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Abstract	

Performance	analysis	är	ett	väldigt	diskuterat	ämne,	den	kan	användas	i	samband	med	
alla	sporter	och	användningen	utav	det	har	blivit	mycket	populär	den	senaste	tiden.	
Fotbollsorganisationer	runt	om	i	världen	använder	sig	av	det	i	samband	med	träningar	
och	matcher	för	att	utveckla	sina	spelare	men	även	laget	i	helhet.	Syftet	med	denna	
studie	är	att	undersöka	hur	elit-fotbollslagen	i	Göteborgsregionen	använder	sig	av	
performance	analysis	i	kombination	med	träningar	och	matcher.		

Frågeställningen	som	denna	undersökning	har	som	syfte	att	besvara	är:		

Fråga	1.”Hur	används	business	intelligence/performance	analysis	inom	fotboll	och	hur	
tillämpas	det	inom	elitfotbollen	i	Göteborgsregionen?”	

För	att	besvara	frågeställningen	tillämpas	två	olika	datainsamlingsmetoder,	en	
systematisk	litteraturstudie	och	kvalitativa	intervjuer.	Detta	för	att	få	information	från	
litteraturen	om	hur	dessa	två	parter	har	kombinerats	samt	vilka	fördelar	och	
utmaningar	som	skapades	vid	kombinationen.	Men	även	få	en	inblick	om	vad	personer	
med	kunskap	om	två	parter	tycker	om	en	kombination,	vad	de	tycker	en	kombination	
kan	bidra	till	men	också	vilka	utmaningar	som	kan	förekomma	med	kombinationen.	

Undersökningen	visar	tydligt	att	det	finns	fördelar	med	att	kombinera	business	
intelligence/	performance	analysis	och	fotboll.	De	fördelar	som	diskuteras	kontinuerligt	
är	bättre	utveckling	för	fotbollsspelarna,	möjligheten	om	att	mäta	spelarprestationen,	
bättre	underlag	för	beslutsfattning.	Det	fanns	fotbollslag	som	hade	svårt	med	att	införa	
nya	system	på	grund	av	olika	skäl	som	inte	kunde	mäta	spelarprestationen.	Att	
kombinera	performance	analysis	och	fotboll	förstärker	laget	i	helhet	för	att	laget	har	
tillräckligt	med	information	när	det	handlar	om	spelarna	och	deras	förutsättningar.	Det	
bidrar	till	att	fotbollslag	kan	träna	upp	spelare	och	utveckla	spelare	själva	istället	för	att	
lägga	miljon	belopp	på	andra	spelare.	

Nyckelord:	Business	Intelligence,	Performance	analysis,	fotboll.		
	

	

	

	

	

	

	

	



	
	

Förord	
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1.	Introduktion	
Synen	på	sport	har	förändrats	mycket	med	tiden,	från	att	vara	icke	professionell	till	att	
ha	blivit	en	del	av	många	miljarder	människors	vardag.	Runt	1940-talet	var	sport	något	
som	inte	så	många	höll	på	med	och	det	var	inte	lika	populärt	som	det	är	idag.	Då	var	det	
förbjudet	att	ha	penningsummor	i	olika	syften	som	till	exempel	att	arrangörerna	inte	
fick	betala	för	idrottarnas	resekostnader.	Ifall	detta	hände	kunde	arrangörerna	och	
idrottarna	få	hårda	straff	samt	böter.	Vid	slutet	av	det	kalla	kriget	runt	1946	blev	några	
av	Sveriges	bästa	löpare,	Gunder	Hägg,	Henry	Kälarne	och	Arne	Andersson,	
diskvalificerade	och	fick	avstängning	på	livstid	från	löpningen.	Anledningen	till	detta	var	
att	de	hade	blivit	bjudna	på	resekostnaderna	samt	att	de	fick	en	del	av	
penningsummorna.	Eftersom	sport	inte	var	så	professionellt	som	den	är	idag	fick	den	
Svenska	idrottsmyndigheten	besluta	deras	straff	och	det	blev	ett	hårt	straff	ansåg	
många.	Idag	finns	det	inte	sådana	straff	och	doping	som	är	en	av	det	värsta	brottet	inom	
idrotten	har	inte	så	hårda	straff	och	de	som	dopar	sig	får	en	tidsbestämd	avstängning.	
Här	handlade	det	om	att	hålla	amatörbestämmelserna	rena	för	att	det	var	det	idrotten	
handlade	om	på	den	tiden.	Den	Svenska	idrottsmyndigheten	ville	att	dessa	tre	löpares	
fall	skulle	vara	exempel	för	andra	löpare	som	hade	tänkt	utföra	sådana	handlingar	samt	
att	med	detta	straff	kunde	de	rädda	sporten	(Wijk,	2009).			
	
På	den	tiden	var	sport	ganska	begränsat	och	saker	som	sponsorer	och	bidrag	var	
förbjudna	och	numera	har	den	rollen	av	sport	ändrats.	Sport	har	blivit	en	del	av	
människors	vardag	och	många	människor	håller	på	med	det	för	att	må	bra	och	andra	
tjänar	pengar	på	det.	Utveckling	av	sport	har	skett	på	så	kort	tid	och	den	är	på	väg	att	
utvecklas	ännu	mer	med	nya	möjligheter	såsom	IT	därav	Business	Intelligence.		
Att	sportorganisationer	runtom	i	världen	använder	sig	av	IT	för	att	utvecklas	är	något	
som	håller	på	att	växa.	Ett	exempel	är	Nike	som	använder	sig	av	trackers	inbyggda	i	t-
shirts	för	att	samla	in	data	kring	idrottsmännens	aktiviteter	(Lieberman,	2016).		
	
Business	Intelligence	är	ett	verktyg	som	många	verksamheter	använder	sig	av,	allt	från	
sjukhus,	staten,	försäljningsbolag	etc.	Syften	med	att	använda	BI	är	att	optimera	
verksamheten	genom	att	förbättra	beslutsfattningen.	Då	handlar	det	om	att	besluten	
som	fattas	måste	ha	något	slags	underlag.	Här	samlas	data	in	från	olika	delar	av	
verksamheten,	data	analyseras	och	resultatet	av	analysen	används	som	underlag	för	
beslutsfattningen	(Archenaa	&	Anita,	2015).	
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2.	Bakgrund	
Följande	kapitel	kommer	att	erhålla	en	beskrivning	av	vad	Business	Intelligence	och	sport	
är	samt	vilka	sportkategorier	som	finns	inom	sport	samt	performance	analysis.			
	
2.1	Business	Intelligence	
Business	Intelligence	är	en	samling	av	metoder	och	tekniker,	Exempel	på	ingående	
tekniker	kan	vara	XML,	DOTNET	och	J2EE.	Det	finns	olika	sorters	lagringstekniker	som	
kan	tillämpas	och	då	pratas	det	oftast	om	datawarehouse.	Data	som	sparas	i	
datawarehouse	måste	analyseras	och	det	sker	via	olika	analystekniker	som	bland	annat	
OLAP	och	data	mining.	Business	Intelligence	är	inte	en	ny	teknologi	utan	mer	som	en	
samordnad	lösning	för	verksamheterna	(Chen,	Chiang	&	Storey,	2012).		
	
Business	Intelligence	kan	definieras	som	en	förmåga	som	vissa	verksamheter	har,	en	
förmåga	som	använder	data	som	har	samlat	in	på	ett	meningsfullt	sätt.	Rollen	som	
Business	Intelligence	bär	på	är	att	förbättra	verksamheternas	utveckling	genom	att	
identifiera	nya	möjligheter,	förbättra	beslutfattningsprocessen,	avslöja	ny	affärsinblick	
och	lyfta	fram	potentiella	hot.	I	dagsläget	riktar	sig	Business	Intelligence	lösningar	på	
strukturerade	och	intern	data	hos	verksamheterna.	Detta	leder	till	att	mycket	
ostrukturerade	och	externa	data	förblir	dolt	och	det	påverkar	resultatet	av	
beslutsfattningen	(Ram,	Zhang	&	Koronios,	2016).	Business	Intelligence	kom	fram	runt	
1958	och	då	användes	det	för	att	beskriva	separation,	kodning	och	arkivering	av	interna	
dokument	samt	deras	omfattning	med	hjälp	av	databehandling.	Med	tiden	har	Business	
Intelligence	utvecklats	och	under	1980-	talet	var	den	tillräckligt	utvecklad	för	att	
förvandla	rådata	till	nyttig	information	för	beslutsfattning.	Numera	används	BI	för	att	
täcka	aktiviteter	som	konkurrent	intelligens,	marknadsintelligens,	teknisk	intelligens,	
kundinformation,	teknisk	information,	strategisk	information	och	affärs	kontra	(Kimble	
&	Milolidakis,	2015).	 

2.1.1	Big	data	
I	samband	med	Business	Intelligence	är	big	data	ett	ämne	som	är	mest	diskuterad	och	
det	är	något	som	BI	mestadels	är	baserad	på.	Det	finns	inte	något	bra	ord	att	sätta	på	big	
data	för	att	det	är	så	komplext.	Verksamheter	har	alltid	strävat	efter	en	intelligent	data	
för	att	vinna	konkurrensfördel.	Därför	har	användning	av	big	data	ökat,	men	det	finns	en	
del	problem	med	detta	och	det	är	att	hantera	mängder	med	data,	hastigheten	som	data	
produceras	i	samt	format	som	data	lagras	i.	Det	finns	även	problem	kring	
insamlingsmetoderna	där	det	finns	för	lite	kunskap	kring.		Syftet	med	användning	av	big	
data	är	att	hjälpa	verksamheter	att	fatta	bättre	beslut,	då	det	baseras	på	fakta.	Många	
verksamheter	har	stora	problem	när	det	gäller	beslutsfattning,	de	som	fattar	besluten	
blir	alltid	pressade	och	stressade	över	att	fatta	ett	specifikt	beslut	vilket	leder	till	att	
beslutet	inte	alltid	är	korrekt.	Underlaget	för	beslutsfattningen	spelar	stor	roll	för	att	
beslutet	fattas	utifrån	det.	Med	hjälp	av	insamling	och	analys	av	big	data	skapas	
dokument	åt	verksamheterna	baserad	på	fakta	som	de	kan	använda	som	underlag	för	
beslutsfattning	(Wang,	Xu,	Fujita	&	Liu,	2016).	Big	data	som	samlas	in	av	verksamheter	
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kan	komma	i	stora	mängder	och	innehåller	flera	olika	datatyper,	bland	annat	bilder,	ljud,	
textfiler,	video.	För	att	förklara	fenomenet	big	data	och	förenkla	det	brukar	de	beskrivas	
med	fem	Vs.	Volym,	Velocity,	Variety,	Veracity,	Value	(Anuradha,	2015).	
Volym	(Volym)	refererar	till	hur	stora	mängder	med	data	som	genereras	varje	sekund,	
här	syftas	det	på	hur	mycket	data	som	samlas	in	från	olika	källor	och	sedan	hur	de	ska	
lagras.	Nyttan	här	är	att	förmågan	att	behandla	stora	mängder	av	information	är	den	
främsta	attraktionen	av	big	data	(Anuradha,	2015).			
Velocity	(Hastighet)	infattar	en	ökad	hastighet	när	det	gäller	skapandet	av	data,	Detta	
innebär	att	öka	hastigheten	när	det	gäller	insamling	och	analys	av	big	data	med	
relationsdatabaser.	Velocity	refererar	till	att	öka	hastigheten	när	data	genereras	och	
förflyttas	(Anuradha,	2015).	
Variety	(Mängd)	är	en	av	aspekterna	med	big	data,	där	den	syftar	på	att	big	data	som	
samlas	in	är	inte	alltid	strukturerad.	Detta	innebär	att	kategorin	som	big	data	tillhör	är	
grundläggande	faktum	som	måste	kännas	till	av	analytikerna	(Anuradha,	2015).	
Veracity	(Sanningshalten)	handlar	om	data	som	samlats	in	är	korrekt	eller	inte.	Med	
tanke	på	att	analytikerna	som	jobbar	med	en	hög	volym,	hastighet	och	mängd	av	data,	
kommer	big	data	aldrig	att	vara	100	%	korrekt	därför	finns	det	även	oren	data	och	ifall	
kvaliteten	på	data	fångas	med	är	det	bra.	Hur	noggrann	analys	av	big	data	utförs	beror	
på	sanningshalten	(Anuradha,	2015).	
Value	(Värde)	är	den	viktigaste	aspekten	när	det	gäller	big	data.	Att	ha	tillgång	till	big	
data	är	bra	men	om	den	inte	är	värdefull	är	den	värdelös	och	då	är	den	inte	till	någon	
nytta.	Det	blir	mycket	kostsamt	och	verksamheter	kräver	tillbaka	sina	investeringar	
(Anuradha,	2015).			

Genom	att	samla	in	och	analysera	big	data	ger	många	fördelar,	till	exempel	kan	analys	av	
två	klasser	av	produkter	ge	ett	bättre	säljstöd,	öka	marknadsföringen	hos	verksamheter	
genom	att	tilldela	användarna	riktad	reklam,	brott	kan	förutspås,	olika	trender	kan	
förutspås.	Verksamheter	som	utnyttjar	det	på	bästa	sätt	utvecklas	mest.	Beroende	på	
hur	insamling	och	analys	av	big	data	sker	kan	verksamheter	förutspå	olika	saker	(Wang,	
et	al.,	2016).	

2.1.2	Insamling	av	big	data	
Vi	lever	i	en	tid	där	analys	av	big	data	för	beslutsfattning	har	blivit	en	stor	del	av	
samhället	och	det	fortsätter	att	växa.	Big	data	betraktas	oftast	som	ett	synonym	för	data	
som	samlas	in	via	internet	men	det	är	inte	korrekt	för	att	big	data	samlas	in	från	olika	
källor.	Data	kan	samlas	in	via	sociala	nätverk,	online	och	offline	transaktioner,	sensorer,	
via	administrativa	arbeten	där	journaler,	utbildningsregister,	polisregister	etc.	är	i	fokus	
(Connelly,	Playford,	Gayle	&	Dibben,	2016).	Den	vanliga	användningen	av	big	data	är	att	
det	används	som	underlag	för	att	verksamheter	ska	fatta	smarta	och	vägledande	beslut,	
detta	används	främst	hos	verksamheter,	förvaltning,	staten,	sjukvård.	I	våra	dagliga	
aktiviteter	samlas	mycket	data	om	oss	då	vi	använder	olika	sökmotorer	för	att	söka	på	
olika	grejer,	mail	skickas	och	tas	emot,	utför	många	processer	på	sociala	medier	såsom	
dela	inlägg,	gilla,	kommentera,	GPS	används	för	att	komma	fram	till	våra	destinationer.	
Big	data	har	influerat	våra	dagliga	aktiviteter	(Wang,	Xu,	Pedrycz,	2016).	Big	data	
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hjälper	olika	verksamheter	på	olika	sätt,	beroende	på	vilken	verksamheter	det	är,	samlas	
data	in	på	olika	sätt	och	olika	sorts	beslut	fattas.	Inom	sjukvården	fokuserar	de	sig	mest	
på	att	samla	in	data	via	sensorer,	kameror,	Wi-fi.	Data	som	samlas	in	då	är	om	
patienterna	från	labbrapporter,	patienternas	fallhistorik,	inblandade	läkare	i	patientens	
behandling,	operationshistorik.		Syftet	i	det	här	fallet	är	att	sjukvården	behöver	denna	
information	om	sina	patienter	för	att	sedan	kunna	fatta	hastigare	beslut	som	gynnar	
patientens	medicinhistorisk	(Archenaa,	et	al.,	2015).		

Inom	sociala	medier	är	det	annorlunda	för	då	handlar	det	mer	om	att	förstå	sig	på	
människors	beteende,	det	som	uppmärksammas	är	mest	är	vad	användarna	gör	när	de	
använder	sociala	medier,	det	kan	vara	allt	från	att	dela	ett	inlägg,	kommentera	andras	
inlägg,	gilla	något,	lägga	upp	bilder,	dela	sina	egna	aktiviteter.	Syftet	är	att	identifiera	
användarnas	beteende	som	sedan	kan	användas	av	andra	verksamheter	att	
marknadsföra	sig	baserad	på	dessa	data	(Bukovina,	2016).	

Insamling	av	big	data	har	konsekvenser	som	till	exempel	utrymme	som	är	en	av	de	stora	
nackdelarna.	Varje	sekund	samlas	det	in	stora	mängder	med	data	där	allt	lagras	i	stora	
Data	warehouse	som	sedan	används	vid	analyser.	Ifall	data	inte	har	något	värde	är	det	
ingen	idé	att	lagra	det	men	eftersom	det	är	svårt	att	avgöra	om	data	är	värdefullt	eller	
inte	blir	det	svårt.	Därför	är	det	viktigt	att	se	till	att	data	som	samlas	in	är	utifrån	de	fem	
Vs.	Eftersom	big	data	samlas	in	kontinuerligt	är	det	enkelt	att	lagra	det	men	de	måste	
vara	utifrån	de	fem	Vs	(Anuradha,	2015).	

2.1.3	Analys	av	big	data	
Data	som	är	rå	och	inte	är	bearbetad	erbjuder	inte	mycket,	den	har	inte	så	stort	värde.	
För	att	värdesätta	rådata	som	innehåller	strukturerat	och	ostrukturerat	data	som	har	
samlats	in,	måste	verksamheter	använda	sig	av	olika	metoder	och	tekniker	för	att	
analysera	det.	Verksamheter	behöver	samordna	olika	datakällor	och	installera	externa	
program	för	att	analysera	data.	Analys	av	big	data	är	baserad	på	mjukvara	program	som	
är	byggda	för	att	analytikerna	ska	kunna	använda	det	för	att	analysera	data	(Sivarajah,	
Kamal,	Irani	&	Weerakkody,	2016).	Det	finns	många	externa	program	som	till	exempel	
Hadoop	som	kan	användas	för	att	lagring	och	analyser.	Hadoop	är	ett	Java	baserat	
program	som	är	gjort	för	att	behandla	förvandling	och	analys	av	data	(Chen,	et	al.,	2012).	
För	att	gå	igenom	analysfasen	av	big	data	finns	det	tre	olika	analysgrupper,	dessa	är	
beskrivande	analys,	prediktiv	analys	och	normativ	analys.		

Beskrivande	analys	är	den	enklare	analys	formen	där	data	sammanfattas	och	beskrivs	i	
form	av	olika	mönster	med	statistiska	metoder	som	till	exempel	medelvärde,	median,	
summa,	skiljaktighet,	frekvensmätning	av	utmärkande	företeelser	(Sivarajah,	et	al.,	
2016).	I	den	beskrivande	analys	används	stora	mängder	med	big	data	för	att	likställa	
olika	mönster	samt	att	skapa	rapporter	som	beskriver	hur	modellering	av	beteende	sker	
(Assuncão,	Calheiros,	Bianchi,	Netto	&	Buyya,	2014).	Datavisualisering,	dashboards,	
rapportering	och	styrkort	används	i	den	beskrivande	analysen	och	har	gjort	det	under	
en	längre	sträcka.	Den	är	även	en	kärnapplikation	för	den	traditionella	business	
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intelligence.	Här	analyseras	saker	som	redan	har	skett,	därför	är	den	beskrivande	
analysen	bakåtblickande.	Grundorsaksanalys	är	en	annan	form	av	beskrivande	analys	
och	den	innefattar	tolkning	och	läsning	av	data	samt	att	införa	åtgärder	i	systemet	under	
test	och	läsning	av	resultatet.	Själva	processen	med	grundorsaksanalys	är	invecklad	där	
data	grävs	kontinuerligt	och	sätter	olika	insikter	som	att	bestämma	ifall	en	eller	flera	
grundläggande	orsaker	till	olika	händelser	(Sivarajah,	et	al.,	2016).	För	att	redovisa	
resultatet	av	analys	kan	verksamheter	använda	olika	program.	Med	hjälp	av	dessa	
program	skapas	dashboards	som	är	en	instrumentpanel	som	visar	resultatet	av	analys	
på	en	och	samma	skärm.	Dashboards	kan	vara	bra	att	använda	när	verksamheter	vill	ha	
bättre	förståelse	när	det	gäller	finansiella	styrkorna	hos	verksamheten	under	en	viss	
tidpunkt	där	det	finns	möjlighet	att	jämföra	och	dra	slutsatser.	Beskrivande	analys	
kräver	att	analytikerna	har	en	förståelse	kring	siffror	i	olika	form	som	förenar	dem	med	
beslutsprocessen	och	till	slut	fatta	en	datadriven	beslut	relaterad	till	affärsperspektiv.	
Data	mining	verktyg	gör	det	möjligt	för	verksamheter	att	upptäcka	olika	sorters	mönster	
som	kan	vara	användbara	samt	att	oidentifierade	överensstämmelser	kan	användas	för	
att	fatta	beslut	relaterad	till	verksamheten	(Sivarajah,	et	al.,	2016).	

Prediktiv	analys	syftar	på	prognoser	och	statistisk	modellering	för	att	stadga	de	
framtida	möjligheterna	baserad	på	kontrollerade,	okontrollerade	och	semi-övervakade	
lärande	modeller.	För	att	få	strukturerad	big	data	är	det	nödvändigt	att	utveckla	nya	
lösningar	för	prediktiv	analys.	Prediktiv	analys	är	uppbyggd	på	statistiska	metoder	och	
har	som	syfte	att	finna	mönster	och	infånga	data	relationer.	Den	är	även	indelad	i	två	
grupper,	regressionstekniker	och	maskininlärningstekniker.	Med	hjälp	av	vissa	metoder	
som	till	exempel	lägesförändrade	medelvärde	försöker	analytiker	upptäcka	historiska	
mönster	och	sedan	dra	olika	slutsatser	kring	framtiden.	Med	regressionen	försöker	
analytikerna	upptäcka	gemensamma	beroenden	mellan	utfallsvariabler	och	
förklaringsvariabler	som	sedan	används	för	att	förutspå	framtiden.	Prediktiv	analys	har	
som	syfte	att	förutspå	framtiden	genom	att	analysera	aktuell	och	historisk	data	
(Sivarajah,	et	al.,	2016).	Visualisering	av	data	är	viktigt	förutom	är	det	nödvändigt	att	
sammanfatta	innehållet	i	form	av	rapporter	för	att	utföra	prediktiv	analys.	Det	finns	flera	
lösningar	kring	rapportering	och	visualisering.	De	framställda	rapporterna	kan	
visualiseras	via	webben,	E-post	eller	läggas	in	via	företagsapplikationer	(Assuncão,	et	al.,	
2014).		

Normativ	analys	verkställs	för	att	fastställa	orsaker	och	effekter	till	förhållandet	mellan	
analytiska	resultat	och	optimering	av	affärsprocesser.	I	den	normativa	analysen	
optimerar	verksamheter	sina	affärsprocesser	utifrån	de	prediktiva	analysmodellerna.	
Trots	att	den	normativa	analysen	är	svår	att	sprida,	den	bidrar	till	att	hantera	
informationsskrifter	och	kontinuerliga	utvecklingen	av	affärsprocessen.	På	grund	av	att	
de	flesta	databaser	är	begränsade	på	antal	dimensioner	som	de	fångar	blir	det	svårt	att	
hitta	goda	normativa	analyser.	Analys	från	sådana	fall	ger	en	delvis	förståelser	kring	
komplexa	affärsproblem.	Den	normativa	analysen	hjälper	verksamheter	med	
beslutsfattningen	genom	att	bestämma	handlingar	och	utvärdera	deras	verkan	om	
verksamhetsmål,	krav	och	begränsningar	(Sivarajah,	et	al.,	2016).	
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2.2	Sport	
Rötterna	till	sport	går	tillbaka	till	antikens	Grekland	där	olympiska	tävlingen	hade	sin	
start.	Många	håller	på	med	sport	för	olika	anledningar.	Det	finns	människor	som	håller	
på	med	det	för	att	de	vill	ha	bra	hälsa	och	tränar	för	att	må	bättre	och	andra	tjänar	
pengar	på	det.	Sport	kan	delas	in	i	två	grupper,	individuell	och	lagsport.	Individuell	sport	
innebär	cykling,	simning,	löpning,	fäktning,	dans	och	lagsport	innebär	fotboll,	basket,	
amerikanskfotboll,	baseboll,	rugby,	innebandy,	ishockey.	Sport	ha	blivit	mer	populär	än	
vad	den	har	varit	tidigare	och	numera	har	den	blivit	tillgängliga	för	amatörer	som	kan	
konkurrera	proffsen	(Fister,	et	al.,	2013).			

2.2.1	Vad	ingår	i	sport	
Eftersom	det	inte	identifierades	några	relevanta	litteraturer	kring	kategoriseringen	av	
sport	var	det	svårt	att	bestämma	vilka	kategorier	som	klassades	som	sportkategori.	
Därför	valdes	de	kategorier	som	alla	sporter	har	gemensamt	och	det	är	de	vanligaste	
kategorierna	som	nämns	i	rapporten.	Kategorierna	kommer	att	beskrivas	på	ett	
grundläggande	nivå	på	grund	av	att	arbetet	fokuserar	på	något	annat.	

Organisatorisk	ledning	
Ledningen	inom	sportorganisationer	är	en	kategori	som	är	mycket	avgörande	för	
utvecklingen	av	organisationen	därför	kan	inte	vem	som	helst	ha	den	rollen.	Det	är	via	
ledningen	alla	beslut	fattas	och	det	är	därför	viktigt	att	rätt	person	får	denna	roll.	Enligt	
Mintzberg	(1989)	finns	det	10	roller	som	ledaren	i	den	organisatoriska	ledningen	har	
och	dessa	roller	är:	
1.	Figurehead	(Galjonsfigur)	handlar	om	att	ledaren	i	den	organisatoriska	ledningen	ska	
vara	inspirationskälla	för	andra	och	personen	måste	ta	social,	ceremoniell	och	juridisk	
ansvar.	Människor	runt	omkring	ska	se	upp	till	ledaren.		
2.	Leader	(Ledare)	som	syftar	på	att	ledningen	har	en	ledande	roll	som	ska	styra	
organisationen	samt	att	det	är	ledaren	som	ska	ansvara	för	prestationen	av	
organisationen.		
3.	Liaison	(Samband),	ledningen	måste	kunna	kommunicera	med	interna	och	externa	
nätverk.		
4.	Monitor	(Monitor),	denna	roll	syftar	på	att	ledningen	ska	sträva	efter	nya	möjligheter	
för	organisationen	för	att	förbättra	och	förändra	den	samt	att	övervaka	organisationen	
både	när	det	häller	produktivitet	och	välbefinnande.	
5.	Disseminator	(Spridare)	här	handlar	det	om	att	sprida	användbar	information	till	alla	
delar	av	organisationen	för	förbättring.		
6.	Spokesperson	(Talesman),	syftar	på	att	ledningen	är	en	slags	talesman	som	ska	nå	ut	
med	information	om	organisationen	samt	mål	till	människor	runt	omkring	och	utanför	
organisationen.		
7.	Entrepreneur	(Entreprenör)	som	innebär	att	ledningen	kontrollerar	och	skapar	
förändringar	i	organisationen.	Här	är	det	viktigt	att	lösa	problem,	skapa	nya	idéer	och	
utföra	dem.	
8.	Disturbance	Handler	(Störningshanterare),	Här	handlar	det	om	att	vara	aktiv	och	ta	
ansvar	när	organisationen	träffar	på	oväntad	vägspärr.	Det	gäller	att	agera	snabbt	och	
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komma	ifrån	det	på	ett	bra	sätt.		
9.	Resource	Allocator	(Resurs	tilldelare),	menar	att	ledningen	ska	ha	koll	på	sina	
resurser	samt	vart	i	organisationen	det	bör	tillämpas	för	att	få	bästa	möjliga	användning	
av	det.		
10.	Negotiator	(Förhandlare)	innebär	att	ledningen	måste	vara	delaktig	på	
förhandlingar	som	sker	i	organisationen	samt	i	samarbete	med	andra	organisationer.	

Tränare	
Tränare	är	en	nyckelperson	i	utvecklingen	av	en	idrottsman	och	har	en	stor	inflytande	
på	dem.	Eftersom	det	är	tränaren	som	planerar	träningarna	och	ser	till	att	
idrottsmännen	utvecklas	är	det	bra	att	de	har	bra	koll	på	psykiskt	och	fysiskt	träning	
samt	näringsintagningen	för	att	se	till	att	idrottsmännen	inte	går	upp	i	vikt	och	blir	slöa.	
De	tränare	som	vet	mycket	om	näringsintagning	har	visat	sig	vara	mer	effektiva	i	sitt	
arbete	bland	de	unga	idrottsmännen	(Jacob,	Lamarche,	Provencher,	Laramée,	Valois,	
Goulet,	Drapeau,	2016).	Som	en	tränare	är	det	viktigt	att	var	en	bra	förebild	för	att	
kunna	motivera	idrottsmännen	till	att	prestera	och	utvecklas	på	ett	bra	sätt,	
anledningen	till	detta	är	att	tränarna	har	stor	inflytande	på	idrottsmännen	än	någon	
annan.	Förutom	detta	måste	tränaren	lära	idrottsmännen	olika	tekniker	bakom	sporten.	
Här	handlar	det	om	att	tränarna	skapar	ett	band	mellan	sig	själva	och	idrottsmännen	för	
att	förstå	dem	och	underlätta	för	varandra	när	det	gäller	kommunikationen,	Dessa	band	
kan	vara	väldigt	känslomässiga	ibland.	En	tränare	kan	ha	olika	typer	av	tränings	stil	och	
det	baseras	oftast	på	hur	tränaren	är	som	person	men	det	är	bra	att	vara	kreativ	tränare	
då	handlar	det	om	att	samla	åt	sig	erfarenhet,	vågar	utforska,	utför	olika	experiment,	ska	
vara	oberoende	i	sitt	tänkande,	ska	vara	öppen	när	det	gäller	egna	gränser,	vara	
fokuserad	när	svåra	situationer	uppstår,	vara	redo	för	att	det	kan	komma	svåra	
utmaningar	(Kim,	Khon,	Aidosova,	2015).	För	att	kunna	träna	idrottsmän	och	få	dem	att	
nå	en	maximal	utveckling	måste	tränaren	kolla	på	sig	själv	först	när	det	gäller	ens	
styrkor	och	svagheter.	Tränaren	måste	ha	bra	självkontroll	under	olika	förhållanden	
som	till	exempel,	misslyckande,	lyckande	och	aggression.	Under	dessa	förhållanden	blir	
tränarna	utsatta	för	mycket	stress	som	i	sin	tur	påverkar	dem	när	de	ska	fatta	beslut	
eller	utföra	andra	aktiviteter	(Kim,	et	al.,	2015)	

Idrottsman	
Idrottsman	är	de	som	håller	på	med	sport	för	olika	syften.	Det	finns	två	sorters	
idrottsman,	de	som	tränar	för	att	må	bra	och	ha	kul,	sedan	finns	det	även	de	som	är	bra	
på	de	sport	de	håller	på	med	och	tjänar	pengar	på	det	(Fister,	et	al.,	2013).	De	
idrottsmän	som	tränar	för	att	ha	kul	och	må	bra	behöver	inte	följa	några	regler	eftersom	
de	deltar	inte	i	tävlingar	men	idrottsmän	som	tävlar	i	olika	sport	och	tjänar	pengar	på	
det	måste	följa	reglerna.	Beroende	på	vad	det	är	för	sport,	måste	reglerna	följas	för	att	
alla	sport	består	av	regler.	De	vanligaste	reglerna	som	idrottsmännen	bör	tänka	på	är	att	
fair	play,	inte	använda	våld,	bete	sig	på	ett	bra	sätt	och	inte	använda	sig	av	doping	fusk	
(Mitten	&	Davis,	2008).	Förväntningarna	på	idrottsmän	beror	på	vilken	tillstånd	de	
befinner	sig	i,	om	de	är	amatörer	eller	proffs.	En	amatör	har	inte	utvecklats	lika	mycket	
som	ett	proffs	därför	är	förväntningarna	inte	så	höga	till	skillnad	från	proffsen	där	
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förväntningarna	är	väldigt	höga.	Anledningen	till	detta	är	att	proffsen	håller	en	högre	
standard	än	amatörerna	(Barefield	&	McCallister,	1997).		

Träning	
Träningens	roll	i	samband	med	sport	är	att	förbättra	kvaliteten	av	det	idrottsmän	håller	
på	med.	Det	finns	både	psykisk	och	fysisk	träning.	Innan	år	1960	var	det	inte	så	många	
som	fokuserade	sig	på	den	psykiska	träningen	och	det	var	en	av	anledningarna	till	varför	
sporten	inte	var	så	utvecklad.	Vid	1960	började	idrottsmännen	använda	sig	av	den	
psykiska	träningen	i	form	av	mental	träning	som	hjälpte	till	med	att	utveckla	sport	i	sig.	
Efter	att	tränarna	och	idrottsmännen	insett	vikten	av	den	psykiska	träningen	har	de	
börjat	använda	sig	av	det	regelbundet	för	att	det	hindrar	psykisk	stress	och	andra	
psykiska	utfall.	Numera	har	den	psykiska	träningen	blivit	en	större	del	av	träning	
eftersom	dess	roll	har	blivit	framträdande	och	avgör	mestadels	slutresultat	i	tävlingar.	
Den	psykiska	träningen	handlar	mest	om	att	återhämta	sig	på	ett	bra	sätt	och	inte	ta	till	
exempel	förlust	så	hårt,	samt	att	ha	övertag	mot	sina	motståndare	i	psykisk	form	(Xiong,	
2014).		
Den	andra	träningsformen	är	det	fysiska	träningen	som	handlar	om	att	träna	sina	
muskler.	Fokus	här	ligger	på	att	utvecklas	på	sporten	som	idrottsmännen	håller	på	med	
för	att	bli	starkare	och	orka	mer.	Idrottsmännen	tränar	oftast	upp	de	muskler	som	berör	
deras	sport	för	att	göra	dem	mer	uthålligare	och	starkare	(Hicks,	Martin,	Ditor,	Latimer,	
Craven,	Bugaresti	&	McCartney,	2003).		
Att	planera	en	träning	kan	vara	en	utmaning	för	tränaren	och	för	att	lyckas	planera	en	
bra	träning	måste	tränaren	ha	bra	erfarenhet	inom	sporten	samtidigt	måste	tränaren	ha	
koll	på	spelarnas	förmågor	för	att	bidra	med	bättre	träningstekniker(Fister,	Rauter,	
Yang	&	Ljubic,	2015).	

Stadium	
Att	bygga	arenor/stadium	kan	ha	olika	syften,	ett	av	syftena	är	att	förbättra	stadens	
image	men	det	påverkar	staden	på	olika	ekonomiska	sätt.	Då	diskuteras	det	om	det	är	
lönsamt	att	ha	arenor	eller	inte.	Även	om	arenorna	används	för	träning	eller	matcher	av	
lokala	idrottslag	innebär	det	inte	att	kostnaderna	kan	reduceras	(Söderling,	2010).	En	
simpel	arena	kan	användas	inom	olika	sport	det	vill	säga	att	det	går	till	exempel	att	träna	
fotboll,	baseboll,	amerikansk	fotboll	eller	rugby	på	den.	Anledningen	till	detta	är	att	
lönsamheten	när	det	gäller	ekonomin	och	den	måste	reduceras	på	ekonomiskt	sätt.	
Samtidigt	kan	arenorna	användas	i	andra	syften	så	som	konserter,	utställningar,	olika	
inomhus	evenemang	eller	motorsporter	som	till	exempel	”Monster”	(Geiger	&	Campbell,	
1992).	Tidigare	var	arenorna	täckta	och	hade	ett	tak	som	täckte	hela	arenan	och	därför	
var	de	tvungna	att	använda	sig	av	konstgräs	och	varje	gång	ett	evenemang	ägde	rum	var	
de	tvungna	att	rulla	ihop	konstgräset.	Anledningen	till	att	konstgräs	användes	var	för	att	
det	inte	fanns	något	tak.	Då	kunde	inte	vanligt	gräs	användas	för	att	det	inte	fick	tillgång	
till	solljus.	Anledningen	till	att	det	används	naturligt	gräs	numera	är	för	att	minska	
skadorna	och	det	handlar	mest	om	sporter	som	fotboll,	baseboll,	amerikanskfotboll	
(Geiger,	et	al.,	1992).	
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Supportrar	
Supportrar	kan	uttryckas	på	olika	sätt,	det	vill	säga	att	det	finns	flera	sorters	supportrar.	
Oftast	när	begreppet	supportrar	dyker	upp	syftas	det	på	människor	som	följer	ett	
specifikt	lag	och	gillar	laget	mycket.	Men	det	kan	även	finnas	andra	former	av	supportrar	
som	t.ex.	publik	som	kollar	på	tävlingar	och	är	oberoende	av	lagen	utan	är	mer	
intresserad	av	sporten.	Under	tävlingarna	kan	supportrarna	få	olika	meddelande	som	
påverkar	deras	beteende,	både	positivt	och	negativt	(Abalasei,	2012).		
Våld	inom	sport	är	något	som	har	växt	på	sistone	och	en	av	anledningarna	är	att	
supportrarna	mellan	de	tävlande	lagen	har	någon	slags	rivalitet	mellan	sig	och	det	slutar	
med	att	det	blir	stora	konflikter.	Fotboll	är	en	av	de	sporterna	där	rivalitet	och	våld	har	
blivit	allt	större	samtidigt	som	själva	sporten	har	växt	och	blivit	en	av	världens	mest	
populäraste	sport	som	många	kollar	på	(Boychuk,	Sukharev,	Voloshin	&	Karbovshii,	
2016).		

Domare	
Inom	alla	sporter	finns	det	alltid	någon	slags	domare	som	är	där	för	att	se	till	att	
reglerna	följs.	Det	är	viktigt	att	de	presterar	bra	för	att	det	är	de	som	slutligen	kan	
avgöra	resultatet	av	tävlingar	med	sina	beslut.	Deras	prestation	är	av	högsta	prioritet	
när	det	gäller	i	tävlingssammanhang	för	att	det	är	avgörande	när	vinnande	laget	eller	
personen	ska	utses,	därför	blir	det	alltid	långa	diskussioner	kring	domarnas	prestation.	
Oftast	när	diskussion	om	domare	blir	stort	är	det	bara	de	mindre	bra	sakerna	som	tas	
upp	och	leder	till	att	de	blir	utsatta	för	våld	och	hot.	Inom	sporten	har	det	förekommit	
att	domarteam	har	blivit	utsatta	för	olika	sorters	våld	samt	även	dödshotade	av	bland	
annat	spelare,	tränare,	supportrar	(Folkesson,	Nyberg,	Archer	&	Norlander,	2002).			
Domarnas	roll	är	ganska	centralt	och	de	utsätts	för	mycket	press	och	stress	under	
tävlingar	för	att	de	måste	fatta	hastiga	beslut.	Kravet	för	att	döma	tävlingar	kan	vara	
väldigt	höga	i	vissa	sammanhang	då	handlar	det	om	att	domarna	måste	lägga	mycket	tid	
på	uppgifter	kring	dömandet,	till	exempel	regler	kring	sporten	(Wolfsen	&	Neave,	2007).	
Det	fysiska	kravet	är	även	ganska	stort	då	handlar	det	om	att	domaren	måste	ha	orken	
att	springa	under	hela	tävlingen	eller	matchen	inom	olika	sport.	En	undersökning	visar	
att	domarna	springer	i	snitt	10km	under	en	match	inom	sporten	fotboll	(Catterall,	Reilly,	
Atkinson	&	ColdWells,	1993).		

Experter	
Experter	är	de	människor	som	har	överlägsna	färdigheter	och	kunskap	när	det	gäller	
specifika	sporter,	det	vill	säga	att	de	kan	mycket	kring	sporten.	De	har	mycket	bra	
beslutsförmågor,	mönsterigenkänning	och	förväntningar	i	samband	med	kunskap	om	
taktik	och	tillvägagångssätt	inom	olika	sporter.	För	att	bli	en	expert	inom	en	specifik	
sport	är	det	viktigt	att	personen	fyller	olika	krav	som	har	att	göra	med	experter.	En	
studie	har	visat	att	om	en	person	vill	bli	expert	måste	hen	ha	minst	10	års	lärande	och	
erfarenhet	inom	sporten.	Självklart	finns	det	personer	som	lär	sig	saker	och	ting	
snabbare	än	andra	och	det	undantaget	finns.	Människor	vet	inte	så	mycket	om	vad	det	är	
som	ska	tränas	för	att	förbättra	lärandet	av	uppfattningsförmåga,	beslutsfattning,	
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genomförda	rörelser	samt	kondition	som	kännetecknar	en	experts	prestanda	(Baker,	
Cote	&	Abernethy,	2003).		

Sponsorer	
Sponsring	är	när	två	parter	väljer	att	ha	ett	ekonomiskt	samarbete,	då	en	part	stöder	en	
annan	part	med	pengar,	tjänster,	produkter	mot	någon	form	av	ersättning	och	
förväntningar	om	olika	effekter.	Sponsring	kan	mycket	väl	vara	samarbete	mellan	flera	
parter	och	det	är	parterna	själva	som	väljer	frivilligt	ifall	de	vill	vara	delaktiga	eller	inte.	
Ofta	brukar	många	tro	att	sponsring	är	samma	sak	som	välgörenhet,	att	ena	parten	
endast	bidrar	och	får	inget	tillbaka,	men	så	är	inte	fallet	utan	här	är	det	att	båda	parter	
bidrar	till	något	(Persson,	2002).	Många	verksamheter	använder	sponsring	som	en	slags	
marknadsföring.	Här	skriver	två	parter	ett	kontrakt	som	gynnar	båda	sidorna.	Ena	
parten	betalar	för	affärsmässiga	förmåner	för	att	sedan	kunna	utnyttja	en	förknippning	
med	en	verksamhet,	person,	projekt	etc.	(Sponsringsföreningen,	2009).	

2.3	Elitfotboll	i	Sverige	
Svenska	elitfotbollen	som	även	kallad	SEF	grundades	år	1928.	I	dagsläget	ingår	
Allsvenskan	och	Superettan	i	SEF	där	det	finns	32	st	klubbar	som	är	delaktiga	från	dessa	
två	serier.	Alla	lag	som	spelar	i	dessa	två	serierna	kallas	för	elitlag	och	ingår	i	de	så	
kallade	SEF.	Svenska	elitfotbollen	beskrivs	som	en	intresseorganisation	där	lag	från	
Allsvenska	och	Superettan	är	medlemmar	för	olika	anledningar.	En	anledning	till	varför	
lagen	är	medlemmar	är	för	att	skapa	ekonomiska	och	verksamhetsmässiga	
förutsättningar.	Den	svenska	elitfotbollen	bidrar	till	en	ledande	utveckling	av	elitlagens	
klubbnivå	ekonomisk,	kommersiellt,	administrativt	och	sportligt.	SEF	medverkar	i	
publikintresset	hos	elitlagen	genom	marknadsföring	och	kommunikation.	Svenska	
elitfotbollen	har	en	vision	som	tyder	på	att	det	långsiktiga	målet	med	hela	uppsättningen	
är	att	medlemmarna	engagerar	sig	och	jobbar	hårt	för	att	uppnå	de	mål	som	är	uppsatta.	
Men	även	att	se	till	att	alla	parter	stöter	på	och	jobbar	med	att	uppnå	målen	hela	tiden	
och	sedan	se	till	att	alla	parter	tar	del	av	nyttan	som	framstår	(Svensk	elitfotboll,	n.d.).	

2.4	Datainsamling	och	sport	
	Det	finns	vissa	teknologier	som	hjälper	sportsmän	att	utvecklas	och	det	sker	via	
trackers.	Med	tiden	har	olika	sorters	trackers	utvecklats	och	de	har	haft	sina	egna	
fördelar	och	nackdelar.	Den	senaste	utveckling	av	trackers	har	varit	ganska	populär	och	
dess	funktioner	har	överraskat	sportsmännen.	Det	trackers	gör	är	att	den	samlar	in	data	
om	personer	som	använder	det.	Det	samlar	in	information	kring	rörelser	och	aktiviteter	
som	personen	utför.	Information	om	vart	tracker	befinner	sig	fångas	in	via	GPS	och	
skickas	sedan	till	en	databas	som	befinner	sig	på	en	server.	Det	som	händer	i	servern	är	
att	data	som	har	samlats	in	via	trackers	analyseras	och	redovisas	i	olika	former	av	
grafer.	Graferna	innehåller	olika	typer	av	data	som	till	exempel	snabbaste	hastigheten,	
kaloriförbränning,	maximal	puls,	max	höjd	etc.	Dessa	grafer	används	då	som	underlag	
för	det	idrottsmännen	bör	förbättra	eller	höja	prestationen	kring	(Fister,	Fister,	Fong,	
2013).			



	 11	 		

I	USA	är	trackers	väldigt	populära.	Fotbollsprogrammet	i	universitetet	i	Michigan	
använder	sig	av	detta	fast	då	är	det	en	annan	version	av	tracker.	Dessa	är	trackers	som	
är	bundna	till	träningströjor	(t-shirts)	som	kallas	för	smart	shirts	och	är	utvecklade	av	
Nike.	Dessa	trackers	är	baserade	på	sensorer,	Wi-fi,	Bluetooth	och	GPS.	Data	som	samlas	
in	via	smart	shirts	innehåller	hastighet,	hjärtfrekvens,	kör	väg,	avstånd,	maximal	tid,	
försök	skott,	bollinnehav	och	andra	sorters	statistik.	Bärbara	trackers	har	förmågan	att	
samla	in	data	kring	spelarnas	rörelser.	Utvärdering	av	dessa	data	kan	hjälpa	
professionella	samt	amatörer	att	utvecklas	och	det	kan	hjälpa	dem	att	anpassa	och	
optimera	sin	prestanda(Lieberman,	2016).		
				Ett	annat	exempel	på	datainsamling	inom	sport	är	Push-tracker	som	är	en	trådlös	
teknologi	och	används	för	att	mäta	och	övervaka	prestandan	hos	idrottsmännen.	Push-
tracker	används	främst	vid	styrketräning	och	bärs	runt	armen.	Den	ger	en	värdering	av	
rörelserna	som	idrottsmännen	utför	samt	att	den	känner	av	ifall	något	greppas	som	till	
exempel	hantlar.	Dessa	sensorer	ger	feedback	om	aktuella	resultat	kring	övningar	som	
utförs.	Push-tracker	har	en	applikation	som	kan	laddas	ner	på	smartphones	eller	
surfplattor	där	den	redovisar	genomsnittliga	samt	toppvärden	för	hastighet,	kraft	och	
tid	(Sato,	Beckham,	Carroll,	Bazyler,	Sha,	Haff,	2015).			
Med	användning	av	push-tracker	kan	tränare	förbättra	sina	förmågor.	Förklaringen	till	
detta	är	att	push-trackers	samlar	in	data	om	idrottsmännen	och	sedan	finns	det	en	
funktion	som	kan	kontrollera	om	de	utför	aktiviteten	på	rätt	sätt	samt	deras	kapacitet	
ifall	de	använder	sin	maximala	styrka	eller	om	de	”fuskar”	med	träningen.	Tränare	för	
lagsport	skulle	kunna	använda	denna	sort	data	för	att	se	till	att	spelarna	utvecklas	på	
bästa	möjliga	sätt,	för	att	då	har	tränaren	koll	på	om	spelarna	tränar	rätt	eller	inte	
(Baker,	2015).	

2.5	Performance	analysis	
Performance	analysis	innebär	prestanda	analys	som	sker	på	idrottarnas	prestation.	
Prestanda	analys	är	baserad	på	data	som	har	samlats	in	från	idrottarnas	prestation	som	
har	sammanställts	i	en	genomgriplig	rapportformat.	När	tillräckligt	med	data	är	
insamlad	analyseras	det	och	används	som	beslutsunderlag	för	tränarna	när	de	fattar	
beslut	inom	sport.	Beslutsunderlaget	innehåller	data	från	prestationen	hos	idrottarna	
under	en	aktivitet	eller	tävling	(Travassos,	Araüjo,	Correia	&	Esteves,	2010).	Prestanda	
analys	består	av	tre	faser	där	första	fasen	består	av	att	samla	in	laboratorie-	eller	
fältdata,	steg	två	är	att	göra	en	kvantitativ	mätning	det	vill	säga	att	beräkna	olika	värden	
med	hjälp	av	matematiska	algoritmer	och	sista	steget	är	att	visualisera	resultatet	av	
mätningen	för	tränaren	eller	ledningen	för	att	de	ska	kunna	ta	del	och	använda	det	som	
underlag	för	beslutsfattning.	Ett	sätt	att	samla	in	data	inom	prestanda	analys	inom	sport	
kan	vara	via	kameror,	analytiker	spelar	in	en	match	med	videokamera	och	”taggar”	
videon	med	betydelsefulla	beteckningar	som	markerar	olika	utmärkande	händelser	som	
inträffar	under	specifika	tidsperioder.	Detta	hjälper	analytikerna	att	utföra	en	
notationsanalys,	vilket	innebär	att	lagets	bruttoresultat	studeras,	såsom	taktik,	bildning,	
strategi	etc.	(Legg,	Chung,	Parry,	Jones,	Long,	Griffiths,	Chen,	2012).	Möjligheten	att	
förbättra	insamlingen	av	prestationsdata	i	realtid	när	det	gäller	träning	och	tävling	har	
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blivit	tillgänglig	med	hjälp	av	andra	tekniska	analysprogram.	Här	ligger	fokus	på	att	
kategorisera	stora	mängder	med	data.	Ett	sätt	att	förbättra	prestanda	analysen	inom	
sport	är	att	identifiera	ett	funktionellt	perspektiv	för	att	öka	förståelsen	för	det	
framväxande	dynamiska	mönstret	i	aktiviteten	(Travassos,	et	al.,	2010).		

2.5.1	Performance	analysis	och	business	intelligence	
Performance	analysis	är	baserad	på	data,	där	data	samlas	in,	analyseras	och	visualiseras	
för	att	sedan	användas	som	underlag	för	beslutsfattning.	Data	här	kan	vara	i	olika	
former	och	analyseras	enligt	en	kvantitativ	metod.	Det	innebär	att	data	som	har	samlats	
in	analyseras	med	hjälp	av	matematiska	beräkningar	som	mäter	och	framställer	nya	
värden.	Här	värdesätts	prestationen	av	idrottarna	för	att	sedan	kunna	avgöra	vem	som	
är	bättre.	Syftet	med	performance	analysis	är	att	förbättra	sportorganisationer	och	
utveckla	idrottarna	(Legg,	et	al.,	2012).		
			Business	intelligence	har	som	syfte	att	förbättra	verksamheter	med	hjälp	av	data.	Data	
i	det	här	fallet	samlas	in	via	olika	applikationer	inom	verksamheten,	sedan	analyseras	
det	med	hjälp	av	de	tre	olika	analysmetoderna	inom	BI	som	är	normativ	analys,	
prediktiv	analys	och	beskrivande	analys.	Därefter	visualiseras	resultatet	och	redovisas	
för	chefer	och	ledningen,	resultatet	används	sedan	som	underlag	för	beslutsfattning.		
	
Dessa	ovanstående	studier	har	samma	grunder	men	skiljer	sig	något	åt	då	business	
intelligence	är	mer	riktad	åt	informationsteknologi	och	företagande	medan	performance	
analysis	fokuserar	sig	endast	på	sport	och	idrottarnas	prestation.	Men	själva	grund	
tanken	med	att	samla	in	data,	analysera	och	visualisera	det	är	samma.	En	annan	skillnad	
mellan	dessa	två	studier	är	att	BI	kan	tillämpas	inom	olika	organisationer,	det	vill	säga	
försäljningsorganisationer,	sportorganisationer,	utvecklingsorganisationer	etc.	medan	
performance	analysis	kan	tillämpas	endast	inom	sportorganisationer	där	det	finns	
idrottare	för	att	mäta	prestandan	på.		
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	



	 13	 		

3.	Problemområde	och	Syfte	

Följande	kapitel	tar	upp	vad	problemområdet	är	samt	varför	det	ska	undersöka.	Här	
kommer	även	frågeställningen	att	tas	upp	och	dess	syfte.	Men	även	vilken	avgränsning	som	
har	gjorts	i	undersökningen.	

Business	intelligence	handlar	om	att	göra	information	till	kunskap	då	beslutsfattare	
analyserar	ny	och	exakt	information.	Detta	hjälper	verksamheter	att	samla	in	data	från	
alla	sina	delar	och	sedan	förvandla	det	till	beslutsunderlag	som	kan	användas	av	
beslutsfattare	inom	verksamheten.	Verksamheter	strävar	efter	olika	beslutsstödsystem	
för	att	kunna	fatta	hastiga	beslut	(Negash,	2004).	BI	har	tillämpats	inom	
sportverksamheter	som	omsätter	flera	miljoner	och	miljarder	kronor.	Därför	är	det	
intressant	att	undersöka	inom	för	att	veta	hur	dessa	verksamheter	tillämpar	BI	och	inom	
vilka	sportkategorier	det	används.	Runt	2000-talet	var	fotboll	inte	så	utvecklat	och	det	
var	alltid	rika	och	stora	lag	som	vann	alla	tävlingar.	Detta	var	ett	stort	problem	för	små	
fotbollsklubbar	som	inte	var	lika	välsituerade,	de	hade	inte	råd	med	att	köpa	tillräckligt	
bra	spelare	för	att	kunna	vinna	tävlingar.	Därför	var	de	tvungna	att	acceptera	läget	och	
försöka	hålla	sig	kvar	i	högsta	divisionen.	Detta	problem	var	normalt	inom	många	
sporter	för	att	sport	inte	var	lika	utvecklat	jämfört	med	hur	det	är	i	dagsläget.	Med	
användning	av	BI	inom	sport	kan	dessa	problem	minskas	för	att	lagen	kan	utveckla	sina	
spelare	genom	att	ge	dem	bästa	möjliga	träning	där	data	om	spelarna	samlas	in	och	
analyseras	för	att	sedan	förbättra	deras	prestation	(Fischer,	2016).	

3.1	Frågeställning	
Frågeställningen	som	undersökningen	ska	besvara:	

Fråga	1.”Hur	används	business	intelligence/performance	analysis	inom	fotboll	och	
hur	tillämpas	det	inom	elitfotbollen	i	Göteborgsregionen?”	

Frågeställningen	är	ganska	avsmalnad	då	den	fokuserar	på	elit-fotbollslagen	i	
Göteborgsregionen	och	hur	de	jobbar	med	performance	analysis.	Svaret	på	frågan	
kommer	att	redovisas	i	olika	former	där	det	diskuteras	hur	business	intelligence	och	
performance	analysis	används	inom	elitfotbollen	i	Göteborgsregionen.				

3.2	Syfte	
Syftet	med	denna	undersökning	är	att	få	en	inblick	i	hur	business	intelligence	och	
performance	analysis	används	inom	elitfotbollen	i	Göteborgsregionen.	Eftersom	fotboll	
är	en	miljardindustri,	är	det	väldigt	intressant	att	se	hur	de	använder	sig	av	business	
intelligence	och	performance	analysis	som	ett	verktyg	för	utveckling.	Fotboll	har	
tidigare	inte	varit	populärt	och	med	tiden	har	dess	roll	ändrats	och	det	har	blivit	till	
något	som	många	miljarder	människor	håller	på	med	och	engagerar	sig	i.	I	och	med	att	
fotboll	har	blivit	populärt	och	att	många	håller	på	med	det	blir	prestationskrav	hos	
spelarna	som	håller	på	med	det	extremt	höga.	Ett	exempel	är	att	det	är	svårare	att	bli	ett	
fotbollsproffs	nu	än	vad	det	var	för	20	år	sen	för	att	då	handlade	det	mer	om	att	alla	
tränade	tillsammans	och	utvecklades	ungefär	på	samma	sätt.	Det	är	därför	intressant	att	
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se	hur	dessa	spelare	använder	sig	av	BI/	performance	analysis	för	att	utvecklas	och	
uppfylla	dessa	krav.	Eftersom	fotbollslaget	och	spelarna	själva	har	som	mål	att	prestera	
optimalt	är	det	viktigt	att	de	är	i	bra	form	och	att	de	är	tillräckligt	tränade	för	att	vinna	
matcher.	Det	har	visat	sig	att	för	att	utvecklas	som	idrottsman	i	helhet	som	
fotbollsspelare,	basketspelare,	bodybuilder	etc.	går	det	att	använda	sig	av	olika	sorters	
trackers	i	kombination	med	träning	som	visar	olika	sorters	resultat	efter	träningen	på	
förbättringar	och	försämringar	(Fister,	et	al.,	2013).	Bolag	som	utvecklar	dessa	trackers	
använder	sig	av	BI	för	att	utveckla	sport	i	helt	och	det	är	intressant	att	undersöka	detta	
för	att	se	hur	de	samlar	in	data,	hur	de	analyserar	det,	vilka	slutsatser	som	dras	samt	i	
vilka	sporter	det	tillämpas.	

3.3	Avgränsning	
I	undersökningen	är	syftet	att	veta	hur	Business	Intelligence/	performance	analysis	
används	inom	elitfotbollen	i	Göteborgsregionen	och	hur	de	tillämpar	BI	verktyg	inom	
sportskategorierna	för	att	utvecklas.	Här	avgränsas	lag	som	inte	befinner	sig	på	en	
elitnivå	det	vill	säga	att	lag	som	befinner	sig	i	Göteborgsregionen	men	som	inte	spelar	i	
Allsvenskan	eller	Superettan.	När	det	gäller	BI	finns	det	många	verktyg	inom	det	som	
bidrar	till	olika	saker	i	undersökningen,	därför	kan	det	inte	avgränsas	till	något	specifikt.		

3.4	Förväntat	resultat	
Den	förväntade	resultatet	kring	denna	undersökning	är	att	få	en	bättre	förståelse	kring	
hur	Business	Intelligence	och	performance	analysis	används	inom	de	elitlag	som	
befinner	sig	i	Göteborgsregionen.	Med	hjälp	av	undersökningen	kommer	en	slutsats	att	
dras	som	är	baserad	på	frågeställningen.	För	att	vara	delaktig	i	utvecklingen	av	
användning	av	BI/performance	analysis	inom	fotboll	i	Sverige	i	helhet	kommer	denna	
uppsats	att	bidra	till	mycket	information	kring	den	nuvarande	användningen	av	BI/	
performance	analysis	inom	fotbollsorganisationer.	Detta	kan	då	användas	av	Svenska	
sportföreningar	som	en	startpunkt	ifall	de	vill	hävda	sig	inom	BI.	Uppsatsen	kommer	att	
ha	en	tydlig	genomgång	kring	hur	BI/	performance	analysis	används	och	hur	det	kan	
användas	inom	fotboll.	Denna	information	kan	vara	användbar	för	mindre	
sportorganisationer	eller	sportföreningar	för	att	de	ska	kunna	börja	använda	sig	av	BI/	
performance	analysis	och	även	hur	de	ska	gå	tillväga.	Undersökningen	i	sig	kan	vara	till	
grund	för	många	andra	framtida	arbeten	kring	BI/	performance	analysis	inom	fotboll	då	
den	kommer	att	innehålla	mycket	information	kring	hur	BI/	performance	analysis	
används	inom	fotboll.		
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4.	Metod		

Följande	kapitel	kommer	att	erhålla	den	metod	som	har	använts	under	arbetet	för	att	
hitta	svar	till	frågeställningen.		

Eftersom	denna	undersökning	har	som	syfte	att	identifiera	hur	business	intelligence/	
performance	analysis	används	inom	fotboll	är	det	nödvändigt	att	gå	igenom	och	
analysera	befintlig	litteratur.	Därför	har	systematisk	litteraturstudie	valts	som	metod	för	
att	granska	de	litteraturer	som	existerar	för	att	samla	in	information	kring	ämnet.	
Systematisk	litteraturstudie	används	för	att	samla	in	information	som	är	relevanta	för	
undersökningen	och	därefter	granska	informationen	genom	att	först	identifiera,	
utvärdera	och	sedan	tolka	den	(Kitchenham	&	Charters,	2007).	Det	finns	många	fördelar	
och	anledningar	till	att	välja	en	systematisk	litteraturstudie.	Fördelarna	är	att	resultatet	
av	litteraturstudien	är	opartiskt.	Anledningarna	till	att	använda	systematisk	
litteraturstudie	är	att	identifiera	tänkbara	luckor	i	den	aktuella	undersökningen	för	att	
sedan	kunna	föreslå	i	framtida	forskning	(Kitchenham,	et	al.,	2007).		

Efter	att	ha	analyserat	de	artiklar	som	producerats	från	litteraturstudien	samt	att	ett	
resultat	har	framställts	på	hur	business	intelligence/	performance	analysis	används	
inom	fotboll,	kommer	de	kvalitativa	intervjuerna	att	vara	nästa	steg.	Syftet	med	
intervjuerna	är	att	intervju	elitlagen	som	befinner	sig	i	Göteborgsregionen	för	att	se	om	
de	använder	sig	av	BI/	performance	analysis.	Fördelen	med	att	kombinera	
litteraturstudie	och	intervjuer	är	att	de	täcker	två	olika	synvinklar	som	fångar	upp	olika	
aspekter	kring	ämnet.	De	olika	aspekterna	kan	innebära	att	informationen	som	samlas	
in	från	intervjuer	kan	förtydliga	den	praktiska	aspekten	enligt	en	person	som	jobbar	
med	det.	
	

	

Figur	1	-	Modell	över	arbetsprocess	metod	(Författarens	egen)	

4.1	Systematisk	litteraturstudie	
Den	systematiska	litteraturstudien	kräver	en	bra	planering	där	det	ska	ingå	vart	all	
litteratur	hämtas	från	(Databaser),	om	litteraturen	uppfyller	kriterierna	(inkludering	
och	exkluderingskriterierna)	samt	vilka	sökord	som	har	använts	(sökorden).	Den	
systematiska	litteraturstudien	börjar	alltid	med	att	definiera	ett	granskningsprotokoll	
där	bland	annat	frågeställningen	och	metoder	tas	upp.	Här	är	det	forskarna	själva	som	
planerar	sitt	sök	strategi	för	att	få	ut	så	mycket	litteratur	som	möjligt,	till	exempel	vilka	
databaser	som	ska	sökas	igenom	och	vilka	sökord	som	ska	användas.	Ett	av	det	
viktigaste	steget	i	planering	av	sök	strategi	är	att	ha	med	inkluderings-	och	
exkluderingskriterierna	för	att	kunna	avgöra	om	en	artikel	skall	ingå	i	undersökningen	
eller	inte	(Kitchenham,	et	al.,	2007).		
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Arbetsgången	för	litteraturstudien	går	till	på	det	sättet	att:	
	(1)	Definiera	frågeställning	som	är	en	av	det	viktigaste	steget	inom	den	systematiska	
litteraturstudien	för	att	målet	med	forskningen	är	att	besvara	frågeställningen.	
Frågeställningen	har	större	roll	än	vad	det	kan	tros	att	ha	för	att	det	är	avgörande	hur	
enkelt	eller	komplicerad	sökorden,	inkludering	och	exkluderingskriterierna	kan	bli.		
(2)	Planera	tillvägagångssätt	som	syftar	på	att	planera	hur	sök	strategin	går	till.	Det	är	
viktigt	att	fokusera	sig	på	val	av	databaser,	kriterier	samt	sökord	utförs.		
(3)	Använda	sökorden	för	sökning	innebär	att	det	är	här	sökningsprocessen	börjar,	
syftet	här	är	att	använda	de	olika	sökorden	som	har	bestämts	tidigare	för	att	hitta	många	
litteraturer.				
(4)	Tillämpa	inkludering	och	exkluderingskriterierna,	innebär	att	vid	denna	process	
måste	litteratur	som	används	måste	uppfylla	kriterierna	och	hjälpa	till	med	att	besvara	
frågeställningen.		
(5)	Analysera	framställda	litteraturen	som	har	hittats	för	att	identifiera	olika	mönster	
samt	om	de	kan	besvara	frågeställningen.	
(6)	Sammanfatta	resultatet	av	analysen	för	att	dra	slutsatser	som	besvarar	
frågeställningen	men	även	för	att	använda	det	som	underlag	för	intervjufrågorna.	

Under	tiden	litteraturstudien	utförs	är	det	viktigt	att	dokumentera	det	som	händer	för	
att	sedan	kunna	redovisa	vad	som	har	utförts	för	läsarna.	Meningen	är	att	det	ska	vara	
enkelt	för	personerna	som	läser	arbetet	ska	kunna	förstå	vad	det	är	som	har	gjort	och	
vilka	vägar	som	har	tagits	för	att	komma	fram	till	slutsatserna.	Det	som	ska	
dokumenteras	är:	

*	Namn	på	databaser	som	sökningarna	sker	i.	
*	Tid	och	datum	för	sökningen	
*	Alternativ	för	de	år	som	sökningen	täcks	av.	
*	Vilka	sökord	som	har	använts	
*	Resultat	på	antal	litteratur	som	sökningen	har	hittat	(Kitchenham,	et	al.,	2007).	

	

Figur	2	-	Modell	över	arbetsprocess	litteraturstudie	(Författarens	egen)	

4.1.1	Sökord		
Sökorden	måste	preciseras	och	specificeras	för	att	begränsa	antal	sidor	på	webben	för	
att	undvika	irrelevanta	artiklar.	Inom	den	systematiska	litteraturstudien	är	sökorden	
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jätte	viktigt,	den	måste	definieras	exakt,	för	att	de	som	utför	litteraturstudien	ska	ha	
möjligheten	att	bestämma	om	de	troliga	litteraturerna	ska	inkluderas	eller	exkluderas	
(Bell,	2008).	För	denna	befintliga	undersökning	kommer	sökorden	att	kombineras	
mellan	hur	BI/	performance	analysis	används	inom	fotboll	och	följande	sökord	har	
framställts:	

*	(Business	intelligence	and	football)		
*	(Performance	analysis	and	football)	

De	sökorden	ovan	har	kombinerats	för	att	få	fram	alla	möjliga	litteratur	under	
sökningsprocessen.	Val	av	dessa	sökord	genomfördes	via	en	liten	testsökning	i	de	olika	
databaserna.	Beslutet	om	dessa	sökord	är	baserad	på	resultaten	av	testsökningarna.	Val	
av	Booleska	operatorer	kommer	att	göras	och	det	är	främst	operatorn	”AND”.	Detta	är	
något	som	bör	testas	regelbundet	för	att	beroende	på	vart	det	söks,	kan	vissa	databaser	
acceptera	vissa	av	de	Booleska	operatorerna	och	inte	de	andra.	Därför	är	det	viktigt	att	
vara	beredd	på	att	vissa	databaser	inte	kan	ge	resultat	på	vissa	Booleska	operatorer	
(Bell,	2008).		

Business	intelligence	and	football	används	för	att	få	fram	så	många	möjliga	litteraturer	
där	dessa	två	har	kombinerats	i	olika	sammanhang	inom	informationsteknologi.	Här	är	
litteratur	som	inte	berör	IT	lika	viktiga	för	att	det	kan	förekomma	att	de	tar	upp	andra	
aspekter	kring	ämnet.	

Performance	analysis	and	football	används	för	att	få	fram	prestanda	analyser	inom	
fotboll.	Det	som	kommer	upp	kommer	att	innehålla	data	kring	prestationen	av	idrottare	
och	hur	de	har	samlats	in	och	analyserats.	Det	kan	vara	idrottare	från	olika	
fotbollsnivåer	därför	är	det	bra	att	ha	denna	kombination.		

Litteratur	som	är	mest	intressanta	här	är	artiklar	som	är	baserade	på	praktiska	
undersökningar	då	är	det	en	kombination	av	litteraturstudie	och	erfarenhet	från	
praktiska	undersökningen.		

4.1.2	Inkludering	och	exkluderingskriterier	
När	en	systematisk	litteraturstudie	tillämpas	är	det	viktigt	att	ha	med	inkludering	och	
exkluderingskriterier	för	att	forskaren	vill	ha	litteratur	som	berör	och	svarar	på	
frågeställningen.	Det	är	viktigt	att	ha	med	dessa	två	kriterier	samt	att	de	måste	vara	
väldefinierade	innan	undersökningen	sätts	igång.	De	kriterierna	som	framställs	måste	
vara	utifrån	frågeställningen	för	att	målet	är	att	besvara	frågeställningen	(Friberg,	
2006).		
De	inkluderings	och	exkluderingskriterier	som	är	avgörande	för	om	artiklar	ska	vara	
med	i	undersökningen	eller	inte	är:		

Inkluderingskriterier:	

• Artiklarna	ska	vara	peer-reviewed.	
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• Artiklarna	ska	vara	i	en	vetenskaplig	journal	och	artiklar.	

• Artiklarna	ska	vara	relevanta	kring	ämnet	som	undersöks	det	vill	säga	att	det	ska	
handla	om	performance	analysis	och	sport.	

• Artiklar	ska	vara	på	två	språk,	antingen	Svenska	eller	Engelska.	

• Artiklarna	ska	inte	vara	gamla	och	ska	vara	mellan	år	2000-2017.		

Exkluderingskriterier:	

• Artiklar	som	är	publicerade	innan	år	2000.		

• Artiklar	som	handlar	endast	om	fotboll	eller	andra	sport	utan	en	kombination.	

• Artiklar	som	enbart	handlar	om	BI	inom	andra	domäner.	

• Artiklar	som	kostar	pengar.	

• Artiklar	som	är	skriven	på	andra	språk	än	Svenska	och	Engelska.		

De	olika	kriterierna	har	sina	egna	anledningar	som	till	exempel	peer-review	har	valts	för	
att	se	till	att	kvaliteten	på	litteraturen	som	ska	analyseras	är	bra.	Artiklar	som	endast	
handlar	om	fotboll	är	inte	relevanta	för	undersökningen	för	att	de	besvarar	inte	
frågeställningen.	Därför	är	det	viktigt	att	det	kombineras	med	BI	och	performance	
analysis	för	att	det	är	då	det	berör	frågeställningen.	Språk	är	en	viktig	del	för	att	förstå	
litteraturen	och	anledningen	till	de	två	språken	har	valts	är	för	att	det	finns	kunskap	om	
dessa	två	språk.	På	grund	av	att	BI	kombinerades	med	fotboll	runt	2000-talet	så	är	det	
där	sökningen	ska	börja,	det	vill	säga	att	innan	år	2000	är	den	flesta	litteraturen	inte	
nödvändig.		

Exkluderingskriterierna	är	de	kriterier	som	gör	att	litteratur	blir	diskvalificerade.	Alla	
litteratur	som	inte	uppfyller	inkluderingskriterierna	kan	inte	användas.	Litteratur	som	
endast	handlar	om	fotboll,	det	vill	säga	regler	och	andra	aspekter	är	inte	heller	lämpliga	
för	arbetet.	Litteratur	som	enbart	handlar	om	BI	och	performance	analysis	i	andra	
domän	är	inte	heller	lämpliga	för	arbetet	för	att	informationen	bidrar	inte	till	mycket.		

4.1.3	Databaser	
De	databaser	sökningarna	ska	ske	i	är	dessa:		

Databaser	 Innehåll	

ScienceDirect	 Fulltext,	vetenskapliga	journaler	

IEEE	Xplore	 Fulltext,	journaler,	vetenskapliga	artiklar	

Tabell	1	-	Databaser	i	litteraturstudien	



	 19	 		

I	de	databaser	som	har	redovisats	ovan	kommer	sökningar	utföras	på	de	sökord	som	har	
framställts.	De	litteraturer	som	hittas	kommer	att	kontrolleras	med	hjälp	av	inkludering	
och	exkluderingskriterierna.	Snöbollseffekten	är	något	som	kommer	användas	
kontinuerligt	här	för	att	hitta	andra	relevanta	litteraturer	som	berör	undersökningen.	
Det	innebär	att	referenslistan	på	de	litteraturer	som	har	hittats	kommer	att	analyseras	
för	att	hitta	nya	litteraturer.	Det	förekom	några	hinder	vid	val	av	databaser	som	kommer	
att	användas	för	att	söka	litteraturer	i.	Dessa	hinder	är	att	vissa	databaser	tar	betalt	för	
att	deras	artiklar	ska	användas.	Därför	har	valet	av	databaser	varit	baserad	på	tidigare	
erfarenhet	samt	att	mycket	inspiration	togs	från	listan	med	databaser	som	Kitchenham	
och	Charters	(2007)	presenterade	i	sin	artikel.	Alla	databaser	har	sina	egna	fördelar	där	
bland	annat	att	de	går	att	ladda	ner	flera	artiklar	samtidigt	från	vissa	databaser	och	inte	
på	andra.		

4.1.4	Analys	av	litteraturstudien	
Sista	steget	i	litteraturstudien	är	att	analysera	de	litteraturer	som	har	framställts.	Efter	
att	ha	tillämpat	inkludering	och	exkluderingskriterierna	valdes	några	av	de	identifierade	
litteraturen,	därefter	började	analysfasen.	Den	analysmetod	som	har	valts	för	att	
analysera	litteraturen	är	Grounded	theory	som	består	av	fem	olika	steg,	dessa	steg	är	
Definiera,	Söka,	Välj,	Analysera	och	Presentera	(Wolfswinkel,	Furtmueller	&	Wilderom,	
2011).	Varje	steg	består	av	olika	punkter	som	måste	utföras	för	att	få	en	bra	analysfas.		
1.	Definiera	
För	att	utföra	en	systematisk	litteraturstudie	måste	inkluderings-	och	
exkluderingskriterierna	vara	väldefinierade	innan	sökningen	börjar.	Här	handlar	det	om	
att	begränsa	litteraturer	som	ska	hittas.	De	olika	sökorden	ska	också	definieras	för	att	se	
till	att	litteraturen	som	hittas	är	relevant	för	frågeställningen.	Sist	måste	ett	beslut	fattas	
kring	vart	alla	litteraturer	ska	hämtas	ifrån	och	det	är	val	av	databaserna.		
2.	Söka	
I	detta	steg	sker	sökningen	på	litteraturerna	från	de	databaser	som	har	valts	i	tidigare	
steg.	Litteraturen	ska	handla	om	frågeställningen.	Sökningen	är	något	som	tar	tid	för	att	
det	är	många	artiklar	som	ska	genomsökas.		
3.	Välj	
Här	handlar	det	om	att	välja	artiklar.	Då	är	det	viktigt	att	ta	bort	dubbletter	samt	att	
inkludering	och	exkluderingskriterierna	appliceras.	Här	används	Snöbollseffekten	som	
innebär	att	leta	i	referenslistan	hos	de	hittade	litteraturerna	för	att	hitta	annan	relevant	
litteratur	som	berör	undersökningen.	Det	går	att	använda	sig	av	framåt	och	bakåt	citat	
som	innebär	att	undersöka	referenslistan	den	befintliga	litteraturen	använder	sig	av.		
4.	Analysera	
Detta	steg	handlar	om	de	tre	olika	kodningar	som	innebär	hur	analysfasen	går	till.	Vad	
som	ska	göras	under	dessa	tre	kodningar	och	vad	resultatet	blir.	Första	kodningen	är	
öppen	kodning	där	den	analytiska	processen	går	till	för	att	ta	fram	övergripliga	
kategorier.	Nästa	kodning	är	axiell	kodning	utvecklar	de	kategorier	som	har	
identifierats	tidigare	och	framställer	underkategorier.	Selektiv	kodning	innebär	
förfining	av	de	kategorierna	som	skapades	tidigare.		
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5.	Presentera	
Sista	steget	handlar	om	att	presentera	den	data	som	har	framställts.		

Analysfasen	är	en	process	där	arbetet	sker	iterativt	vilket	innebär	att	det	är	
anpassningsbar.	De	sökord	som	har	framställts	kan	komma	att	ändras	med	tiden	
beroende	på	om	det	ger	resultat	eller	inte,	inkludering	och	exkluderingskriterierna	kan	
också	ändras.		

4.2	Kvalitativa	intervjuer	
Efter	att	ha	samlat	in	data	från	litteraturstudien	och	analyserat	det,	kommer	resultatet	
att	sammanfattas.	Sammanfattningen	av	litteraturstudien	kommer	att	vara	tillgrund	för	
intervjufrågorna	för	att	forma	en	intervjuguide	som	berör	frågeställningen	men	även	för	
att	kunna	jämföra	resultatet	av	litteraturstudien	med	intervjuerna	för	att	se	det	utifrån	
två	olika	perspektiv.	Anledningen	till	att	intervjuer	kommer	att	användas	är	för	att	det	
ger	mycket	information	på	kort	tid	(Patton,	2015).	Den	intervjumetod	som	kommer	att	
användas	är	semistrukturerade	intervjuer,	vilket	är	en	ganska	styrd	intervju.	Enligt	Bell	
(2008)	används	semistrukturerade	intervjuer	mest	i	samband	med	kvalitativ	forskning.	
Det	semistrukturerade	intervjun	innebär	att	intervjun	är	planerad	sedan	tidigare	där	
frågorna	skrivs	på	en	lista	samt	att	det	förekommer	följdfrågor.	Här	är	det	
intervjupersonen	eller	forskaren	som	bestämmer	takten	och	i	vilken	ordning	frågorna	
ska	ställas	(Bell,	2008).	För	att	en	intervju	ska	gå	bra	är	det	viktigt	att	formulera	
intervjufrågorna	på	ett	bra	sätt	för	att	slippa	ja/nej/kanske	svar.	Målet	med	intervjuerna	
är	att	samla	in	mycket	information	kring	ämnet	och	det	kan	bara	vara	möjligt	om	person	
som	blir	intervjuad	är	villig	att	samarbeta	för	då	kommer	de	att	vara	öppen	och	svara	på	
alla	frågor.	Under	intervjuerna	är	det	viktigt	att	vara	öppen	och	tydlig	för	att	ge	bra	
intryck	på	personen	som	blir	intervjuad	samt	att	visa	vilken	information	som	
eftertraktas	för	att	få	direkta	och	bra	svar	(Patton,	2015).	Data	som	samlas	in	från	
intervjuerna	måste	först	transkriberas,	därefter	kommer	transkriberingen	att	
analyseras	och	sammanfattas.	Nästa	steg	är	att	jämföra	resultat	från	intervjuerna	med	
resultat	från	litteraturstudien	för	att	svara	på	frågeställningen.			

	

Figur	3	-	Modell	över	arbetsprocess	intervjuer	(Författarens	egen)	

Ett	delmål	med	intervjuerna	är	att	hitta	nyckelpersoner	i	olika	verksamheter	som	bär	på	
mycket	information	kring	ämnet	som	besvarar	frågeställningen.	Då	handlar	det	om	att	
personer	som	intervjuas	är	kunniga	inom	Business	Intelligence/performance	analysis	
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och	fotboll.	Det	som	är	intressant	vid	det	här	laget	är	att	hitta	information	kring	hur	
fotbollsorganisationer	samt	deras	spelare	använder	sig	av	BI/performance	analysis	för	
att	utvecklas.	Eftersom	uppsatsen	är	en	litteraturstudie	kommer	mestadels	av	
informationen	att	samlas	in	från	olika	litteraturer.	Intervjuer	kommer	att	användas	för	
att	kontrastera	resultatet	från	litteraturstudien.	Detta	innebär	att	intervjuerna	kommer	
att	avgränsas	och	det	kommer	att	utföras	fyra	intervjuer	för	att	det	finns	endast	fyra	lag	i	
Göteborgsregionen	som	spelar	på	en	elitnivå	enligt	svensk	elitfotboll	(.n.d.).	En	avsikt	
med	intervjuerna	är	att	personer	som	intervjuas	ska	ha	olika	roller	i	verksamheterna	
samt	att	de	är	från	olika	arbetsmiljöer.	Detta	innebär	att	till	exempel	intervjua	personer	
från	olika	fotbollsorganisationer.	Intervjuerna	kommer	att	utföras	hos	
fotbollsorganisationerna	med	syfte	att	skåda	om	elit-fotbollslagen	i	Göteborgsregionen	
använder	sig	av	BI/	performance	analysis	inom	fotboll.		

4.2.1	Etiska	aspekter	
Vid	all	forskning	är	det	viktigt	visa	hänsyn	till	de	etiska	ställningstagandena.	Det	handlar	
om	rätt	och	fel	när	insamling	av	information	utförs.	Under	denna	undersökning	kommer	
detta	uppmärksammas	under	intervjuerna	för	att	alla	deltagare	som	deltar	i	
intervjuerna	måste	behandlas	på	rätt	sätt	för	att	de	ska	vara	nöjda.	För	att	säkra	att	de	
som	deltar	i	intervjun	bli	rätt	behandlade	är	det	viktigt	att	tillämpa	de	fyra	regler	som	
vetenskapsrådet	tar	upp	kring	etiska	principer.	
Informationskravet	syftar	på	att	de	som	deltar	i	undersökningen	ska	bli	informerade	
om	de	villkor	som	existerar.	Detta	innebär	att	en	förklaring	kring	syftet	med	deras	
deltagande	samt	hur	mycket	tid	de	kommer	att	spendera	kring	undersökningen.	De	
måste	även	informeras	om	att	deras	deltagande	är	frivilligt	vilket	innebär	att	det	är	de	
själva	som	väljer	om	de	vill	delta	eller	inte	samt	att	de	kan	dra	sig	ur	när	de	vill	
(Vetenskapsrådet,	2002).	
Samtyckekravet	syftar	på	att	deltagarna	som	deltar	i	undersökningen	har	rätt	till	att	
medverka	i	det.	Alla	deltagare	har	själva	rätten	att	bestämma	om	de	vill	medverka	i	
undersökningen	eller	inte,	hur	länge	de	har	tänkt	spendera	i	undersökningen	samt	vilka	
villkor	de	har	kring	medverkan	i	undersökningen.	De	har	möjligheten	att	avbryta	
deltagandet	ifall	de	känner	sig	pressade,	då	har	forskaren	inte	rätt	att	påverka	deras	
beslut	(Vetenskapsrådet,	2002).	
Konfidentialitetskravet	påpekar	att	känsliga	uppgifter	ska	förvaras	på	ett	säkert	sätt	
för	att	andra	inte	ska	ha	tillgång	till	det.	Det	är	därför	bra	att	komma	överens	med	
deltagarna	om	att	deras	personuppgifter	som	är	känsligast	kommer	att	förvaras	på	en	
hemlig	plats	och	att	andra	inte	kommer	åt	denna	information	samt	att	ett	kontrakt	kan	
skrivas	på	(Vetenskapsrådet,	2002).	
Nyttjandekravet	handlar	om	informationen	som	deltagarna	delar	med	sig.	Den	
informationen	får	endast	användas	i	samband	med	den	befintliga	undersökningen	och	
får	inte	delas	ut	till	andra	människor	i	annat	syfte.	Här	handlar	det	också	om	att	den	
känsliga	informationen	som	har	samlats	in	inte	får	användas	på	ett	sätt	som	påverkar	
deltagarna	(Vetenskapsrådet,	2002).					
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Vid	intervjuerna	är	det	viktigt	att	gå	igenom	några	punkter	innan	intervjun	börjar	för	att	
hänvisa	till	de	etiska	aspekterna.	Det	som	är	planerat	att	diskuteras	innan	intervjuerna	
är	punkterna	nedan	för	att	uppfylla	etiska	kraven:	

1. Vad	är	syftet	med	arbetet?	
Att	ta	reda	på	hur	Performance	analysis	kombineras	med	de	olika	
fotbollskategorierna.	

2. Frivilligt	deltagande.		
Informera	deltagarna	att	det	är	frivilligt	att	delta	i	intervjun	och	att	det	är	de	
själva	som	bestämmer	ifall	de	vill	delta	eller	inte,	de	kan	även	avbryta	intervjun	
när	de	önskar.		

3. Spela	in	intervjun.	
Fråga	ifall	det	går	bra	att	spela	in	intervjun	för	att	inte	missa	något	viktigt.		

4. Vilka	sorters	frågor	kommer	att	ställas?	
Frågorna	som	ställs	tar	upp	hur	deltagarna	arbetar	med	performance	analysis	
relaterad	till	kategorierna.	

5. Identitet	av	deltagare.	
Informera	deltagarna	att	deras	identitet	kommer	att	vara	anonym	i	den	slutliga	
rapporten.	

4.2.2	Analys	av	intervju	
För	att	analysera	de	data	som	samlas	in	från	intervjuerna	kommer	att	utföras	på	samma	
sätt	som	litteraturstudie	analysen	som	nämndes	i	kap	4.1.4	fast	det	kommer	att	börja	på	
steg	4.	Eftersom	resultatet	av	litteraturstudien	kommer	att	vara	som	grund	för	
intervjufrågorna	kommer	intervjusvaren	att	skapa	en	liknande	bild	av	det	som	har	tagits	
fram	under	litteraturstudien.	Men	det	kommer	även	vara	mycket	nytt	kring	hur	de	som	
blir	intervjuade	jobbar	med	BI/	performance	analysis	och	fotboll.	Det	är	viktigt	då	att	ta	
med	saker	som	bekräftas	under	intervjuerna	samt	de	nya	saker	som	tas	upp.	All	
information	som	är	nytt	kommer	att	markeras	och	redovisas	samt	jämföras	med	
litteraturstudierna.	Det	finns	många	olika	sätt	att	analysera	intervjuerna	på	och	därför	
är	det	viktigt	att	välja	en	rätt	analysmetod	för	att	gå	tillväga	när	det	gäller	analys	av	
intervjuerna.	För	att	komma	igång	med	analys	av	intervjuerna	är	det	viktigt	att	sätta	upp	
mål	som	ska	identifieras	och	uppnås	med	hjälp	av	intervjuerna.	Näl	målen	är	uppsatta	
och	intervjuerna	är	färdiga	är	första	steget	att	transkribera	intervjuerna.	Efter	att	ha	
genomfört	transkriberingen	finns	det	ytterligare	två	steg	kvar	i	processen,	där	första	
steget	handlar	om	att	organisera	och	kategorisera	data	som	samlats	in.	Detta	innebär	att	
transkriberingen	utreds	och	kategorier	utifrån	det	framställs.	Sista	steget	i	den	här	
processen	är	att	tolka	data	som	samlats	in	från	intervjuerna	och	det	görs	med	hjälp	av	
det	som	har	tagits	fram	från	litteraturstudien.	För	att	få	mycket	information	från	
intervjuerna	är	det	viktigt	att	vara	öppensinnad	och	transkribera	intervjuerna	direkt	
efter	intervjun	för	att	det	är	då	tankarna	är	”färska”	(Patton,	2015).		
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4.3	Jämföra	analyser		
Efter	att	ha	samlat	in	information	från	litteraturstudien	och	analyserat	det	kommer	en	
sammanfattning	kring	studien	att	skrivas	där	det	kommer	att	förekomma	vilka	resultat	
samt	slutsatser	som	har	tagits	fram.	Eftersom	resultatet	av	litteraturstudien	är	som	
grund	för	intervjufrågorna	kommer	resultatet	från	de	transkriberade	intervjuerna	att	
slås	ihop	med	resultatet	från	litteraturstudien.	Här	skapas	en	triangulering	vilket	
innebär	att	de	två	parterna	bildar	en	ny	part.	Syftet	här	är	att	det	som	har	tagits	fram	
från	litteraturstudien	ska	jämföras	med	resultatet	från	intervjuerna	för	att	kontrollera	
om	det	som	hittats	i	litteraturstudierna	tillämpas	eller	inte	samt	att	hitta	likheter	och	
skillnader.	Fördelarna	är	att	med	hjälp	av	denna	kombination	kommer	resultatet	att	
vara	baserad	på	två	olika	perspektiv	för	att	förstärka	svaret	på	frågeställningen.		

	

Figur	4	-	Modell	över	arbetsprocess	jämförelse	(Författarens	egen)	

4.4	Genomförande	
I	följande	kapitel	förklaras	hur	författaren	har	gått	tillväga	och	utfört	litteraturstudien,	
intervjuerna	och	jämförandet	av	litteraturstudien	och	intervjuerna.		

4.4.1	Litteraturstudie	
Målet	med	litteraturstudien	var	att	hitta	artiklar	som	skulle	inkluderas	i	arbetet.	Efter	
att	ha	planerat	hur	litteraturstudien	skulle	gå	till	var	det	ganska	simpelt	att	komma	
igång	med	det	för	att	i	metodkapitlet	planerades	det	stegvis	hur	litteraturstudien	skulle	
gå	till,	vilka	databaser	sökningen	skulle	ske	i,	vilka	sökord	som	skulle	användas	och	vika	
inkludering	och	exkluderingskriterier	som	bör	uppfyllas	för	att	artiklarna	ska	inkluderas	
eller	exkluderas.	Sökningarna	skedde	i	olika	tidperioder	i	de	olika	databaserna	för	att	
hinna	gå	igenom	resultatet	av	sökningen.	Ett	av	de	mest	komplicerade	stegen	i	
litteraturstudien	var	att	gå	igenom	alla	artiklar	som	kom	fram	i	resultatet	av	sökningen,	
anledningen	till	det	var	att	det	kom	flera	hundratals	artiklar	som	skulle	utvärderas	och	
markeras	om	de	skulle	inkluderas	eller	exkluderas.	Detta	steg	var	mycket	tidskrävande	
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och	tog	ungefär	en	hel	vecka	för	att	gå	igenom	alla	artiklar	från	den	första	databasen	och	
därefter	utvärderades	artiklarna	från	den	andra	databasen.	Den	andra	databasen	hade	
få	artiklar	och	det	tog	inte	så	långt	tid	att	gå	igenom	dem.	Litteraturstudien	bestod	av	
olika	iterationer	där	olika	saker	utfördes.	Första	iterationen	var	att	avlägsna	alla	artiklar	
som	var	dubbletter	och	därefter	gå	igenom	alla	artiklarnas	titlar	och	abstrakt	för	att	
avgöra	om	de	är	relevanta	eller	inte.	Att	tillämpa	inkludering	och	
exkluderingskriterierna	var	nästa	steg	i	iterationen	och	det	utfördes	på	de	artiklar	som	
var	relevanta	för	arbetet.	När	inkludering	och	exkluderingskriterierna	applicerades	var	
det	få	artiklar	kvar	och	det	var	dessa	artiklar	som	inkluderades	i	arbetet.	För	att	få	
tillgång	till	mer	artiklar	förutom	sökningen	i	databaserna	utfördes	snöbollseffekten	för	
att	gå	igenom	de	valda	artiklarnas	referenser	för	att	hitta	andra	artiklar	som	var	
relevanta	för	arbetet.	Eftersom	planeringen	av	litteraturstudien	var	noggrant	skrivet	i	
metodkapitlet	var	det	enkelt	att	utföra	litteraturstudien.		

4.4.2	Intervjuer	
Den	största	utmaningen	med	intervjuerna	var	att	forma	intervjufrågorna	för	att	de	
delvis	skulle	vara	baserade	på	frågeställningen	som	skulle	besvaras	men	även	saker	som	
har	identifierats	från	litteraturstudien.	I	första	hand	var	målet	att	bli	klar	med	analys	av	
litteraturstudien	för	att	sedan	kunna	forma	intervjufrågorna	för	att	få	kunskap	kring	
ämnet	utifrån	litteraturstudien.	När	detta	steg	var	färdigt	var	det	bara	att	forma	
intervjufrågor	som	skulle	täcka	ämnet	och	även	besvara	frågeställningen.	

	Bokningen	av	intervjuerna	var	utmanande	för	att	vid	den	veckan	intervjuerna	skulle	
utföras	och	bokas	enligt	planeringen	hade	många	av	lagen	som	skulle	intervjuas	ett	tight	
schema	som	gjorde	att	de	hade	många	matcher	på	ett	kortvarsel.	Detta	begränsade	tiden	
och	det	var	svårt	att	få	intervjutid.	Förfrågningarna	till	intervjun	skickades	in	flera	
gånger	till	lagen	innan	några	av	lagen	svarade	och	det	visade	sig	att	de	som	svarade	hade	
spelat	sina	matcher	och	hade	det	lite	lugnare.	Första	respondenten	svarade	ja	på	
förfrågan	efter	andra	försöket,	andra	respondenten	svarade	ja	efter	fjärde	försöket,	
tredje	respondenten	svarade	efter	2	veckor	efter	att	ha	fått	förfrågan	och	de	resterande	
förfrågningarna	inväntas	det	ett	svar.	Intervjuerna	var	en	sekundär	insamlingsmetod	
men	ändå	en	viktig	del	av	arbetet	och	det	var	viktigt	att	få	med	så	många	intervjuer	som	
möjligt.	3	av	4	lag	på	elitnivå	i	Göteborgsregionen	intervjuades,	vilket	är	bra	för	att	det	
är	mer	än	hälften	av	lagen.		

För	att	uppfylla	de	etiska	kraven	diskuterades	de	fem	tidigare	punkterna	innan	intervjun	
för	att	ge	respondenterna	en	klarare	bild	av	vad	syftet	med	intervjuerna	är	och	även	vad	
som	kommer	att	efterfrågas.		

4.4.3	Jämföra	analyser	
När	all	information	kring	ämnet	hade	samlats	in	från	litteraturstudien	och	intervjuerna	
hade	utförts	var	det	ett	sista	steg	kvar	innan	slutsatsen	kunde	dras.	Det	var	att	jämföra	
analyser	av	litteraturstudien	och	intervjuerna	för	att	få	förstärkande	svar	och	sedan	
kunna	dra	slutsatsen.	Litteraturstudien	och	intervjuerna	var	kopplade	med	varandra	för	
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att	litteraturstudien	var	till	grund	för	intervjufrågorna,	detta	gjorde	det	enkelt	att	
komma	igång	med	att	jämföra	information	från	litteraturstudien	och	intervjuerna.	
Denna	process	var	något	som	skulle	hjälpa	till	och	förstärka	svaret	på	frågeställningen.	
Här	var	det	viktigt	att	vara	öppensinnad	och	visa	hänsyn	till	nya	saker	som	diskuterades	
under	intervjuerna.	För	att	kunna	få	till	en	bra	jämförelse	var	det	viktigt	att	kontrollera	
de	kategorier	som	framställs	från	litteraturstudien	med	kategorier	som	nämnts	under	
intervjuerna	för	att	hitta	likheter	och	skillnader	med	hur	kategorierna	användes	i	
samband	med	BI/	performance	analysis	hos	fotbollslagen	men	även	hur	litteraturen	
hade	beskrivit	kombinationen.	

Planen	för	att	jämföra	analyser	var	att	utföra	det	efter	att	intervjuerna	var	färdiga	för	att	
då	hade	tillräckligt	information	samlats	in	via	litteraturstudien	och	intervjuerna.	
Eftersom	intervjuerna	var	sena,	blev	det	tidspress	som	gjorde	det	utmanande	att	börja	
med	det	här	steget.		
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5.	Resultat	

5.1	Resultat	av	litteraturstudie	
För	att	ta	fram	relevant	bakgrundsinformation	kring	ämnet	som	berör	undersökningen	
utförde	många	sökningar	på	litteraturer	i	flera	olika	databaser.	Dessa	sökningar	ledde	
till	många	relevanta	artiklar	som	bidrog	till	mer	kunskap	kring	ämnet	som	arbetet	
handlar	om.	För	att	hitta	relevanta	artiklar	som	skulle	ingå	i	litteraturstudien	användes	
dessa	databaser:	

• ScienceDirect	

• 	IEEE	Xplore	

Val	av	dessa	databaser	är	baserad	på	det	Kitchenham	och	Charters(2007)	presenterar	i	
Software	enginnering,	där	de	ingår	i	relevanta	databaslistan.	Dessa	databaser	valdes	
även	efter	att	en	analys	av	vilka	databaser	som	hade	används	i	tidigare	artiklar	för	
bakgrundsinformation	kring	ämnet.	Förutom	dessa	två	databaser	gjordes	det	sökningar	
på	två	andra	databaser	för	att	säkerställa	att	något	inte	har	missats.	De	två	andra	
databaserna	var	Google	Scholar	och	Web	Of	Science.	Resultatet	av	sökningen	från	de	två	
andra	databaserna	var	inte	relevanta	samt	att	kvaliteten	på	dem	inte	var	bra	och	det	
kom	upp	dubbletter	i	sökningen	därför	exkluderades	dessa	databaser.		
	
De	sökord	som	användes	i	litteraturstudien	för	att	få	fram	artiklar	var:		

• Performance	analysis	and	football	

• Business	intelligence	and	football	

Dessa	sökord	är	en	kombination	av	två	olika	ämnen	där	boolean	operatören	”AND”	har	
använts	för	att	kombinera	dem.	Den	första	kombinationen	var	en	bra	kombination	för	
att	sökningen	resulterade	i	många	hundratals	artiklar	som	var	relevanta	för	
undersökningen.	Den	andra	kombinationen	med	business	intelligence	and	football	var	
inte	lika	intressant	som	den	första	kombinationen	för	att	resultatet	av	denna	
kombination	gav	inte	många	relevanta	artiklar.		

Sökningsprocess	
Här	presenteras	hur	sökningen	av	artiklar	gick	tillväga.	Det	vill	säga	vad	det	söktes	på	i	
de	valda	databaserna,	vilken	datum	sökningarna	ägde	rum	och	hur	många	artiklar	
hittades	i	varje	databas	enskild	och	tillsammans.	Det	kommer	även	visas	hur	många	
artiklar	som	var	med	i	varje	steg	i	sökningsiterationen.		

• På	ScienceDirect	gjordes	sökningar	på	all	fields,	vilket	innebär	att	sökningen	sker	
på	titel,	abstrakt	och	nyckelord,	dessutom	sattes	årtalen	på	2000	till	nuvarande	
och	sökningen	ägde	rum	2017-03-20.		

• På	IEEE	Xplore	gjordes	sökningen	på	term,	vilket	innebär	fackord	och	årtalen	
sattes	på	2000	till	nuvarande	och	sökningen	ägde	rum	2017-03-27.		

Sökningen	i	de	olika	databaserna	ser	olika	ut	och	en	av	anledningarna	är	
databasernas	uppbyggnad	och	sökningsfunktionen.	I	vissa	databaser	går	det	att	söka	
på	titel,	abstrakt	och	nyckelord	medan	i	andra	databaser	är	det	annorlunda.	
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Resultatet	av	sökningen	från	ScienceDirect	var	616	st	artiklar	och	från	IEEE	Xplore	
var	det	49	st	artiklar.	
	

Sökning
Antal	hittade	artiklar	i	valda	databaser.

665	st	artiklar

Steg	1
Avlägsna	artiklar	som	är	dubbletter.

654	st	artiklar

Steg	3
Tillämpa	inkludering	och	exkluderingskriterierna.	
Analys	av	titel,	abstrakt,	slutsats	och	diskussion.

78	st	artiklar

Steg	2
Avlägsna	de	artiklar	som	är	irrelevanta	genom	att	

analysera	titel	och	abstrakt.
289	st	artiklar

Steg	4
Tillämpa	inkludering	och	exkluderingskriterierna.	

Analys	av	titel,	abstrakt	och	fulltext.
18	st	artiklar

Steg	5
Genomföra	snöbollseffekten	på	de	valda	

artiklarna	från	steg	4.	
18	st	artiklar

	
Figur	5	–	Val	av	artiklar	i	litteraturstudien	(Författarens	egen).	

Steg	ett	
I	steg	ett	avlägsnades	alla	artiklar	som	var	dubbletter	och	kostade	pengar.	Eftersom	
sökningen	skedde	i	olika	databaser	förekom	det	dubbletter,	efter	en	analys	av	titel	och	
abstrakt	rensades	dubbletterna.	Efter	detta	steg	var	det	654	st	artiklar	kvar.	

Steg	två	
Här	utfördes	det	en	snabb	analys	av	artiklarna	som	var	kvar	från	tidigare	steg.	Analysen	
av	artiklarna	gick	ut	på	att	gå	igenom	titel	och	abstrakt	för	att	få	en	förståelse	av	vad	
artiklarna	handlade	om.	Här	rensades	alla	irrelevanta	artiklar,	de	flesta	av	de	irrelevanta	
artiklarna	innehöll	endast	ordet	fotboll	eller	performance	analysis	och	det	var	därför	de	
kom	med	i	sökningen.	Efter	detta	steg	var	det	endast	289	st	artiklar	kvar.		
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Steg	tre	
I	steg	tre	applicerades	inkludering	och	exkluderingskriterierna.	Här	var	det	avgörande	
för	vilka	artiklar	som	skulle	ingå	i	arbetet.	Här	utfördes	en	lite	noggrannare	analys	på	
titel,	abstrakt,	slutsats	och	diskussion.	De	artiklar	som	exkluderades	innehöll	
performance	analysis	och	sport	i	allmänt.	Efter	detta	steg	fanns	det	bara	78	st	artiklar	
kvar.		

Steg	fyra	
Här	utfördes	en	djupare	genomgång	av	de	artiklarna	som	fanns	kvar.	Artiklarnas	fulltext	
analyserades	och	de	flesta	handlade	om	fördelar	med	performance	analysis,	hur	
performance	analysis	tillämpas,	några	av	artiklarna	handlade	om	andra	kategorier	inom	
fotboll	men	inte	om	dessa	två	ämnen	i	en	kombination.	Ännu	en	gång	applicerades	
inkludering	och	exkluderingskriterierna	på	de	kvarstående	artiklarna	för	att	säkerställa	
och	välja	de	relevanta	artiklarna.	Efter	detta	steg	var	det	endast	18	artiklar	som	valdes	
ut	och	som	skulle	ingå	i	arbetet.			

Steg	fem	
	I	detta	steg	var	artiklarna	till	undersökningen	valda	sedan	tidigare	steg	och	det	återstod	
att	gå	igenom	referenserna	för	att	utföra	snöbollseffekten	på	de	valda	artiklarna.	
Snöbollseffekten	innebär	att	författaren	går	igenom	alla	referenser	som	är	med	i	de	
valda	artiklarna	för	att	hitta	andra	relevanta	artiklar.	De	flesta	referenserna	handlade	
mest	om	performance	analysis	inom	andra	sport	som	inte	var	relevanta	för	arbetet.	
Analys	av	referenserna	genomfördes	på	titel	och	abstrakt	för	att	för	hastiga	processen.			

Valda	artiklar	 Författare	

A1.	An	empirical	analysis	of	European	
football	rivalries	based	on	on-field	
performances	

Karanfil,	2017	

A2.	Application	of	GPS	devices	to	
longitudinal	analysis	on	game	and	
training	data	 	

Neville,	Rowlands,	Wixted	&	James,	2012	

A3.	Elite	football	players’	perceptions	of	
football	turf	and	natural	grass	surface	
properties  

Roberts,	Osei-Owusu,	Harland,	Owen	&	
Smith,	2014	

A4.	Artificial	grass:	A	conceptual	model	
for	degradation	in	performance	

McLaren,	Fleming	&	Forrester,	2012	

A5.	Asymmetric	Predictability	and	
Cognitive	Competition	in	Football	Penalty	
Shootouts	

Misirlisoy	&	Haggard,	2014	
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A6.	Modelling	home	advantage	for	
individual	teams	in	UEFA	Champions	
League	football	

Goumas,	2015	

A7.	Sports	data	mining-	predicting	results	
for	the	college	football	games	

Leung	&	Joseph,	2014	

A8.	Sports	Organizations	–	Management	
and	Science	

Marcu	&	Buhas,	2013	

A9.	The	effect	of	ball	spin	rate	on	distance	
achieved	in	a	long	soccer	throw-in	

Linthorne	&	Thomas,	2016	

A10.	Video	Mining	using	LIM	Based	
Clustering	and	Self	Organizing	Maps	

Devasena	&	Hemalatha,	2011	

A11.	Women’s	football-	Player	
characteristics	and	demands	of	the	game	

Martinez-Lagunas,	Niessen	&	Hartmann,	
2014	

A12.	Near	real	time	network	simulation	
for	team	sports	monitoring	

James,	Fanella	&	Cusani,	2013	

A13.	Digital	and	Social	Media	in	Pro	
Sports-	Analysis	of	the	2013	UEFA	Top	
Four		

Jurisch,	Krcmar,	Scholl,	Wang,	Wang,	
Woods	&	Yao,	2014	

A14.	3D-Multiple	Object	Tracking	
training	task	improves	passing	decision-
making	accuracy	in	soccer	players		

Romeas,	Guldner	&	Faubert,	2015	

A15.	Aerodynamic	study	of	FIFA-
approved	footballs		

Alam,	Chowdhury,	Mustary	&	
Loganathan,	2014	

A16.	Early	Detection	of	Risk	Aggressive	
and	Violent	Behavior	Teams	in	Youth	
Soccer			

Gutiérrez,	Gimeno,	Marcén	&	Saénz,	2012	

A17.	An	Exploratory	Sentiment	and	
Facial	Expressions	Analysis	of	Data	from	
Photo-sharing	on	Social	Media:	The	Case	
of	Football	Violence		

Boychuk,	Sukharev,	Voloshin	&	
Karbovskii,	2016	

A18.	Types	of	audience	attending	sports	
events	in	Romania		

Abalasei,	2012	

Tabell	2	-	Valda	och	analyserade	artiklar	i	litteraturstudien	
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5.1.1	Tillvägagångssätt	för	att	kombinera	BI/	performance	analysis	och	
fotboll		
För	att	utveckla	ett	fotbollslag	till	ett	topplag	i	världen	kan	vara	väldigt	utmanande.	Det	
krävs	mycket	för	att	nå	toppen	och	pengar	är	något	som	hjälper	endast	de	rikare	
fotbollsklubbarna	att	utvecklas	då	de	köper	till	sig	dyra	och	bra	spelare	som	tar	hem	titel	
åt	dem.	Men	numera	har	det	kommit	en	ny	tillvägagångssätt	för	att	utveckla	ett	
fotbollslag.	BI/	performance	analysis	är	något	som	är	nytt	i	idrottsvärlden	och	det	går	
att	kombinera	det	med	olika	sport	(se	Kap	2.4).	För	att	kombinera	det	med	fotboll	är	det	
viktigt	att	välja	rätt	databas	för	att	hämta	alla	data	från	för	det	kan	förekomma	att	vissa	
databaser	har	felaktig	information.	Data	som	hämtas	kan	vara	nästan	vad	som	helst	men	
det	ska	beröra	fotbollen,	t.ex.	antal	passningar	inom	laget,	löpningsförsök,	antal	skott	
etc.	som	är	lagrad	i	en	stor	databas.	När	rätt	data	är	inhämtad	börjar	analytikerna	som	är	
anställda	hos	fotbollslaget	att	analysera	dem	och	sedan	dra	olika	slutsatser,	analysen	
sker	med	hjälp	av	olika	analysverktyg	såsom	data	mining	som	syftar	på	att	upptäcka	
implicit,	tidigare	okänd	och	användbar	information	eller	kunskap	från	data	som	
analyseras.	När	analytikerna	har	gått	igenom	all	statistiska	data,	delar	de	upp	data	i	två	
olika	strukturer.	I	första	strukturen	lagras	alla	spelade	matcher	över	en	viss	tidsperiod	
och	i	den	andra	strukturen	lagras	alla	lag	med	motsvarande	statistik	från	samma	
tidsperiod.	Det	är	utifrån	detta	analysen	utvecklas	och	synpunkter	tas	med	som	
underlag	för	beslutsfattning.	Användning	av	enkla	statiska	algoritmer	som	t.ex.	
rankningsalgoritmer	applicerats	på	historisk	data	i	beslutsprocessen	för	att	t.ex.	
förutspå	matchresultat	för	framtida	tävlingar.	Dessa	algoritmer	reflekterar	över	de	två	
lag	som	tävlar	och	jämför	deras	styrkor	och	svagheter	för	att	kunna	dra	olika	slutsatser	
som	sedan	kan	användas	som	beslutsunderlag	(Leung	&	Joseph,	2014).			

Performance	analysis	och	fotbollsspelare	
Att	kombinera	performance	analysis	och	fotbollsspelare	ger	många	positiva	effekter.	
Detta	i	sig	är	en	slags	doping	fast	på	ett	lagligt	sätt	där	fotbollsspelarna	blir	tränade	för	
att	bli	bättre	på	saker	som	är	avgörande	för	deras	utveckling.	I	fotbollen	finns	det	många	
olika	positioner	och	detta	innebär	att	alla	behöver	olika	sorters	träning	men	samtidigt	
behöver	de	kunna	samarbeta	med	varandra	för	att	kunna	försvara	och	anfalla.	Med	hjälp	
av	performance	analysis	kan	ett	lag	ta	reda	på	vilka	spelare	som	tränar	mest,	utvecklas	
mest	och	är	bästa	alternativen	som	kan	vara	med	i	startelvan.	Det	hjälper	tränaren	att	se	
vilka	delar	av	laget	som	behöver	extra	träning	och	vilka	som	är	i	bra	form.	Det	har	visat	
sig	att	de	flesta	lag	har	mittfältet	större	roll	än	vad	många	har	trott	för	att	det	är	de	som	
täcker	mestadels	av	planen	därför	är	det	viktigt	att	de	är	i	bra	form	och	springer	mycket	
för	att	täcka	ytorna.	För	att	mäta	förhållandena	mellan	träning	och	matcher	på	en	
individuellnivå	för	spelarnas	utveckling	och	begäran	om	deras	fältposition	går	det	att	
använda	sig	av	GPS	enhetsspårning	vid	5Hz	för	att	identifiera	spelarnas	bredd	och	
längdposition.	Information	från	denna	GPS	enheten	extraheras	för	att	återskapa	bland	
annat	hastigheten	hos	spelarna	under	en	träning	eller	en	match.	På	detta	sätt	kan	
fotbollslag	se	vilka	positioner	som	arbetar	mest	under	träningar	och	matcher.	GPS	
enheten	loggar	spelarnas	bredd	och	längdposition,	enheten	placeras	i	en	speciell	
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designad	väst	som	spelarna	bär	på	och	placerar	sensorn	på	överkanten	av	västen	vid	
bröstkorgen.	Det	den	gör	är	att	den	lagrar	data	om	alla	spelare	under	en	träning	eller	en	
match.	För	att	analysera	detta	går	det	att	använda	sig	av	MATLAB	verktyg	för	att	tillåta	
flera	tränings	och	matchsessioner	att	kombineras	och	jämföras	för	att	kunna	dra	
relevanta	slutsatser	(Neville,	Rowlands,	Wixted	&	James,	2012).	MATLAB	är	en	verktyg	
som	används	vid	analys	av	data,	den	utför	matematiska	beräkningar	med	hjälp	av	
inbyggda	hjälpmedel	så	som	färdig	utvecklas	lösningsfunktioner.	Data	från	MATLAB	går	
att	visualisera	i	olika	diagram	för	beslutsstöd	(Martyanov,	Solomin	&	korobatov,	2015).		
	
Detta	är	något	som	ger	möjligheter	för	många	andra	fotbollsspelare	som	inte	har	haft	sin	
uppgång	än.	Fotbollsspelare	kan	utvecklas	på	olika	sätt	beroende	på	vilken	position	
spelaren	har	men	oftast	finns	det	speciella	träningar	för	alla	positioner	som	finns.	
Fotbollsspelare		fattar	olika	beslut	beroende	på	om	de	försvarar	eller	anfaller.	Vid	anfall	
är	målet	att	skjuta	in	bollen	i	mål	och	vid	försvar	är	att	dribbla	och	passa	bollen	runt	
inom	laget.	Beslutsfattningen	hos	fotbollsspelarna	under	en	match	eller	träning	är	något	
som	påverkar	deras	prestanda	och	form.	Vissa	beslutsfattningssituationer	går	att	
påverka	med	hjälp	av	träning	men	det	finns	vissa	som	inte	går	att	påverka	utan	det	
ligger	i	spelarens	miljö	och	förmåga	att	fatta	rätt	beslut.	Med	hjälp	av	performance	
analysis	kan	spelare	utveckla	sin	beslutsfattningsförmåga.	I	en	undersökning	tar	
Romeas,	Guldner	och	Faubert	(2015)	upp	att	med	hjälp	av	en	3D-MOT	(Multiple	object	
tracking)	träning	kan	spelare	utveckla	sin	beslutsfattningsförmåga.	3D-MOT	är	ett	
verktyg	som	används	för	att	överföra	videoinspelningar	till	3D	objekt.	Med	hjälp	av	detta	
kan	spelare	återkoppla	tidigare	matcher	för	att	identifiera	om	de	har	fattat	rätt	beslut	i	
tidigare	matcher.	Matcherna	visas	i	en	3D-MOT	form	där	spelarna	kan	se	en	del	av	en	
fotbollsmatch	och	sedan	avgöra	vilka	beslut	som	var	bra	och	inte	bra.	Därefter	testar	
dom	sig	själva	i	samma	situationer	för	att	avgöra	om	de	kan	fatta	rätt	beslut	i	liknande	
situationer.	På	detta	sätt	utvecklar	spelarna	sina	beslutsfattningsförmågor	(Romeas,	
Guldner	&	Faubert,	2015).		

Straffläggning	kan	vara	angörande	för	matcher	som	slutar	lika	efter	den	fulla	match	och	
tilläggstiden	därför	blir	matchen	avgjord	på	straffar.	Det	är	då	viktigt	att	spelare	som	tar	
straffarna	är	kyliga	och	bra	nog	för	att	kunna	göra	mål	för	att	ifall	någon	i	laget	missar	en	
straff	kan	laget	förlora	matchen	som	kan	vara	en	final	eller	gruppsteg	i	någon	cup.	
Målvakten	är	den	som	har	störst	chans	att	påverka	straffläggningen	för	att	det	är	han	
som	måste	försöka	rädda	straffarna.	För	att	målvakterna	ska	ha	chans	att	rädda	
straffarna	har	en	del	forskare	sagt	att	det	går	att	förespå	straffar,	vilket	underlättar	för	
målvakterna.	Sättet	att	förutspå	ett	fotbollslags	straffläggning	är	att	samla	in	data	kring	
deras	straffläggning	via	videoinspelningar	från	tidigare	matcher	och	sedan	analysera	det	
för	att	hitta	mönster.	Det	som	är	viktigt	att	anteckna	är	vilket	håll	bollen	skjuts	och	
sedan	vilket	håll	målvakten	hoppar.	Här	samlas	data	in	från	olika	beslut	som	fattas	av	
spelare	som	skjuter	straffen	och	målvakten	som	försöker	rädda	dem.	Straffläggningen	
kan	påverkas	med	hjälp	av	performance	analysis.	Tidigare	har	det	varit	att	spelarna	och	
målvakten	chansar	och	skjuter	eller	hoppar	åt	ett	håll	och	hoppas	på	det	bästa.	Men	den	
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tiden	är	förbi	och	målvakterna	har	mer	chans	att	rädda	straffar	nu	ifall	de	läser	in	sig	
motståndarnas	straffläggningshistorik.	Det	förekommer	att	vissa	lag	har	ett	slags	
mönster	i	sin	straffläggning	där	första	straffläggaren	skjuter	till	exempel	åt	höger	och	
andra	straffläggaren	lägger	åt	motsatta	håll.	Som	målvakt	är	det	svårt	att	avgöra	vilket	
håll	en	spelare	kommer	att	skjuta	därför	chansar	de	och	hoppar	åt	ett	valfritt	håll	och	
hoppas	på	att	straffläggaren	skjuter	ditåt.	Medperformance	analysis	kan	fotbollslag	
förutspå	vilket	håll	straffarna	kommer	att	läggas	och	ifall	ett	lag	har	ett	mönster	kan	
mönstret	brytas	och	det	blir	enklare	för	målvakterna	att	rädda	straffar.	Analytikerna	
från	fotbollslaget	analyserar	motståndarnas	straffläggningshistorik	för	att	se	vart	de	
lägger	sina	straffar	och	sedan	dra	olika	slutsatser	(Misirlisoy	&	Haggard,	2014).	

Business	intelligence	och	supportrar	
Runt	om	i	världen	är	det	runt	3.5	miljarder	människor	som	följer	fotboll	och	varje	vecka	
är	det	runt	tusentals	människor	som	närvarar	på	arenor	för	att	kolla	på	olika	
fotbollsmatcher.	Detta	gör	fotboll	till	en	av	världens	populäraste	sporter.	När	supportrar	
samlas	i	olika	arenor	för	att	kolla	på	fotbollsmatcher	blir	det	oftast	konflikter	då	det	kan	
vara	rivalmöte	eller	något	annat.	Vissa	av	supportrarna	blir	aggressiva	och	gör	saker	
som	är	förbjudna	och	dessa	supportrar	kallar	sig	själva	för	huliganer.	Oftast	när	det	
förekommer	konflikter	mellan	huliganerna	från	olika	lag	är	det	svårt	för	polisen	att	
fånga	dessa	huliganer	därför	har	ett	par	forskare	kommit	på	en	lösning	som	gynnar	
polisen.	Forskaren	vill	analysera	data	från	sociala	medier	för	att	hitta	dessa	huliganer	så	
att	de	kan	få	sitt	straff.	Olika	slutsatser	kan	dras	av	bedömning	av	ansiktsuttryck	som	
finns	på	bilderna	som	tas	av	åskådare	och	kommentarer	relaterade	till	dem.	Instagram	
är	en	social	media	som	används	av	drygt	400	miljoner	människor	runt	om	i	världen	där	
den	lagrar	data	i	form	av	visuell	och	text,	den	är	tillgängligt	för	mobiler,	lagrar	data	för	
användarnas	plats	på	ett	geografiskt	sätt.	Instagram	är	en	data	källa	vilket	ger	forskarna	
data	i	former	av	text	och	visuell	data.	Till	forskarna	erbjuder	Instagram	en	bekväm	API	
för	att	de	ska	hämta	data	från	deras	servrar.	För	varje	fall	av	konflikter	under	
utredningen	extraheras	bilder	som	innehåller	geografisk	platsmärken	och	laddas	sedan	
upp	till	Instagram	under	matchen.	För	att	få	fotbollsstadiums	koordinationer	går	det	att	
använda	sig	av	Google	Maps	tjänsten	och	sedan	måste	forskarna	mata	in	det	som	
inmatningsdata	för	datatidsfunktionen	för	Instagram	API.	Det	är	även	viktigt	att	
applicera	matchens	starttid	och	tidsintervaller	för	sökning	av	bilder.	Från	början	har	
några	bilder	överförts	till	inmatning	för	var	och	en	av	de	tjänster	som	valdes	för	att	
känna	igen	känslorna.	Varje	tjänst	returnerar	resultat	av	behandling	då	de	upptäcker	
ansikten	i	andra	foto.	Kommentarerna	som	finns	med	på	Instagram	används	som	initial	
data	av	samtalsanalysen	av	social	oroprognos.	Bilderna	kan	analyseras	med	hjälp	av	
olika	system	och	dessa	system	utför	samma	saker	men	vissa	är	bättre	än	andra.	
Microsoft	Oxford	Project	är	ett	av	de	system	som	går	att	använda	och	den	är	baserad	på	
maskininlärningsalgoritmer	och	kan	känna	igen	upp	till	åtta	känslor	som	är	ilska,	förakt,	
avsky,	rädsla,	glädje,	neutral,	sorg	och	överraskning.	API	för	denna	tjänsten	är	tillgänglig	
för	forskare	och	utvecklare	vilket	gör	att	den	är	utbredd.	Sedan	finns	det	InSight	Of	
SightCorp	som	också	är	en	system	som	kan	läsa	av	ansiktsuttryck	och	det	systemet	gör	
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är	att	den	kan	spåra	minsta	lilla	rörelsen	som	utförs	i	ansiktsmusklerna	och	kan	känna	
igen	sex	känslor.	Systemet	känner	igen	och	följer	ögonrörelse	för	att	förstå	
människornas	uppmärksamhet	och	visuellt	stimuli	vid	situationer	där	intresset	fångas	
in.	Med	hjälp	av	dessa	system	kan	forskare	ta	reda	på	vilka	människor	som	startar	
konflikter	vid	viktiga	matcher	och	kan	spåra	dessa	personer	för	att	de	ska	få	sitt	straff	
(Boychuk,	et	al.,	2016).											

Performance	analysis	och	lagprestation	
I	slutändan	är	det	lagprestationen	som	spelar	störst	roll	när	det	gäller	viktiga	matcher	
för	fotbollslagen.	Att	laget	i	helhet	presterar	bra	under	en	match	kan	vara	nyckeln	till	
laget	framgång,	då	innebär	det	att	varje	del	av	laget	fungerar	bra	och	är	i	bra	form.	
Försvaret	bär	på	mycket	ansvar	då	de	inte	får	riskera	något	där	bak	för	det	kan	leda	till	
mål	för	motståndarlaget.	Mittfältet	och	anfallet	har	egna	ansvarsområden	som	de	måste	
ha	koll	på.	Ifall	laget	inte	presterar	kommer	det	att	gå	dåligt	för	dem	och	de	förlorar	
matcher	som	är	viktiga	för	att	de	ska	hålla	sig	kvar	i	högsta	divisionerna.	Därför	är	det	
viktigt	för	fotbollslagen	att	hålla	sig	i	bra	form	och	se	till	att	laget	presterar	bra	på	viktiga	
matcher.	De	aspekter	som	påverkar	lagprestationen	kan	vara	spelarnas	form,	planen,	
hemma	eller	borta	plan,	supportrarna	etc.	Hemma	och	borta	matcher	är	något	som	
påverkar	lagets	prestation	för	att	laget	känner	sig	starkare	och	i	bättre	form	när	de	
spelar	på	sin	egen	hemmaplan.	Här	har	forskarna	utfört	en	performance	analysis	för	att	
se	hur	olika	lag	presterar	på	hemma	och	borta	matcher	för	att	sedan	kunna	dra	olika	
slutsatser	som	gynnar	tränarna.	Med	denna	information	som	underlag	kan	tränare	fatta	
rätt	beslut	och	se	till	att	ändra	taktik	för	att	spela	annorlunda	när	de	har	borta	matcher	
för	att	göra	något	överraskande	som	kan	vinna	matchen	åt	laget.	Data	som	samlades	in	
är	data	från	tidigare	matcher	om	lagens	hemma	och	borta	matcher	samt	resultatet.	Alla	
data	hämtades	från	UEFA:s	hemsida	och	analyserades	med	hjälp	av	en	regressionsanalys	
med	upprepande	mått	som	använde	loglänkade	och	generaliserade	beräknings	
ekvationer.	Anledningarna	till	varför	det	användes	var	för	att	uppskatta	det	
genomsnittliga	mål	som	lagen	har	gjort	på	hemma	och	borta	matcher	för	att	sedan	dra	
en	slutsats	(Goumas,	2015).		

5.1.2	Fördelar	och	utmaningar	med	kombination	av	performance	analysis	
och	fotboll	
Fördelar	med	att	kombinera	performance	analysis	med	fotboll	är	många	men	främst	att	
fotbollslaget	utvecklas	i	helhet	och	blir	bättre	på	det	de	gör.	Att	utföra	en	performance	
analysis	på	olika	delar	av	ett	fotbollslag	kan	ge	tränaren	den	information	han	behöver	
för	att	ställa	upp	med	det	bästa	laget	han	har.	Tränaren	kommer	att	ha	ett	underlag	som	
innehåller	prestationen	hos	varje	spelare	under	matcher	och	träningar	för	att	sedan	
kunna	fatta	ett	beslut	som	gynnar	laget.	Det	som	sker	är	att	analytiker	inom	fotbollslaget	
samlar	in	data	om	spelarna	och	andra	delar	av	laget	via	olika	verktyg	som	t.ex.	tracker	
eller	videoinspelningar,	data	som	samlas	in	kommer	i	olika	former	därför	måste	
analytikerna	tvätta	data	med	hjälp	av	olika	analysverktyg	som	t.ex.	data	mining	och	data	
clustring	för	att	hitta	gömda	patterns	i	data	för	att	sedan	kunna	visualisera	det.	
Visualiseringen	sker	i	form	av	tabeller	och	diagram	för	att	tränaren	enkelt	ska	förstå	



	 34			

innebörden	med	den	analyserade	data.	Här	är	det	viktigt	att	analytikerna	hittar	de	
gömda	patterns	för	att	kunna	redovisa	det	för	tränaren	som	kan	påverka	tränarens	
beslutsfattning.	Att	ha	underlag	vid	beslutsfattning	har	sina	egna	fördelar	och	dessa	
fördelar	är	att	underlaget	är	relevant	för	beslutet	och	det	är	faktabaserad	data	som	
samlats	in	utifrån	spelarna	prestanda.	Performance	analysis	hjälper	till	med	
beslutsfattningen	hos	laget	och	ser	till	att	det	blir	bättre	och	mer	relevant	utan	att	
tränaren	behöver	fatta	beslut	baserad	på	sina	tankar	och	funderingar,	här	är	all	data	
relevant	och	är	baserad	på	spelarnas	prestanda	under	matcher	och	träningar.	Med	
performance	analys	kan	forskare	analysera	nästan	vad	som	helst	inom	fotbollen	som	till	
exempel	spelarna,	stadium,	supportrar,	bollen	och	etc.	Spelarna	är	viktiga	att	analysera	
för	att	det	är	de	som	utför	själva	arbetet	för	att	det	är	de	som	är	ute	på	planen	och	spelar	
matchen.	Det	är	viktigt	att	spela	med	spelare	som	är	i	form	och	är	bra	för	att	ett	
fotbollslag	ska	kunna	vinna	en	match	därför	är	det	bra	att	analysera	spelarna	innan	och	
sedan	bestämma	ifall	spelaren	ska	starta	matchen	eller	sitta	på	bänken.	När	ett	lag	köper	
in	en	spelare	måste	laget	har	ett	slags	underlag	för	att	fatta	beslutet	om	att	köpa	en	
spelare	då	kan	laget	utföra	en	performance	analysis	för	att	se	om	spelaren	är	värd	
beloppet	laget	är	redo	att	spendera	på	honom.	Tränaren	är	den	som	styr	matcherna	
trots	att	han	sitter	vid	sidan	av	planen.	Det	är	han	som	ändrar	taktik	om	det	skulle	vara	
nödvändigt	och	ser	till	att	spelarna	utför	det	de	har	blivit	tillsagda	tidigare.	En	utmaning	
med	performance	analysis	är	överförings	inställningar.	Därför	tycker	forskare	att	den	
största	utmaningen	inom	det	här	är	att	utveckla	objektiva	och	känsliga	
överföringsåtgärder.	För	att	fotboll	är	ett	invasionsspel	som	går	ut	på	att	invadera	
motståndarnas	planhalva	(offensivt	scenario)	och	göra	mål,	inneha	bollinnehav	och	
(defensiv	scenario)	undvika	att	släppa	in	mål.	Genom	att	överföra	sådana	data	till	ett	
mer	förståeligt	data	kan	vara	svårt	för	att	spelarna	inte	har	koll	på	det	analytikerna	vet.	
Överföring	av	data	till	något	mer	förståeligt	kan	var	svårt	i	vissa	fall	för	att	data	kommer	
i	olika	former	som	t.ex.	siffror,	text,	algoritmer	etc.	Därför	tycker	forskare	att	det	är	en	
utmaning	att	överföra	det	till	något	mer	förståeligt.	Med	hjälp	av	olika	analysverktyg	kan	
forskare	överföra	data	till	mer	relevant	data	men	det	är	tidskrävande	för	att	gå	igenom	
all	data	och	hitta	gömda	patterns	(Romeas,	et	al.,	2015).		

5.1.3	Underlag	för	intervjufrågorna	
Resultatet	av	litteraturstudien	har	tydligt	visat	hur	performance	analysis	används	inom	
fotbollen	och	hur	analytiker	ska	gå	tillväga	för	att	utföra	det.	Kunskapen	om	
performance	analysis	och	fotboll	har	växt	och	det	återstår	att	se	hur	elit-fotbollslagen	i	
Göteborgsregionen	använder	sig	av	det.	Resultatet	av	litteraturstudien	är	till	grund	för	
intervjufrågorna.	Anledningen	till	det	är	att	det	skapas	kunskap	kring	ämnet	först	och	
sedan	formas	frågeställningen	utifrån	det	som	har	tagits	fram	från	litteraturstudien.	

5.2	Resultat	av	intervjuer	
Vid	intervjuerna	diskuterades	många	av	de	framtagna	kategorierna	och	hur	de	används	i	
olika	sammanhang	inom	de	fotbollslagen	som	intervjuats.	Sedan	lyfte	även	
respondenterna	fram	andra	saker	berörde	frågeställningen	som	också	var	intressant.	
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5.2.1	Insamling	av	data	via	devices	
Vid	intervjuerna	diskuterades	det	om	hur	fotbollslagen	samlade	in	data	om	sina	spelare	
och	sedan	analysera	det.	Syftet	med	frågan	var	att	identifiera	hur	lagen	använde	sig	av	
performance	analysis	och	i	vilket	sammanhang.	Det	visade	sig	att	alla	respondenter	
samlade	endast	in	data	om	spelarna	och	använde	sig	av	olika	apparater	för	att	göra	det.	
Mestadels	samlade	dem	in	data	kring	de	fysiska	aspekterna	med	en	lite	hänvisande	till	
det	taktiska.	Det	som	presenteras	är	det	som	har	diskuterats	under	intervjuerna	och	
som	var	relevant	för	arbetet.			
Respondenterna	upp	om	hur	de	samlar	in	data	för	att	ha	ett	underlag	för	analyserna.	
Respondent	1	samlar	in	data	via	GPS	trackers	för	att	mäta	spelarnas	rörelser,	
accelerationer,	inbromsningar	etc.	Sedan	använder	de	även	video	inspelningar	för	att	
analysera	situationer	ur	ett	taktiskt	perspektiv	och	det	är	något	som	respondent	2	också	
nämner	att	de	gör,	vilket	innebär	att	de	har	ungefär	samma	metod	för	insamling	av	data	
när	det	gäller	det	taktiska	perspektivet.	För	respondent	3	ser	lite	annorlunda	ut	då	de	
använder	sig	av	flera	system	och	information	för	att	samla	in	data	om	spelarna	men	även	
de	använder	sig	av	videoinspelningar.	Dessa	lag	har	analytiker	som	ständigt	går	igenom	
data	och	analyserar	det	med	hjälp	av	olika	analysverktyg	för	att	sedan	visualisera	det	för	
tränaren.	
	

”Det	är	alltså	katapult	ett	system	som	är	framför	allt	är	till	för	att	se	deras	
rörelser	och	belastningen	fysiskt	på	spelarna	och	då	är	det	en	sändare	som	har	en	
GNSS,	alltså	en	bra	GPS	som	är	satellit	upphängd	för	utomhusbruk	men	också	två	
andra	sändare	i	själva	devicen	som	är	på	ryggen	som	samlar	rådata,	Hur	rörelsen	
ser	ut,	hur	snabb	accelerationen	är,	riktnings	förändring,	precis	vad	man	gör	
saker	och	ting.	Så	man	kan	se	Extern	load,	hur	rörelserna	sett	ut,	Den	mäter	inte	
interna	det	som	händer	i	kroppen	utan	tittar	bara	på	hur	rörelsen	ser	ut	och	får	
väldigt	exakta	värden	på	detta.”	(Respondent	1)	
	
”Vi	får	våra	matcher	inspelade	av	ett	företag	som	har	satt	upp	kameror	på	alla	
allsvenska	arenor.	De	filmar	alla	delar	av	planen	inklusive	spelarna	enskild	och	i	
helhet.	De	används	för	det	taktiska,	där	vi	kan	kolla	på	en	incident	för	att	
analysera	detta	eller	en	enskild	position.	Här	får	vi	allt	i	små	och	stora	video	klipp	
på	alla	mål,	hörnor,	frisparkar,	spelarnas	prestation	när	det	gäller	det	taktiska,	
deras	passningar,	skott,	dueller	klart	men	samtidigt	kan	vi	själva	klippa	ut	små	
video	klipp	för	att	visa	spelarna	när	vi	går	igenom	analysen.”	(Respondent	1)	
	
”I	nuvarande	läge	så	använder	vi	videomaskiner,	lättare	sagt	filmer	då	att	
analysera	framförallt	matcherna.	Vi	använder	inte	det	speciellt	mycket	i	träning	
utan	vi	använder	då	kameran	som	hjälpmedel,	vi	använder	det	i	alla	matcher	och	
filmar	lagets	prestation	men	också	individuella	spelares	prestationer	om	man	
säger	så.”	(Respondent	2)	

	
”Vi	har	ju	precis	fått	in	det	nya	systemet	som	heter	Speedeo,	…,	det	är	ju	en	
fullplanskamera	och	innan	de	så	jobbade	vi	på	samma	sätt	men	då	filmade	jag	så	
att	man	såg	i	princip	alla	spelare	samtidigt.	Som	vi	kallas	en	helplansfilmning	men	
att	vi	gjorde	med	kamera.	Och	det	vi	har	gjort	fram	tills	nu	då,	tills	Speedeo	då	
jobbade	vi	med	Sportcode,	då	filma	jag	och	in	med	det	på	Sportcode	och	då	kan	
man	ju	livetagga	också.	Så	det	är	det	jag	gör.	Jag	livetaggar	allting	som	händer	
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under	matchen	och	då	kan	det	vara	knutet	till	matchplan	eller	så	är	det	generella	
saker	som	avslut,	spelvändningar,	omställningar	alltså	rent,	alltså	ingen	statistik	
utan	mer	liksom	generellt	vad	som	händer	för	det	är	ju	ingen	statistik	det	jag	
jobbar	med.	Så	vi	har	Sportcode,	vi	jobbar	mycket	med	filma	då,	alltså	vi	filmar	
våra	ungdomsplan	på	samma	sätt	och	återkopplar	dem	på	samma	sätt,	
individuellt	och	kollektivt.”	(Respondent	3)	
	
”Sen	använder	vi	oss	av,	vi	har	WildScout,	jag	har	till	ju	tillgång	till	Instat	också,	
det	är	ju	lite	olika	system	som	gör	samma	saker	då,	lika	väl	som	att	skulle	vi	ha,	vi	
spelar	en	match	och	så	köper	vi	in	den	tjänsten	och	får	det	kodat	när	det	gäller	det	
individuella	tillexempel…”	(Respondent	3)	
	

När	det	kommer	till	belastningen	av	spelarna	som	är	en	viktig	aspekt	har	
respondenterna	olika	metoder	för	att	samla	in	den	informationen.	Respondent	1	samlar	
in	det	via	en	app	där	spelarna	matar	in	informationen	själva,	därefter	är	att	upp	till	
analytikerna	att	gå	igenom	denna	data	för	att	se	vilka	spelare	som	är	belastade	och	vilka	
är	i	bra	form.	Nästa	steg	är	att	visualisera	data	för	tränaren	och	det	görs	med	hjälp	av	
tabeller	och	diagram.	Respondent	2	har	det	lite	annorlunda	då	deras	spelare	har	kontakt	
med	sjukvården	och	utför	tester	hos	dem	kontinuerligt.	För	respondent	3	är	deras	beslut	
baserade	på	data	som	samlas	in	från	GPS	sändarna	som	spelarna	bär	på	och	utifrån	
analyserar	fys	teamet	och	drar	slutsatser.		

”Nästa	är	trimbite.	Då	har	spelarna	en	app	på	telefonen	där	de	rapporterar	in	hur	
de	känner	sig,	om	de	känner	sig	fräscha	innan	de	checkar	in	för	träningsdagen.	Då	
kan	man	se	hur	de	har	det	i	form	av	en	glad	eller	sur	gubbe.	Vi	får	det	i	form	av	
siffror	från	1-	10.	Där	vi	då	kan	titta	hur	fräscha	de	är	och	om	de	har	skador	på	
muskler	eller	leder	och	hur	sömnen	har	varit.	Då	kan	vi	utifrån	de	göra	en	
bedömning	om	vad	man	ska	analysera.	Om	man	tittar	medicin	så	kan	man	se	de	
som	är	skadade.	Där	man	följer	olika	sorters	träning,	olika	fräschhet	som	spelarna	
upplever,	var	någonstans	de	har	markerat	de	har	ont,	framsida	baksida,	olika	
typer	av	korrelationer	mellan	vad	de	upplever	och	utifrån	de	får	vi	göra	våra	
analyser.”	(Respondent	1)	
	
”Vår	fys	team,	sjukgymnast,	fys	terapeuter	och	läkare	har	kontinuerlig	kontakt	
med	spelarna	även	de	som	spelare	och	även	friska	och	tränar	men	har	då	ganska	
vanka	i	början	då	att	de	följer	deras	och	vi	tar	även	mycket	individuella	hänsyn	i	
de	fallen	så	att	den	spelaren	som	man	känner	att	det	inte	är	speciellt	lämpligt	att	
de	tränar	fotboll	tre	pass	i	rad	utan	man	tränar	fotboll	ett	pass	och	sen	kör	man	
ett	rehab	pass	nere	i	gymmet	eller	är	bara	ute	och	kör	cirkulationsträning,	löper	
runt	lite	eller	sitta	på	cykeln	och	så	går	man	in	i	fotboll	igen.	Det	finns	spelare	som	
är	med	i	vissa	spelövningar	i	en	period	men	inte	är	med	i	intensiva	spelövningar	
för	att	är	dem	de	för	ofta	och	för	mycket	så	överbelastar	man	det	de	har	
bekymmer	med.	Så	det	är	ständigt	samarbeta	inom	fys	teamet	men	också	mellan	
fys	teamet	och	oss	tränare	då	för	att	ha	den.	Så	där	kan	man	säga	att	det	finns,	sen	
så	har	vi,	alla	killarna	har	ju	hjärtscreening,	alla	killarna	göra	ju	vissa	hjälp	
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undersökningar	så	man	håller	en	uppdaterad	nivå	på	det	om	man	säger	så.”	
(Respondent	2)	

”Alltså	all	den	informationen	har	ju	med	hjälp	av	de	system	som	vi	använder	då,	
våra	spelare	har	ju	GPS	utrustning	på	sig	på	matcherna.”	(Respondent	3)	

5.2.2	Prestationsaspekter	
Under	intervjuerna	diskuterades	det	hur	prestationsaspekten	ser	ut	hos	fotbollslaget.	
Det	visade	sig	att	det	finns	många	olika	aspekter	som	påverkar	lagets	prestation	under	
matcherna.	Respondenterna	tycker	ungefär	likadant	när	det	gäller	prestationen	där	
respondent	1	lyfter	fram	om	att	vara	fysisk	och	taktisk	förbered	för	att	kunna	orka	
utföra	det	som	ska	utföras.	Respondent	2	tar	upp	samma	aspekter	och	det	argumenterar	
med	samma	aspekter.	För	respondent	3	är	andra	förutsättningar	som	påverkar	lagets	
prestation	och	fokuserar	mycket	på	de	yttre	förutsättningarna.		
	

”…	Det	är	väldigt	komplext.	För	oss	som	jobbar	med	fotboll	så	är	allt	detta	
komplexiteten	i	de	rätta	relationerna	på	planen.	Det	är	hur	väl	förberedda	de	är	
fysiskt	och	taktiskt	och	så	där.	Men	också	att	det	handlar	helt	enkelt	om	att	när	vi	
har	bollen,	att	vi	har	all	taktiskt,	tekniskt	och	mentalt	på	plats	för	att	göra	det	som	
vi	har	bestämt	oss	för	att	göra.	Så	att	när	motståndarna	har	bollen	att	vi	orkar	
göra	det	jobbet	vi	ska	göra,	att	vi	är	lika	taktiska	då	och	tiden	där	i	mellan	är	
också	att	man	är	väldigt	smart	i	övergången	mellan	de	här	två	faserna.”	
(Respondent	1)		
	
”lagets	prestation,	det	är	många	olika	komponenter,	för	det	första	är	det	hur	väl	
förbered	man	är,	alltså	hur	väl	förbered	man	känner	sig	själv.	Då	tänker	jag	först	i	
hur	fysisk	förbered	man	är,	känner	jag	mig	stark,	frisk	och	så	vidare.	Känner	jag	
mig	i	form	när	det	gäller	det	tekniska	bitarna.	Är	det	så	att	alla	de	här	bitarna	
sitter	och	jag	känner	mig	bekväm	med	bollen	och	känner	mig	bekväm	i	min	roll	
och	det	jag	ska	utföra	i	den,	om	jag	känner	mig	trygg.	Man	påverkas	också	om	hur	
lagkamraterna	känner	sig	och	är	om	man	säger	för	att	det	blir	ju	en	enad	styrka	i	
den	delen.	Och	sen	givetvis	om	jag	känner	mig	bekväm	med	det	sättet	som	vi	
jobbar	i	laget.		Att	jag	känner	att	jag	klarar	av	att	utföra	min	roll	på	ett	bra	sätt,	
jag	känner	att	jag	har	bra	egenskaper	förhållande	till	det	i	mellan	åt	så	det	finns	
både	mentala	saker,	tankar	och	funderingar	och	rent	fysiska	saker	men	också	hur	
bekväm	jag	känner	mig	med	taktiken	då.”	(Respondent	2)	
	
”Ja,	det	kan	ju	vara	allting	från	yttre	förutsättningar	alltså	vad	det	är	för	väder,	
hur	mycket	folk	det	är,	det	är	klart	att,	vilka	motståndare	vi	möter,	Det	finns	ju	
vissa	matcher	som	man	inte	behöver	be	spelarna	att	tagga	till	lite	extra	som	
matcher	mot	AIK	tillexempel	eller	mot	Malmö	i	premiären	när	det	är	33	tusen	på	
läktaren	och	det	är	klart	att	sådana	saker	påverkar	också.	Och	sen	förberedelse	
och	sådant	så	är	vi	väldigt	bra	på	att	förbereda	spelarna,	…”	(Respondent	3)	

5.2.3	Fördelar	och	utmaningar	med	performance	analysis	
Frågan	om	fördelar	och	utmaningar	med	att	använda	sig	av	performance	analysis	
ställdes	under	intervjun	för	att	få	en	bild	av	vad	respondenterna	tycker	om	det	och	om	
de	är	nöjda	med	det.	Respondent	1	hade	lite	mer	verktyg	att	jobba	med	och	svarade	lite	
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annorlunda	för	att	det	var	mycket	data	baserad	hos	dem.	Respondent	2	svarade	utifrån	
tidigare	erfarenheter	och	det	fanns	en	skillnad	mellan	deras	svar.	Respondent	3	hade	
många	system	som	de	jobbade	med	och	såg	många	fördelar	med	att	kombinera	
performance	analysis	och	fotboll.		

”…	det	är	olika	från	spelare	till	spelare.	Det	gäller	att	ta	åt	sig	och	jobba	väldigt	
mycket	med	vad	de	får	för	information.	De	är	väldigt	nyfikna,	tittar	på	alla	klipp	
ur	alla	synvinklar	spelmässigt	och	så.	Och	en	del	vill	använda	tiden	när	de	inte	är	
här	till	att	göra	helt	andra	saker,	de	mår	bäst	av	att	återhämta	sig	på	helt	annan	
sätt	så	det	är	också	individuellt	men	bara	att	de	finns	är	en	stor	fördel.	Den	största	
utmaningen	kanske	för	oss	och	vi	som	jobbar	med	analysering,	det	är	ju	att	koka	
ner	det	till	något	som	man	förstår	och	som	du	säger	att	man	hittar	en	fördel	med	
det	och	att	det	inte	blir	en	massa	siffror	eller	analysmaterial	som	finns	där	men	
inte	som	varken	göra	från	eller	till.”	(Respondent	1)	

”Ja,	Det	där	är	ju	alltid	lite	vanskligt	för	det	pratas	ganska	mycket	inom	
tränarutbildningar	och	så	där,	hur	mycket	ska	man	överlåta	till	vetenskapen,	det	
ren	fakta	baserad	om	säger	så.	Och	hur	mycket	ska	man	liksom	gå	på	det	ögat	
uppfattar,	ser	och	regisserar	och	lite	magkänsla	i	det	om	man	säger	så.	Lite	
introduktion	då.	Min	egen	synpunkt	är	att	jag	tror	att	man	måste	ha	bägge	
värdena,	jag	tycker	att	mans	ka	förena	dessa	två	värdena	för	att	lever	du	bara	i	
fakta	värden	då	kanske	man	låser	sig	lite	på	vägen	och	om	man	bara	går	på	
magkänsla	så	tror	jag	att	man	inte	ser	och	upptäcker	saker	som	egentligen	är	
fakta	och	som	man	kan	ha	nytta	av.	Så	jag	tror	att	dynamiken	i	mellan	kommer	
ha,	du	behöver	bägge	sakerna,	du	kan	inte	utesluta	verkan	ena	eller	den	andra	
men	jag	tycker	att	man	ska	ta	nytta	av	fakta,	jag	tycker	att	man	ska	göra	mycket	
forsknings	undersökningar	egentligen	för	att	därigenom	så	här	är	det,	punkt	slut.	
Och	därifrån	så	tar	man	in	magkänsla,	sin	egen	tanke,	sin	egen	ideologi,	sina	egna	
funderingar	inför	framtiden	och	försöker	synka	ihop	det	och	sen	så	har	man	en	
diskussion	mellan	spelarna	och	ledarna	eller	de	som	jobbar	med	det	för	att	synka	
ihop	det	får	att	man	vet	vart	man	är	på	väg	med	sitt	fotbollsspelande	och	det	man	
vill	utveckla.”	(Respondent	2)		

”Ja,	det	är	klart	att	det	är	en	stor	fördel,	för	det	är	ju	så	man	utvecklas,	det	är	ju	
genom	att	ge	feedback	och	ta	till	sig	faktisk	information,	så	det	är	en	jätte	stor	del.	
Sen	så	tror	jag	att	det	är	en	viktigt	som	jag	sa	innan	att	man	ser	det	som	att	det	är	
en	del	för	spelarna,	det	är	en	tårtbit.	För	att	få	det	att	funkar,	det	här,	så	såg	det	
ut,	hur	kan	vi	göra	för	att	trycka	fram	det	lite	till,	så	det	är	klart	att	det	har	en	
jätte	stor	påverkan	och	sen	just	för	att	få	yngre	spelare	att	se	sig	själv.	…	Främst	
tror	jag	att	hitta	liksom	ett	sätt	att	filtrera,	vad	är	viktigt,	vad	tar	oss	framåt,	vad	
är	bara	fakta	liksom,	vad	är	statistik,	vad	tar	och	hitta	varje	spelare.”	
(Respondent	3)	
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5.3	Resultat	av	jämförelse	mellan	litteraturstudie	och	intervjuer	
Efter	att	ha	analyserat	all	insamlade	data	från	litteraturstudien	och	intervjuerna,	
genomfördes	en	jämförelse	av	analysen.	

5.3.1	Idrottsman	
Det	går	att	samlas	in	data	om	idrottsmannen	i	olika	former	för	att	förbättra	personens	
prestanda.	Performance	analysis	relaterat	till	fotbollsspelare	är	något	som	är	populärt	
ute	i	världen	för	att	det	är	med	hjälp	av	detta	en	spelare	utvecklas	i	både	fysisk	och	
taktisk	form.	Enligt	Legg,	et	al.,	(2012)	använder	sig	analytiker	av	videoinspelningar	för	
att	samla	in	data	kring	spelarnas	prestation	under	en	match	när	det	gäller	det	taktiska	
perspektivet	för	att	kunna	mäta	spelarnas	passningar,	dribblingar,	skott	etc.	data	som	
samlas	in	här	är	i	form	av	videoklipp	då	de	observeras.	För	att	analysera	det	måste	
analytikerna	gå	genom	alla	videoklipp	och	observera	det	för	att	hitta	olika	mönster	i	
spelet.	Detta	är	något	som	har	diskuterats	under	intervjuerna	och	det	har	visat	sig	att	
alla	tre	respondenter	använder	sig	av	videoinspelningar	för	att	samla	in	data	om	
spelarnas	prestation	under	matcherna.	Med	dessa	data	kan	de	se	vilka	spelare	som	har	
presterat	bäst	och	även	vilka	spelare	som	behöver	förbättra	sina	prestationer.	Detta	
kommer	i	sin	tur	vara	underlag	för	spelarna	träning	framöver.	Även	här	är	data	i	form	av	
videoklipp	och	analysfasen	består	av	observationer.		

5.3.2	Lagprestation	
Det	är	viktigt	att	ett	fotbollslag	presterar	bra	i	helhet	för	att	de	ska	vinna	sina	matcher.	
Det	finns	många	aspekter	som	påverkar	lagprestationen	och	det	går	att	mäta	delvis	
många	av	dessa	aspekter.	Goumas	(2015)	har	undersök	i	hur	lag	presterar	på	hemma	
matcher	jämför	med	borta	matcher	för	att	se	vilka	skillnader	det	finns	med.	
Informationen	härifrån	kommer	att	vara	till	stor	hjälp	för	tränarna	när	det	gäller	
beslutsfattningen	hos	tränaren	för	att	kunna	ändra	taktik	etc.	Lagprestation	kan	även	
påverkas	att	andra	faktorer	också	så	som	lagkamraterna,	spelarnas	fysiska	form,	
bekvämheten	med	bollen.	Vid	alla	tre	intervjuer	diskuterades	dessa	faktorer	
kontinuerligt	och	det	visade	sig	att	respondenterna	tänkte	ungefär	på	samma	sätt.	

5.3.3	Fördelar	med	kombination	av	performance	analysis	och	fotboll	
I	litteraturstudien	identifierades	olika	fall	där	flera	forskare	har	testat	performance	
analysis	i	olika	kombinationer	där	de	bland	annat	har	fokuserat	sig	mycket	på	
fotbollsspelarna	som	sedan	har	gynnat	dem.	När	det	gäller	spelarnas	förmågor	såsom	
passning,	dribbling,	skott	kan	det	påverkas	med	hjälp	av	träning	säger	Romeas,	et	al.,	
(2015).	Misirlisoy,	et	al.,	(2014)	studie	använde	sig	av	performance	analysis	i	
kombination	med	straffläggning	där	det	visade	sig	att	det	finns	lag	som	har	olika	
mönster	i	sin	straffläggning	och	det	blir	enklare	för	målvakten	att	rädda	en	straff	ifall	
laget	har	analyserats	motståndarnas	straffläggning	tidigare.	I	ett	annat	fall	har	det	visats	
sig	att	genom	att	analysera	motståndarnas	lagprestation	kan	tränarna	fatta	bättra	
taktiska	beslut	som	gynnar	laget.	Att	informationen	om	spelarna	finns	är	en	fördel	i	sig	
för	att	tränarna	ska	kunna	använda	det	som	underlag	(Goumas,	2015).		
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Under	intervjuerna	nämndes	analys	av	motståndarnas	lagprestation	och	analys	av	
spelarprestation.		

”Vi	har	även	matchrapporter	från	motståndarlaget	som	vi	analyserar	för	att	lyfta	
fram	deras	styrkor	och	svagheter	för	spelarna	och	tränarna	för	att	kunna	se	hur	
de	presterar	under	matcherna.	Detta	hjälper	oss	att	se	vilken	nivå	motståndarna	
befinner	sig	i.	I	rapporten	finns	det	information	om	spelarna	under	matcherna,	
alltså	hur	de	har	presterat	och	vilken	betyg	de	har	fått,	sen	finns	det	information	
om	allt	möjligt	under	en	match,	frisparkar,	kort,	hörnor,	mål	och	så.	Vi	går	i	
genom	det	och	plockar	det	som	är	intressant	att	visa	för	andra	i	laget	som	vi	
tycket	bör	uppmärksammas”	(Respondent	1)			

”I	vårt	fall	så	har	vi	periodvis	så	har	vi	använt	det	lite	grann	det	med	puls	klockar	
och	mäta	spelarnas	nivåer	i	olika	saker,	hur	mycket	belastade	blir	de	vid	olika	
typer	av	träningsövningar	också	lite	grann	när	vi	spelat	framförallt	
träningsmatcher	för	vi	har	ju	en	krav	profil	till	varje	position,	både	teknisk,	
taktiskt	och	fysiskt	då	och	det	är	väldigt	viktigt	att	det	matchar	då	kan	man	ju	
säga	att	de	här	kommer	i	första	hand	in	i	det	fysiska	biten.	Men	man	kan	ju	även	
koppla	ihop	det	med	det	tekniska	och	taktiska	biten.”	(Respondent	2)		

”…	Säg	att	jag	sitter	och	har	ett	samtal	med	dig	och	säger	nästa	gång	du	slår	det	
här	inlägget	så	vrid	kroppen	lite	mer.	Blir	det	bara	information	för	dig,	kan	jag	
däremot	på	paddan	visa	direkt	när	du	har	gjort	det,	Ja	kolla	vinkeln	här	eller	vad	
det	kan	tänkas	så,	det	är	klart	att	utvecklingsmöjligheterna	är	enorma	när	man	
har	information	på	så	sätt.	…”	(Respondent	3)	

5.3.4	Utmaningar	med	kombination	av	performance	analysis	och	fotboll	
I	ett	fall	i	litteraturstudien	visade	det	sig	att	det	finns	utmaningar	med	performance	
analysis	(Romeas,	et	al.,	2015).	Slutsatsen	som	drog	utifrån	den	var	att	överföring	av	
filer	var	något	som	var	svårt	och	bör	utvecklas.	Under	intervjuerna	ställdes	det	en	fråga	
kring	utmaningar	med	performance	analysis	och	det	kom	fram	till	att	det	kostar	pengar	
att	införa	system	samt	att	det	är	svårt	att	överföra	filer	till	något	som	spelarna	och	
tränarna	förstår.		

”…	den	största	utmaningen	kanske	för	oss	och	vi	som	jobbar	med	analysering,	det	
är	ju	att	koka	ner	det	till	något	som	man	förstår	och	som	du	säger	att	man	hittar	
en	fördel	med	det	och	att	det	inte	blir	en	massa	siffror	eller	analysmaterial	som	
finns	där	men	inte	som	varken	göra	från	eller	till”	(Respondent	1)	

”…	jag	tror	att	när	möjligheter	ges	oftast	är	det	en	ekonomisk	del	för	att	det	kostar	
ju	pengar	att	investera	i	olika	hjälpmedel,	det	kostar	också	pengar	att	ha	personer	
som	jobbar	med	det	för	att	spelarna	ska	få	den	feedbacken	de	behöver	för	att	
utvecklas	som	spelare.”	(Respondent	2)	
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”Vissa	spelare	kanske	behöver	jätte	mycket	och	vissa	spelar	behöver	mindre,	jag	
tror	liksom	att	det	ligger	i	linje	med	modernt	ledarskap	att	hitta	hur	varje	individ	
vill	bli	återkopplad	eller	alltså,	det	går	ju	inte,	för	ett	X	antal	år	sedan	kunde	man	
säga	till	en	tränare	att	han	är	sån.	Men	det	går	inte	idag,	utan	det	gäller	idag	att	
hitta	ett	sätt,	du	har	en	trupp	på	22	st	individer,	du	ska	kunna	bemöta	22	individer	
och	det	tror	jag	utmaningen	även	med	det	här,	vi	har	ju	spelare	som	inte	är	ett	
dugg	intresserade	och	då	får	man	acceptera	det	också	och	då	får	man	sitta	och	se	
vad	är	viktig	liksom,	vad	måste	han	veta	och	vad	vill	han	veta	och	så	där.”	
(Respondent	3)		
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6.	Analys		

Följande	kapitel	kommer	att	innehålla	hur	de	valda	artiklarna	har	analyserats	och	varför	
just	på	det	sättet.	Det	kommer	även	innehålla	hur	intervjufrågorna	har	tagits	fram	och	hur	
de	har	analyserats.	

6.1	Analys	av	litteraturstudie	
Vid	analys	av	de	valda	litteraturerna	blev	det	mycket	tydligt	att	det	finns	många	olika	
kategorier	inom	sport	som	använder	business	intelligence	för	att	utvecklas	och	bli	det	
bästa	i	sin	kategori.	Detta	gör	att	kategorierna	säkerställs	utifrån	litteraturen.	De	flesta	
av	litteraturen	fördjupar	sig	i	en	kategori	och	tar	upp	mer	djupgående	information	kring	
kategorin	där	olika	matematiska	beräkningar	har	utförts.	Analys	av	artiklarna	som	
valdes	gjordes	utifrån	tidigare	nämnda	analysmetoden,	där	öppen	kodning,	axiell	
kodning	och	selektiv	kodning	tillämpades.		

Första	steget	är	öppen	kodning	som	sker	genom	att	gå	igenom	och	läsa	artiklarna	i	
fulltext,	Fokus	här	ligger	på	att	identifiera	sådant	som	kan	hjälpa	till	att	besvara	
frågeställningen.	Det	som	har	hittats	är	vilka	subkategorier	från	sport	har	använts	i	
artiklarna,	vilka	fördelar	finns	det	med	en	kombination	av	sport	och	performance	analysis	
och	vilka	svårigheter	kan	dyka	upp	vid	en	sådan	kombination.		

Nästa	steg	i	analysmetoden	är	axiell	kodning	där	innebörden	är	att	analysera	de	
övergripande	kategorierna	som	har	producerats	i	den	öppna	kodningen	och	sedan	
försöka	hitta	nya	subkategorier.	Dessa	kategorier	har	tidigare	tagits	upp	i	kap	2.2	där	
den	är	tillgrund	för	uppsättningen	av	kategorierna.	Här	skapas	olika	subkategorier	som	
har	tagits	upp	i	olika	kombinationer	i	artiklarna.	Fördelar,	nackdelar	och	utmaningar	
med	att	kombinera	BI	med	de	olika	subkategorierna	kommer	att	analyseras	i	detta	steg.	
Detta	ger	en	bra	översikt	över	vilka	subkategorier	som	ger	fördelar	eller	nackdelar	i	
kombinationen.		

Selektiv	kodning	är	det	sista	steget	i	analysmetoden	och	det	som	sker	då	är	att	
subkategorierna	som	har	tagits	fram	förstärks	ytterligare.	Här	ligger	fokus	på	att	hitta	
ett	samband	mellan	de	olika	subkategorierna	som	har	kombinerats.	Den	största	
utmaningen	med	detta	steg	är	att	försöka	hitta	olika	teman	eller	mönster	som	lyfter	
fram	varför	och	hur	vissa	av	subkategorierna	verkar	vara	enkla	och	bättre	att	kombinera	
än	andra.	Samtidigt	är	det	viktigt	att	kolla	på	varför	vissa	subkategorier	är	svåra	att	
kombinera.	

Subkategorier	 Artiklar	

Tränare	 A8	

Idrottsman	 A2,	A14,	A5,	A16	

Träning	 A8	
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Stadium	+	gräsmatta	 A4,	A3,	A10	

Supporter	 A17,	A18	

Domare	 	

Experter	 	

Sponsorer	 	

Boll	 A15,	A9	

Lagprestation	 A13,	A1,	A6,	A12	

Övrigt	 A11,	A7	

Tabell	3	-	Subkategorier	från	sport	som	har	använts	inom	prestanda	analys		

6.2	Analys	av	intervjuer	
Efter	att	ha	identifierat	kategorierna	från	litteraturstudien	blev	det	tydligt	vad	som	
skulle	hämtas	in	från	intervjuerna.	Kategorierna	säkerställdes	i	litteraturstudien	och	
återstod	att	lyfta	fram	det	på	intervjuerna	för	att	få	fram	respondenternas	tankar	kring	
det.	I	det	här	fallet	så	hade	kategorierna	redan	identifierats	från	litteraturstudien	och	
intervjuerna	analyserades	för	att	förstärka	kategorierna.	Analys	av	intervjuerna	skedde	
på	samma	sätt	som	litteraturstudien	där	första	steget	var	att	transkribera	intervjuerna	
och	sedan	gå	igenom	det	och	analysera	utifrån	öppen,	axiell	och	selektiv	kodning.		

Första	steget	är	öppen	kodning	som	sker	genom	att	gå	igenom	intervjuerna	för	att	hitta	
andra	subkategorier	som	har	nämnts	förutom	de	identifierade.	Fokus	här	är	att	
identifiera	saker	som	förstärker	kategorierna	men	även	saker	som	besvarar	
frågeställningen.	Det	som	har	identifierats	här	är	de	flesta	kategorierna	från	
litteraturstudien.	

Nästa	steg	är	axiell	kodningen	som	innebär	att	analysera	det	kategorier	som	har	
identifierats	i	tidigare	steg	för	att	bryta	ner	dem	i	mindre	subkategorier.	Eftersom	
kategorierna	redan	identifierats	var	det	bara	att	skapa	subkategorierna.	Det	som	
analyserades	i	det	här	steget	var	fördelar,	nackdelar	och	utmaningar	med	att	kombinera	
BI	med	de	olika	subkategorierna.	Här	skapas	en	god	översikt	över	vilka	subkategorier	
från	litteraturstudien	som	har	nämnt	i	intervjuerna	samt	vilka	fördelar	och	nackdelar	
det	ger	i	olika	kombinationer.		

Sista	steget	i	analysfasen	är	selektiv	kodning	och	här	förstärks	de	framtagna	
subkategorier	ytterligare.	Fokus	här	ligger	på	att	identifiera	olika	samkopplingar	mellan	
de	olika	subkategorierna.	Utmaningen	här	är	att	identifiera	mönster	som	lyfter	fram	hur	
vissa	subkategorier	är	enklare	att	kombinera	med	BI	än	andra.	Det	är	även	viktigt	att	
kolla	på	varför	vissa	av	dem	är	svåra	att	kombinera.		
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Tabell	4	presenterar	de	subkategorier	som	identifierats	utifrån	litteraturstudien	och	
som	används	och	uppmärksammas	i	samband	med	performance	analysis	hos	de	svenska	
lagen.		

Subkategorier	 Intervjupersoner	

Idrottsman	 Respondent	1,	Respondent	2,	Respondent	3.	

Lagprestation	 Respondent	1,	Respondent	2,	Respondent	3.	

Träning	 Respondent	1,	Respondent	2,	Respondent	3	

Stadium	 Respondent	2,	Respondent	3	

Tabell	4	-	Subkategorier	från	litteraturstudien	som	används	i	samband	med	performance	analysis	
hos	elitlagen	i	Göteborgsregionen		
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7.	Slutsats	
Här	presenteras	svaret	på	frågeställningen	som	presenterats	tidigare	i	rapporten.	

Den	frågeställning	som	ska	besvaras	genom	denna	undersökning	är:	

”Hur	används	business	intelligence/performance	analysis	inom	fotboll	och	hur	
tillämpas	det	inom	elitfotbollen	i	Göteborgsregionen?”	

Svaret	på	denna	fråga	är	väldigt	komplext	och	det	undersökningen	har	kommit	fram	till	
är	att	en	kombination	av	performance	analysis	och	fotboll	ger	mer	fördelar	som	dessa	
två	parter	inte	ger	för	sig.	Det	är	två	helt	olika	parter	som	har	slagit	ihop	och	skapat	en	
tredje	part	som	gynnar	många	inom	sport	och	speciellt	fotboll.	Detta	är	något	som	har	
identifierats	utifrån	litteraturstudien	och	sedan	diskuterats	med	elit	fotbollsklubbar	i	
Göteborgsregionen.		Med	performance	analysis	kan	lag	utveckla	sina	spelare	men	även	
laget	i	helhet	och	det	görs	genom	att	samla	in	rådata	från	olika	trackers	som	spelarna	
bär	som	sedan	översätts	till	något	mer	förståndigt	som	tränarna	och	spelarna	kan	ta	till	
sig	(Leung,	et	al.,	2014).		

När	ett	fotbollslag	använder	sig	av	performance	analysis	kan	det	variera	vilken	nivå	av	
dem	använder	sig	av.	Det	finns	lag	som	har	hela	paketet	där	de	använder	trackers,	
kameror,	sensorer	etc.	för	att	samla	in	data	om	spelare	och	miljön	på	träningen	och	
matcherna	för	att	utvecklas	med	hjälp	av	vetenskapen	och	sedan	finns	det	lag	som	
befinner	sig	på	lägre	nivå	som	använder	endast	några	av	de	insamlings	tracker.	Under	
intervjuerna	blev	resultat	lite	oväntat	för	att	vissa	av	lagen	använde	flera	system	för	att	
mäta	olika	delar	av	laget	där	det	fysiska	och	taktiska	aspekten	kunde	mätas	med	hjälp	av	
trackers.	Vid	en	annan	intervju	kom	det	fram	till	att	ett	av	lagen	använde	endast	
videoinspelningar	för	att	mäta	den	taktiska	aspekten.	Det	fanns	orsaker	till	varför	laget	
gjorde	detta	och	det	var	på	grund	av	ekonomiska	skäl	för	att	de	system	som	finns	ute	på	
marknaden	kan	vara	dyra	för	fotbollslag	som	inte	har	en	stabil	ekonomi.	Att	använda	sig	
av	performance	analysis	kräver	mycket	arbete	för	att	det	finns	stora	mängder	med	data	
som	ska	analyseras.	Därför	är	det	viktigt	för	användarna	att	de	har	anställda	som	kan	
förstå	sig	på	systemen	som	samlar	in	data	och	även	kunna	förstå	data	innehållet	som	
sedan	ska	presenteras	till	tränarna	och	spelarna.	Det	kostar	även	mycket	pengar	för	
köpa	in	dessa	system	och	ett	lag	med	dålig	ekonomi	har	inte	råd	med	att	köpa	in	system	
och	får	hitta	andra	utvägar.		

Fotboll	i	Sverige	är	inte	där	den	var	för	15-20	år	sedan,	den	har	utvecklats	och	nya	
tekniker	har	kommit	in	i	fotbollsvärlden	som	Svenska	lag	har	tagit	till	sig.	De	fotbollslag	
som	befinner	i	Göteborgsregionen	och	som	har	en	stabil	ekonomi	använder	sig	av	
performance	analysis	där	de	mäter	fysiska	och	taktiska	aspekten	hos	spelarna	utifrån	
matcher	och	träningar	med	hjälp	av	olika	verktyg	så	som	trackers,	videoinspelningar,	
sensorer.	Med	data	från	dessa	verktyg	kan	de	nå	nya	framgångar	där	de	kan	se	spelarna	
belastningar,	hur	spelaren	har	presterat	under	matcher	och	träningar,	har	spelaren	
tränat	tillräckligt	hårt	för	det	kroppen	orkar	eller	är	spelaren	lat,	är	spelar	skadad	eller	
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har	känningar,	data	samlas	in	från	träning	i	fysisk	form	där	spelarnas	rörelse	mäts	och	
även	taktisk	form	där	det	mestadels	handlar	om	teknik	med	bollen	som	till	exempel,	
passningar,	skott	etc.	De	fotbollslag	som	befinner	sig	i	Göteborgsregionen	och	som	har	
en	sämre	ekonomi	kan	det	variera	på	hur	de	använder	sig	av	performance	analysis.	På	
grund	av	deras	tillgångar	är	deras	användning	av	performance	analysis	lite	begränsad,	
där	de	kan	använda	enstaka	system	för	att	mäta	olika	saker.		

Data	som	samlas	in	sker	via	olika	insamlingsverktyg	som	trackers,	videoinspelningar,	
appar,	sensorer	etc.	och	formen	på	data	kan	variera	beroende	på	vilket	
insamlingsverktyg	som	används.	Data	som	samlas	in	via	videoinspelningar	kommer	i	
form	av	video	klipp	och	data	som	samlas	in	via	trackers	kommer	i	form	av	siffror.	Det	är	
därför	viktigt	att	data	som	samlas	in	tvättas	innan	den	visualiseras.	Analytikerna	måste	
använda	sig	av	olika	analysverktyg	för	att	tvätta	och	analysera	data.	Det	finns	olika	
sorters	analysverktyg	så	som	data	mining	och	data	clustring	som	går	ut	på	att	gå	igenom	
data	och	sedan	hitta	gömda	patterns	för	att	sedan	visualisera	det.	Det	är	något	som	har	
tagits	upp	i	resultat	av	litteraturstudien	där	dessa	två	analysverktyg	används	
kontinuerligt	vid	analys	av	data.	Vid	en	intervju	dök	det	upp	att	de	analyserade	data	med	
hjälp	av	data	mining	där	de	fick	tvätta	data	och	sedan	analysera	det	för	att	hitta	gömda	
patterns	som	var	viktiga	att	visualisera	för	tränaren.	Vid	en	annan	intervju	dök	det	upp	
att	data	som	samlas	in	via	videoinspelningar	observeras	för	att	hitta	patterns	i	det	för	att	
sedan	lyfta	fram	det	för	spelarna	och	tränarna.	Visualisering	av	data	sker	i	former	av	
tabeller	och	diagram	för	att	tränaren	och	andra	i	ledningen	ska	kunna	ta	till	sig	denna	
informationen.	När	väl	data	är	visualiserat	bidrar	den	till	mycket	mer	än	vad	många	tror,	
det	förbättrar	beslutsförmågan	hos	tränaren	och	ledningen.	För	att	fatta	ett	korrekt	
beslut	är	det	viktigt	att	ha	rätt	underlag	som	berör	beslutet.	I	dessa	fall	är	det	viktigt	att	
data	som	samlas	in	handlar	om	lagdelar	såsom	fotbollsspelare	för	att	tränaren	ska	ha	
rätt	underlag	när	han	till	exempel	tar	ut	en	startelva	inför	en	match.	Beslutsfattningen	
hos	laget	blir	bättra	och	smidigare	för	att	tränaren	har	den	information	han	behöver	för	
att	kunna	fatta	rätt	beslut	som	är	baserad	på	fakta.	De	som	vinner	på	de	här	är	laget	i	
helhet	för	att	alla	korrekta	beslut	som	fattas	gynnar	laget,	sedan	drar	även	spelarna	
nytta	av	de	här	för	att	det	är	de	som	utvecklas	och	blir	bättre	på	det	dom	gör.		

7.1	Framtida	arbeten	
En	framtids	aspekt	som	hade	varit	intressant	kring	ämnet	och	som	framtida	forskning	
bör	uppmärksamma	är	att	undersöka	i	hur	lagen	har	infört	de	system	som	används	i	
dagsläget.	Vilka	krav	och	regler	de	har	när	det	gäller	system,	vad	är	den	förväntade	
resultatet	av	systemet.	Men	även	forska	in	lag	som	inte	använder	systemet	för	att	se	hur	
de	skulle	vilja	planera	att	införa	det	samt	hur	deras	krav	och	förväntade	resultat	hos	
systemet	ser	ut.	Det	är	något	som	denna	rapport	är	till	grund	för	och	kommer	att	bidra	
till	mycket	för	här	diskuteras	de	lag	som	använder	utvecklat	performance	analysis	
system	och	de	lag	som	använder	performance	analysis	i	en	låg	grad.		
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8.	Diskussion	
Här	diskuteras	val	av	insamlingsmetoderna,	resultat,	etik	och	framtida	arbeten.		

8.1	Litteraturstudie	
Litteraturstudien	har	i	denna	undersökning	varit	huvudmetoden	för	att	samla	in	
information	kring	ämnet.	Litteraturstudien	utfördes	på	så	sätt	att	all	litteratur	som	togs	
fram	utifrån	de	olika	databaserna	där	sökorden	tillämpats	skulle	värderas.	Detta	var	
något	som	tog	mer	tid	än	vad	som	var	beräknat	eftersom	det	fanns	många	artiklar	som	
skulle	granskas	men	samtidigt	var	det	svårt	att	exkludera	artiklar	direkt	för	att	en	
osäkerhet	ifall	en	artikel	skulle	inkluderas	eller	inte	fanns	och	det	gjorde	det	ännu	
svårare	att	fatta	beslutet.	När	sista	steget	i	litteraturstudien	utfördes	vilket	var	
exkludering	av	artiklar	var	det	endast	18	artiklar	kvar	som	ansågs	vara	användbar	för	
att	besvara	en	del	av	frågeställningen.		

18	artiklar	av	de	665	artiklar	som	resulterade	i	sökningen	kan	anses	vara	få.	Många	av	
de	artiklar	som	exkluderades	var	artiklar	som	endast	handlade	om	performance	analysis	
och	fotboll	enskilt	och	även	i	kombination	med	andra	irrelevanta	saker.	Flertal	av	
artiklarna	var	andra	former	av	rapporter	vilket	gjorde	att	den	inte	var	lika	trovärdig	och	
fokusen	låg	mest	på	att	hitta	empiriska	artiklar	som	hade	en	tydlig	metod	och	process	
som	kan	följas.	De	andra	former	av	rapporterna	fokuserade	på	andra	sport	som	
begränsade	kunskapen	och	var	irrelevanta.		

Analys	av	litteraturstudien	utfördes	som	planerat	och	eftersom	planeringen	var	tydligt	
gick	det	smidigt	och	inga	större	problem	dök	upp.	En	tabell	framställdes	på	de	
kategorier	som	diskuterades	i	artiklarna	om	hur	performance	analysis	användes	inom	
dem	och	sedan	användes	det	som	ett	underlag	för	intervjufrågorna.		

8.2	Intervjuer	
Intervjuerna	utfördes	på	tre	respondenter	på	grund	av	omständigheterna	hos	de	andra	
respondenterna	som	skulle	intervjuas.	Att	ha	intervjuer	för	som	sekundär	
insamlingsmetod	var	något	som	bestämdes	tidigt	i	arbetet.	Det	skickades	ut	fyra	
förfrågningar	till	de	fyra	elitlag	som	befinner	sig	i	Göteborgsregionen	om	att	intervjua	
där	tre	av	dess	hörde	av	sig	och	ställde	upp	för	intervjun.	Intervjuerna	utfördes	efter	
analys	av	litteraturstudien	för	att	intervjuerna	var	baserade	på	resultatet	av	
litteraturstudien.	Intervjuerna	blev	sena	på	grund	av	att	litteraturgranskningen	tog	tid	
och	förfrågningarna	skickades	ut	senare	än	planerat.	Respondenterna	som	intervjuades	
hade	kunskap	kring	både	performance	analysis	och	fotboll,	vilket	var	en	fördel	för	att	då	
kunde	fördelar	och	utmaningar	med	kombinationen	diskuteras.	Intervjuerna	spelades	in	
och	transkribering	av	intervjuerna	utfördes	samma	dag	som	intervjuerna	för	att	
intervjun	skulle	vara	så	färsk	som	möjligt.		

En	sak	som	kanske	skulle	kunna	förbättras	i	efterhand	med	intervju	delen	är	att	utföra	
flera	intervjuer	samt	att	öka	frågorna	för	att	få	bredare	perspektiv	på	hur	
respondenterna	ser	på	ämnet.	Litteraturstudien	påverkade	intervjuerna	mer	än	väntat	
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dels	för	att	det	tog	tid	och	även	för	att	resultatet	av	litteraturstudien	var	till	grund	för	
intervjufrågorna.			

8.3	Resultat	
Arbetet	fokuserade	på	hur	elit-fotbollslagen	i	Göteborgsregionen	använde	sig	av	
performance	analysis,	vilket	innebär	att	inga	insamlingsverktyg	analyserades.	Verktyg	
och	system	som	användes	hos	lagen	uppmärksammades	inte	på	grund	av	tidsbristen.	
Resultatet	av	arbetet	är	baserad	på	litteraturstudie	som	sedan	har	kompletterats	med	
intervjuer.	Syftet	med	litteraturstudien	var	att	få	kunskap	kring	ämnet	och	hur	det	
kunde	användas	relaterat	till	fotboll.	Att	undersöka	i	hur	elit	fotbollslag	i	
Göteborgsregionen	använde	sig	av	performance	analysis	utfördes	med	hjälp	av	
intervjuer.	Där	det	bland	annat	diskuterades	hur	lagen	gick	tillväga	för	att	samla	in	och	
analysera	data	om	spelarna.		

Resultat	visar	tydligt	att	lag	som	kombinerar	dessa	två	parter	har	bra	koll	på	sina	
spelare	och	deras	prestation.	Detta	är	en	fördel	i	sig	där	de	kan	se	vilka	spelare	som	
presterar	bäst	och	vilka	som	behöver	förbättra	sina	prestationer.	En	kombination	av	
dessa	två	parter	ger	många	andra	fördelar	som	parterna	inte	ger	ensamma	för	sig.	I	
denna	undersökning	presenteras	även	hur	performance	analysis	bör	användas	i	
kombination	med	fotboll	samt	vilka	fördelar	och	utmaningar	det	finns	med	det.	
Performance	analysis	bidrar	till	mycket	information	som	tränarna	behöver	för	att	
utveckla	sina	spelare	och	det	är	något	som	lagen	får	med	hjälp	av	den.	Fotbollen	hade	
inte	utvecklats	ifall	den	inte	hade	kombinerats	med	performance	analysis	för	att	en	
fotbollslag	behöver	information	om	sina	spelare	för	att	se	vilka	är	i	bra	form	och	
presterar	och	även	vilka	som	är	ur	form	och	inte	presterar	bra.	Att	införa	performance	
analysis	kan	vara	kostsamt	och	det	är	inte	alla	lag	som	har	råd	med	att	köpa	in	system	
för	att	kunna	tillämpa	performance	analysis.	Men	som	respondent	2	kan	lag	som	inte	har	
bra	ekonomi	använda	sig	av	vissa	andra	billiga	tekniker	för	att	mäta	spelarna	
prestationer.		

Elit-fotbollslagen	i	Göteborgsregionen	som	använder	sig	av	performance	analysis	
befinner	sig	på	en	stabil	ekonomisk	nivå	och	det	är	en	av	anledningarna	till	varför	de	
använder	sig	av	performance	analysis	och	har	råd	med	verktygen	som	behövs	för	att	
tillämpa	performance	analysis.	De	är	villiga	att	utvecklas	och	det	är	en	av	anledningarna	
till	varför	de	satsar	på	dessa	verktyg	för	att	utveckla	sina	spelare	och	fotbollslaget	i	
helhet.		

8.4	Vetenskapliga	aspekter		
Arbetet	i	sig	har	varit	mycket	lärorikt	där	det	utförts	intervjuer	hos	de	lagen	som	var	
planerad.	Det	var	mycket	intressant	att	gå	på	intervjuer	hos	lagen	för	att	se	miljön	hos	
dem,	hur	den	såg	ut	och	vilka	som	befann	sig	där.	Det	som	kanske	kunde	ha	blivit	bättre	
är	att	kunna	få	komma	ut	och	intervjua	flera	lag	som	befinner	sig	på	en	elitnivå.	
Resultatet	matchar	existerade	forskning	och	detta	är	något	som	har	presenterats	under	
litteraturstudien	som	var	en	av	de	insamlingsmetoderna.				
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8.5	Samhälleliga	aspekter	
Resultatet	av	undersökningen	ger	en	fördel	till	lag	som	är	osäkra	på	att	införa	
användning	av	performance	analysis	eller	inte.	Rapporten	tar	upp	vad	det	är,	hur	det	ska	
användas	i	samband	med	fotboll	och	hur	lag	i	Göteborgsregionen	använder	sig	av	det.	
Den	tar	även	upp	att	BI/	performance	analysis	kan	kombineras	med	andra	idrotter	som	
resulterar	i	ungefär	samma	slutsatser.	Det	är	något	som	påverkar	idrotten	i	helhet	för	att	
idrotten	blir	mer	analyserad	än	tidigare	vilket	leder	till	att	alla	som	håller	på	med	det	
har	tillräckligt	med	information	om	vilken	nivå	de	befinner	sig	i	men	även	vad	de	
behöver	göra	för	att	utvecklas.	Undersökningen	kan	påverka	människors	syn	på	
Elitfotbollen	i	Göteborgsregionen.	På	så	sätt	att	fotbollen	i	Sverige	utvecklas	med	hjälp	
av	BI/	performance	analysis	och	är	på	väg	uppåt	för	att	nå	toppligorna	i	Europa.	Detta	
bidrar	till	mer	supportrar	för	Svenska	lagen	och	fotbollen	i	hela	landet	växer.		
Ifall	ett	lag	som	inte	spelar	på	en	elitnivå	vill	använda	sig	av	performance	analysis	skulle	
denna	rapport	vara	till	hjälp	då	det	finns	tillräcklig	med	information	för	att	de	ska	förstå	
innebörden	med	performance	analysis.		

8.6	Etiska	aspekter	
Under	en	av	intervjuerna	pratades	det	om	att	det	var	förbjud	att	använda	trackers	i	
Allsvenskan	under	matcherna	för	några	år	sedan	och	den	lagen	har	ändrats	och	det	var	
något	som	kunde	ha	påverkat	arbetet	ifall	lagen	kvarstod.	Ett	sådant	förbud	hade	
påverkat	resultatet	och	slutsatserna	i	arbetet	väsentligt	då	fotbollslagen	som	har	
intervjuats	skulle	inte	ha	möjligheten	att	samla	in	data	om	spelarna.	Men	nu	när	lagen	
inte	längre	existerar	påverkades	inte	arbetet	på	något	sätt.	Det	finns	andra	etiska	
aspekter	som	kan	påverka	fotbollslagen	vid	införandet	av	BI/	performance	analysis.	Det	
vill	säga	att	kombinera	BI/	performance	analysis	med	fotboll	kan	vara	dyrt	för	en	del	lag	
och	endast	de	som	har	mycket	pengar	kan	utnyttja	det.	Det	ändrar	hela	fotbollsbilden	
som	från	grunden	var	mer	en	rättvis	sport	där	de	som	var	bäst	vann	till	en	mer	
beräkningssport.	Nu	utnyttjar	de	rika	fotbollslagen	BI/	performance	analysis	för	att	
utveckla	sina	spelare	på	bästa	möjliga	sätt	medan	det	finns	fotbollslag	som	inte	har	råd	
med	att	införa	detta.	Sen	diskuteras	det	även	om	fotbollslagen	ska	överlåta	allt	till	BI/	
performance	analysis	och	undvika	magkänslan	och	tränarnas	erfarenheter	vid	
beslutsfattning.	Det	finns	saker	som	inte	går	att	fånga	med	hjälp	av	BI/	performance	
analysis	och	det	är	saker	som	händer	under	match	när	det	gäller	det	taktiska	
perspektivet	som	till	exempel,	att	spelet	fungerar	inte	med	en	viss	spelare	och	han	måste	
bytas	ut.	Här	använder	sig	tränaren	av	sina	tidigare	erfarenheter	och	magkänsla	för	att	
byta	ut	spelaren	för	att	ändra	matchbilden.	Sedan	finns	det	saker	som	ögat	inte	fångar	
utan	det	måste	fångas	med	hjälp	av	andra	verktyg	så	som	BI/	performance	analysis.	Det	
kan	till	exempel	vara	information	om	spelarnas	matchbild	när	det	prestationen	i	
statistisk	form.		
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Bilaga	1	-	Intervjufrågor	
 

1. Berätta	lite	om	dig	själv	och	vad	du	jobbar	med	i	klubben?	

2. Hur	länge	har	du	jobbat	med	det?	

	

3. Har	du	hört	talas	om	performance	analysis?	

4. Hur	analyserar	ni	era	spelare	under	matcher	och	träningar?		

5. Använder	ni	er	av	några	analysmetoder	för	att	förbättra	spelarnas	förmågor	

under	träningarna?	

6. Vilka	underlag	har	ni	när	startelvan	inför	en	match	bestäms?		

7. När	ni	byter	ut	en	spelare	under	en	match,	vad	är	era	beslut	baserade	på?		

	

8. Vad	tycker	spelarna	om	träningsanläggningen?	

9. Förekommer	det	många	skador	på	er	träningsanläggningar?	

	

10. När	det	kommer	till	supportrarna,	har	ni	koll	på	vilka	folkgrupper	som	kommer	

och	kollar	på	era	matcher?	Är	det	unga,	medelåldriga?	

11. Vad	gör	ni	för	att	locka	till	er	mer	supportrar?	

	

12. Vilka	aspekter	tycker	du	påverkar	lagets	prestation	under	en	match?	

varför	tycker	du	på	det	sättet?	

13. Vad	gör	ni	för	att	förbättra	lagets	prestation?	

	

14. Ser	ni	några	trender	i	laget	när	det	gäller	spelarna	och	annat?	

15. Vilken	information	är	ni	intresserade	av	för	att	förbättra	lag	prestationen	och	

tekniken?	

16. Tror	du	ni	kommer	använda	er	mer	om	performance	analysis	i	framtiden?		

17. Vilka	fördelar	och	utmaningar	tror	du	det	finns	med	det	att	analysera	

fotbollslaget	och	med	dess	resultat	förbättra	laget	i	helhet?		
	

	


