller 

sömnapné indikerar att fysisk träning bör vara viktigt för e-sportare då sömnen tycks påverkas 

stort av detta. 

Vid siktestestet förbättrade T1, T3, K2 och K3 både träffsäkerhet och kritiska träffar vid det 

andra testtillfället. T2 upplevde att hans träffsäkerhet försämrats efter fyraveckorsperioden 

och hade visserligen 6 procent sämre träffsäkerhet vid det andra tillfället. Däremot ökade han 
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antalet kritiska träffar med 5 vilket gör att det går att argumentera för att T2 egentligen 

upprätthåller en likvärdig eller bättre träffsäkerhet gentemot tidigare. 

K1 hade högst träffsäkerhet av alla studiedeltagare vid båda tillfällena, men hade lägst antal 

kritiska träffar med 8 både vid första och andra testet. Detta å andra sidan tyder istället på att 

K1 inte har lika god träffsäkerhet som det verkar vid första anblicken. Det verkar även som att 

siktestestet, i och med att alla studiedeltagare förbättrade sina resultat vid det andra 

testtillfället, hade en väsentlig inlärningskurva och att det därmed var lättare att prestera bra 

vid det andra testtillfället. Det hade därför varit önskvärt att studiedeltagarna tillåtits 

genomföra flera pilottest innan det registrerande testet genomfördes. Det verkar heller inte 

som att det går att se ett samband mellan spelarnas rank och deras testresultat då K3 som hade 

lägst rank vid båda testtillfällena hade näst bäst testresultat efter T1 som hade högst rank vid 

det första tillfället och näst högst rank vid det andra tillfället. 

Analysen av registreringsdokumentet visar att det inte går att se några direkta skillnader på 

hur e-sportare som utövar fysisk träning upplever sin sömn, kost och stress gentemot e-

sportare som inte utövar fysisk träning.  

T3 var sjuk tre dagar under andra träningsveckan och missade därmed två träningspass. Detta 

påverkar studien negativt på grund av att den innefattar så pass få studiedeltagare, vilket gör 

att en ganska stor del av träningsinterventionen fallit bort. Detta bortfall och det faktum att 

träningsgruppen verkar vara mer medvetna om förändring av de färdigheter som testats i 

denna studie gör att det vore intressant att ytterligare undersöka ämnet. Det vore då önskvärt 

att ha ett högre antal studiedeltagare så eventuella träningsbortfall i och med avhopp, 

sjukdomar eller dylikt inte omfattar en så stor procentuell del som det gjorde i detta fallet. Det 

hade även varit bra att låta studiedeltagarna genomföra fler pilottest för att minska 

testinlärningens påverkan av deras resultat. 

Studierna angående exergames (Lwin & Malik 2014; Chao, Scherer, Montgomery, Wu & 

Lucke 2015; Gibbs, Quennerstedt & Larsson 2016) presenterade bland annat positiva effekter 

rörande inställning, attityd, upplevd beteendekontroll och effektivitet, samt förbättrad 

rörlighet och minskad nedstämdhet. Denna studie ämnar dock inte undersöka huruvida 

exergames påverkar e-sportprestation till det positiva, utan fysisk träning i allmänhet. 

Däremot användes exergames i dessa studier som ett verktyg för att göra fysisk träning mer 

attraktiv för specifika målgrupper. Genom att påvisa vilka effekter fysisk träning har på e-
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sportprestation skulle det här och liknande arbeten kunna användas för att göra fysisk träning 

mer attraktivt för e-sportare.    

Ser vi på fysisk träning inom e-sport på samma vis som Gibbs, Quennerstedt och Larsson 

(2016, ss. 237-256) förklarar elevers koppling till deras lärare så är vi nog på rätt spår. Många 

e-sportare kanske inte har ett kulturellt arv gällande fysisk träning. De lägger oerhört mycket 

tid och energi på e-sportspecifik träning för att utvecklas och bli bättre. Skulle det däremot 

finnas forskning som påvisar att fysisk träning leder till förbättrad e-sportprestation så är 

chansen större att fler e-sportare skulle ta sig tid för detta. Personer som Emil ”HeatoN” 

Christensen är oerhört viktiga för att lyckas skapa en kultur inom e-sporten gällande fysisk 

träning. Å ena sidan för att han är insatt i e-sport och har nått mängder av framgångar. Å 

andra sidan för att han var aktuell i senaste säsongen av Mästarnas mästare, ett program som 

kommer nå ut till betydligt fler än bara e-sportintresserade. Detta kommer säkerligen leda till 

att det slås hål på fördomar rörande e-sport. Den rådande e-sportdebatten bedrivs till viss del 

av personer som inte själva är eller har varit e-sportare och inte heller är direkt insatta i ämnet. 

Även detta bör påverkas av ”HeatoNs” deltagande i Mästarnas mästare då personer får mer 

kunskap om ämnet. Däremot behöver detta kompletteras med hjälp av forskning som kan 

bidra till att fylla den nuvarande kunskapsluckan och utbilda allmänheten. 

Det finns mycket som talar för att e-sportare skulle gynnas av fysisk träning. Bland annat 

leder en förbättrad fysik ofta till bättrade sömnvanor vilket påverkar reaktions- och 

koncentrationsförmågan positivt. Samtidigt minskar risken för skador och sjukdomar vilket 

indirekt också skulle vara positivt för den faktiska spelträningen då kvalitén på träningen 

sjunker i och med sjukdom och skada. Utöver positiva effekter på enskilda individers e-

sportprestation skulle samhället i stort sannolikt gynnas i och med att den allmänna hälsan 

skulle bättras genom att en stor grupp människor skulle minska sitt stillasittande. Det skulle 

även kunna tänkas ge ringar på vattnet i form av att personer som ser upp till e-sportproffs 

inspireras när de inser vikten av fysisk träning. För att detta ska ske i Sverige krävs dock att 

någon tar första steget i arbetet med att utveckla e-sport som ett seriöst forskningsområde. 
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Metoddiskussion 

Den främsta orsaken till varför det är svårt att dra några säkra slutsatser är studiens design 

som hade ett antal brister. Det fanns inte någon kontroll rörande ovidkommande variabler som 

temperatur eller tid på dygnet vid testtillfällena vilket gör att reliabiliteten sjunker då det blir 

svårt att återskapa testtillfällena. Hassmén och Hassmén (2008, ss. 122-125) förklarar att 

reliabilitet handlar om upprepbarhet och att om två observationer sker tätt efter varandra ska 

resultatet vara detsamma, om ingenting har förändrats. Eftersom de ovidkommande 

variablerna inte beaktades vid de två testtillfällena går det inte att utesluta att resultaten 

påverkades av yttre faktorer. Kan det varit extremt varmt vid det ena testtillfället? Kan tiden 

på dygnet vid det två tillfällena varierat så pass mycket att studiedeltagarna var vana att 

spendera tid vid datorn vid tidpunkten för ett tillfälle men inte det andra? Detta skulle kunna 

påverka hur bra studiedeltagarna presterade vid de två testtillfällena. 

Författarens motivering till utformningen av träningsprogrammet (Bilaga 7) baseras på den 

stillasittande livsstil e-sport ofta innebär. Styrkeövningarna ämnade huvudsakligen förbättra 

träningsgruppdeltagarnas rygg- och bålstyrka för att motverka stillasittandets negativa 

påverkan på just rygg- och bålstyrka. Utöver detta tillämpades 45 minuter jogg i måttlig 

hastighet för att studiedeltagarnas aeroba uthållighetsförmåga. Bompa och Haff (2009, ss. 

142-143) skriver att aerob uthållighetsförmåga bland annat bidrar till förbättrad 

syreupptagningsförmåga och näringstillförsel samtidigt som hjärtfrekvens, vilopuls och 

andningsfrekvens sänks. Vidare beskriver de att dessa anpassningar påverkas av 

arbetsbelastning och framförallt träningsvolym. Författaren ansåg detta som högst önskvärt 

för e-sportare att förbättra och bestämde därför att genomföra tre entimmes pass per vecka 

under interventionsperioden. Förhoppningen med detta var att det skulle vara en tillräcklig 

träningsmängd för att skapa fysiologiska skillnader mellan grupperna på den relativt korta tid 

interventionen pågick. 

Urvalet var ett annat problem då studien endast innehöll högerhänta e-sportande män i sena 

20-årsåldern på amatörnivå vilket gör att det inte går att uttala sig om vare sig kvinnliga, 

vänsterhänta, unga eller professionella e-sportare utifrån denna studie. 

Ytterligare problematik var att studien baserades på subjektiva skattningar. Studiedeltagarna 

skulle kunna tänkas ha helt olika uppfattning om vad som kännetecknar god sömn och kost, 

samt vad stress innebär. Några av studiedeltagarna skulle exempelvis kunna ha uppfattningen 

att god sömn beror på antalet sömntimmar medan andra har uppfattningen att ”powernaps” 
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eller djupsömn är viktigare faktorer. När det gäller kosten kanske vissa anser att det viktiga är 

att dela upp det dagliga intaget på flera mål mat medan några anser att frukt och grönsaker är 

viktigt. 

I och med att studiedeltagarna kan ha så pass olika uppfattningar om detta blir skattningarna 

intetsägande och resultaten från dessa går inte att lita på. Utöver skattningarna rörande sömn, 

kost och stressnivå fick studiedeltagarna svara på en enkät som behandlade upplevd 

förändring i reaktion, koncentration och träffsäkerhet (Bilaga 8). Trost och Hultåker (2016, ss. 

79-80) förklarar att nackdelen med denna typ av enkät är att det kan vara svårt för 

studiedeltagarna att minnas tillbaka i tiden. Med tanke på detta skulle även studiedeltagarnas 

enkätsvar kunna vara snedvridna. Det kan helt enkelt varit för svårt för dem att komma ihåg 

hur deras reaktionsförmåga, koncentrationsförmåga och träffsäkerhet var innan 

fyraveckorsperioden gentemot efter den samma och att deras uppfattningar om förändring i 

dessa förmågor inte överensstämmer med verkligheten. 

Gällande testerna uppkom ytterligare problematik. Testerna, och hur de utfördes, valdes av 

författaren med förhoppningen att de skulle mäta färdigheterna reaktionsförmåga, 

koncentrationsförmåga och träffsäkerhet samtidigt som de skulle vara anpassningsbara på e-

sport och e-sportares tränings och tävlingsmiljö. Med det menas alltså den plats 

studiedeltagarna spelar vid i det egna hemmet, med deras egna utrustning. 

För att möjliggöra detta användes Windows fjärrskrivbord så att testledaren kunde se vad som 

hände på studiedeltagarnas datorskärm utan att behöva vara på plats i deras hem. Däremot 

kunde testledaren utifrån detta inte vara säker på att det faktiskt var studiedeltagarna som 

genomförde testerna, vilket hade undvikits om testledaren varit på plats fysiskt. Ett alternativ 

till detta hade varit att låta studiedeltagarna använda webkamera när de genomförde testerna 

för att säkerställa att det var de som satt vid datorn under utförandet. 

I och med att testerna i studien inte var standardiserade kan validiteten för dessa ifrågasättas. 

Hassmén och Hassmén (2008, s. 136) förklarar att validitet generellt handlar om i vilken 

utsträckning utförda observationer speglar de fenomen eller variabler som är relevant för 

studien. Frågan blir då om dessa tester är rätt verktyg för att mäta reaktionsförmåga, 

koncentrationsförmåga och träffsäkerhet för e-sportprestation. Reaktionstestet (Bilaga 4) kan 

möjligtvis varit för simpelt då det endast handlade om att vänsterklicka så snart som möjligt 

efter att bakgrunden ändrade färg. Sätter vi detta i relation till en match i Overwatch behöver 
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spelarna som oftast reagera på motståndare utifrån syn- och/eller hörselstimuli för att sedan 

förflytta siktet med hjälp av musrörelser och därefter attackera motståndaren. 

Rörande det test som ämnade mäta koncentration (Bilaga 5) är frågan istället om det 

överhuvudtaget var ett koncentrationstest. Det kan i själva verket varit mer lämpat som 

minnestest och därmed även varit irrelevant för studien. Utöver detta så kvarstår det faktum 

att studiedeltagarna vid det andra testtillfället skulle hitta nummerrutorna i bakvänd ordning 

vilket skapar problem med att de som förbättrade sina resultat vid det andar testtillfället helt 

enkelt hade bättre minne, och inte nödvändigtvis bättre koncentrationsförmåga, än resterande 

studiedeltagare. Det hade istället varit önskvärt att bilden (Bilaga 5) förändrats helt till det 

andra testtillfället genom att byta plats på nummerrutorna för att förhindra att 

studiedeltagarnas minne kunde påverka deras resultat.  

Problem rörande siktestestet är att studiedeltagarna efter det första testtillfället var medvetna 

om hur upplägget var och därmed även kunnat träna på egen hand för att förbättra sina 

resultat vid det andra testtillfället. Ett annat problem är att mängden tid studiedeltagarna ägnar 

åt spelande inte noterades. Det skulle kunna vara extrema skillnader i hur många timmar de 

spelar Overwatch per vecka vilket även skulle kunna ha stor påverkan på deras förmåga att 

sikta i spelet. 

Något som påverkat studien negativt i sin helhet är att studiedeltagarnas tillhörighet i 

träningsgruppen eller kontrollgruppen inte randomiserades i och med att endast de som ingick 

i träningsgruppen bodde på samma ort som författaren. Resultatet av detta blev att 

träningsgruppens gemensamma SR var betydligt högre än kontrollgruppens gemensamma SR. 

Detta skulle möjligtvis kunna haft påverkan på resultaten från alla testerna om vi tänker oss 

att en hög individuell SR ställer högre krav på just reaktionsförmåga, koncentrationsförmåga 

och träffsäkerhet. 

Det fanns även problem med hur kontrollgruppens träningsavhållning säkerställdes. Att 

deltagarna endast tillfrågades en gång per vecka innebär att de teoretiskt sett kunnat ägna sig 

åt fysisk träning under fyraveckorsperioden och helt enkelt ljuga när de tillfrågades. Ett annat 

problem är återigen att studiedeltagarna och författaren kan ha helt olika definitioner på 

begreppet fysisk träning i och med att detta inte tydliggjordes tillräckligt i informationsbrevet 

(Bilaga 2). Var studiedeltagarnas träningsstatus så pass låg att vardagsmotion kan ses som 

fysisk träning? Var det exempelvis okej för kontrollgruppens deltagare att cykla eller 

promenera till och från jobbet? Denna otydlighet innebär att det kan ha funnits deltagare ur 
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kontrollgruppen som ägnat sig åt sådant som författaren definierar som fysisk träning utan att 

de själva varit medvetna om det och därmed även svarat nej när de tillfrågades i tron om att de 

avstått från fysisk träning. 

I själva verket borde nog denna studie ses som en pilotstudie. Hassmén och Hassmén (2008, 

s.32, förklarar att pilotstudier genomförs för att pröva ut instrument, frågeformulär, metoder 

respektive tekniker. Vidare skriver de att syftet med pilotstudier är att upptäcka brister innan 

den stora datainsamlingen inleds. Ett antal brister upptäcktes i och med denna studie. Detta 

kan underlätta för vidare forskning inom området utifrån de förslag på åtgärder av dessa 

brister som diskuteras. 

Slutsatser 

Syftet med studien har inte kunnat besvaras i och med att designen varit bristfällig. Studien 

har inte konkret kunnat påvisa att färdigheter som påverkar e-sportprestation har förändrats i 

och med fysisk träning. Däremot går det att avläsa att de studiedeltagare som fick genomgå 

träningsinterventionen är mer mottagliga för och medvetna om förändringar rörande dessa 

färdigheter jämfört med studiedeltagarna i kontrollgruppen. 

Studien kan dock genom diskussion rörande åtgärder av designbristerna ligga till grund för 

framtida forskning. Det finns ett stort behov av mer forskning inom området. Författaren 

konstaterar att kommande studier bör genomföras i större skala med fler studiedeltagare, 

bredare variation rörande ålder, dominant hand, kön etc. Utöver detta måste standardiserade 

tester användas. Subjektiva skattningar och bekvämlighetsurval bör undvikas. Viktiga 

begrepp som träning, sömn, kost och stress måste definieras tydligt. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1. Informationsbrev: Träningsgrupp  

 

Effekten av fysisk träning för e-sportprestation 

Syftet med denna studie är att undersöka om fysisk träning kan ha positiva effekter på e-

sportprestation. Detta för att få kunskap om hur träning inom e-sport skulle kunna utvecklas 

och effektiviseras. Deltagarna i studien kommer under en fyraveckorsperiod genomföra tre 

stycken 1-timmes träningspass per vecka tillsammans med mig. Dessa träningspass kommer 

bestå av joggning, löpning och enklare styrketräning med den egna kroppen som vikt 

(exempelvis armhävningar, situps och dylikt). 

 

Jag söker 3 stycken e-sportare på amatörnivå som i dagsläget inte ägnar sig åt regelbunden 

fysisk träning. 

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning.   

Du som väljer att delta i studien kommer få genomföra tre stycken 1-timmes träningspass per 

vecka under en fyraveckorsperiod. För att du skall känna att det är roligt samt att du får ut det 

du vill av träningen kommer både kondition- och enklare styrketräning genomföras.  

 

När det kommer till fysisk träning finns det alltid en liten risk för skada och känslor av 

obehag. Jag kommer därför utforma ett uppvärmningsprogram vilket kommer förbereda dig 

för träningspassen och minska risken för skador. I och med min utbildning inom idrott- och 

hälsovetenskap har jag under mina tre studieår samlat på mig goda kunskaper för hur detta ska 

utformas. 

 

För att se om den fysiska träningen påverkar e-sportprestation kommer du få genomföra tre 

stycken test före och efter träningsinterventionen. Dessa är reaktionstest, koncentrationstest 

och ett siktestest i spelet Overwatch. Testerna tar inte många minuter vardera och genomförs 

hemma hos dig vid din egen dator. Du kommer även få ett dokument av mig där du skattar din 

sömn, kost och stressnivå på en 1–5 gradig skala. Detta genomförs under hela studiens gång, 

men tar endast någon minut varje dag. Slutligen kommer du efter de fyra veckorna få svara på 
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en enkät om du upplever skillnader i reaktionsförmåga, koncentrationsförmåga och 

spelprestation efter dessa fyra veckor gentemot innan. 

  

De data som samlas in kommer endast behandlas av mig som författare av studien. Jag 

kommer arbeta konfidentiellt, vilket innebär att era personuppgifter inte kommer att ses av 

eller delas med någon utanför arbetet. Personuppgifterna kommer kodas så de inte går att 

koppla till personens data och ni kommer i studien inte nämnas vid namn. Data och 

personuppgifter makuleras efter att studien är färdig. Detta innebär att ingen förutom jag 

kommer veta vilka som valt att delta i studien. 

 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering. Studien kommer presenteras i form av ett examensarbete 

vid Högskolan Dalarna. Om du sedan är intresserad av att läsa den färdiga uppsatsen skickar 

jag gladeligen den till dig.  

 

Vid frågor nås jag på telefonnummer: 070-64 333 96 eller mail: v10olijo@du.se 

 

Tack på förhand! 

Oliver Johnsson 
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Bilaga 2. Informationsbrev: Kontrollgrupp 

 

Effekten av fysisk träning för e-sportprestation 

Syftet med denna studie är att undersöka om fysisk träning kan ha positiva effekter på e-

sportprestation. Detta för att få kunskap om hur träning inom e-sport skulle kunna utvecklas 

och effektiviseras. Deltagarna i studiens kontrollgrupp uppmanas att under en 

fyraveckorsperiod inte ägna sig åt fysisk träning. 

 

Jag söker 3 stycken e-sportare på amatörnivå som i dagsläget inte ägnar sig åt regelbunden 

fysisk träning. 

 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning.    

För att se om den fysiska träningen påverkar e-sportprestation kommer du få genomföra tre 

stycken test, vilka sedan upprepas efter fyra veckor. Dessa är reaktionstest, koncentrationstest 

och ett siktestest i spelet Overwatch. Testerna tar inte många minuter vardera och genomförs 

hemma hos dig vid din egen dator. Du kommer även få ett dokument av mig där du skattar din 

sömn, kost och stressnivå på en 1–5 gradig skala. Detta genomförs under hela studiens gång, 

men tar endast någon minut varje dag. Slutligen kommer du efter de fyra veckorna få svara på 

en enkät om du upplever skillnader i reaktionsförmåga, koncentrationsförmåga och 

spelprestation efter dessa fyra veckor gentemot innan. 

  

De data som samlas in kommer endast behandlas av mig som författare av studien. Jag 

kommer arbeta konfidentiellt, vilket innebär att era personuppgifter inte kommer att ses av 

eller delas med någon utanför arbetet. Personuppgifterna kommer kodas så de inte går att 

koppla till personens data och ni kommer i studien inte nämnas vid namn. Data och 

personuppgifter makuleras efter att studien är färdig. Detta innebär att ingen förutom jag 

kommer veta vilka som valt att delta i studien. 

 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering. Studien kommer presenteras i form av ett examensarbete 

vid Högskolan Dalarna. Om du sedan är intresserad av att läsa den färdiga uppsatsen skickar 

jag gladeligen den till dig.  
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Vid frågor nås jag på telefonnummer: 070-64 333 96 eller mail: v10olijo@du.se  

 

Tack på förhand! 

Oliver Johnsson  
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Bilaga 3. Registreringsdokument: Sömn-, kost- och stressnivå 

  

Sömn-, kost-, och stressregistrering. 

Skatta sömn, kost och stressnivå varje dag mellan 1–5 där 1 är det lägsta värdet och 5 är det 

högsta värdet. En 5:a i sömn och kost är alltså positiva värden medan en 5:a i stress innebär en 

hög stressnivå. 

Vecka 1 Sömn Kost Stressnivå 

Måndag 

Tisdag 

Onsdag 

Torsdag 

Fredag 

Lördag 

Söndag 

Vecka 2 Sömn Kost Stressnivå 

Måndag 

Tisdag 

Onsdag 

Torsdag 

Fredag 

Lördag 

Söndag 

Vecka 3 Sömn Kost Stressnivå 

Måndag 

Tisdag 

Onsdag 

Torsdag 

Fredag 

Lördag 

Söndag 

Vecka 4 Sömn Kost Stressnivå 

Måndag 

Tisdag 

Onsdag 

Torsdag 

Fredag 

Lördag 

Söndag 
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Bilaga 4. Länk: Reaktionstest 

http://www.humanbenchmark.com/tests/reactiontime  
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Bilaga 5. Bild: Koncentrationstest 
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Bilaga 6. Blankett för etisk egengranskning 

 

(Hämtad 28 mars, 2017 från http://www.du.se/sv/Om-

Hogskolan/Organisation/Namnder/Forskningsetiska-namnden/Forskningsetik-/) 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar 
människor  

 
 
När ett uppsatsarbete som involverar människor genomförs är det av vikt att det sker under 

etiskt godtagbara former. Vid Högskolan Dalarna finns det därför en Forskningsetisk nämnd 

(FEN), som ska se till att uppsatser på grundnivå och avancerad nivå sker i enlighet med 

grundläggande principer och krav.  

 

De forskningsetiska principerna och kraven som gäller vid Högskolan kan din handledare 

upplysa dig om. De finns också presenterade i en inspelad föreläsning som du kan ladda ner 

från FEN:s hemsida (se www.du.se/forskningsetik) 

 

Om du och/eller din handledare bedömer din undersökning som etiskt problematisk, eller tror 

att den kan innehålla en etisk problematik, ska den etikprövas. Detta innebär att du lämnar in 

en ansökan till Forskningsetiska nämnden, som granskar studien, och avgör huruvida den får 

genomföras eller inte, samt vad som krävs för att den ska få genomföras.  

 

För att underlätta bedömningen över huruvida du behöver lämna in en etisk ansökan eller inte 

finner du nedan en blankett för etisk egengranskning. Om någon av frågorna 1-7 besvarats ”Ja” 

eller ”Tveksamt” måste du diskutera med din handledare huruvida du behöver göra en etisk 

ansökan eller inte.  

 

Om det är något som du undrar över och som din handledare inte kan svara på kontaktar du 

nämndens ordförande. 

  

Ansökningsblankett och ansökningsanvisningar finner du på nämndens hemsida se 

www.du.se/forskningsetik 

 

 

 

 

 

 

Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar 
människor  

 
 
Projekttitel:  

Student/studenter: 

Handledare:      

Ja Tveksamt Nej 

http://www.du.se/forskningsetik
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1 

 

 

Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas, d.v.s. 

innehåller studien t.ex. barn, personer med nedsatt kognitiv 

förmåga, personer med psykiska funktionshinder samt 

personer i beroendeställning i förhållande till den som utför 

studien (ex. på personer i beroendeställning är patienter och 

elever)?  

 

   

 

2 

 

Innebär undersökningen att informerat samtycke inte 

kommer att inhämtas (d.v.s. forskningspersonerna kommer 

inte att få full information om undersökningen och/eller 

möjlighet att avsäga sig ett deltagande)?   

 

   

 

3 

 

 

Innebär undersökningen någon form av fysiskt ingrepp på 

forskningspersonerna?  

  

   

 

4 

 

 

Kan undersökningen påverka forskningspersonerna fysiskt 

eller psykiskt (t.ex. väcka traumatiska minnen till liv)? 

 

   

 

5 

 

 

Används biologiskt material som kan härledas till en levande 

eller avliden människa (t.ex. blodprov)? 

 

   

 

6 

 

 

Avser du att behandla känsliga personuppgifter som ingår i 

eller är avsedda att ingå i en struktur (till exempel ett 

register)?  

 

Med känsliga personuppgifter avses, enligt 

Personuppgiftslagen (PuL), uppgifter som berör hälsa eller 

sexualliv, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller 

filosofisk övertygelse samt medlemskap i fackförening 

 

   

 

7 

 

Avser du att behandla personuppgifter som avser 

lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, 

straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa 

frihetsberövanden, och som ingår i eller är avsedda att ingå i 

en struktur (till exempel ett register)? 

  

   

 
              Fastställd av Forskningsetiska nämnden 2008-10-23  
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Bilaga 7. Träningsprogram 

 

Träningspass 

Aktivering 

Förberedelse för träningspasset genom att aktivera kroppen. Detta genom att kontrollerat 

rulla/böja nacke, axlar, armbågsled, handled, höfter, knäled och fotled. 

Styrketräning 

Styrketräning med huvudfokus på rygg- och bålstyrka i och med att e-sportare ofta har en 

stillasittande livsstil vilket innebär att de har ett behov av god rygg- och bålstyrka. Varje 

övning genomförs i 1 minut och 1 minut vila tillkommer mellan varje övning. 

Situps 

Ligg på rygg med böjda knäleder och fötterna i marken. Lyft överkroppen, utan att lyfta 

fötterna från marken, mot underkroppen genom att använda magen. Återgå sedan sakta till 

utgångsposition utan att lägga ryggen i marken för att på så vis jobba mot tyngdlagen. 

Squats  

Gå från upprätt position ned i 90 graders knävinkel för att därefter resa sig igen. Knäna ska 

peka mot fotens riktning och ryggen hålls upprätt genom hela rörelsen (utförs sakta och 

kontrollerat). 

Armhävningar  

Utgångsposition på tå. Stödstående framåt med helt sträckta armar i armbågsleden. Händerna 

placeras axelbrett med fingrarna pekande framåt. Kroppen hålls helt rak från huvud, bål, höft 

och knän. Från startpositionen ska personen sedan sänka ner kroppen i marken genom att böja 

armarna i armbågsleden tills överarmarna är parallella med marken. Därefter sträcks armarna 

direkt så att utgångspositionen intas igen. 

Utfallssteg med bålrotation   

Från stående position tas ett steg med höger eller vänster ben cirka en meter framåt och 

kroppen sänks med rak rygg tills det främre benet har 90° böjd knäled. Då roteras bålen sakta 

ut åt samma håll som det ben som har 90° böjd knäled. Rotera sakta bålen tillbaka och res 

sedan kroppen upp till utgångsposition. Upprepas därefter med det andra benet (utförs sakta 

och kontrollerat).  
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Plankan  

Ligg plan på marken och lyft upp dig själv på tår och underarmar. Spänn bålen, håll ryggen 

rak och puta inte med rumpan. 

Rygglyft  

Ligg ned på mage och håll händerna vid huvudet med armbågarna pekandes utåt. Aktivera 

musklerna i ryggslutet och lyft överkroppen från golvet. Låt fötterna och benen ligga kvar mot 

marken. Håll kvar kroppen i det upplyfta läget 3 sekunder och återgå till startpositionen. 

Spänn magstödet genom hela övningen och fäst blicken i marken för att hålla nacken rak 

under utförandet (utförs sakta och kontrollerat). 

Löpning  

45 minuter jogg i måttlig hastighet. 
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Bilaga 8. Enkät 

 

Upplevd förändring (reaktion, koncentration och träffsäkerhet 

Besvara de 3 huvudfrågorna med ja eller nej. Vid ja besvara följdfrågan om hur du upplever 

att skillnaden uttrycker sig. 

1. Upplever du någon skillnad rörande din reaktionsförmåga efter fyraveckorsperioden 

gentemot innan? (Ja/Nej) 

 

Om ja; upplever du att din reaktionsförmåga förbättrats eller försämrats?  

 

2. Upplever du någon skillnad rörande din koncentrationsförmåga efter 

fyraveckorsperioden gentemot innan? (Ja/Nej) 

 

Om ja; upplever du att din koncentrationsförmåga förbättrats eller försämrats?  

 

3. Upplever du någon skillnad rörande din träffsäkerhet i Overwatch efter 

fyraveckorsperioden gentemot innan? (Ja/Nej) 

 

Om ja; upplever du att din träffsäkerhet förbättrats eller försämrats?  
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Bilaga 9. Inställningar och regler för siktestest 

 

Tid: 5 minuter (tidtagandet skedde manuellt med hjälp av tidtagarur). 

Karta: Hollywood. 

Spelläge: Skirmish (träningsläge).  

Motstånd: 6st Ana botar med svårighetsgrad ”easy” 

Karaktär: McCree. 

Studiedeltagarna fick endast använda primary fire (mouse 1), combat roll (shift), flashbang 

(E) och melee (V). De fick inte använda sig av secondary fire (mouse 2) eller deadeye (Q). 

 


