
 
 
Game Analytics och Big Data 
Niklas Erlandsson 2016-11-03 
 

  

 
Självständigt arbete på grundnivå 
 
Independent degree project – first cycle 

 
Datavetenskap 
Computer Science 
 

Game Analytics och Big Data 
 
Niklas Erlandsson 

  



Game Analytics och Big Data 
Niklas Erlandsson 2016-11-03 
 

  i 

MITTUNIVERSITETET 
Avdelningen för Arkiv- och Datavetenskap 

Examinator: Leif Olsson, leif.olsson@miun.se 

Handledare: Håkan Sundberg, hakan.sundberg@miun.se 

Författare: Niklas Erlandsson, nier1201@student.miun.se 

Huvudområde: Datavetenskap 

Termin: VT, 2016  



Game Analytics och Big Data 
Niklas Erlandsson 2016-11-03 
 

  ii 

Sammanfattning 
Game Analytics är ett område som vuxit fram under senare år. Spelutvecklare 

har möjligheten att analysera hur deras kunder använder deras produkter ned 

till minsta knapptryckning. Detta kan resultera i stora mängder data och 

utmaning ligger i att lyckas göra något vettigt av sitt data. Utmaningarna med 

speldata beskrivs ofta med liknande egenskaper som används för att beskriva 

Big Data: volume, velocity och variability. Detta borde betyda att det finns 

potential för ett givande samarbete. Studiens syfte är att analysera och utvärdera 

vilka möjligheter Big Data ger att utveckla området Game Analytics. För att 

uppfylla syftet genomförs en litteraturstudie och semi-strukturerade intervjuer 

med individer aktiva inom spelbranschen. Resultatet visar att källorna är 

överens om att det finns värdefull information bland det data som kan lagras, 

framförallt i de monetära, generella och centrala (core) till spelet värdena. Med 

mer avancerad analys kan flera andra intressanta mönster grävas fram men 

ändå är det övervägande att hålla sig till de enklare variablerna och inte bry sig 

om att gräva djupare. Det är inte för att datahanteringen skulle bli för 

omständlig och svår utan för att analysen är en osäker investering. Även om 

någon tar sig an alla utmaningar speldata ställer fram finns det en osäkerhet på 

informationens tillit och användbarheten hos svaren. Framtidsvisionerna inom 

Game Analytics är blygsamma och inom den närmsta framtiden är det nästan 

bara effektiviseringar och en utbredning som förutspås vilket inte direkt ställer 

några nya krav på datahanteringen.  

Nyckelord: Spelanalys, Game Analytics, Big Data  
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Abstract 
Game Analytics is a research field that appeared recently. Game developers 

have the ability to analyze how customers use their products down to every 

button pressed. This can result in large amounts of data and the challenge is to 

make sense of it all. The challenges with game data is often described with the 

same characteristics used to define Big Data: volume, velocity and variability. 

This should mean that there is potential for a fruitful collaboration. The purpose 

of this study is to analyze and evaluate what possibilities Big Data has to 

develop the Game Analytics field. To fulfill this purpose a literature review and 

semi-structured interviews with people active in the gaming industry were 

conducted. The results show that the sources agree that valuable information 

can be found within the data you can store, especially in the monetary, general 

and core values to the specific game. With more advanced analysis you may find 

other interesting patterns as well but nonetheless the predominant way seems 

to be sticking to the simple variables and staying away from digging deeper. It 

is not because data handling or storing would be tedious or too difficult but 

simply because the analysis would be too risky of an investment. Even if you 

have someone ready to take on all the challenges game data sets up, there is not 

enough trust in the answers or how useful they might be. Visions of the future 

within the field are very modest and the nearest future seems to hold mostly 

efficiency improvements and a widening of the field, making it reach more 

people. This does not really post any new demands or requirements on the data 

handling.  

Keywords: Game Analytics, Big Data 
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1 Introduktion 
I kapitel 1 beskrivs bakgrunden till forskningsområdena och syftet med studien. 

Utöver det presenteras en mer detaljerad problemformulering och vilka 

avgränsningar som gjorts. Kapitlet avslutas med en beskrivning av arbetets 

disposition. 

1.1 Inledning 
Nobelpristagaren Eugene Wigner skrev 1960 artikeln The Unreasonable 

Effectiveness of Mathematics in the Natural Sciences som förklarar varför många 

förhållanden inom fysiken kan förklaras prydligt med matematik (Norvig et al., 

2013). 50 år senare skrev Norvig et al. (2009) sin artikel The Unreasonable 

Effectiveness of Data som inleds med hur områden som rör människor, till 

exempel ekonomi och språk, tittar med avund mot fysiken och deras prydliga 

formler. De fortsätter med att diskutera språk och hur kaoset det naturligt 

innehåller kan hanteras när datorer ska lära sig att översätta. Taktiken de väljer 

är ”make use of the best ally we have: the unreasonable effectiveness of data.” 

Vidare tar de upp mer i detalj hur det tagits fram listor på mellan en och ett 

hundra miljoner filtrerade och kontrollerade ord i olika grammatiskt korrekta 

följder men att det visat sig att Googles lista med en biljon helt osorterade, icke 

grammatiskt rättade och ibland icke kompletta meningar tagna ifrån alla 

möjliga hörn av internet, ger ett bättre resultat tack vare sin storlek. Nackdelarna 

vägs upp av storleken och som de själva uttrycker det: ”But invariably, simple 

models and a lot of data trump more elaborate models based on less data” 

(Norvig et al., 2009). 

Traditionellt sett har data sparats i relationsdatabaser (Helland, 2011). De är 

designade för tunt men noggrant organiserad data där vi vet vilka frågor vi vill 

kunna svara på när vi designar databasen. Helland (2011) tar i sin artikel upp 

hur dessa databaser kan effektivt och med hög exakthet svara på de utsatta 

frågorna, men tyvärr oftast endast de frågorna. Idag beräknas det att ungefär 5 

procent av det data som finns i världen är strukturerad, och som kan placeras in 

i traditionella databaser (Mayer-Schönberger & Cukier, 2013). För att kunna ta 

vara på den resterande 95 procenten ostrukturerad data som bilder, videor och 

e-postmeddelande behöver rörigheten och att samma exakthet inte kan uppnås 

accepteras. Som Helland (2011) tar upp, är detta oftast bra nog inom 

verksamheter. Hans artikel är passande nog döpt till If You Have Too Much Data, 

then ‘Good Enough’ Is Good Enough.  
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De första digitala spelen uppkom under 1950-talet, och sedan dess har alla 

möjliga olika varianter av spel utvecklats (Computer Hope, 2015). Det finns allt 

ifrån pussel-spel till action-spel, samt textbaserade till 3D Virtual Reality. 

Spelindustrin beräknades omsätta cirka 90 miljarder dollar år 2015 och vara 

växande med omkring 10 procent årligen (Sinclair, 2015). För att ha något att 

jämföra med beräknas musikindustrin omsätta 15 miljarder dollar och 

Customer Relationship Management mjukvara 25 miljarder för år 2015 (Smirke, 

2015; Riviera & Van der Mulen, 2015). 

Spelmarknaden är ett tufft och utmanande område att slå sig fram inom, där 

tusentals spel lanseras årligen över många olika plattformar och alla kämpar om 

spelarnas tid och uppmärksamhet (Drachen et al., 2013a). Davenport & Harris 

(2007) tar upp att vi är i en tid där det är vanligt att flera företag erbjuder 

liknande produkter och använder samma teknologi. I denna tid är det viktigare 

än någonsin att optimera sin verksamhet och få ut det mesta av allt eftersom det 

är ett av de få områdena kvar att tävla på. Deras bok handlar om hur Analytics 

är ett verktyg för att optimera och tävla med konkurrensen genom att ta de bästa 

besluten baserat på information ifrån analys. 

Digitala spel är kontrollerade rum där möjligheten att spåra varenda händelse 

och följa varenda individ finns (Gross et al., 2013). För att ta vara på all data 

kommer det krävas att det finns system redo att ta emot mycket data med hög 

hastighet och variation. Uppdraget låter som gjort för Big Data-lösningar, och 

tillsammans med nämnda principer att med tillräckligt mycket data behövs inte 

komplicerade algoritmer borde det vara ett effektivt samarbete. 

Game Analytics är ett ungt område (Drachen et al., 2013a). Möjligheten att utföra 

analys på speldata är relativt ny efter att spel började bli ständigt uppkopplade. 

Ungefär i samma tid som spel började komma online, blomstrande även Big 

Data, men eftersom speldesigner ännu inte bytts ut mot spelanalytiker, kanske 

det inte är fullt så enkelt som att bara lagra allt och sedan plocka fram alla svar. 

Hur arbetar egentligen Big Data tillsammans med spelindustrin? Vad är det som 

begränsar detta på papper så bra samarbete? 

1.2 Syfte 
Studiens syfte är att analysera och utvärdera vilka möjligheter Big Data ger att 

utveckla området Game Analytics. 

1.3 Mål och problemformulering 
Digitala spel är virtuella världar där spelare rör sig och interagerar med andra 

spelare och spelelement. Enligt Gross et al. (2013) kan vi i denna kontrollerade 
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miljö registrera alla deras val och handlingar. Enligt Bohannon (2013) skulle det 

vara en beteendevetares dröm att kunna studera en stor grupp människor på 

detta grundliga sätt, och Human-Computer Interaction (s.k. HCI) forskning har 

börjat visa intresse för studerandet av spelare i digitala miljöer. HCI studerar 

relationen mellan datorer och människor. 

Weber et al. (2011) uppger att en av utmaningarna med att studera spel är 

mängden data som kan genereras. Det kan under en kort period skala upp i 

terabyte-storlek. Teoretiskt sett är detta något som är hanterbart av moderna Big 

Data-lösningar, det finns framgångsrika projekt som genererat liknande eller 

större mängder data (Mayer-Schönberger & Cukier, 2013).  

Drachen et al. (2013a) menar att det också är en utmaning i att veta vilka 

variabler och handlingar som ska spåras för att hitta värdefull information. För 

varje nytt spel kommer det i alla fall delvis att vara nya variabler, där en 

standard blir svårt att skapa och följa (Loh et al., 2015; Drachen et al., 2013a). 

Enligt Weber et al. (2011) har det redan visat sig att det finns värde i att studera 

spel-telemetri och som Drachen et al. (2013b) uppger finns det en uppsjö av olika 

intressenter. 

Målet med denna studie är att analysera området Game Analytics och 

identifiera nuvarande och eventuella framtida behov av datahanteringen. 

Vidare ska det utvärderas om och eventuellt hur Big Data kan motsvara dessa 

behov. 

För att uppnå målet har följande delfrågor analyserats: 

• Hur ser det nuvarande behovet av datahantering ut inom Game 

Analytics? 

• Hur kommer det framtida behovet att se ut? 

• Hur kan Big Data användas för att motsvara de nuvarande och framtida 

kraven? 

För att besvara den första frågan undersöks närmare hur arbete ser ut inom 

Game Analytics, vad försöker åstadkommas och vilka restriktioner och 

utmaningar arbetas det med? Andra frågan är spekulativ och besvaras bäst av 

folk inom branschen som sett utvecklingen de senaste åren och har en idé om 

vart den är på väg. Den tredje frågan besvaras genom att titta på svaren i de 

första två frågorna och vad det sägs om Big Data inom Game Analytics i 

resultatet. 
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1.4 Avgränsningar 
Game Analytics kommer i denna studie avgränsas till analysen av data tagen 

ifrån spelets ramar. Uttrycket Game Analytics kommer därmed att referera till 

analys gjord på data oavsett om det är för till exempel monetärt, utbildning eller 

produktutvecklingssyfte. Data tagen ifrån till exempel sociala medier, 

undersökningar och liknande omfattas inte i denna studie. Inte heller data som 

skapas vid användningen av mobila enheter, som egentligen inte tas upp inom 

spelets ramar, kommer att undersökas. 

1.5 Tidigare studier 
Både Wallner et al. (2014) och Drachen et al. (2012) med flera uppger att överlag 

finns det lite skrivet kring området spel-telemetri och dess analys, och menar att 

bristen på samarbeten mellan spelindustrin och det akademiska beror på att 

telemetridata och dess analysmetoder ofta ses som konfidentiellt av 

spelutvecklarna.  

Litteraturen som finns inom området fokuserar dock inte mycket alls på 

datahanteringens del i processen och dess eventuella restriktioner eller potential 

som finns. Denna studie ska överbrygga detta tomrum genom att närmare 

undersöka hur de nya teknologierna inom datahantering i form av Big Data kan 

appliceras för att utveckla Game Analytics.  

1.6 Översikt 
• Kapitel 2 ger en teoretisk bakgrund till Big Data och Game Analytics. 

• Kapitel 3  går igenom metodiken som används i denna studie. 

• Kapitel 4  redovisar resultatet av litteraturstudien och intervjuerna som 

 genomförts 

• Kapitel 5 analyserar resultaten ifrån kapitel 4 

• Kapitel 6 sammanfattar studien och presenterar författarens egna 

 tankar och slutsatser.  
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2 Teori 

2.1 Big Data 
I kapitel 2.1 ges en teoretisk bakgrund till uttrycket Big Data. 

2.1.1 Bakgrund 
Big Data har ingen allmänt accepterad definition men uttrycket uppstod under 

2000-talet. Idén var att volymerna data som undersöktes hade vuxit ifrån minnet 

i datorerna vilket ledde till framtagningen av nya teknologierna med 

distribuerade system som Hadoop Distibuted File System (s.k. HDFS), NoSQL 

och MapReduce (Mayer-Schönberger & Cukier, 2013). Mayer-Schönberger & 

Cukier (2013) väljer att i sin bok att tänka på det såhär, Big Data hänvisar till 

insikt och värdeskapande som kan tas fram ur data på stor skala, som inte hade 

varit möjlig på mindre. 

2.1.2 Egenskaper hos Big Data 
Med hjälp av Big Data svarar vi inte på frågan varför utan bara om vi kan ta fram 

korrelationen mellan olika saker som kan påvisa troligheten att de hör ihop men 

aldrig att de orsakar varandra (Mayer-Schönberger & Cukier, 2013). 

När egenskaperna diskuteras hos Big Data är det vanligt att de beskrivs genom 

ett antal V:n. Agrawal et al. (2012) nämner de tre alltid återkommande V:na 

Volume, Variety och Velocity. Fler egenskaper utöver de första tre är Variability, 

Value och Veracity (Samuel et al., 2015; Demchenko et al., 2013). 

2.1.2.1 Volume 

Volymen eller mängden data, är argumenterbart den viktigaste och mest 

framträdande för Big Data. Volymen hanteras främst genom skalbarheten hos 

de distribuerade systemen (Demchenko et al., 2013). 

2.1.2.2 Variety 

Variety är variationen hos det data som lagras (Demchenko et al., 2013). Som 

Helland (2011) nämner är endast 5 procent av världens data strukturerad och 

kan placeras in i den traditionella databasen. Därmed öppnar Big Datas 

egenskap att hantera ostrukturerad data möjligheter att använda de övriga 95 

procenten. 

2.1.2.3 Velocity 

Velocity är den hastighet som data genereras med. Data kan genereras på 

väldigt många olika sätt, till exempel sensorer, klick, visningar och GPS-

koordinater (Demchenko et al., 2013).  
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2.1.2.4 Variability 

Variability är variationen i vad en viss information betyder beroende på olika 

sammanhang, situationer och liknande (Samuel et al., 2015). Ett förklarande 

exempel skulle kunna vara att en 100 meters löpare registrerar resultaten 1:a, 

1:a, 3:a och 1:a. När dessa läses rakt av kan det tolkas som att den tredje tävlingen 

var den sämsta insatsen men i verkligheten hade de andra tre sämre startfält och 

tredjeplatsen var den bästa tiden av de fyra. 

2.1.2.5 Value 

Value refererar till det värdeskapandet som kommer ifrån insamlandet och 

analysen som är möjlig på stor skala (Demchenko et al., 2013).  

2.1.2.6 Veracity 

Veracity i detta fall är trovärdigheten hos resultaten som kommer fram genom 

att analysera på stor skala. Det finns många variabler som påverkar denna 

faktor, till exempel varifrån informationen är hämtad, säkerheten där den lagras 

och storleken på eventuellt urval (Demchenko et al., 2013) 

2.1.3 Värdekedjan 
Det finns flera olika varianter för att förklara värdekedjan för Big Data (Agrawal 

et al., 2012; Hu et al., 2014; Demchenko et al., 2014). De är inte speciellt 

motsägelsefulla men innehåller lite olika viktningar på olika steg. I denna studie 

valdes Hu et al. (2014) för att förklara stegen. De har med fyra steg: skapande, 

insamlande, lagrande och analyserande (Hu et al., 2014). 

2.1.3.1 Skapande 

Data skapas överallt. Det kan vara klick, transaktioner, sensorer och GPS-

koordinater (Hu et al., 2014). 

2.1.3.2 Insamlande 

Insamlandet är att vara på det data som finns och transportera den till där vi kan 

lagra den men också se till att försöka endast spara det data som faktiskt är 

intressant (Hu et al., 2014). 

2.1.3.3 Lagring 

Lagringen handlar om att bygga upp en infrastruktur för att kunna lagra stora 

mänger data som kommer in i den hastighet som insamlandet valt. Det som 

eftersträvas utöver att klara stora volymer är mycket om säkerhet genom både 

säkerhetskopia och för integritetens skull samt snabbhet i query-tider och 

liknande (Hu et al., 2014). 

2.1.3.4 Analys 

I steget analys lägger Hu, H et al. (2014) allt ifrån det att data finns sparat och 

åtkomligt i en databas till det att vi tagit fram information som är till värde för 
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verksamheten. Exempelvis kan det handla om att skapa en visuell bild av en 

viss fördelning eller påvisa att företaget borde satsa på produkt A istället för B 

på grund av argument C som tagits fram genom analys.   

2.1.4 Big Data teknologier 
Eftersom Big Data saknar en fastslagen definition kan det också vara svårt att 

sätta fingret på vilka verktyg som räknas till Big Data verktyg. I denna studie 

presenteras en kort förklaring till de distribuerade systemen inom Hadoop och 

NoSQL. 

2.1.4.1 Open Source 

Open Source för en mjukvara innebär att programmet är gratis att ladda ned för 

vem som helst och att källkoden också finns utlagd för vem som helst att plocka 

upp och modifiera fritt (Open Source Initiative, 2006). 

2.1.4.2 Hadoops ekosystem 

Hadoop är en dominant kraft idag inom Big data. Hadoop är inte ett program i 

sig utan ett ekosystem av många olika delar som kopplas samman för att hantera 

stora mängder data. Hadoop utvecklades främst av Yahoo! men till stor del är 

komponenterna helt Open Source. Hadoop är mest känt som komponenterna 

HDFS och MapReduce men det finns en uppsjö av andra komponenter, till 

exempel Pig, ett High-level språk för data-flöden som körs ovanpå MapReduce 

för att utforska stora data set. Hive, ett SQL liknande språk som körs ovanpå 

HDFS. HBase, en Open Source version av Googles BigTable som är NoSQL 

ovanpå Hadoop.    

2.1.4.2.1 GFS, HDFS 

År 2003 lanserade de tre Google anställda Gehemawat, Gobioff och Leung sitt 

white paper på The Google File System (s.k. GFS) (Ghemawat et al., 2003). GFS 

är ett skalbart distribuerat filsystem som körs på vanliga hårdvara och har 

inbyggda system för att hantera de maskinfel som blir oundvikligt med många 

maskiner. HDFS (tidigare NDFS) är Open Source-varianten som skapades 

inspirerad av Googles GFS (White, 2010). 

GFS och HDFS har därför många likheter. De bygger båda på arkitekturen om 

att det finns noder, en master-nod som sparar informationen om alla block-

noder som är utspridda över alla maskiner i klustret (Ghemawat et al., 2003, 

White, 2010). Standard för båda är att ett block är 64MB stort och att varje block 

sparas på tre ställen i klustret. Systemen bygger på teorin att skriva en gång och 

läsa flera gånger. Det är optimerat för att hantera stora filer hellre än många små.  
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2.1.4.2.2 MapReduce 

År 2004 lanserade James Dean och Sanjay Ghemawat ifrån Google sitt white 

paper som introducerade MapReduce (Dean & Ghemawat 2004). Tidigt följande 

år lanserade dåvarande Nutch utvecklarna det som kom att bli stommen för 

Open Source-varianten som utvecklades till Hadoop (White, 2010). 

MapReduce är en programmeringsmodell för datahantering som körs på kluster 

av vanliga maskiner utan speciell hårdvara (Dean & Ghemawat 2004). Processen 

är indelade i just Map, (group) och Reduce. Map tar in rådata och kartlägger 

(map) allt som matchar den angivna nyckeln. Mellansteget group slår endast 

samman resultaten utan att ändra något och sedan kommer Reduce och räknar 

samman och reducerar resultatet till en output. 

Ett lite modifierat1 exempel tagit ifrån White (2010) visar de tre stegen. Här tas 

de högsta temperaturerna mätt i Farenheit ifrån år 1949 och 1950 fram.

Map tar fram alla 

värden: 

(1949, 78) 

(1949, 111) 

(1949, 82) 

(1949, 37) 

(1950, 72) 

(1950, 98) 

(1950, -11) 

(1950, 12) 

Group grupperar in 

dem i listor: 

(1949, [78, 111, 82, 37]) 

(1950, [72, 98, -11, 22]) 

 

 

 

 

 

 

Reduce går igenom 

listorna och hittar det 

största värdet: 

(1949, 111) 

(1950, 98) 

 

 

 

 

(White, 2010) 

När MapReduce körs finns det en JobTracker som fördelar ut arbeten till 

TaskTrackers, och när JobTrackern har en uppgift letar den i första hand efter 

en ledig task-slot på den server som datanoden ligger för att slippa transportera 

data (Apache Software Foundation, 2009). När en TaskTracker fått en uppgift 

körs den i en egen virtuell Java-maskin (s.k. JVM) för att undvika att om den 

skulle krascha, kraschar inte hela TaskTrackern med den. MapReduce skapades 

redan ifrån början med inbygga system för att klara av maskinfel eftersom med 

ett stort antal maskiner inblandade är det ofrånkomligt (Dean & Ghemawat 

2004). 

2.1.4.3 NoSQL 

NoSQL är en term som uppstod lite av misstag, eftersom det behövdes ett 

hashtag-vänligt namn på ett möte gällande databaser som inte var 

relationsdatabaser (Sadalage & Fowler, 2013). Namnet påstås betyda Not Only 

                                                      
1 Fler värden har lagts till för att förtydliga stegen. 
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SQL men då borde förkortningen varit NOSQL, och enligt Sadalage & Fowler 

(2013) har det inte heller någon riktig betydelse men det som innefattas av 

termen är databaser som inte är traditionella databaser och använder oftast inte 

SQL. Framförallt den delen av NoSQL som berör Big Data är den som innefattar 

ett distribuerat system, det vill säga ett kluster av maskiner som kör samma 

databas för att kunna bli skalbart och hantera de olika egenskaperna som Big 

Data karaktäriseras med, till exempel Volym och Hastighet. NoSQL databaser 

är inte begränsade av scheman, till exempel kan fält läggas till i efterhand och 

det behöver inte endast vara text och siffror som lagras utan ostrukturerad data 

kan också hanteras (Sadalage & Fowler, 2013). 

2.2 Game Analytics 
I kapitel 2.2 ges en teoretisk bakgrund till området Game Analytics. 

2.2.1 Bakgrund 
Game Analytics är egentligen endast en del av Business Analytics (s.k. BA) 

inriktat emot spel och faller in under paraplyuttrycket Business Intelligence (s.k. 

BI). Det finns flera andra liknande systerområden, till exempel marketing 

analytics, risk analytics och web analytics. Området är relativt nytt men har på 

kort tid haft stor inverkan på spelindustrin. (Drachen et al., 2013a).  

Andra närliggande forskningsområden (som inte har en egen underrubrik 

nedan) är Gameification som är användningen av spelelement utanför 

spelvärlden. Ett exempel på detta är lojalitetsprogram som implementerat 

emblem, poäng och leaderboards (Deterding et al., 2011a; Deterding et al., 

2011b). Ett annat område är Player Experience (s.k. PX) som är 

spelutvecklingens svar på User Experience (s.k. UX) som i sin tur är 

forskningsområdet kring att förbättra förhållandet mellan användare och 

produkt (Drachen et al., 2013a; Kujala et al., 2011). Vidare kan delar av dessa 

placeras in under de breda områdena HCI och Ludology (även kallat Game 

Studies) som är paraplytermen för allt som studerar spel, analoga som digitala 

även om termen nästan exklusivt syftar till digitala spel (Ghaoui, 2006; Frasca, 

1999). 

2.2.2 Business Intelligence 
Hans Peter Luhn var tidig med att använda uttrycket Business Intelligence i sin 

artikel ifrån 1958 där han definierar business som en samling aktiviteter som 

utförs på grund av olika anledningar, till exempel vetenskap, handel, försvar, 

myndighet och intelligence enligt Websters ordbok "the ability to apprehend the 

interrelationships of presented facts in such a way as to guide action towards a 

desired goal." (Luhn, 1958), det vill säga förmågan att använda sambanden i 
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fakta som presenteras på ett sådant sätt att det leder till handlingar mot det 

utsatta målet, där data kan användas som synonym till fakta. 

Enligt Davenport & Harris (2007) syftar BI till en samling teknologier och 

processer som används för att analysera verksamheter. Även om det är ett brett 

uttryck som innefattar mycket kan målet med det sammanfattas relativt kort. 

Det är att ta data och omvandla den till användbar information som i sin tur 

används för att göra datadrivna beslut på alla olika nivåer inom en verksamhet 

vare sig det är för strategiska eller operativa syften (Drachen et al., 2013a; 

Watson & Wixom, 2007), men det är inte enbart för stora företag och 

organisationer utan kan och används även på mindre skala (Drachen et al., 

2013a). 

Chen et al. (2012) beskriver hur BI har skapats i tre olika stadier. 1.0 är den 

traditionella databasen med kolumner och strukturerad data. 2.0 är webbaserad, 

tillgången på data har ökat kraftigt men den är inte alltid strukturerad. 

Möjligheterna att utföra data mining för att förstå sig på potentiella kunders 

behov och liknande är mångdubblad. 3.0 är det senaste som har uppstått innan 

egentligen 2.0 stadiet hann mogna färdigt, 3.0 innefattar Internet of Things, 

mobila enheter och sensor data. Möjligheterna att få tag på data är nu i princip 

obegränsade och svårigheten är snarare att hantera mängden data och veta hur 

värde utvinns ur den. Big Data gör debut inom BI i stadie 2.0 och 3.0 för att 

kunna hantera volymen, variationen och hastigheten (Chen et al., 2012). 

2.2.3 Business Analytics 
Davenport & Harris (2007) beskriver Analytics som den omfattande 

användningen av data, statistisk och kvantitativ analys, förklarande och 

prediktiva modeller för att driva fakta baserade beslut. Målet med processen är 

därmed att hitta mönster i data och sedan lyckas kommunicera dem vidare för 

att de ska ligga till grund för beslut inom verksamheten. De metodiska 

grunderna för Analytics är statistik, data mining, matematik, programmering 

och operationsanalys samt visualisering av data för att kunna leverera den 

nyfunna insikten till intressenter (Drachen et al., 2013a).  

2.2.4 Game Analytics 
Game Analytics är den specifika applikationsdomänen för Business Analytics, 

speciellt inriktad emot spel och spelutveckling. Målet är detsamma som vid BA 

och BI att med hjälp av data stödja beslutstagande inom alla avdelningar inom 

verksamheten (Drachen et al., 2013a). Drachen et al. (2013a) nämner design till 

konst, programmering till marknadsföring och management till 

användarstudier som exempel på avdelningar inom spelutveckling (Drachen et 
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al., 2013a). Game Analytics handlar inte endast om att analysera data insamlat 

ifrån inuti spelet som spelarbeteende, framsteg och statistik, utan även allt 

omkring såsom community (forum, twitter, support etcetera) och konsument 

(sålda kopior) data analyseras också inom ramen av Game Analytics (Drachen 

et al., 2013a). 

2.2.4.1 Telemetri och spel metrik 

Telemetri kommer ifrån grekiskans tele och metros som översätts till fjärr-

mätning. Telemetri kan vara att ta emot signaler ifrån till exempel en GPS, 

pacemaker, termometer eller en hemsida. Drachen et al. (2013a) har beskrivt att 

traditionellt sätt med spel-telemetri är att spelklienten skickar signaler om en 

spelares handlingar till en server som lagrar den för analys. Drachen et al., 2013a 

delar in de enklaste variablerna som de anser vara minimum att spåras i 

prestandadata (belastning på klient, server och nätverk etcetera), monetär data 

(sålda kopior) och attribut centrala (core) till spelet. Den sista är beroende av 

vad för sorts spel det rör sig om. Siffrorna som framställs genom analysen kallas 

för metrik och i detta specifika fall spelmetrik.   

2.2.5 Game User Research 
Game User Research (s.k. GUR) är en del av Game Analytics som täcker flera 

olika metoder att analysera hur spelare spelar ett spel (Nacke, 2010). Nacke 

(2010) nämner variabler som används inom GUR förutom de traditionella spel 

variablerna som, en spelares ögon rörelse, puls och ansiktsuttryck. Den stora 

skillnaden mellan traditionell produkttestning och GUR är att vikten läggs vid 

hur roligt, utmanade och lärorikt det var för spelaren att spela spelet och inte 

endast hur slutresultatet blev (Drachen et al., 2013a). 

2.2.6 Serious Games 
Serious Games är forskningsområdet kring spel som inte har underhållning som 

främsta syfte. Enligt Loh et al. (2015) handlar det om någon form av att lära upp 

spelarna eller träna dem i något de kan använda utanför spelet. De vill separera 

Serious Games Analytics ifrån Game Analytics baserat på att anledningen till 

analysen inte är business relaterad utan endast för att göra spelet bättre på sin 

uppgift. Även spel som endast försöker förmedla ett specifikt budskap vill de 

inte ha med i termen. Exempel på ett Serious Game och ett ”budskaps-spel” 

skulle kunna vara ett quiz-spel med frågor om världens länder jämfört med ett 

spel går ut på att blanda ihop recept men alla recept innehåller ett visst företags 

produkter. Lärorika spel har funnits sedan 1970-talet men termen och rörelsen 

kring Serious Games populariserades under tidigt 2000-tal tillsammans med 

digital game-based learning (Loh et al., 2015).   
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3 Metod 
I kapitel 3 beskrivs och förklaras den forskningsmetod som använts i studien. 

3.1 Forskningsmetod 
Det finns två metoder som främst används när en vetenskapligt baserad studie 

ska genomföras: kvantitativ och kvalitativ. Creswell (2013) beskriver de två 

olika metoderna och en mix. En kvantitativ studie symboliseras av att använda 

siffror och slutna frågor medan en kvalitativ av ord och öppna frågor. Den 

kvantitativa metoden samlar oftast in data genom instrument eller enkäter med 

slutna frågor för att sedan kunna studera relationer i resultatet. Den producerar 

ofta numeriska resultat och lämnar lite utrymme för personlig tolkning. Den 

kvalitativa studien handlar mer om att observera en omgivning och förstå 

människor. Slutsatsen dras ofta ifrån mycket mindre data än vid kvantitativa 

studier men genomförs genom att tolka svar ifrån intervjuer med öppna frågor 

och plats för diskussion (Creswell, 2013). Punch (2014) poängterar hur 

forskningsfrågan i en studie tenderar att vara mer generell ju mer kvalitativ en 

studie är. 

I denna studie används med fördel en kvalitativ angreppsmetod, framförallt i 

och med bristen på kvantitativ data som finns tillgänglig att angripa problemet 

med och den öppna karaktären hos forskningsfrågan.  

3.1.1 Triangulering 
Uttrycket triangulering kommer ifrån sjönavigation. Där är när avståndet till två 

olika punkter mäts för att kunna lokalisera sig. Vid en studie syftar det på att 

använda flera källor till samma problem för att öka validiteten hos det som 

presenteras, och det är speciellt användbart vid kvalitativa studier (Creswell & 

Miller, 2000). 

I denna studie kommer resultatet att vara uppdelat i två delar: en litteraturstudie 

och en intervjudel vilket gör att det skapar en metodtriangulering där dessa två 

källor med information kring samma område presenteras och undersöks 

(Creswell, 2013).  

3.2 Datainsamling 
Det finns två sorters data som kan användas vid forskningsarbete, sekundärdata 

och primärdata (Jacobsen, 2002). Sekundärdata är data som tagits ifrån andra 

studier och reflekterar därmed vad som redan har sagts i ämnet. Primärdata är 

det data som samlats in direkt ifrån källan. I denna studie finns sekundärdata i 

form av en litteraturstudie och primärdata i form av semistrukturerade 

intervjuer.  
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3.2.1 Litteraturstudie 
En litteraturstudie är sökandet efter redan existerande litteratur i ett ämne. En 

litteraturstudie åstadkommer flera olika syften i ett arbete. Den sätter in läsaren 

i vad som redan finns skrivet i området eller tätt närliggande områden och ger 

ett state-of-the-art perspektiv. Den sätter in studien i fråga i relation till vad som 

redan finns och påvisar dess plats i den pågående diskussionen (Creswell, 2013). 

Webster & Watson (2002) diskuterar hur viktigt det är att analysera det som varit 

för att förbereda för framtiden. De tar upp att det generellt sett inom 

informationssystem är en brist på litteraturstudier och detta hämmar områdets 

framfart. 

Denna litteraturstudie utfördes genom att granska sökresultaten hos flera 

akademiska databaser, bland annat IEEE, ACM men främst Google Scholar. 

Olika kombinationer av sökfraserna “Ludology”, “Game analytics”, “Game 

Studies”, “Game User Research”, “Game Telemetry”, “Game Data Mining”, 

“Big Data”, “Hadoop”, “MapReduce” och “NoSQL” användes. Artiklarna 

granskades och digitala markeringar för relevanta stycken gjordes och 

anteckningar om vad dokumentet innehöll togs för att senare kunna 

sammanställas och i den grad det är möjligt sortera in resultatet till en 

någorlunda logisk följd. Även referenser hos de funna studierna som kunde 

vara av intresse lades till i samlingen och granskades. 

Studier skrivna under flaggan av andra forskningsområden än Game Analytics 

sorterades inte bort på grund av detta, utan om de diskuterar spel, analys av 

telemetri eller Big Data element togs det hänsyn till dessa. 

3.2.2 Semistrukturerade intervjuer 
För att samla in primärdata till studien genomfördes semistrukturerade 

intervjuer med personer som är aktiva inom spelbranschen och har erfarenhet 

inom ämnet. Den semistrukturerade intervjun till skillnad från den strukturerad 

är mer öppen och verkar mer som ett samtal där svaren på frågorna och nya 

idéer tillåter styra intervjun (Holland & Edwards, 2013). Detta kan ge en mer 

djupgående diskussion som med fördel kan användas vid kvalitativa studier.  

Spelutvecklare letades upp via Google och enda övervägandet kring vem som 

kontaktades var kring företagens storlek för att få svar ifrån företag av olika 

storlek. Svenska företag valdes i lite större utsträckning eftersom det fanns 

större tro om eventuella svar hos dem. Det slutade med att cirka 40 

spelutvecklare kontaktades via e-post som skickades till den mest passande e-

postadressen som kunde hittas på deras hemsida. E-posten innehöll en kort 
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beskrivning av studien och dess syfte och bad om att få en intervju med någon 

som kunde svara på frågor angående detta forskningsområde.  

Totalt gick tre med på att genomföra intervjuer: två spelutvecklare ifrån Sverige 

och en ifrån Nederländerna. Intervjuerna genomfördes semistrukturerat enligt 

de intervjuguider som presenteras i slutet av studien. Vissa noteringar gjordes 

före varje intervju med frågor som kunde vara extra intressanta beroende på 

företagets inriktning och dess storlek. Dessa intervjuer skedde via Skype. 

Samtliga intervjuerna började med frågor om personerna ville vara anonyma 

och om det var okej att samtalet spelades in. Ingen hade någon önskan om 

anonymitet eller att inte bli inspelad, och därför spelades samtalen in med hjälp 

av MP3 Skype Recorder. Detta skedde för att senare kunna analysera 

intervjuerna utan att behöva tänka på att anteckna allt som sades under 

samtalet.  

En fjärde intervju genomfördes skriftligt med respondent D som är en indie-

spelutvecklare som själv arbetar med att utveckla sina spel. Eftersom han inte 

gör någon datainsamling ifrån sina spel ansågs det inte nödvändigt med en 

fullskalig intervju men han gick med på att svara på några frågor skriftligt via 

e-post. Indieutvecklare är en väsentlig del av dagens spelmarknad och det 

ansågs därför som att dessa svar var relevanta och bör presenteras.  

3.3 Käll- och metodkritik 

3.3.1 Validitet 
För att skapa validitet ska källor som är relevanta till frågeställningen användas 

(Jacobsen, 2002). Det finns mycket skrivet om Game Analytics och Game Studies 

på forum och bloggar, ofta av personer som skulle kunna anses trovärdiga i och 

med sin bakgrund och erfarenhet, men för att öka validiteten har en källkritisk 

gräns dragits vid att alla källor ska vara publicerade studier. Även om det 

begränsar något hur många olika källor som finns att tillstå, anses det nog för 

att kunna genomföra denna studie. 

Både sekundärdata och primärdata har kritiskt granskats för att höja studiens 

validitet. Dock är det märkbart genom studien att många författare är 

återkommande i olika referenser och det är en tydlig avspegling av 

forskningsområdets storlek, eftersom det finns begränsat med källor på 

området. Sekundärdata granskades källkritiskt som beskrevs ovan genom dess 

ursprung och primärdata samlades in ifrån experter som är aktiva inom 

spelbranschen och arbetar för etablerade företag som levererat produkter. 
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3.3.2 Reliabilitet 
Reliabilitet påverkas av hur data samlas in och analyseras samt hur metoden går 

att upprepa och återskapa samma slutresultat (Jacobsen, 2002). Sekundärdata 

kan anses ha en högre reliabilitet än primärdata i denna studie. Därmed har data 

ifrån intervjuerna en större risk att variera om studien skulle återskapas. För att 

tackla detta genomfördes intervjuerna semistrukturerade vilket gav 

respondenterna mer rum att använda egna ord och förklarande exempel som 

svar, samt att när deras svar bestred andra källor efterfrågades konfirmation i 

frågan för att verifiera. 

Reliabiliteten i denna studie påverkas även av att områdena som berörs 

fortfarande är under utveckling. Hur aktuell denna studie är i framtiden går inte 

att svara på förrän det är klart hur utveckling kommer att se ut.  
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4 Resultat 
I kapitel 4 presenteras resultatet av litteraturstudien och intervjuerna. Detta 

avslutas med en sammanfattning av de punkterna som det lagts mest vikt vid. 

4.1 Litteraturstudie 
Mellon (2009) presenterar flera anledningar till att vi inte kan spåra allt som 

spelare gör under en spelsession. Detta gör det nödvändigt se på problemet ur 

ett kostnads-lönsamhetsperspektiv. Kostnaden av att skapa, samla in, lagra och 

analysera måste vägas upp av den informationen som kan utvinnas. Drachen et 

al. (2013a) instämmer om att det måste vara en balans i investering och 

avkastning men nämner även att utan ett bra spel som folk vill spela kvittar allt 

annat.  

Drachen et al. (2013c) listar flera olika exempel på användningsområden för data 

mining gjord på spel-telemetri. Det handlar om att hitta svagheter i spelets 

design, vilka delar av spelet som inte används samt sociala mönster i 

spelarbasen. Det går att försöka förutspå hur mycket tid och pengar spelare 

kommer att lägga ned samt försöka hitta nyckeln till att få spelare att vilja 

spendera pengar. Även att studera spelares beteende och utifrån det utveckla 

bättre artificiellt intelligenta karaktärer eller rent av identifiera fuskare i ett spel 

är möjligt. 

Medler (2011) menar att det spelare uppskattar med speldata är när den 

presenters direkt till spelarna själva i form av till exempel utmärkelser, statistik 

och high score listor. Medler (2011) kallar detta för spelar dossier och det 

uppmuntrar till mer spelande, tävlingsinriktning och sociala aspekter vilket är 

sådant som spelutvecklarna vill åt. Flera företag har även tagit det steget längre 

och samlar ihop statistik och utmärkelser ifrån alla spel som finns på den 

plattformen vilket gör att spelarna alltid på ett sätt bär med sig sina prestationer. 

Santhosh & Vaden (2013) nämner olika sorters rapporter gjorda på spel-

telemetri som har efterfrågats. Det är olika beroende på vem som frågar och till 

respektive spel. Något generellt som gäller alla spel, som de listar, är spelares 

framsteg, ”flaskhalsar” i framstegen, antal spelare, antal nya spelare, hur långa 

spelsessionerna är samt demografi. Efter det listar författarna vad respektive 

speldesigner, ingenjörer/programmerare, community managers och 

producenter vanligtvis är intresserade av. Speldesignerna är intresserade av hur 

spelet spelas och spelares framsteg. Ingenjörerna vill veta prestandametrik som 

minnesanvändning, hur bra spelet flyter och nätverksbelastning. Community 

manager vill veta saker som alla spelares totala speltid, högsta resultatet uppnått 
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av en spelare och totala antalet spelare. Producenterna vill veta mer monetär- 

och demografisk metrik. 

Drachen et al. (2013d) diskuterar att ta stickprov på data. Att inte använda hela 

data-setet kan spara resurser och är de trender eller snitt som eftersöks finns det 

generellt få nackdelar med att använda ett stickprov. De utstickande värdena 

som gör data set noisy kan störa ett medelvärde och de rekommenderar därför 

ofta att sålla bort dessa värden, men inom Game Analytics kan det också finnas 

intressant information att utvinna ifrån utstickarna. Utstickarna kan 

representera fuskare, buggar i spelet eller buggar i hanteringen av telemetrin. 

Om målet inte är att hitta utstickarna bör stickprov därför räcka långt.  

Fields & Cotton (2012) ger råd och förslag om att skapa sociala och free-to-play 

(s.k. F2P) spel, det vill säga spel i mobilen eller på sociala medier som är gratis 

att börja spela men ger möjligheten att köpa förmåner och kosmetika i spelet. 

Här nämns nästan endast om monetära och generella attribut som mäts via 

telemetri, till exempel hur många spelare per dag (s.k. DAU), hur mycket varje 

spelare genererar (s.k. ARPU), hur mycket varje spelare kostar att värva (s.k. 

UAC), hur mycket varje spelare spenderar totalt (s.k. LTV) och vad som spelarna 

lägger sina pengar på. Flera av dessa är klassiska mätvärden inom Business 

Analytics. För att få dessa spel att gå runt gäller det inte bara att få personer att 

vilja spela ett spel utan det viktiga är att de också väljer att investera i spelet 

personer. 

De mätvärden som Fields & Cotton (2012) tar upp som är riktade till speldesign 

och inte business, är när de undersöker vad en spelare gör som första sak när 

denne startar spelet (s.k. EED) och sista sak innan denne avslutar spelet (s.k. 

XED). Dessa mätvärden kan berätta för utvecklare vad det är som driver spelare 

att komma tillbaka och spela/spendera mer eller vad det är som frustrerar dem 

och får dem att stänga av spelet.  

Loh et al. (2015) diskuterar Serious Games Analytics. Här är speciellt de 

generella attributen intressanta, till exempel hur lång tid saker tar samt 

prestanda. De övriga viktiga mätvärdena för att optimera ett spel till ett syfte i 

deras forskningsområde är spelets demografi, spelarens erfarenhet och liknande 

som påvisar deras förutsättningar innan. Det är mått på deras framfart i spelet, 

vilka vägar de valde och vilka verktyg de använde. De förklarar också att Big 

Data inte ännu finns eller efterfrågas inom Serious Games på grund av områdets 

storlek. Det finns inte tillräckligt med intressant data att analysera i dag. Dock 

säger de att det finns indikationer på att framtiden inom området är Massive 
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Multiplayer Online (s.k. MMO) och mobilspel, och då kan Big Data bli aktuellt 

men inte i dag.  

Vidare gör Loh et al. (2015) också en poäng av att Big Data har gett folk en 

missvisande bild. Den säger att om tillräckligt med data samlas in, kommer alla 

svar att komma fram. De menar att sanningen är att det lätt spåras för mycket. 

För stora data-set blir lätt noisy och gör analysen mycket mer komplicerad och 

kostsam. De summerar det med att säga att det är bättre med bra data än enbart 

mycket data.  

Koskenvoima & Mäntymäki (2015) som i sin studie undersöker Game Analytics 

för F2P-spel och mindre utvecklare är inne på samma spår som Loh et al. (2015), 

det vill säga att begränsa mängden data som sparas för att göra analysen enklare 

och spara in resurser. Detta sker speciellt hos de mindre spelutvecklarna 

eftersom det ofta handlar om en handfull anställda och det är inte säkert någon 

har expertisen att utvinna information ur stora avancerade data-set. De lägger 

emellertid vikt vid hur hjälpsamma vissa enklare mätvärden kan vara, till 

exempel hur många aktiva spelare som finns och hur mycket de spenderar. 

Därtill kommer retention som är enligt dem den viktigaste inom F2P-spel.  

Clemson (2009) diskuterar olika sätt att skapa intäkter till webbsidor och 

internetapplikationer. F2P- och sociala spel kan relatera till dessa eftersom 

affärsmodellen är liknande. Han tar upp samma som nämndes ovan med 

försäljning av saker i applikationen men även att de kan använda information 

om sina användare som en valuta. Det finns en marknad för denna sorts 

information och att sälja informationen till en tredje part är möjligt. Oftast är 

försäljningen till syfte för marknadsföringsärenden. 

El-Nasr et al. (2013) förklarar att Game Data Mining är ett verktyg som används 

för att kartlägga spelares beteende och för att informera dem som gör spel-

designen och tar affärsbeslut. Precis som Mayer-Schönberger & Cukier (2013) 

menar att Big Data ger endast svar på om/vad men inte varför, säger El-Nasr et 

al. (2013) att samma princip gäller inom Game Data Mining. De lägger fram att 

för bästa resultat används resultatet ifrån analysen tillsammans med kvalitativ 

återkoppling för att då också få svar på varför.  

Vidare nämner El-Nasr et al. (2013) några utmaningar för analys av 

spelarbeteenden. Det är att veta vad som ska spåras för att hitta mönster av 

värde, veta hur resultatet ska visualiseras till de berörda och göra det hela 

snabbt nog att det ska kunna hjälpa beslutsfattande medan informationen 

fortfarande är aktuell och relevant. Zoeller (2013) intygar hur viktigt det är att 
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kunna visualisera resultatet eftersom utan ett bra sätt att påvisa vad de funnit 

till de berörda är informationen i princip värdelös. 

Zoeller (2013) presenterar hur Ubisoft har tagit fram SkyNet som är en 

applikation med bakliggande infrastruktur för att samla in telemetri ifrån spelet, 

ifrån utvecklingen och flera andra områden inom företaget och sedan direkt ha 

grafer tillgängliga med resultatet. Företaget har utvunnit värdefull information 

genom att samla in spel-telemetri och det har hjälpt på flera olika områden inom 

utvecklingen av spel. Enligt Zoeller har företaget utvidgat sina lösningar för att 

hantera mer data. Han rekommenderar försiktighet med insamlingen eftersom 

det är lätt att få in dålig data (minus-värden, NULL-värde) som kan förstöra 

resultatet men även att gammal data kan störa. Data som är skapad ifrån ett spel 

som fortfarande uppdateras är viktigt att känna till för att sålla bort och slänga 

utdaterad data innan analysen. Detta leder till att inom spelutveckling är det 

mycket data som har en kort livstid. 

Canossa (2013a) har intervjuat Nicholas Francis och Thomas Hagen vid Unity 

som är ett verktyg gjort för spelutvecklare för att skapa 3D miljöer. Francis och 

Hagen tror att det kommer bli vanligare bland spelutvecklare att använda 

analys på spel-telemetri vid beslutsfattningar, även om många utvecklare är 

tveksamma och tycker att det inkräktar på deras kreativa intuition. 

Spelbranschen är full av konkurrens och det kommer att handla om att optimera 

sina spel till max och här kan telemetri hjälpa till. I sina verktyg har de börjat 

integrerar krokar för att fånga upp metrik enkelt, och enklare grafer kan tas 

fram. De tror att om den enklare analysen genomförs är 90 procent av arbetet 

gjort. Praktiskt är det mycket prestandadata och generella attribut som görs 

tillgängligt och framför allt är det programmerare och speldesigner som är de 

tänkta intressenterna. I framtiden hoppas de på att kunna skapa standarder för 

flera mycket återkommande händelser, till exempel att en spelare dör och då 

kunna använda det till att analysera olika spel emot varandra. En annan sak för 

framtiden är att de tror AI som avläser spelare under spelet gång och anpassar 

exempelvis svårighetsgraden är något som vi bara sett en början på. 

Medler et al. (2011) skriver om Data Cracker, som är en applikation lik SkyNet 

som Zoeller (2013) presenterar. Data Cracker användes på Electronic Arts och 

beskrivs när det skapades till spelet Dead Space 2 för att göra utvecklarna mer 

”data-kunniga”. Mycket fokus läggs på att allt kan visualiseras och att få med 

de som arbetar med spelet på att gilla, hjälpa och nyttja projektet. De beskriver 

ett antal punkter som de rekommenderar som riktlinjer när det ska 

implementeras en applikation som analyserar och visualiserar spelmetrik. De 

rekommenderar att verktyget utvecklas parallellt med spelet och tidigt 
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presenteras olika mätvärden visuellt för utvecklarna för att få dem att engagera 

sig och vara positiva till att ha med sig analysapplikationen. De tar upp att skapa 

applikationen för en bred publik, det vill säga intressenter ifrån olika delar av 

företaget och agilt nog att smidigt kunna anpassa sig till förändringar i spelet. 

De rekommenderar att en sådan här applikation skräddarsys till varje spel och 

att folk som arbetar med den och analyserar data fortsätter även efter att spelet 

är lanserat. Dock tar de upp att de förstår att de båda sista rekommendationerna 

är lyx som inte alla spelprojekt har råd med. Att skapa ett nytt program varje 

gång och ha anställda som fokuserar på att analysera data ifrån släppta spel är 

kostsamma uppgifter.  

Medler et al. (2011) nämner slutligen spelarnas integritet. Olika länder har olika 

lagar för vad som får lagras och om det kräver att spelarna ska acceptera 

användarvillkor eller liknande. Det är viktigt att vara på rätt sida lagen och det 

kräver uppmärksamhet. Drachen et al. (2013a) nämner också etik och integritet, 

och rekommenderar aktsamhet med data eftersom den kan användas på fel och 

olagliga sätt. Dock nämns att för tillfället är praxis att alltid hålla information 

som samlas in konfidentiell och anonymiserad. 

El-Nasr & Canossa (2013) har intervjuat Jim Baer och Daniel McCaffrey ifrån 

företaget Zynga. Zynga som är ett företag som fokuserar på F2P-spel och 

beskrivs ofta som en föregångare inom både F2P och användning och analys av 

spel-telemetri. Zynga ska omkring år 2011 ha genererat cirka 15 terabyte data 

om dagen (Asthana, 2011). El-Nasr & Canossa (2013) frågar om vad för 

programvara de använder för att hantera sin data och de förklarar att de valde 

Vertica, en kolumnbaserad lösning över framför allt Hadoop eftersom de 

prioriterade hastighet högt och denna lösning var mycket snabbare att köra 

analyser med. Zynga har konstruerat ett system för att olika intressenter ska ha 

tillgång till ett gränssnitt där personalen själva kan komma åt flera olika 

nyckelvärden ifrån analysen utan att behöva gå vilse i den stora mängden data. 

I slutet av intervjun nämns att framtiden inom Game Analytics är att anpassa 

och skräddarsy innehåll till varje spelare baserat på vad de gillar och ge dem en 

anpassad spelupplevelse samt att lyckas integrera den kvalitativa 

återkopplingen med sin kvantitativa data.  

Hazan (2013) diskuterar just triangulering med kvantitativ och kvalitativ data 

inom området och hävdar att en lyckad blandning av de båda kan ge ett bättre 

resultat än vad summan av de enskilda någonsin hade varit. En stor del av 

vikten hos kvalitativ återkoppling kommer ifrån att det är den enda källan till 

att få veta vad spelarna egentligen känner, har de roligt — är det utmanande? 

Även Nacke et al. (2011) och Yannakakis (2013) instämmer att kvalitativ 
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återkoppling kompletterar kvantitativ men nämner även metoder för att 

använda fysiska mätvärden på spelare, till exempel puls, ögonrörelser och hur 

hårt de trycker på knappar för att komplettera. 

Yannakakis & Hallam (2009) beskriver hur de skapat anpassat innehåll i realtid 

i ett spel baserat på spelarens agerande. Målet var att skapa ett mer 

underhållande spel. Det är ett enkelt spel för barn där de med kroppen ska röra 

sig på en yta som känner av var de står. Målet är att lyckas mosa insekter. Deras 

studie visar att barnen tyckte bättre om spelet när de implementerade det 

anpassade innehållet istället för det statiska.  

El-Nasr (2013) har intervjuat Darius Kazemi som har flera års erfarenhet inom 

branschen och med spel-telemetri. Han beskriver hur problemet med variation 

i spelen och bristen på en standard gör det omständligt. Spel är olika och enbart 

vissa mätvärden går att översätta. Olika spel har också olika behov av analys på 

spel-telemetri, till exempel är det för många konsolspel försent att agera på 

analysresultat efter att spelet är lanserat eftersom det görs väldigt få 

uppdateringar och informationen kan oftast endast användas till senare projekt. 

Hos flera MMO- och sociala spel är det möjligt att uppdatera kontinuerligt 

under deras livstid. Darius nämner att området i sin helhet är växande men att 

den stora utmaningen som måste lösas är kopplingen mellan Game Analytics 

och Business Analytics. De som är på business-sidan måste utbildas i hur spel 

fungerar och vilka skillnader och begränsningar de arbetar med, till exempel 

nämns att de ofta vill ha en metrik som LTV, men de förstår inte att det kan vara 

komplext att ta fram för ett spel som förändras flera gånger i månaden. 

I en annan intervju mellan Canossa (2013b) och Aki Järvinen som är verksam 

vid Digital Chocolate med främst mobil och F2P-spel menar Järvinen att de 

spårar och analyserar mycket data om sina spelare vilket är viktigt för dem 

eftersom affärsmodellen bygger på att hitta vad spelarna gillar och förse dem 

med det. Det är mätvärden för till exempel vilka som spelar gratis, vilka som 

betalar, hur många nya spelare som tillkommer, hur länge de spelar, hur ofta de 

spelar och hur ofta de handlar. Dock relaterar inte direkt något av dessa till 

spelarbeteende, spelares framsteg eller spelarupplevelsen. Enligt Järvinen 

försöker de lösa allt det innan spelet lanseras genom tester som integrerar 

kvalitativ återkoppling men nämner även att om det hade varit möjligt hade de 

gärna ägnat sig åt Game Data Mining och försökt hitta mönster och liknande 

bland sina spelare. De kan dock inte rättfärdiga att sätta undan resurserna för 

denna sorts undersökning, utan de enklare mer affärsinriktade variablerna har 

enligt erfarenhet den bästa avkastningen. Enligt Järvinen ger inte den sortens 

analys svar på alla frågor eller tar fram nya funktioner men använt på rätt sätt 
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kan det hjälpa till vid beslutsfattning och utvärdera de funktioner som redan 

finns. Om expertisen inte finns är data dock inte värd något i sig. 

Kim et al. (2008) beskriver i sin studie användningen av deras TRUE- (Tracking 

Real-Time User Experience) programvara vars syfte är att spåra och ta fram 

spelarbeteenden. Studien är refererad av flera som en av föregångarna inom 

spelindustrin vad gäller analys och framtagande av spelmetrik. Idén är att 

försöka i realtid ta vara på information om spelares handlingar och för att inte 

endast svara på frågan vad utan också varför fokuseras det på att inte bara logga 

händelsen när den sker utan även vad som leder fram till den, omständigheterna 

runt omkring och att om möjligt få med kvalitativ feedback. 

Kim et al. (2008) nämner såsom Drachen et al. (2013c) att en utmaning även med 

bra verktyg är att veta vad som ska spåras för att inte ta in för mycket data och 

krångla till resultatet.  

Fler studier, utöver Drachen et al. (2013c) och Kim et al. (2008), nämner 

utmaningar som rör vid denna studies område. Bauckhage et al. (2015) är en av 

dem och både Bauckhage et al. (2015) och Drachen et al. (2013c) har 

sammanställt listor på utmaningar vid klusteranalys på spel-telemetri, 

framförallt vad gäller speldata är det dimensionaliteten, storleken och 

variationen i kvalité och typ som är utmaningen. Processen att få data till en 

server där den kan lagras kan ofta vara lättare sagt än gjort, eftersom data kan 

komma ifrån olika sorters system, på olika geografiska platser och vara många 

olika sorters datatyper. Tidspress att hitta resultat som går att agera nämns men 

det är inget unikt inom Game Analytics utan är vanligt även inom Business 

Analytics, men tidspressen och utmaningen i att spel är en evigt förändrande 

värld gör det inte lättare. För varje ändring i spelet är det troligt att vad som är 

relevant att spåra för att ens göra klassificeringar har ändrats, därtill att det ofta 

måste tas hänsyn till varje spelares individuella framsteg och utveckling 

gentemot det data de producerar. Ett exempel för att förklara det sista skulle 

vara ett spel med en öppen värld där spelaren ska få sin karaktär att gå upp ifrån 

level 1 till 10 genom att göra uppdrag i olika zoner. Analysen av spelet visar att 

många spelare dör många gånger i den sista zonen. Detta skulle kunna tolkas 

som att sista zonen är för svår. Sanningen är dock att spelare lyckas ta sig till 

zonen skapad för spelare omkring level 9 med sina level 2 karaktärer och dör 

eftersom de är i en zon som deras karaktär inte är designad för att kunna klara 

av. 

Flera källor nämner även att de flesta av de utmaningar som finns inom Game 

Analytics är inte unika till området utan förekommer i flera andra områden för 
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analys av data (Drachen et al., 2012; Bauckhage et al., 2015). Värt att nämna är 

att Drachen et al. (2013c), Drachen et al. (2012) och Bauckhage et al. (2015) har 

flera gemensamma författare. 

Som Drachen et al. (2013a) nämner hade det i en perfekt värld med oändliga 

resurser varit möjligt att spara allt för analys, varenda val en spelare gör, alla 

tangenttryckningar och alla resultat, men i verkligheten sker oftast 

begränsningar på resurser. I och med det är diminishing returns ett koncept att 

ha i åtanke. I detta sammanhang betyder det att vid ett tillfälle när data samlas 

in för analys kommer en punkt när mer data inte längre ger ett bättre resultat. 

Som ett exempel uppdaterar action-fyllda spel ofta med en ”tick rate” på 64 eller 

128 Hz, det vill säga 64 eller 128 gånger per sekund kan servern skicka 

information till klienten. Om uppgiften däremot är att kartlägga spelares 

rörelser kommer det att finnas en diminishing return på hur mycket information 

som egentligen kan utvinns när spelares positioner allt oftare sparas. Värdet i 

att spara alla 128 positioner per sekund i jämförelse med 1 gång per sekund är 

förmodligen i princip samma även om det sparas mycket resurser på att ta in 

mindre än en hundradel av den totala mängden data. 

Ett användningsområde för spel-telemetri är att hitta botar (program som spelar 

istället för spelare), som finns i spelen eftersom spelare vill undvika att göra 

olika ofta enklare uppgifter för att komma framåt i spelet snabbare men även för 

att tjäna pengar genom att sälja vidare saker till andra spelare (Thawonmas et 

al., 2008; Gianvecchio et al., 2009; Chen et al., 2009). Att använda botar anses som 

fusk och är något som speltillverkare aktivt försöker motverka. Chen et al. (2009) 

lyfter fram vikten av att inte störa de spelare som spelar spelet som det var tänkt 

när botar ska identifieras eftersom det förstör spelupplevelsen om till exempel 

en CAPTCHA uppstår mitt under en spelsession. Chen et al. (2009) har med i 

detalj hur mycket data de samlade in ifrån sina testobjekt när de med sin 

algoritm skulle urskilja de riktiga spelarna gentemot botar, och det rör sig om 

upp emot 2 megabytes av data per timme men med detta kan de med hög 

sannolikhet peka ut nästan alla botar men viktigare ändå att den gör det utan 

några falska positiva resultat. 

I ämnet finns det ett antal fallstudier. Deras underliggande orsak till att 

undersöka spel-telemetri är varierande men gemensamt är att det inte i regel rör 

sig om några stora mängder data eller att de kör analysen på stickprov för att 

minska resursåtgången (Drachen & Canossa, 2009b; Drachen et al., 2009c; Gagné 

et al. 2012; Mahlmann et al., 2010; Sifa et al., 2013; Ducheneaut & Yee, 2013; 

Guardini & Maninetti, 2013). De tar fram allt ifrån modeller på vilka olika typer 
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av spelare det finns, försöker förutsäga hur länge spelare kommer spela, 

strategier spelare använder sig av och hitta buggar. 

Fan & Bifet (2013) diskuterar Big Datas nuvarande situation och dess 

framtidsprognos. De nämner att idag behöver det inte skiljas på Big Data analys 

och analys. Data kommer att fortsätta att växa och det kommer bli den nya 

standarden. De nämner Open Source-rörelsen som pågått kring Big Data, där 

många av de allra största företagen bidrar till denna rörelse och det har format 

området. De nämner även upp att mycket om Big Data är överdrivet, alla svar 

går inte att hitta och mer data kan lätt förstöra ett resultat. Korrelationer mellan 

helt oberoende variabler kan komma fram om det är för mycket dimensioner. 

Vidare nämner Fan & Bifet (2013) hur användningen av Big Data och Hadoop 

har diskuterats mycket och de vill ta avstånd ifrån vissa delar. De menar att det 

inte alltid är den bästa lösningen speciellt för mindre och mellanstora företag. 

Detta nämns även av Santhosh & Vaden (2013) hur det är en kostnadsfråga 

vilken lösning som är mest passande. De nämner att Hadoop är ett billigt sätt 

att spara mycket data men om planen är att köra många olika frågor är det inte 

den bästa. För framtiden ser Fan & Bifet (2013) att det handlar om att optimera 

den analytiska arkitekturen, kunna anpassa analysen beroende på olika data 

samt hitta bättre sätt att analysera svårtolkade svar. 

4.1.1 Sammanfattning 
I tabell 1 framgår de viktigaste punkterna ifrån litteraturstudien. De grupperas 

efter delfrågorna som togs fram i kapitel 1.3. 

Tabell 1: Sammanställning av litteraturstudie 

Resultat Referens 
Nuvarande behov 

Vad finns det värde i att analysera? 

Monetära värden (retention, LTV, 
UAC) 

Fields & Cotton 2012; Canossa, 
2013b; Santhosh & Vaden, 2013; 
Drachen et al., 2013a; Koskenvoima 
& Mäntymäki, 2015 

Generella värden (prestanda, tider, 
progress) 

Santhosh & Vaden, 2013; Fields & 
Cotton 2012; Loh et al., 2015; 
Koskenvoima & Mäntymäki, 2015; 
Canossa, 2013b; Drachen et al., 2013a 

Centrala (core) till specifika spelet 
värden 

Fields & Cotton 2012; Drachen et al., 
2013a 

Game Data Mining (spelarbeteende 
för olika anledningar) 

Ducheneaut & Yee, 2013; Drachen & 
Canossa, 2009b; Drachen et al., 2009c; 
Drachen et al., 2013c; Gagné et al. 
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2012; Guardini & Maninetti, 2013; 
Mahlmann et al., 2010; Sifa et al., 2013 

Analysapplikationer 
Zoeller, 2013; Medler et al., 2011; 
Kim et al., 2008 

Utmaningar 

Avkastning 
Mellon, 2009; Drachen et al., 2013a; 
Canossa, 2013b 

Brist på standard El-Nasr, 2013b 

Privacy 
Medler et al., 2011, Drachen et al., 
2013b 

Utmaningar med analys på speldata 
(storlek, dimensionalitet etc.) 

Drachen et al., 2013c; Bauckhage et 
al., 2015 

Svårt att visualisera resultatet 
El-Nasr et al., 2013c; Zoeller, 2013; 
Kim et al., 2008 

Framtida behov 

Big Data svara bara på vad, få med 
kvalitativ återkoppling för varför 

El-Nasr & Canossa 2013a; El-Nasr, 
2013b; Nacke et al., 2011; Yannakakis 
et al., 2013  

Anpassat innehåll 
Canossa, 2013a; El-Nasr & Canossa 
2013a; Yannakakis & Hallam, 2009 

Big Data för att motsvara behov 
Big Data ger inte alla svar Loh et al., 2015; Fan & Bifet, 2013 
Open Source gör Big Data mer 
lättillgängligt 

Fan & Bifet, 2013 
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4.2 Intervjuer 
Intervjuerna är genomförda via Skype-samtal semi-strukturerat enligt 

intervjuguiderna som är placerade i bilaga A. 

4.2.1 Respondent A, Karl 
4.2.1.1 Inledning 

Karl arbetar vid Stunlock Studios i Skövde som är en spelutvecklare med 25 

anställda och grundades 2010 av spelstudenter ifrån den lokala högskolan. Karl 

beskriver sin arbetsuppgift som arkitekt av flera olika system inom spelen som 

arbetar mot servern, bland annat hur funktionalitet implementeras i spelet, hur 

data lagras samt autentisering. Han är även den som bevakar och analyserar 

data som lagras samt observerar och övervakar vad som händer i servermiljön. 

4.2.1.2 Nulägesrapport 

Vid Stunlock Studios finns ingen som arbetar heltid med analys men 

insamlande av data på relativt stor skala är implementerat och analys 

förekommer.  

Karl ger exempel på flera olika händelser i spelet som utlöser att ett meddelande 

skickas iväg för att lagras till senare analys. Prestandadata som påvisar hur 

belastande det är att köra spelet är viktigt, speciellt under utvecklingen men 

även information om hur mycket tid spelare spenderar på att utföra olika saker 

och hur mycket de spenderar i olika delar av spelet. Mer avancerade uppgifter, 

till exempel vilka delar av användargränssnittet som används lagras också för 

att kunna stötta utvecklarna till att göra spelet bättre. De sparar mycket 

aggregerad speldata. Mycket data sparas även om det begränsas till att 

exempelvis en match blir ett event inte varje händelse i sig. 

Som utvecklare är deras största spel ett F2P-spel med möjligheter att spendera 

pengar i spelet. De använder statistik på vad som säljer till att besluta vad som 

ska satsas på i fortsättningen. Ifrån sitt online-arenaspel har de spelar-dossier 

som spelare har direkt tillgång till för att se statistik på hur det går för dem i 

spelet, samt vilka karaktärer och banor de vinner mest på. 

Speldata har använts för att se balansen i multiplayer och hur spelet kan justeras 

för att bli ännu bättre. Även om det tas upp att den information som erhålls av 

enklare aggregerad data ofta bara är svaret på vad, vilket kan uppmuntra till att 

undersöka vidare och försöka ta reda på varför. 

Data som har samlats in har använts till framförallt utvecklingsdelen av 

företaget, men i deras fall har de inte själva haft ansvar för delar som 

kundservice eller marknadsföring. 
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Vid Stunlock Studios känner personalen att möjligheten att lägga resurser på att 

anställa någon på heltid som ägnar sig åt analys är inte möjligt. Även om Karl 

tror att det finns mer värdefull information att hämta om det undersöktes mer i 

data som finns i dag är det en för stor utgift. Han menar att alla företag 

oberoende storlek borde ägna tid åt de enklaste sorternas metrik, till exempel 

hur långt spelare tar sig i deras spel innan de slutar, men för att ha någon som 

ägnar sig åt Game Data Mining krävs det ett större företag som har råd med den 

utgiften. Karl ser också att det kan vara en svårighet att hitta en person med just 

den kompetensen som skulle krävas av en Game Data Mining-analytiker. 

4.2.1.3 Utmaningar 

Karl gissar att varje spelare genererar ett par hundra kilobyte data om dagen i 

deras system men med den teknologi som finns idag och kostnaderna på 

datalagring är detta inte ett problem. Till deras nya spel som utvecklas har de 

lagt ned tid på att bygga en robust pipeline för att leverera data till en cloud-

leverantör. Även om den data de genererar och hanterar idag skulle kunna 

hanteras av lösningar som inte skulle klassas som Big Data har de valt att 

framtidssäkra med att bygga för att kunna hantera stora mängder Big Data. I 

dag är det den extra belastning på serverns hårdvara om något som oroar om 

de skulle öka mängden data de lagrade markant. 

Karl uppger att för fem år sedan hade utmaningen absolut varit i att hantera 

storleken som genereras, men idag är enda egentliga utmaningen att bygga sin 

pipeline och sedan är det relativt självgående och billigt att lagra mycket data. 

Vid online-spel kan hårdvaran på servern också bli en faktor. Utmaningen är 

istället analysen Karl nämner att det en kostnad och resurskrävande att köra 

analys på ett sådant sätt att det ger snabba svar, och för detta krävs det att all 

data är på rätt ställe, verifierad och i ett visst format. Detta är idag en 

tidskrävande uppgift och här finns det gott om utrymme för effektivisering i 

framtiden. Han nämner även att vad som ska göras med variablerna är en 

utmaning och menar att statistik på den nivå som krävs för att kunna gräva 

djupare är svårt, framförallt dimensionaliteten och framstegs-beroenden ställer 

till besvär. Det gör att svaren kan bli lömska och påvisa falsk fakta. Han 

exemplifierar med att spelare i ett spel med två olika spellägen spenderar lika 

mycket tid i de båda lägena. Detta skulle kunna påvisa att de gillar lägena lika 

mycket. Sanningen kan dock vara att spelare känner att de är klar med ett 

spelläge eftersom de bemästrat alla utmaningar där och hade roligt och har nu 

bara gått över till det andra i brist på annat att göra. Det kan sammanfattas som 

att det är en utmaningen att kunna presentera information som går att lita på, 

på grund av dimensionalitet och framstegs-beroenden i speldata. 
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Privacy är något de stött på när de samlat in data men inte som något direkt 

problem utan mer något att vara uppmärksam på. I deras exempel var det en 

region där spelare som inte var över 13 år inte fick viss data lagrad om deras 

person. Lösningen blev att de frågade spelaren om deras ålder när de startade 

spelet och därefter sparades data beroende på det svaret. 

4.2.1.4 Framtiden 

I framtiden tror Karl att det som framförallt kommer att ändras är 

tillgängligheten på Analytics för mindre utvecklare. De kommer att ha tillgång 

till enklare analys utan större ansträngning. Han har redan sett steg på vägen 

med att analys byggs in i spelutvecklingsverktyg. Ett problem som kvarstår är 

att hitta personal som kan utföra bra Game Analytics, men att ge dem verktyg 

att snabbare kunna göra alla stegen fram till att det börjas med queries för att 

sedan mer iterativt kunna analysera och få fram visualiseringar ifrån komplex 

data, är ett första steg. 

4.2.1.5 Big Data 

En anledning till att de kunnat bygga denna Big Data pipeline endast för att 

framtidssäkra är all den Open Source mjukvara som finns tillgänglig, men den 

gör att det inte är en investering i sig mer än tiden att bygga den och örena det 

kostar hos cloud-leverantören med lagring. Stunlock klarar att endast använda 

Open Source-projekt och det är till exempel Avro, Kafka, Parquet och Hive. 

4.2.2 Respondent B, Avalanche Studios 
4.2.2.1 Inledning 

Vid intervjun närvarade tre anställda vid Avalanche Studios: Calle, Rikard och 

Johan. Rikard och Calle är back-end-utvecklare och Rikard är producent och 

systemarkitekt. Avalanche Studios har över 200 anställda med kontor i 

Stockholm och New York. Fokus ligger främst på spel i öppna världar. 

4.2.2.2 Nulägesrapport 

De samlar in spelardata ifrån sina spel och den finns tillgänglig för analys 

framförallt för att stötta utvecklare. Ett exempel är att det lagras om animationer 

som spelas upp syns av spelare. Detta kan användas för att rättfärdiga hur 

mycket som bör läggas ned på att ta fram bättre animationer. Ett annat exempel 

där spelarbeteende analyseras är när det används för att detektera fuskare i ett 

av deras online-spel. 

De kan erhålla mycket monetär data av sina distributörer, och det är inget de 

behöver göra för att samla in men resultaten finns att tillstå om de är 

intresserade.  
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De tror att det finns information att utvinna genom Game Data Mining. Det 

skulle kunna förse olika avdelningar med information de kunde agera på, men 

problemet är att få tillbaka på sin investering. 

4.2.2.3 Utmaningar 

Svårigheten med Game Analytics är vilka frågor som ska ställas och hur svaren 

ska användas, till exempel en fråga om vilken bana som är svårast. Med analys 

ges svaret bana 3 och där misslyckas spelare i snitt 12 gånger innan de klarar 

den. Vad gör vi nu med detta svar? Svaret kan tolkas subjektivit, hur svårt är för 

svårt? Många spelutvecklare är väldigt kreativa och alla gillar inte att arbeta 

direkt emot metrik. 

Frågan om utmaningen inom Game Analytics besvaras inte, utan vänds på. Att 

generera och lagra data är inte ett problem, utan teknologin inom datahantering 

är tillräckligt långt kommen att klara av det som behövs. När analysen ska köras 

finns kraftfulla maskiner att hyra relativt billigt, och som kan köra queries över 

stor data och få snabba svar. 

4.2.2.4 Framtiden 

I framtiden spås Game Analytics bli mer normaliserat och integrerat i arbetet. 

Metrik kommer att finnas tillgängligt för fler att granska. Mer data kommer inte 

nödvändigtvis att lagras men frågorna kommer att kunna besvaras. De säger att 

utmaningen i att tolka och använda svaren kommer att stå kvar. Game Analytics 

och Big Data har båda ”pratats upp” men lite har bevistats och det kommer nu 

att vara upp till bevis.  

4.2.2.5 Big Data 

Inom företaget används Big Data-teknologier med skalbara lagringslösningar 

och data i terabyte-storlek. Det har under senare tid varit en övergångsprocess 

till dessa nya lösningar. De har reflekterat väldigt lite om det är Big Data det rör 

sig om, eller om det är bara ett annat sätt att lagra data. 

4.2.3 Respondent C, Jasper 
4.2.3.1 Inledning 

Jasper arbetar vid Ronimo Games som är en spelutvecklare ifrån Nederländerna 

med cirka 20 anställda. Hans roll inom företaget är framförallt speldesigner men 

också en del marknadsföring. Företagets spel finns ute på flera olika plattformar 

och det mest populära är ett 2D arenaspel där lag om tre försöker besegra det 

andra laget i en tvist på det klassiska MOBA-konceptet. 

4.2.3.2 Nulägesrapport 

Enligt Jasper samlar företaget in mycket data men gör relativt lite med sitt data. 

Han säger att detta beror mest på att historiskt, sett när de tagit fram metrik, har 
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det genererat lite ny information och svaren är inte så trovärdiga som det kunde 

önskas. 

Även om han tror att det finns mer information att leta fram ifrån data är det 

svårt att motivera framtagningen när svaren inte är bättre. De använder metrik 

till beslutdrivning när de undersöker vad som säljer bäst bland till exempel 

deras expansionspaket och kosmetiska saker i spelet. Denna information 

används till att besluta vad som bör satsas på i framtiden. Jasper skulle vilja 

använda metrik mer är spelbalansen. 

I företagets spel finns statistik tillgängligt direkt för spelarna om hur det går för 

dem i olika delar av spelet, till exempel hur mycket de vinner och med vilka 

karaktärer de dödar mest. Denna sorts spelar-dossier uppmuntrar spelare och 

är något som de planerar att utvidga mer och föra statistik på fler variabler. 

På frågan om att sälja data till en tredje part tror han att detta fenomen inte finns 

mer inom spelbranschen eftersom speldata inte är applicerbart direkt inom 

något annat område. 

Vid Ronimo saknas personal dedikerad till analys och Jasper tror att företaget 

skulle behöva dubbla sin storlek innan det skulle kunna rättfärdigas att anställa 

en analytiker på heltid. Analysen de utför idag är tillräckligt okomplicerat att 

han själv utan någon direkt analytisk bakgrund kan hantera uppdraget. 

4.2.3.3 Utmaningar 

Anledning till den bristande tilliten är bland annat dimensionalitet, bristen på 

data och oklarheten i varför vissa saker skett. Ett exempel på oklarheten 

framkommer när de ser vilka uppgraderingar olika spelare har köpt under en 

match och vilken vinst ratio det leder till. Problemet är om de köper 

uppgradering för att de redan vinner eller om det spelade roll i faktumet att de 

vann. Bristen på data beror på att antalet spelare inte alltid varit stort nog att 

lyckas representera alla olika variationer och deras olika utfall. 

Spel är kreativa skapelser och Jasper menar att personer som arbetar med spel 

är olika benägna att ta till sig metrik och arbeta efter den. De låter till exempel 

sina designer göra sådant som de är passionerade och motiverade till att göra 

även om metriken hade föreslagit något annat. 

Vid Ronimo har den personliga integriteten inte varit något direkt problem även 

om det är något personalen behövde anpassa sig till när de började föra statistik 

öppet på en hemsida. De behövde lägga till ett användaravtal och Jasper menar 

att det mest är något att vara uppmärksam på, men inget direkt problem.  
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Begränsningen för hur mycket företaget använder Analytics är inte insamling 

och lagring av data, utan de samlar redan in mer data än de använder i 

dagsläget.  

4.2.3.4 Framtiden 

I framtiden ser Jasper att Game Analytics kommer att vara en större del av en 

speldesigners arbetsuppgifter. De kommer lägga ned mer tid på att granska data 

och använda för att stötta beslutstagande, men det kommer fortsatt vara endast 

ett argument av flera som besluten fattas på.  

En avancerad framtidsvision han har är en AI som balanserar spelet automatiskt 

baserat på metrik, det vill säga anpassat innehåll där en spelare möter 

spelaremiljö för att ge de bästa förutsättningar till en strid på lika villkor. 

Visserligen är telemetridata den renaste formen av återkoppling, men i dag är 

svaren de får ut för dåliga för att kunna basera beslut på, och inom den närmaste 

framtiden ser han att de kommer behöva fortsätta ta in information ifrån andra 

håll för att ta beslut. Det kan vara kvalitativ återkoppling ifrån forum eller 

liknande. En annan anledning för att inte sluta titta utanför telemetri är för att 

spelares upplevelse inte går att mäta på detta sätt. 

4.2.4 Respondent D, Lucas  
4.2.4.1 Inledning 

Lucas är en indie-spelutvecklare som arbetar mestadels själv. Han kommer ifrån 

USA men bor sedan en tid tillbaka i Tokyo. Han arbetade tidigare för en väldigt 

stor spelutvecklare men valde senare att gå sin egen väg. Han har lanserat flera 

framgångsrika spel där en trend bland hans spel är enkel grafik och mycket 

textbaserade händelser. 

4.2.4.2 Nulägesrapport 

Lucas känner att hans spel mycket är ”one and done”-spel där det finns 

begränsat med rum för förändring efter det att spelet är lanserat oberoende av 

vad analys skulle säga. Vid de tillfällen han har implementerat datainsamling 

har han aldrig lagt ned tid på att analysera sin data. Han känner att 

begränsningarna av att arbeta själv gör att hans tid är bättre spenderad på andra 

saker. 

Han tar in respons om sina spel och försöker lyssna på vad spelare har att säga. 

Speciellt under utvecklingen ber han testare om deras respons och han tar även 

emot respons om hans färdiga spel. Denna respons används sedan främst till att 

försöka göra hans nästkommande spel ännu bättre. Han använder också 

klassisk affärsmetrik som finns att tillstå för att se hur bra hans olika spel säljer. 



Game Analytics och Big Data 
Niklas Erlandsson 2016-11-03 
 

  32 

4.2.4.3 Framtiden 

Inom forskningsområdet ser Lucas sig som avvikande eftersom han uppfattar 

att Analytics blir allt mer betydande, främst hos de stora spelutvecklarna med 

mycket resurser och marknadsföring samt inom F2P-spel.  

4.2.5 Sammanfattning 
I tabell 2 sammanställs de viktigaste punkterna ifrån intervjuerna. De grupperas 

efter delfrågorna som togs fram i kapitel 1.3. 

Tabell 2: Sammanställning av intervjuerna 

Resultat Respondent 
Nuvarande behov 

Vad finns det värde i att analysera? 
Monetära, generella och centrala till spelet 
värden 

A, B, C, (D) 

Lagrar mycket data, analyserar lite A, B, C 
Telemetridata används som stöttande till 
beslutsfattning 

A, B, C 

Ingen Game Data Mining utförs men det 
går att utvinna information 

A, B, C 

Utmaningar 
Alla vill inte arbeta efter metrik B, C 
Speldata ger opålitliga svar A, B, C 
Avkastning A, B, C 
Det är svårt att analysera speldata A, C 
Svårt att visualisera resultatet A, B 
Mängden data är inte ett problem A, B, C 
Privacy är inte ett problem A, B 

Framtida behov 
Blanda med kvalitativ data för att svara på 
varför inte bara vad/om 

C 

Anpassat innehåll C 
Mer integrerat A, B, C 
Mer utbrett A 

Big Data för att motsvara behov 
Open Source rörelsen gör Big Data mer 
lättillgängligt 

A 
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5 Analys 
I kapitel 5 analyseras resultatet ifrån kapitel 4 i de olika frågorna tagna ifrån 

problemformuleringen i kapitel 1.3. Först kommer en sammanställning på 

sammanfattningarna ifrån litteraturstudien 4.1.1 och intervjuerna 4.2.5. Sedan 

kommer en mer förklarande analys av varje delfråga som avslutas med en 

diskussion. 

5.1 Sammanställning 
I tabell 3 återges punkterna ifrån litteraturstudien och intervjuerna. 

Tabell 3: Sammanställning av överensstämmande och motsägande punkter i tabell 1 och 2 

Resultat Litteratur-
studie 

Intervjuer 

Nuvarande behov 
Vad finns det värde i att analysera? 

De monetära, generella och centrala till spelet attributen 
är värdefulla och rekommenderas brett.   

Lagrar mycket data, analyserar lite   
Game Data Mining kan ta fram värdefull information. 
(Dock utförs det inte hos respondenterna)   

Telemetridata används som stöttande till beslutsfattning   
Analysapplikationer   

Utmaningar 
Avkastning   
Speldata är svårt att analysera   
Speldata ger opålitliga svar   
Svårt att visualisera resultatet   
Brist på standard   
Alla vill inte arbeta efter metrik   

Framtida behov 
Anpassat innehåll i realtid   
För att inte endast få reda på vad/om utan också varför 
av analysen kan kvalitativ återkoppling blandas in med 
den kvantitativa. 

  

Mer integrerat   
Mer utbrett   

Big Data för att motsvara behov 
Open Source rörelsen gör Big Data mer lättillgängligt   
Big Data ger inte alla svar   

Motsägande  
Privacy är/är inte ett problem 
Storleken på data är/är inte ett problem 
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5.2 Nuvarande behov inom Game Analytics 

5.2.1 Vad finns det värde i att analysera? 
Flera monetära attribut återkommer som rekommenderade att samla in och 

analysera hos i princip alla oberoende om vad för spel det rör sig om, till 

exempel hur mycket varje spelare genererar, hur många aktiva spelare det är, 

nettovinst per användare totalt, retention och kundomsättning (Fields & Cotton 

2012; Canossa, 2013b; Santhosh & Vaden, 2013). Störst anledning till att dessa 

rekommenderas verkar vara för att oavsett typ av spel och företag har dessa 

bästa avkastningen (Canossa, 2013b; Fields & Cotton 2012). Det är en stor fördel 

för de mindre företagen att de inte är speciellt resurskrävande att ta fram 

(Koskenvoima & Mäntymäki, 2015). Många av dessa är vanliga inom 

traditionell Business Analytics och är inte unika till spel. 

Även mer avancerade monetära värden som försöker förutspå hur mycket tid 

och pengar en spelare kommer att spendera på ett spel eller hur gratis-spelare 

konverteras till betalande spelare kan vara intressanta monetära värden men de 

kan kräva att det undersöks vidare (Fields & Cotton 2012; Drachen et al., 2013c; 

Santhosh & Vaden, 2013). Respondent B nämner att flera monetära 

metrikvärden finns att hämta hos deras distributörer och är inget de behöver 

bry sig om att ta fram själva. Respondent A och C som har spel med in-game-

köp tillgängliga säger att de granskar monetära värden om vad som går hem 

hos spelare och använder detta för att anpassa vad det ska fokuseras på i 

framtiden. Respondent D nämner att monetära värden används även om det 

inte direkt relaterar till hur hans fortsatta utveckling ser ut. 

Andra värden som rekommenderas och är mer unika till spel som kan falla in 

under Drachen et al. (2013a) kategori för centrala till spelet kan vara EED eller 

XED för att ta reda på vad som lockar spelare tillbaka eller får dem att sluta 

spela. De är speciellt rekommenderade inom F2P-spel (Fields & Cotton 2012). 

Inom Serious Games fokuseras det ofta på hur snabbt och på vilket sätt en viss 

uppgift utförs men utöver det är det också viktigt för dem att veta sin demografi 

(Loh et al., 2015). Mycket av det som Loh et al. (2015) nämner att Serious Games 

är intresserade av kan sorteras in i Drachen et al. (2013a) kategorin generella 

attribut.  

Respondent A, B och C lagrar alla attribut som är centrala till det specifika spelet 

och generella attribut. Det som är återkommande hos alla tre är att de säger att 

de inte granskar data speciellt mycket även om de lagrar den. 

Genom att granska spelares handlingar och analysera deras beteende kan vi få 

fram mycket information om spelen och deras spelare, svagheter i design, 
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spelbalans, vilka delar och attribut av spelet som används minst och mest, 

utforska vilka sociala grupper och nätverk som finns bland spelarna och 

använda deras handlingar till att bättre programmera AI i spelet (Drachen et al., 

2013c; Zoeller, 2013). Ingen av respondenterna säger att de direkt utför Game 

Data Mining och det är mest en fråga om att få tillbaka på sin investering. Som 

Drachen et al. (2013a) påpekar handlar det ibland om kostnaden av att göra ett 

bra spel. Om ett spel inte säljer, spelar inte direkt något annat någon roll. 

Det går även att leta fram utstickare i data-set och identifiera dem som inte 

spelar spelet som det var tänkt (Drachen et al., 2013c; Drachen et al., 2013d; 

Thawonmas et al., 2008; Gianvecchio et al., 2009; Chen et al., 2009). Det kan röra 

sig om spelare som fastnat, upptäckt buggar, fuskar eller botar som spelar 

istället för spelare. Respondent B hade här exempel på hur de hittade fuskare 

med hjälp av telemetri. 

Att använda sig av spelardossier har bevisligen haft bra effekter hos spelare, 

eftersom de gillar att kunna se statistik om sig själva och jämföra med andra 

(Medler et al., 2011). Respondent A, B och C använder sig av detta på något sätt. 

Ur ett analytiskt perspektiv kan det ge viss insamlad data ytterligare en 

funktion. 

Flera fallstudier som alla lyckas med att hitta olika mönster och ta fram 

information ur insamlad speltelemetri som annars inte var direkt synlig, finns 

att tillstå (Drachen & Canossa, 2009b; Gagné et al. 2012; Mahlmann et al., 2010; 

Sifa et al., 2013; Ducheneaut & Yee, 2013; Guardini & Maninetti, 2013). 

Problemet är att det är en brist på bevisad avkastning. De har bevisat att vi kan 

lära oss saker ifrån analysen men att veta hur värdefull informationen är kan 

vara svårt att bedöma. Detta trots att i vissa fall skulle de kunna agera direkt på 

informationen och använda den i utvecklingen för att göra spelen bättre, men 

det är svårt att veta hur mycket den förändringen i sig genererar. Majoriteten av 

dessa fallstudier använder sig av stickprov och relativt små data-set. De 

lösningar de använder kan förmodligen inte klassas Big Data. 

Alla respondenter har nämnt att det finns mer information att hämta ur det data 

som de redan samlar in. Enligt Respondent A, B och C gäller det kostnaderna 

och svårigheten i att ta fram svar och efter det pålitligheten hos svaren och hur 

de ska användas. 

Medler et al. (2011), Zoeller (2013) och Kim et al. (2008) har alla 

framgångshistorier med sina respektive implementationer av applikationer som 

tar vara på telemetri. De rapporterar värdefull information till flera olika 

avdelningar inom företaget som de kan använda till att stödja beslutsfattanden. 
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Här handlar det om telemetri på allt ifrån spelutvecklings-processen till spelares 

handlingar, beteende och val av olika spelattribut. Detta är i linje med vad 

Santhosh & Vaden (2013) nämner med att det kan finnas många intressenter till 

telemetrin inom företagen, bland annat speldesigners, programmerare och 

marknadsförare. Respondent A, B och C har alla exempel på detta då 

information tagits fram för att stödja beslut inom olika områden av deras 

respektive företag inte bara speldesigner. 

Det förekommer att data används som en valuta och det är väl sant att all data 

har ett värde (Clemons, 2009). Även om det finns en praxis och en etisk kod 

bland spelutvecklare att inte missbruka detta, finns det ändå gråzoner för vad 

som går att sälja utan att egentligen bryta mot lagen (Drachen et al., 2013a). 

Ingen av de intervjuade har använt data på detta sätt och respondent C tror 

främst att anledningen till att det inte förekommer är att speldata inte är 

applicerbar inom andra områden, knappt ens till andra spel. 

5.2.2 Utmaningar och begränsningar inom Game Analytics 
Den stora återkommande utmaningen inom Game Analytics är att analysen som 

görs måste ge tillbaka i form av information som väger upp kostnaden av hela 

analyskedjan. Detta gör att det inte är nödvändigt att spåra mer än vad som på 

förhand kan rättfärdigas (Mellon, 2009; Drachen et al., 2013a Canossa, 2013b; 

Santhosh & Vaden, 2013). Respondent A, B och C håller med om att analysen 

måste kunna rättfärdigas men säger att det inte handlar om kostnaden för att 

lagra data. Att lagra data med de lösningar som finns att tillstå idag är inte ett 

problem. Ingen av respondenterna har analytiker anställda och de säger att de 

inte har plats att rättfärdiga en anställd till endast analys i dag. 

Den analys som genomförs måste emellertid internt av intressenterna som det 

ska levereras till, annars är det ingen vits med det (Zoeller, 2013). Medler et al. 

(2011) menar samma sak eftersom mycket av rekommendationer de tar upp 

omkring implementationen av deras applikation är för att få med alla på att 

stödja och använda applikationen och metrik. Det nämns även hos El-Nasr 

(2013) att affärsdelen av företag måste utbildas i hur Game Analytics fungerar 

eftersom det inte är samma som mycket Business Analytics. Canossa (2013a) 

nämner såsom respondent B och C att alla som arbetar med att utveckla spel inte 

trivs med att arbeta direkt efter metrik eftersom det är ett kreativt yrke.  

Det är flera som nämner svårigheten inom Game Data Mining i att veta vad som 

ska spåras ifrån ett spel för att lyckas hitta saker av värde (El-Nasr & Canossa 

2013a; Kim et al., 2008; Drachen et al., 2013c; El-Nasr et al., 2013c). Även om det 

spåras bra variabler måste expertisen om vad som ska göras med data för att 
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utvinna värdefull information finnas på plats (Canossa, 2013b; Drachen et al., 

2013a). Respondent A relaterar till att det krävs en viss expertis, och ser en 

svårighet i att anställa en analytiker eftersom det saknas utbildade sådana. 

Att varje spel är unikt och kräver ett eget tillvägagångssätt gör det inte lättare, 

utan saknaden av en standard märks (El-Nasr, 2013b; Drachen et al., 2013a). 

Detta är svårt att göra någonting åt om inte det aktuella spelet i princip är en 

direkt uppföljare eller kopia av ett annat spel. 

När väl speldata ligger lagrat och redo för analys finns det fortfarande 

utmaningar. De som nämns främst är mängden data och dimensionaliteten 

(Bauckhage et al., 2015; Drachen et al., 2013c). Båda dessa är attribut hos data 

som är resurskrävande om mönster och liknande ska lokaliseras, men det blir 

mer komplicerat eftersom det måste tas en viss hänsyn till dimensionaliteten. En 

spelares individuella framsteg gör att i vissa mätvärden kan de inte ställas 

tillsammans med en annan spelare som har samma värden i ett fält eftersom de 

har olika i ett annat, men för att krångla till det ännu mer kan det vara oviktigt 

om ett tredje fält undersöks. Respondent A och C lyfter också fram 

dimensionalitet och de personliga framstegspunkterna. 

Stora mängder data är resurskrävande även innan analysen ska genomföras. Det 

kan finnas stora behov av transport och upprensning av data som kan komma 

ifrån olika system, vara olika typer och ofta skapas oregelbundet (Drachen et al., 

2013c). Respondent A, B och C håller inte med om att storleken är ett problem 

för dem. A har även med transporten och upprensningen som saker som borde 

effektiviseras till framtiden för att Game Data Mining ska utvecklas. 

Fortsättningsvis nämner respondent A, B och C även att när de hittar 

information tagen ifrån telemetri har de inte full tillit till svaren, de vet inte att 

svaret reflekterar verkligheten och att det inte är någon av de utmaningarna som 

nämndes som vridit till svaret. Respondent B nämner att det är svårt att veta 

vilka frågor som passar till analys, samt att när svaret väl är framtaget är det ofta 

subjektivt att tolka svaret och det är inte säkert att det genererar något direkt 

värde i slutända. Respondent C nämner att de gånger de gjort analys för att ta 

fram data när de ska granska ett problemområde har deras analys inte gett några 

stora insikter, utan har ofta varit relativt förutsägbara svar som kommit fram 

vilket har gjort att de inte är lika angelägna om att göra det igen. 

Även när värdefull information kommer fram genom Game Data Mining vet de 

oftast bara vad/om men inte varför. Den underliggande anledningen måste hittas 

innan det går att agera på resultatet (El-Nasr et al., 2013c; Mayer-Schönberger & 

Cukier, 2013). Metoder för att med hjälp av mer data ifrån omständigheter och 
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liknande har använts för att svara på varför (Kim et al., 2008). Flera andra källor 

säger emellertid att kvalitativ återkoppling är vägen till att få svar på just varför 

(El-Nasr & Canossa 2013a; Haz13; El-Nasr et al., 2013c; Nacke et al., 2011; Kim 

et al., 2008). Respondent C menar att telemetri är den renaste formen av 

information dock är det inte tillräckligt pålitligt. Han ser inte heller att detta 

kommer att ändras, utan att kvantitativ data kommer behöva kompletteras med 

annan information, speciellt eftersom en spelares upplevelse inte direkt går att 

få ned i telemetri. 

Istället för att använda kvalitativ återkoppling genom till exempel 

frågeformulär finns det forskning som föreslår att använda spelarens kropp 

(puls, ögonrörelse etc.) som ett mätvärde (Yannakakis et al., 2013; Nacke et al., 

2011) Denna sortens data skulle kunna ses som kvalitativ återkoppling som går 

att kvantifiera men det är inget som verkar ha lämnat forskningsmiljön än. 

Tidspress är ett vanligt problem inom flera sorters analysområden men inom 

spel finns också variabeln att data åldras snabbt. Data föråldras i och med att 

spelet uppdateras och resultaten måste levereras till intressenter innan den är 

irrelevant (Zoeller, 2013; Bauckhage et al., 2015). I vissa fall går det inte att vänta 

på data ifrån användare som spelar alls eftersom för många spel finns inte 

möjligheten att släppa uppdateringar i efterhand (El-Nasr, 2013b). Respondent 

D beskriver den situationen där även om data samlades in spelar det ingen 

direkt roll eftersom hans spel inte är öppna för någon direkt justering efter att 

spelet är lanserat. 

Det är även en utmaning att lyckas visualisera informationen som kommer fram 

till intressenterna som måste förstå för att kunna ta den till sig (El-Nasr et al., 

2013c; Zoeller, 2013; Bauckhage et al., 2015). Respondent A och B håller med om 

att det kan vara svårt att visualisera i kontexten omkring mångdimensionell 

data.  

Flera rekommenderar att hålla sig till mindre data, främst för att många mindre 

företag inte har resurserna eller kapaciteten att ta vara på större mängder data 

och göra det lönsamt (Loh et al., 2015; Koskenvoima & Mäntymäki, 2015). Även 

en mindre mängd bra data är bättre än endast mycket data (Fan & Bifet, 2013; 

Loh et al., 2015). Respondent D som arbetar på den minsta skala som är möjligt 

säger att han inte ägnar sig åt att ta fram eller granska analys eftersom hans tid 

är bättre spenderad på annat. 

Även om Kim et al. (2008) ger motsatta råd gentemot Loh et al. (2015) och 

Koskenvoima & Mäntymäki (2015) vad gäller hur mycket data som bör lagras, 

är det ur olika kontext. Anledningen till att de rekommenderar mindre och bra 
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data är ur lönsamhetssynpunkt, inte att det inte finns mer information att hämta 

ur mer data samt att Kim et al. (2008) arbetar med ett större företag medan de 

andra har mycket mindre användare och troligen mindre resurser att arbeta 

med.  

Fan & Bifet (2013) samt respondent A nämner den Open Source-rörelse som 

pågått inom mycket av datahantering under de senaste åren. A berättar om hur 

det har möjliggjort för dem att utan att betala en licens kunna konstruera en Big 

Data-pipeline till sitt data med de allra senaste lösningarna. Detta tillsammans 

med att de lagrar sitt data hos en cloud-leverantör, där det kostar ören per 

gigabyte, har gjort att de undvek att behöva ställa sig frågan hur mycket de 

skulle investera för att kunna hantera eventuella ännu större mängder data i 

framtiden.  

Det som Drachen et al. (2013a) nämner med diminishing returns där vi slår i 

taket för vad som genererar resultat, kan ta många skepnader. Även om det är 

ett stort spektrum mellan det som flera källor ovan rekommenderar där de 

nämner få variabler (Loh et al., 2015; Koskenvoima & Mäntymäki, 2015), och 

gränsen för vad som fortfarande ger resultat, finns det ändå en begränsning. I 

vissa fall kan spårandet av en variabel vara att direkt lägga sig vid diminishing 

return taket, till exempel kanske det räcker att veta om något klarade av en 

utmaning eller ej, om spelaren valde att spela som människa eller utomjording 

och så vidare. 

När stora mängder data om spelare samlas in och lagras finns möjligheten att 

lära sig mer om varje individ, vilket är bra ur analyssynpunkt men det skapar 

problem med människors personliga integritet (Medler et al., 2011; Drachen et 

al., 2013a). Respondent A och C nämner detta men båda anser att det inte direkt 

är något problem med personlig integritet utan mer något som det går utan 

större ansträngning att anpassa sig till. Det handlar mest om att bevaka och att 

följa aktuella regler..  

Vidare motsätter sig respondent A, B och C mycket av litteraturen när de menar 

att lagringen inte är en utmaning. I och med det utbudet av kraftfull hårdvara 

som kan hyras in mot en billig summa och det som respondent A och Fan & 

Bifet (2013) tillägger om Open Source som finns tillgängligt kring detta och som 

hjälper till att hålla investeringen nere. 

5.2.3 Diskussion 
Litteraturen och intervjuerna är överens på de flesta punkterna. Båda säger att 

det finns värdefull information att ta vara på ifrån spelen och intressenterna kan 

vara många. Det som framförallt återkommer som attribut som både litteraturen 
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och respondenterna spårar återfinns i kategorierna hos Drachen et al. (2013a). 

Monetära (ARPU, LTV, retention), generella (tider, prestanda) och de centrala 

till spelet (beroende på spel). Dessa ger den bästa avkastningen och är ofta lätta 

att ta fram.  

Alla respondenter är överens om att det finns mer information att hämta ifrån 

deras data och det är mest en fråga om hur mycket de är villig att lägga ned för 

att hitta informationen, hur mycket de kan lita på sina svar och hur svaret ska 

användas. Om de inte känner att de kan lita fullt ut på svaret de får fram eller 

vet om informationen kommer att leda till något faktiskt värdeskapande, hur 

rättfärdigas då kostnaden att ta fram det?  

På samma sätt som att spelarupplevelsen inte går att få fram i metrik (bortsett 

ifrån fysiologiska mätningar på spelare) går det inte mäta hur bra ett spel är. 

Även om avkastningen på alla analytiska insatser inte är synlig, måste vissa 

resurser läggas på att göra ett bra spel. Utan en bra produkt kvittar de flesta 

andra aktiviteter.  

Flera utmaningar som litteraturen listade till exempel att veta vad som ska 

spåras, att data föråldras snabbt, storleken på data och diminishing return 

kommer inte upp i diskussionerna med de intervjuade eftersom de är överens 

om att datalagringsdelen inte är ett problem. Efter att data är lagrad och 

information ska tas fram tillkommer sådant som är svårt och kostar resurser, 

framförallt om hur dimensionalitet och framstegsberoenden gör det svårt att 

analysera och vilket även gör att svaren kan vara otydliga. Detta leder till oro 

hos de intervjuade att inte kunna lita på sina svar. 

Att blanda kvalitativ och kvantitativ data görs både för att höja tilliten i svaren 

och svara på varför saker sker. Spelen försöker skapa utmaningar och få fram 

känslor, men dessa attribut är nästan omöjliga att fånga upp om inte någon form 

av kvalitativ data granskas. Utmaningen är att lyckas automatisera detta genom 

att kvantifiera kvalitativ data som kan vägas in i analysen. 

Även när analysen genomförts och ska redovisas för intressenter kan det vara 

en utmaning att visualisera sina resultat på ett sätt som påvisar sambandet som 

framkommit. Denna funktionalitet att skapa enkla grafer lades det mycket vikt 

på när de analys-applikationer som presenterar information till de anställda 

redovisades. 

Att utveckla spel är ett kreativt yrke och det finns en viss motståndskraft till att 

arbeta efter framtagen metrik. I de fallstudierna där de tar fram applikationer 

som framhåller metrik talas de om hur de övertygar folk att använda metriken 
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mer. Det verkar dock finnas en konsensus om att metrik inte ska ta över den 

beslutsfattande rollen utan att det ska vara en stöttade pelare som hjälper till att 

fatta beslut. 

Mindre företag som utför mindre analys borde lagra mindre data, men det som 

har framkommit är att om infrastrukturen för att lagra data finns på plats är det 

nästan inget extra arbete att lagra några ytterligare variabler. Det är mestadels 

en engångsinsats, och cloud-leverantörer och Open Source-verktyg finns att 

tillstå för att hålla investeringen nere till endast arbetsinsatsen att sätta upp 

infrastrukturen. Detta ska inte uppmuntra okynnes sparande hos mindre 

företag men kostnaderna på att lagra är små.  

Tidigare nämndes att respondent A tog upp att en viktig del i att utveckla 

forskningsområdet är att förbättra upprensning, transport och verifiering av 

data. Stor del av arbetet att städa upp data kan sorteras in i vad som kallas Data 

Cleansing, som är ett område som diskuterats ända sedan innan vi först hörde 

talas om Big Data (Lee et al., 1999). Det är därmed inte som att Game Analytics 

är först med att efterfråga detta.  

5.3 Framtida behov inom Game Analytics 
En av de framtida visionerna inom Game Analytics förutspås genom att titta på 

en spelares val i ett spel och aktivt kunna ändra hur den spelarens spel kommer 

att se ut (El-Nasr & Canossa 2013a; Canossa, 2013a). Det kan ses som en 

avancerad form av targeting som sker i realtid, och även mer targeting generellt 

nämns som ett nästa steg inom Game Analytics. Att kunna skapa anpassat 

innehåll finns det redan forskning om, Yannakakis & Hallam (2009) och Canossa 

(2013a) påvisar båda lyckad implementation av det i realtid även om det är 

relativt enkel anpassning. Respondent C nämner också detta, och beskriver en 

AI som kan balansera deras spel baserat på metrikvärden som en 

framtidsvision. 

Respondent A, B och C är alla överens om att Game Analytics i framtiden 

kommer bli mer integrerat i vardagen för spelutvecklare. Respondent A och 

Canossa (2013a) nämner att metrik med enkel visualisering kommer att byggas 

in i verktygen och framförallt möjliggöra metrik för även de minsta utvecklarna. 

Canossa (2013a) har även en vision där standarder över spel för händelser 

skapas och analys över spel möjliggörs. Respondent D nämner att han tror att 

Analytics kommer finnas med i framtiden, speciellt hos de stora företagen och 

F2P-spel.  

Respondent B nämner att de ser en framtid där vi nödvändigtvis inte utvidgat 

Game Analytics utan framförallt är bättre på att svara på de frågorna vi lyfter 
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fram. Respondent A ser framförallt arbetet ifrån det att data lagrats till det att 

analyser kan köras som ett område för effektivisering. Det poängteras under 

intervjuerna att Game Analytics är ett ungt område och är absolut fortfarande 

under utveckling och respondent B nämner att området har diskuteras flitigt 

och framtiden kommer vara upp till bevis för Game Analytics.  

Behovet att få med kvalitativ återkoppling i sina analyser är efterfrågat men att 

lyckas på ett bra sätt integrera kvalitativ återkoppling i de automatiserade 

systemen är också en framtidsvision (El-Nasr & Canossa 2013a). Även 

respondent C menar att vi behöver ha kompletterande information till 

kvantitativ återkoppling, speciellt eftersom spelarens upplevelse inte går att 

direkt fånga med metrik. 

I Canossa (2013b) där Aki intervjuas och i intervjun med respondent C nämns 

att Game Analytics inte kommer att generera alla svar utan att det kommer att 

vara något som kan användas för att stödja beslutsfattning. Respondent C ser en 

framtid där metrik oftare finns tillgänglig att använda men fortfarande endast 

har en stöttande roll. 

5.3.1 Diskussion 
Inom litteraturen nämns några områden att utvidga Game Analytics inom, 

framför allt är det anpassat innehåll och integreringen av kvalitativ 

återkoppling. Ifrån intervjuerna märks det tydligare av hur ungt 

forskningsområdet Game Analytics är, och det nämns mest att i framtiden spås 

processen bli effektivare. Framtiden är då Game Analytics ska bevisa sin plats 

inom spelutveckling, som respondent B lade fram det.  

Eftersom spel är så pass olika och unika är det svårt för en branschstandard att 

infinna sig. Vad som är nyckeln att spåra i ett spel kan vara irrelevant i att annat. 

Varje spel kommer att behöva specifik anpassning. En framtidsvision som 

fördes på tal är dock hur vi ska försöka tumma på detta och skapa globala 

händelser över spel vilket kan leda till att vissa variabler enklare spåras i nya 

spel och att vi kan jämföra spel med andra spel. Det kan då öppna möjligheter 

för att justera spel efter vad som fungerar i andra spel i relation till exempelvis 

svårighetsgrad eller belöningsfrekvens.   

Den mer integrerade bilden verkar vara relativt enhällig. Analytics kommer att 

vara mer en del av vardagen och stödja beslutstagande. Det ska göras mer 

åtkomligt för fler, både fler inom företagen och ned till mindre företag. De 

studierna som redovisar analys-applikationer och intervjun med Unity har för 

avsikt att lösa detta i och med att ta fram metrik, skapa enklare visualiseringar 
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och göra det lättillgängligt till en bred publik inom företagen. Metrik kan stödja 

beslut och de vill få metrik att nå fler intressenter. 

Förhoppningsvis kommer normaliseringen av att använda metrik inom 

spelutveckling leda till att motståndskraften kommer att minska, men inte 

nödvändigtvis för att det håller alla svar utan för allt som kan hjälpa till bör 

användas. 

För att kunna göra sin analys bättre vill flera utvecklare blanda ren telemetri 

med kvalitativ återkoppling. Det kommer att bli en utmaning att omvandla 

kvalitativ återkoppling till något som går att jämföra med kvantitativ data. Den 

största motivationen är att de vill lyckas fånga spelupplevelsen hos spelare, och 

inte endast deras resultat i spelet. Ibland går det att ha roligt utan att klara ett 

spel men det kan även vara tvärtom att det för lätt och utmaningen försvinner. 

Om en lyckad implementation av detta skulle genomföras kan förhoppningsvis 

denna triangulering hjälpa dem att få mer tillit till sin analys. Det andra sättet 

att fånga kvalitativ data är att göra mätningar på spelare, till exempel att granska 

aktiviteten i deras hjärnor, hur deras kroppsuttryck förändras och deras puls. 

Detta skulle förmodligen lättare kombineras med kvantitativ data även om det 

till en början kommer att ske i endast laborationsmiljöer.  

Flera källor nämner att det krävs expertis för att kunna klara av det mesta av 

den mer avancerade analysen och Game Data Mining men det finns också en 

oro för att hitta dessa experter när en skulle efterfrågas. 

5.4 Big Data för att motsvara nuvarande och framtida 
behov inom Game Analytics  

Big Data är inte en magisk lösning som kan ge alla svar, och att samla in mer 

data kommer inte att göra analysen lättare eller garanterat göra svaren bättre 

(Fan & Bifet, 2013; Canossa, 2013b; Loh et al., 2015). Inom Game Analytics kan 

data istället bli för noisy vilket kan leda till att det går att lita ännu mindre på 

svaren.  

En del som talar emot stora Big Data-lösningar är att många mätvärden som tas 

fram, till exempel de monetära, är snittvärden och för att ta fram snittvärden går 

det komma långt med att göra stickprov (Drachen et al., 2013d). Stickproven kan 

spara mycket resurser vid analysen och när det fortfarande är snitt eller inga 

höga krav på exakthet, är det svårt att rättfärdiga en analys över hela 

populationer. Dock nämner respondent A, B och C upp att de inte tycker att 

lagringen är något direkt problem. Att lagra stora mängder data idag är billigt 

och tillgången på hårdvara som kan köra storskalig analys finns.  
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Om det finns ett behov att granska vidare och till exempel hitta botar eller 

fuskare gäller det att hitta de spelare som sticker ut ifrån mängden och då är det 

ett krav att utföra analysen på hela populationen (Drachen et al., 2013c; 

Thawonmas et al., 2008; Gianvecchio et al., 2009; Chen et al., 2009). För att även 

här granska ur ett lönsamhetsperspektiv, måste fuskarna och botarna förstöra 

spelet så pass mycket för alla andra spelare att det är lönsamt att lägga resurser 

på att göra sig av med dem. Andra metoder som CAPTCHA-rutor för att 

identifiera botar finns och har använts men dessa metoder stör de oskyldiga 

spelarna (Chen et al., 2009). Respondent B, som använt telemetri för att hitta 

fuskare och gjorde detta genom att använda en varning när orimliga värden 

passerade genom systemet, inte genom att använda redan lagrad data.  

Många spel är inte stora nog att kräva Big Data-lösningar. Som Loh el al. (2015) 

nämner finns det inte behov av Big Data inom Serious Games Analytics i dag 

eftersom det inte finns tillräckligt med spelare eller intressant metrik. Att 

Serious Games inte är ett tillräckligt stort område för Big Data går det att dra en 

parallell ifrån till många andra små spel. De är inte heller intresserade av Big 

Data eftersom deras data inte är stor oavsett om de spårar flera variabler 

eftersom de inte har en stor spelarbas. Respondent A faller i denna kategori men 

tack vare de Open Source-lösningar som finns tillgängliga och hur billig 

datalagring är, har de ändå kunnat bygga en Big Data-pipeline endast för att 

framtidssäkra. 

Hos respondenterna i denna studie är det ingen som ägnar sig åt Game Data 

Mining och detta aktualiserar frågan om vem det egentligen är till för. Alla de 

rapporter i litteraturstudien som tar upp Game Data Mining är gjorda 

tillsammans med akademiska intressen och/eller hos de allra största 

spelföretagen.  

5.4.1 Diskussion 
Det finns en delning vid Game Data Mining och Game Analytics, där den senare 

representerar den enklare analysen. I princip alla utom de allra minsta 

utvecklarna verkar redan vara aktiva med Game Analytics och då framförallt 

monetära, generella och centrala till det specifika spelet värden tas fram. För 

framtiden ser de att denna del effektiviseras och att metrik ska finnas med 

bredare inom företagen för att stödja beslut. Behovet av Big Data lösningar för 

att klara av detta kommer att variera beroende på spel, men som det ser ut idag 

har Big Data redan en närvaro och kommer användas brett även om det inte 

behövs. 



Game Analytics och Big Data 
Niklas Erlandsson 2016-11-03 
 

  45 

Den andra delen med Game Data Mining nämns nästan inte alls. Denna studie 

saknar primärdata ifrån något av de allra största företagen inom spelbranschen 

samt ifrån utvecklare som tagit fram ett framgångsrikt MMO-spel. Dessa två 

skulle vara de som Game Data Mining och analys på spelarbeteenden är mest 

attraktivt för. Bland dem som är representerade här finns det emellertid en 

enhällighet om att de alla har värdefull information som går att ta fram men att 

de inte är redo att riskera investeringen i att undersöka. Det är just inom Game 

Data Mining som Big Data skulle kunna ha störst inverkan. Visserligen finns 

stickprov för att minska belastningen men det går att komma längre och mer 

möjliggörs när analysen körs över en hel population. Mer specifikt går det 

framförallt att hitta de utstickande värden som visat sig innehålla värdefull 

information. 

Flera utmaningar har kommit fram kring speldata om någon skulle ta sig an att 

utföra Game Data Mining. Litteraturen och flera av respondenterna är överens 

om att det inte är ett lätt uppdrag med den komplexiteten som återfinns i 

speldata och hur det ska visualiseras till intressenter. Intressant är dock att de 

utmaningar som litteraturen nämner kring speldata kan till stor del kopplas till 

de egenskaper som beskriver Big Data, Volume, Velocity och Variability. 

Anledningen till att företagen inte utför Game Data Mining kan också kopplas 

till två andra påstådda egenskaper hos Big Data som då inte uppfylls, Veracity 

och Value. I stort sett finns fler utmaningar hos den som genomför analysen 

eftersom datahanteringsverktygen som klarar dagens krav finns att tillstå. 

Analysapplikationerna och integreringen av metrik i utvecklingsverktygen som 

presenterats här verkar vara svaret på vad flera efterfrågar. Visualiserade 

resultat blir tillgängligt för alla inom företaget för att metriken ska nå brett. Det 

handlar mest om att data ska göras tillgängligt i realtid och ingen ska behöva 

köra queries på lagrad data för att få fram metriken. 

En stor anledning till att det inte kan rättfärdigas hos respondenterna att anställa 

någon som ägnar sig åt analys verkar främst vara tveksamheten kring hur 

värdefull insikten kan vara, hur svaren kan användas och brist på tillit till 

svaren. Denna brist på tillit återfinns i en del av litteraturen som nämner att Big 

Data inte är svaret på allt, utan för mycket dimensioner gör data oläsbar. Att 

tolka metrik, när den väl är framtagen, är fortfarande subjektivt och hur 

motiveras att lägga stora resurser på att leta fram metrik som inte garanterat 

kommer att ge en avkastning? 

För att skapa avancerad targeting i realtid eller anpassade spelarupplevelser är 

arbetsmetoden liknande den hos analysapplikationerna. Data analyseras direkt 
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men istället för att visualiseras i en graf ska de matas till en AI som ska 

sammanställa hur spelet ska justeras för att optimera just denna spelupplevelse. 

Detta har gjorts på relativt småskaliga områden men för att utveckla denna 

egenskap är det inte datahanteringen som behöver göra framsteg utan hur 

denna AI ska se ut och hur den processar information. 

En annan vision som inte heller är direkt mer krävande för datahanteringen är 

när kvalitativ återkoppling blandas med kvantitativ. Den sortens forskning som 

sker inom GUR när spelarens fysiologiska attribut analyseras skulle kunna 

anses som likvärdig till kvalitativ återkoppling. Detta skulle möjliggöra en ny 

värld av datainsamling om det spred sig till spelare utanför en laboratoriemiljö. 

När det sker finns det många andra problem att också lösa, till exempel att 

sortera bort dålig data, veta om något utifrån påverkade spelaren och spelares 

personliga integritet. Om vi bortser ifrån de fysiologiska mätningarna gäller det 

att fråga spelare efter återkoppling på ett sådant sätt att det kan kvantifieras och 

användas i analysen. Problem kvarstår med hur detta ska genomföras och hur 

det inte ska uppfattas som en irritation av spelaren kvarstår. Det är åter igen mer 

om den naturliga utvecklingen för Game Analytics att hitta bra lösningar och 

gäller inte begränsningar inom datahanteringen. 
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6 Slutsats 
 

Hur ser det nuvarande behovet av datahantering ut inom Game Analytics? 

Big Data uppstod inte för att möjliggöra datahantering inom spel och det verkar 

som att Big Data är längre fram i utveckling än vad Game Analytics och Game 

Data Mining efterfrågar i dag. Ingen säger ”om vi kunde lagra mer data”, ”om 

vi hade ett sätt att analysera det” eller ”om vi kunde få med de variablerna 

också.” Istället är det återkommande ”hade vi haft någon som gjorde 

djupgående analys kanske denna variabel hade varit intressant”. Känslan är att 

Big Data-lösningar adopterades av spelutvecklare innan efterfrågan på Big 

Datas fördelar fanns. De som arbetar inom industrin är IT-kunniga och hanterar 

ny teknologi vilket ledde till att Big Data gjorde ett tyst intåg till Game Analytics 

och idag är Big Data endast ett annat sätt att lagra data. Det används mer än vad 

det egentligen behövs och det verkar som att alla, utan att tänja på gränserna för 

vad de kan lagra, redan lagrar mer än de använder. Det är mer för att 

framtidssäkra än en nödvändighet. 

Game Data Mining som är området där Big Data ska kunna appliceras till sin 

fullaste grad har tyvärr inte kunnat undersökas som det kanske kunde önskats 

i denna studie. Ingen som utför Game Data Mining i någon direkt utsträckning 

är representerade men då är också ingen av dem som är med någon av de största 

spelutvecklarna. Det är möjligt att de uppfattar Game Data Mining på ett annat 

sätt på grund av större tillgång på resurser och liknande. 

Det finns en konsensus om att problemet är att kunna få avkastning på sin Data 

Mining, här precis som inom andra analysområden men i denna studie kommer 

frågan om avkastning på Game Data Mining att stå obesvarad. Det är är en svår 

uppgift att leta igenom speldata och det krävs en expertis för att tackla dessa 

utmaningar.  

 

Hur kommer det framtida behovet att se ut? 

Game Analytics är ett ungt område. Många av de framtida stegen som Game 

Analytics förutspås ta den närmaste tiden är inte steg framåt utan steg som gör 

det bredare och bättre på att svara på de frågorna som redan ställs. Det är inte 

teknologierna som behöver utvecklas utan det är personer och företag som 

behöver lära sig hur de kan använda data.  
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Analysapplikationer som samlar in data och står redo med grafer att redovisa 

olika enklare metrikvärden, verkar vara framtiden om vad som efterfrågas och 

förutsägs sammanställs. Allt verkar peka åt att användning av metrik inom 

spelutveckling kommer vara mer utbrett och fler kommer ta del av metrik vid 

fler tillfällen. Nyckeln till att lyckas med detta verkar vara dessa 

implementationer där graferna är ett knapptryck borta istället för en query i 

databasen. 

 

Hur kan Big Data användas för att motsvara de nuvarande och framtida 

kraven? 

Big Data finns idag inom Game Analytics även om det nästan är överflödigt. 

Små och mellanstora spelföretag som är representerade genomför inte nog med 

analys för att ha något större behov av Big Data-lösningar. För framtiden tros 

Game Analytics sprida sig mer och till fler intressenter men det handlar mest 

bara om att den enkla analysen ska spridas mer än att analysen ska bli mer 

djupgående. Det verkar som att Big Data hann sprida sig till Game Analytics 

innan området hann mogna, och nu finns möjlighet att hantera data större än 

vad det idag finns användning för. Det återstår att se om det kommer att finnas 

en analytiker på varje spelföretag som efterfrågar mer data i framtiden eller om 

alla endast har ett program som står redo med de enklare värdena i olika grafer. 

Utmaningarna som återfinns kring speldata matchar flera av de egenskaper som 

används för att beskriva Big Data, nämligen Volume, Velocity och Variability. 

Ändå faller användandet av Big Data på andra punkter som inte uppnås trots 

att de också nämndes bland Big Datas egenskaper, nämligen Value och Veracity. 

Anledningarna ligger i hur speldata skapas och vidden där informationen kan 

appliceras. Detta leder till att Game Data Mining inte kan motiveras på samma 

sätt som Data Mining inom andra områden. Även om spelindustrin är stor finns 

det många spel och varje spel i sig är inte stort nog att rättfärdiga resurskrävande 

analys. Frågan för vem som Game Data Mining är lämpligt eller lönsamt, och 

om datahanteringen någonsin blir ett problem innan det tas in för många 

variabler och resultatet förstörs, kommer tyvärr att står kvar. De fallstudier som 

beskrev Game Data Mining hade inga uppenbara begränsningar med data-

hantering och det var hanterbara mängder data de använde. 

Utvidgningar inom området till att skapa anpassade spelarupplevelser, 

integrera kvalitativ återkoppling med telemetrin och ha standarder som sträcker 

sig över flera spel är alla möjliga inom en snar framtid. Gemensamt för dem är 

också att det inte är datahanteringens ansvar, utan det krävs en bra AI, 
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kvantifieringen av kvalitativ återkoppling och ett standardiseringsinitiativ. 

Bland dessa är egentligen endast den anpassade spelarupplevelsen ett steg i en 

ny riktning, medan de andra mest bidrar till att förbättra analysen och öka 

tillförlitligheten i de svaren som redan kan tas fram. 

6.1 Etiska och samhälleliga överväganden 
Särskilda etiska övervägande gjordes kring respondenterna till denna studie, 

framför allt på grund av att litteraturen påvisat att bristen på information inom 

ämnet mest beror på att informationen omkring analysprocessen ses som 

konfidentiell av företag. Respondenterna blev informerade om vad studien 

handlade om samt frågeställningarna som ställts upp innan intervjun började. 

De fick erbjudande om total anonymitet som nekades av samtliga. Deras 

begränsningar om att prata detaljer och specifika fall respekterades och 

intervjuerna fick anpassas till eventuella begränsningar. 

Etiska aspekter på att spelutvecklare sparar ned data om sina användare fanns 

med i studien. En stor majoritet av data som lagras om användare är anonym. 

Den kan aldrig länkas tillbaka till vem som skapade den, men när känslig 

information hanteras är standardprocedur att använda användaravtal som 

måste godkännas för att kunna använda spelet. Historiskt sett har det visat sig 

att oseriösa utvecklare som avviker ifrån dessa etiska överväganden ofta snabbt 

blir exponerade och inte långvariga. Spelare är en hårt granskade och ofta 

kunnig grupp som har medium att sprida information ofattbart snabbt. 

Om traditionell Game Analytics utvecklas kommer det egentligen bara leda till 

att spelutvecklare kan ta fram bättre spel till sina konsumenter. Inom det mindre 

systerområdet Serious Game Analytics finns det emellertid möjlighet att 

utveckla digitala spel som hjälper till att utbilda människor och låta dem 

utveckla speciella färdigheter. Exempel på detta är att simulatorer redan 

används i stor utsträckning vid träningen av förare till olika färdmedel, till 

exempel flygplan. 

Ett annat område som kan ha positiv inverkan på samhället är om Gameification 

av fysiska aktiviteter och Virtual Reality spel populariseras. Det skulle kunna 

leda till att spelare rör sig mera och det skulle vända något spelbranschen länge 

har anklagats för, nämligen att vara en del i försämrandet av människors hälsa 

främst i och med stillasittande. 
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Bilaga A: Intervjuguide 

Semi-strukturerad intervjuguide 

Svenska 
Intervjun börjar med en presentation av mig själv och studien. 

Inledande frågor 

• Önskar du vara anonym? 

o Om ja, kan du ge en kort beskrivning av ungefärlig storlek på 

företaget du jobbar och dess fokus? 

• Har jag din tillåtelse att spela in denna intervju? 

• Kan du kort förklara vem du är, din yrkesroll och bakgrund? 

Nulägesrapport 

• Har ni en person/personer dedikerade till analys av speldata? 

o Om ja, är det endast för spel under utveckling eller också för 

”live” spel? 

o Är det en mer omfattande insamling och analyserings fas på spel 

i deras utvecklingsstadier? 

• Om ja, vilken typ? (A/B testning, statistik, kvalitativ 

feedback) 

• Kan ni ge exempel på telemetri som ni lagrar för analys? 

o Ungefär hur mycket samlas in per dag? 

o Skulle ni klassificera det som Big Data? 

• Vilka är intressenterna som tittar på de uppgifterna? (marknadsföring, 

utvecklare, designers etc) 

• Skulle ni säga att någon del av analysen ni gör är game data mining? 

o Om ja, kan ni ge exempel på värdefull information som 

framkommit under data mining av speldata? 

• Känner ni att ni kan förmedla all/nära till all värdefull information som 

finns att hämta ifrån spelet till era intressenter?  

o Om inte, ligger begränsningen i förmågan att:  

• skapa (antal spelare, fler variabler)  

• samla in (server belastning, bandbredd)  

• analysera (hitta värdefull information) 

• förmedla (visualisera resultat till berörda) 

• kostnad (personal, drift) 
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• Vad skulle ni säga är utmaningarna inom Game Analytics? (storleken på 

data, veta vad som ska spåra, veta vad som ska göras med data, 

visualisera resultatet etc) 

o Hur kan Big Data tillmötesgå dessa utmaningar? 

o Har det varit en utmaning att intern anta Game Analytics? 

(datadriven beslutsfattning) 

• Det kostar pengar att hållas med analytics, har ni något sätt att visa hur 

investeringen ger en avkastning eller är det helt enkelt kostanden för att 

göra bättre spel? 

• Vilka verktyg använder ni er av i dagsläget till er analys? 

o Skulle ni klassa detta som en Big Data lösning? 

o När ni kör analyser är det på stickprov, n=all eller blandat? 

• Har ni någonsin sprungit in i några problem med personlig integritet 

med Game Analytics?  

• Har ni någonsin sålt eller övervägt att sälja information om 

spelare/kunder till en tredje part? 

Tankar om forskningsområdet och dess framtid 

• Vad tror ni om framtiden för Game Analytics? 

• Tror ni att för Game Analytics framtid är det Big Data teknologier som 

behöver utveckla mer och bättre verktyg eller är det människorna som 

arbetar med spelet som behöver lära sig utnyttja Big Data bättre, eller 

båda? 

o Vad håller utveckling tillbaka? 

• Är Game Data Mining och Game Analytics bara lämpligt för stora 

företag eller är det något ni skulle rekommendera för små och mellan 

stora företag att också göra, är det hållbart för alla? 
o I vilken omfattning är det hållbart för de olika gruppera? 
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Engelska 
Intervjun börjar med en presentation av mig själv och studien. 

Opening questions 

• Do you wish to remain anonymous? 

o If yes, can you give a short description containing approximate 

size of company and its focus? 

• Do I have your permission to record this interview? 

• Could you in short explain who you are, your professional role and 

background?  

Current situation 

• Do you have a person/persons dedicated to the analysis of game 

telemetry? 

o If yes, is it only for games in development or also “live” games? 

o Is there a more extensive data collecting and analyzing phase 

during games in their development stage? 

� If yes, what type? (A/B testing, statistics, qualitative 

feedback) 

• Can you give examples of telemetry that you store for analysis? 

o About how much data is being collected daily? 

o Would you consider it Big Data? 

• Who are the stakeholders looking at the data? (marketing, development, 

artists, etc.) 

• Would you say that any part of the analysis you do is Game Data 

Mining? 

o If yes, could you share and examples of valuable information 

found from the game data? 

• Do you feel/think you can communicate all/close to all the valuable 

information that can be found within your game to your stakeholders? 

o If not, is the limitation in the ability to: 

• create (number of players, too few variables) 

• collect (server load, bandwidth, different platforms) 

• analyze (find useful information) 

• communicate (visualize results whom it concerns) 

• costs (expenses of people and/or operation) 

• What would you say are the challenges in Game Analytics? (size of data, 

knowing what to track, knowing what to do with the data, visualizing 

the results etc.) 
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o How can Big Data accommodate these challenges? 

o Has it been a challenge internally to adopt Game Analytics? 

(data-driven decision making) 

• It costs money to run analytics, do you have a way to show that it gives 

a return on the money put into it or is it simply a cost for making better 

games? 

• What tools do you use in the current set up for analysis? 

o Would you call this a Big Data solution?  

o When you run analyzes, is it on samples, n=all or mixed?  

• Do you only store and analyze quantitative data or do you integrate 

qualitative feedback as well? 

o If yes, how? 

• Have you ever run into any privacy related problems when it comes to 

Game Analytics? 

• Have you ever sold or considered selling data on players/customers to a 

third party? 

Thoughts on the research field and its future 

• What do you predict about the future of Game Analytics? 

• Do you think that for the future of Game Analytics is it Big Data 

technologies that needs to develop cheaper and better tools or is it the 

people working with the game who needs to learn to utilize the data and 

the technologies more and better, or both? 

o What is currently holding the development back? 

• Is Game Data Mining and Game Analytics something only larger 

companies should be working with or something you would 

recommend small and medium businesses did as well, is it feasible for 

everyone? 

o To what extent is it feasible for the different groups?  


