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Sammanfattning 

Svensk fotboll är något som utvecklas kontinuerligt varje år och med hjälp av olika redskap inom 

sporten så blir också kvalitén på fotbollsplanen bättre. Svenska fotbollslag tar sig allt längre ut i 

Europa och spelar europeiska mästerskap i både Champions League och Europa League. Det finns 

små punkter som tas upp i denna studie och det är hur redskap som biofeedback-system kan hjälpa 

spelare inom svenska fotbollsklubbar att utvecklas för att svenska fotbollsstandarend ska höjas och 

på så sätt få svensk fotboll att bli märkvärdig. 

I denna studie så intervjuas 10 personer som arbetar inom fotboll som antingen ledare eller spelare 

från två olika klubbar, ett lag där biofeedback-system används och ett lag där de använder sig utav 

den traditionella metoden av analys. Detta skiljer klubbarna för att möjligheten till bättre inblick till 

varför ett system gynnar spelare och laget mer ska visas tydligare. De fick intervju frågar som de fick 

besvara utifrån eget perspektiv och hur de ser på det hela inom biofeedback-system och IT inom 

fotboll och hur det har påverkat fotbollen. Fotbollsklubbarna som respondenterna kommer från är 

BK Häcken och Utsikten BK. 

Nyckelord: Biofeedback-system, GPS-data, Sport science  



 
 

Abstract 
 
Swedish football is something that develops continuously every year and with the help of various 
tools within the sport, the sport also gets better based on the quality of the football field. Swedish 
football teams are getting further out in Europe and playing European championships in both the 
Champions League and the Europa League. There are small points that are addressed in this study 
and that is how tools such as biofeedback systems can help players in Swedish football clubs to 
develop in order for Swedish football standers to be raised and thus make Swedish football become 
remarkable.  
 
In this study, 10 people who work in football are interviewed as either leaders or players from two 
different clubs, a team where biofeedback systems are used and a team where they use the 
traditional method of analysis. This distinguishes the clubs because the possibility of better insight 
into why a system benefits players and the team more should be shown more clearly. They got 
interview questions they had to answer from their own perspective and how they see it all in 
biofeedback systems and IT in football and how it has affected football. The football clubs that the 
respondents come from are BK Häcken and Utsikten BK. 
 
Keywords: Biofeedback system, GPS data, Sport science  
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1 Inledning 

Informationsteknologi är något som utvecklas dagligen och som i sin tur påverkar vardagen hos oss 

människor mer och mer. Teknologin har nått ut till idrotten då informationsinsamling med hjälp av 

olika metoder sker för att optimera föreningar eller prestationen hos spelarna i en fotbollsklubb med 

hjälp av biofeedback-system som är huvudpunkten i detta projekt kring hur det påverkar och 

utvecklar en spelare för att nå individuella mål. 

Idrotten har både en god, dålig och ful sida som visas, Sport management är något som jobbar med 

dessa sidor genom att marknadsföra och visa bra bild av fotbollsklubben. Den fina goda sidan som 

visas är spänningen att få med sig resultatet på sitt personliga bästa eller att se andras personbästa 

som man kan sträva efter. Den dåliga och fula sidan är samhällsskador som beror sporten mer och 

mer samt allmänna världen som exempelvis korruption, mutor, girighet och missbruk (Frisby, 2015).  

Fotboll är bland största sporten med flest tittare bland alla sporter under Champions League finalen 

som är fotbollens största höjdpunkt som spelas varje år. Champions League finalen snittar varje år 

med 2.8 miljoner unika tittare runtom i världen (Ziegler, 2017). Alltså 2.8 miljoner tittare som inte har 

större koll på hur eller varför de två lagen som spelar finalen lyckats att ta sig dig utöver prestationen 

spelarna gör på plan. Den stora hemligheten de inte har koll på är hur IT-systemet har påverkat 

helheten. 

Syftet med arbetet i denna rapport är att få fram svar på hur denna teknologi påverkar idrotten i 

svenska elit fotbollsklubbar och jämföra det med andra elit klubbar som inte använder sig utav detta 

för att få en större helhets perspektiv på hur IT-system verkligen påverkar svensk fotboll. Även få en 

inblick på hur användarna av systemet påverkas av detta utifrån press, stress och hälsa. Det som är 

viktigt att få med är också att förstå betydelsen av biofeedback-system och hur det hjälper till svensk 

fotboll att utvecklas och för att spelarna ska kunna ta nästa steg i karriären eller hur standarden i 

svensk fotboll kan förbättras. 

Metod delen som används i denna studie fångade upp respondenterna känslor och tankar på plats 

genom individuella intervjuer. Efter intervjuerna drog skribenten mönster på vad dem har sagt som 

ledde till resultatet av själva projektet. Genom att genomföra arbetet på detta sätt blev projektet 

mycket mer precis då den informationen som de iblandade bör runt på är värdefull information i 

detta projekt. Resultatet var väldigt likt det förväntade resultatet. 
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2 Bakgrundskapitel 

2.1 Sport science & Sport management 

Sport science studerar hur människokroppen fungerar under ett träningspass och hur den fysiska 

aktiviteten bidrar till att förbättra kroppens hälsa ur helhetsperspektivet. De områden som Sport 

science inkluderar traditionellt områden av fysiologi.  Detta är något som växer dag för dag och 

fokusen blir större för att uppnå bästa möjliga resultat. Med hjälp av dessa studier har forskarna fått 

en bättre förståelse för hur människans kropp reagerar på träning och motion i olika miljöer 

(Wikipedia, 2019). Med hjälp av sport science kan man även analysera tidigare data med variabler för 

att få fram resultat kring vem som har större chans att vinna en fotbollsmatch. Detta gjordes i 

Tyskland då forskarna använd sig utav 13 års tidigare data från all tävlingsfotboll inom tysk fotboll 

och analyserades för att få fram data på vilket lag som har större chans att vinna (Bunker & Thabtah, 

2019). 

Sport Science är även ett verktyg som bidrar till lösning av hälsoutmaningar såsom fetma och andra 

livsstilssjukdomar. De som arbetar med Sport science analys kan analysera och definiera det 

mänskliga svaret på hur kroppen mår och dess rörelse, som exempelvis motion eller fysisk aktivitet. 

Det ger analytikern en detaljerad och strukturerad data. Detta utökar kunskapen inom träning och 

hälsa och det är något som kan användas hos vanliga patienter eller elitidrottare till småbarn 

(Fogelholm, 2012).  Människans kropp visas på svart o vitt med hjälp av sport science att idrottaren 

vet om sitt fysiska tillstånd och kroppens näring och allt detta kategoriseras (Tsigilis, Greouios, & 

Tsorbatzoudis, 2010).  

Det finns tidigare studier om Sport science som visar hur sport science har påverkat beslutsfattandet 

mellan nybörjare och experter. Det gjordes för att i psykologiskt har det beslutfattandet traditionellt 

varit karakteriserad som en rationell normativ process och dåligt beslutsfattande. I det rationella 

modellen av beslutsfattande spelar det inte större roll om personen är idrottare, tränare eller atlet 

utan man får ut den maximala prestandan med hjälp av Sport Science. För de som arbetar med sport 

science har de som mål att optimera idrottarens prestanda och få idrottaren i guld position (Davids & 

Araújo, 2010).  

Sport science används inom idrott och det finns andra grenar under den rubriken som inkluderas i 

idrott och det är sport management. De som arbetar med sport management har som huvudmål att 

lösa problemen omkring klubben för att underlätta för dem som representerar laget på plan att 

prestera bättre. Sport management används idag i dem flesta stora ligorna runt om i världen inom 

flera sporter som exempelvis Amerikanska hockey, baseboll, fotboll, basket och amerikanskfotboll 

(NASSM, 2017). Med andra ord arbetar dem med det grundliga inom organisationen och med 

atleterna individuellt för att förbättra prestationen på plan som ska leda till en vinst för klubben 

(Study, 2015). Sport Science fokuserar oftast på cykelprestanda eftersom det är det mest praktiska 

att simulera och lättast att ta fram i en laboratoriemiljö (De Pauw et al. 2013). 

Det finns data som måste samlas in som chipkortet från metod två inte har tillgång till att samla in 

och det är att samla in exempelvis hur många gånger varje unik spelare fick tillslag på bollen under 

matchen och hur många lyckade passningar som gick genom. 
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BRICS är ett bolag som arbetar inom fem stora framväxande nationella ekonomier: Ryssland, Indien, 

Kina, Sydafrika och Brasilien. Enligt BRICS economies är de mest konkurrenskraftiga bland alla länder 

som kännetecknas av deras betydande regionala och globalt inflytande. Dessa länder har som viktig 

punkt att folkets hälsa och välbefinnande är ett primärt agendapunkt föra att ansluta sin snabba 

ekonomiska tillväxt och behöver ge bättre livskvalitet till folket inom dessa länder. Med Hjälp av 

Sport science kan man strukturera upp hur man kan lösa detta och det har BRICS gjort. Snabb 

utveckling inom träning och fysiska aktiviteter har tagit sin plats. Problemen av dessa länder med 

avseende på hälsa och välbefinnande hos folket i BRICS-länderna (Uvinha, de Oliveira, de Ridder, & 

Chin, 2018).  

Tidigt på 2000-talet började tekniker och strategier involveras i moderna företag och ideella 

organisationer. Sport management tar hand om de strategiska planeringarna, hantering av 

personalresurser, hantering av sändningsavtal som är värde miljarder och hantering av elitidrottares 

välfärd som ibland tjänar 100 gånger den genomsnittliga arbetslönen, även mediekorporationer, 

sponsorer och samhällsorganisationer (Hoye , Smith, Westerbeek, Stewart, & Niholason, 2006).  

De senaste 30 åren har idrottsorganisationer fått en snabb utveckling med hjälp av Sports 

Management inom globala sportindustrin och kommersialisering av sportevenemang och tävlingar 

med kombinationen av betald personal i frivilliga styrningsstrukturer har fått chefer samt 

idrottsorganisationerna att bli mer professionella. Med detta medförs även teknologi för att utveckla 

organisationen (Hoye et al. 2006). 

Inom sports management anses de flesta att vara administratörer än att se sig själva som chefer. 

Detta leder till att organisationens ledning måste tillhandahålla de bästa personerna i organisationen 

oavsett om de är anställda eller frivilliga människor som hjälper till. För att organisationen ska 

hanteras på bästa möjliga sätt måste människor med rätt förmåga att 

hittas (Watt, 2003). Syftet men denna bok är att förklara hur anställda ser sig själva som 

administratörer och glömmer nästan bort att de arbetar i en organisation och för det idrotten 

framåt. Detta kopplas ihop med denna studie genom att syftet med just denna studie är också att 

kunna ta fotbollen inom Sverige att ta nästa kliv. 

Sports management har det under de senaste 30 åren genomgått en utveckling till att organisationer 

blivit mer professionellt strukturerade. Organisationen marknadsför märket och sina produkter allt 

mer och mer. Verksamheten hanterar sin person och andra aspekter av organisationens verksamhet, 

med hjälp av sports management har kriterierna för att bedöma en idrottsorganisation ökat genom 

att förstå hur det ska organisera och analysera och rapportera principerna inom idrotts bransch 

(Hoye et al. 2006). 

2.2 Biofeedback system 

Varje år inträffar det över åtta miljoner idrottsskador i Europa (Bauer, 2010). Detta är alltså något 

som förekommer i alla möjliga sporter. Biofeedback system används inte enbart under försäsongen 

hos ett fotbollslag för att utveckla spelare utan även för att förebygga skador och förstärka atletens 

fysiska tillstånd. Med hjälp av biofeedback-system blir kroppens signaler synliga som exempelvis 

hjärtfrekvensvariation samt fingertemperatur i syfte med att undervisa hur man hanterar 

individernas fysiologiska svar (Boris, 2002).   
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Biofeedback system mäter den elektriska aktiviteten som föregår i muskelkontraktionen som kallas 

elektromyografi (EMG), den energi som avges utav nervändar som signalerar en muskel för att 

kontrakta (Boris, 2002).  

Tidigare studier visar att biofeedback system försökte utöka muskelstyrkan, förbättra 

muskelkontrollen samt framkalla muskelmatthet och smärta (Boris, 2002). Effekterna har inte alltid 

varit framgångsrika då biofeedback system främst betraktas som ett viktigt verktyg för 

stresshantering och kontroll. 

 

Journalisten Ekwall (2019) genomförde en intervju med Markus Rosenberg om hans karriär och vad 

det är om får honom att kunna spela än idag tanke på hans ålder (Ekwall, 2018).  

Markus Rosenberg är en 36 åring svensk fotbollsspelare som spelar för Malmö FF, Rosenberg har 

även spelat i andra ligor ute i Europa som Premier League, Eredivisie, La liga och Bundesliga.  

I en intervju (2018) mellan Ekwall och Markus Rosenberg frågar Ekwall respondenten Rosenberg: 

”Känslan är att man kan fortsätta spela mycket längre för att allting är mycket bättre kring den 

fysiologiska utbildningen/utvecklingen?” 

Respondenten Markus Rosenberg svarar: ”Det är klart för man har koll på kroppen på ett helt annat 

sätt, försäsongerna är tuffa men man kan läsa av på GPS som man tränar med när man når sin max 

gräns. Det är då man får ut det bästa av varje person, förr sprang hela laget ut och sprang milen. Det 

gör vi inte idag, idag är det mer att jag har mitt löp och högerbacken har sitt löp och målvakten löper 

knappt alls. Det är så individuellt och det är så fotbollen måste förändras” (Ekwall, 2018). 

Tidigare studier med Biofeedback system har varit människans kropp som fokus och inte hur den 

påverkar elit fotbollen i Sverige. En tidigare studie visar hur med hjälp av biofeedback system har en 

balansförbättring försökts att genomföra med hjälp av trunk kinematiks information. Vid testet 

utfördes det av friska försökspersoner flertal gånger då de stod tysta i re sensoriska förhållanden 

medan de bar en accelerometers sensorisk enhet och hörlurar (Chiari et al. 2005). 

I en intervju förklarar fysiologen hos BK Häcken att Biofeedback-system (GPS-mätare) är ett väldigt 

praktiskt sätt att följa spelarnas utveckling samt form för att se hur en spelare mår i kroppen efter en 

eventuell skada eller bara för att följa spelaren form vecka för vecka för att se om spelaren utvecklas 

fysiskt och se vad som behövs för att spelaren ska få en optimal träning som möjlig (Möller, 2019). 

Biofeedback-system är något som allt mer och mer är något som tar över idrottsvärlden som används 

som ett rehab redskap hor idrottare för att snabbare komma tillbaka från en skada (Alahakone & 

Senanyake, 2009).  

Det finns två olika metoder enligt (Kos, 2018) som används för att en idrottare ska utvecklas, metod 

ett är den traditionella metoden då tränaren exempelvis analyserar videos och det utifrån tränaren 

ser med ögonen skapar tränaren en egen uppfattning och skapar därmed sin egen slutsats och ger 

därefter en feedback till just den specifike spelaren. Metod två inkluderar inte en tränare enligt (Kos, 

2018) men enligt personlig kommunikation som använder sig utav Sport management finns det ett 

"team" som arbetar med att analysera varje spelares data som sedan matar in insamlade data i ett 

IT-system för att tränaren ska kunna ta beslut eller ge feedback i likhet med metod ett. Metod två 

handlar om "biofeedback system", vilket innebär att fotbollsspelaren genomför sitt träningspass som 

i normala fall fast med ett band runt bröstkorgen med ett chipkort som mäter maxlöpning samt 

totala löpdistansen som genomförs med hjälp av GPS-data. Efter varje träningspass har alltid 
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idrottaren och tränaren tillgång till det insamlade data som blir den feedback som möjliggör att 

idrottaren kan fokusera på rätt sak för en potentiell utveckling. Utvecklingen i detta fall sker om 

atleten kan ändra på det som blivit dåligt som exempelvis löpdistansen eller liknande.  

Senaste världsmästerskapet som Italien vann var 2006 och då använde sig landslaget utav 

Biofeedback-system för att analyser motståndarna och se till att spelarna fick rätt avkoppling för att 

snabbt kunna återhämta sig efter mellan matcherna. Medan spelarna kopplade av med hjälp av 

biofeedback-system använde de videoanalys för att se felbeslut och misstag som spelarna 

genomförde under matcherna för att rätta till dem inför nästa match, på detta sätt lyckades de under 

turneringens gång (Wilson, Moss, & Peper, 2006). Denna studie visar hur ett landslag arbetade med 

Biofeedback under en månads period, det skiljer sig mot denna studie då syftet är att visa 

utmaningar och möjligheter för spelare under en längre period som hjälper dem att nå nästa nivå. 

Denna studie arbetar med alla typer av spelare medan studien angående landslaget studerar spelare 

som redan vunnit fotbollsvärldens mest prestige fyllda titel. 

Det finns inga tidigare studier om just svenska fotbollsmarknaden när det kommer till Biofeedback-

system inom svenska fotbollsklubbar och svenska spelare när det kommer till deras utmaningar samt 

möjligheter som öppnas upp med ett sådant system. Det finns andra studier och forskningar kring 

biofeedback-system som har fokus på andra punkter såsom exempelvis apparater för att övervaka 

nyckelkomponenter för kroppsrörelse och böjning under kinetic activites och ger intuitiv hörbar och 

realtid med biofeedback till användning som även tagit patent på detta (Londonderry, N.H Patentnr 

6032530, 2000). 

I Holland genomfördes en studie på elit spelare från högsta ligan då forskarna studerade spelarnas 

stressbegränsningar med hjälp av biofeedback-system. Dessa fotbollsspelare tränade hemma med 

InnerBalance-applikationen, spelarna fick instruktioner om att träna mentala tekniker i en lugn miljö 

med hjälp av HRV-feedback. Syftet med arbetet var att träna spelarnas mentala bit och få dem att 

hantera stress bättre (Rijken & Soer, 2016). 

2.3 Svenska fotbollsklubbar 

Svenska fotbollsligan är uppdelad i åtta serier och går från division sju till Allsvenskan som är bästa 

serien. De lag som spelar i Allsvenskan och ligan under som är Superettan använder de flesta lagen 

sig utav sport management på olika nivåer. Det finns klubbar som använder sig utav biofeedback-

system och klubbar som använder traditionella metoden, de klubbar som använder biofeedback-

system är mer etablerade lag i högsta serien som har en stark ekonomisk grund för att kunna 

underhålla ett sådant system. 
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3 Problemområde 

Vad är det som är motgången för en svensk elitförening som inte använder sig utav sport science och 

hur gynnar det ett lag som använder sig utav detta? Vad för olika utmaningar och möjligheter har 

dessa två klubbar utifrån deras Förutsättningar.  

Problemet idag är att alla storklubbar i sina inhemska ligor använder sig utav någon form av IT-

system för att optimera kvalitén inom laget och ledningen. Hur arbetar de organisationer som inte 

har möjligheten till att köpa in IT-system som storklubbarna gör för att samla in data från olika 

aspekter inom organisationen. Syftet är att få fram svar från två olika perspektiv till varför de anser 

att ett system gynnar de och vilka möjligheter de får med hjälp av ett system och vilka möjligheter ett 

lag utan ett system har.   

Tidigare studier om sport science har inte haft det fokus som denna rapport kommer att ha. Det finns 

tidigare studier om hur prestationen påverkas från varje individuell spelare med sport science då 

deras prestationer analyseras och det nämns även att fotbollen idag påverkas av detta då mycket 

handlar om vad för data som presenterats (Reilly & Williams, 2003).  Finns studier inom sport science 

med fokus på förekomsten av självrapporterade prestation av träningen med hjälp av sport science 

(Szabo & Griffiths, 2007). 

Det finns alltså inte tidigare studier som rapporterar om svenska fotbollsklubbar som använder sig 

utav IT-system som ska lyfta fram utmaningarna och möjligheterna som öppnas för respektive klubb 

som använder sig utav systemet. Det finns inte heller någon studie om svenska fotbollsklubbar som 

inte använder sig utav IT-system som lyfter fram vilka utmaningarna de har på grund av det och vilka 

möjligheter de anser att de haft om de arbetade med IT-system. 

Detta är alltså en stor faktor inom svenskfotboll som kan bidra till att utveckla den inhemska ligan 

och höja lägsta nivån inom svensk elitfotboll. Denna forskning kommer att ta fram de olika aspekter 

som gynnar en spelare för att kunna ta nästa kliv ut i Europa eller nå personliga mål som kan leda till 

nästa nivå. Det finns ingen studie alls inom svensk fotboll då spelare intervjuas och jämförs med 

spelare som använder sig utav bio feedback-system och spelare som utgår från den traditionella 

metoden. Det finns alltså inget direkt svar på vilket sätt eller varför detta gynnar en spelare eller 

förening med att utveckla spelare med hjälp av bio feedback-system. Eftersom att detta är något som 

växer kraftigt inom all idrott så är just området inom svensk fotboll ett område som många inte 

tänker på och går in djupare inom området för att hjälpa svenska fotbollsspelare att utvecklas med 

att ta nästa kliv.  

3.1 Problem/fråga 

Problemställningen som ska besvaras i rapporten är följande, 

”Vilka möjligheter och utmaningar medför användning av GPS-data i Biofeedback-system för analys 

av fotbollsspelare inom svenska klubbar?”.  

Att få fram ett svar skulle betyda mycket för fotbollsklubbar som funderar på att investera i ett 

sådant system eller inte tanke på att det kostar mycket och att resultatet från spelare samt ledare 

kommer att presenteras och visas hur perspektiv inom klubben kan vara annorlunda på detta. Svaret 

som representeras är ett svar som kan vara underlag för ett beslutsfattande som kan leda till 

sparande av pengar eller investering för att nå nästa nivå. Lösningen av problemet kan vidare 
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utveckla svenska fotbollen och bidra till att nivån inom svensk fotboll utvecklas med hjälp av just 

Biofeedback-system. Det betyder alltså att svaret på forskningsfrågan kommer att hjälpa både 

spelare samt ledare att lägga fokus på rätt saker med hjälp av rätt redskap. 

Problemet ska lösas genom att ta fram svar på hur och varför detta gynnar fotbollsspelare inom 

svenska fotbollsförbundet och varför bio feedback-system kommer att komma till nytta till svenska 

fotbollsklubbar som både satsar på att ta nästa kliv inom seriesystemet och spelare som satsar på att 

ta nästa kliv som är ute i Europa.  

3.2 Avgränsningar 

Kontexten för studien är med två svenska elitklubbar inom svensk fotboll då ena klubben som 

kommer att benämnas i rapporten använder sig utav Biofeedback system medan den andra klubben 

inte använder sig utav detta. Detta sker för att en tydligare jämförelse ska kunna ske mellan två 

svenska fotbollsklubbar som har delvis samma mål men använder sig utav olika metoder på grund av 

olika framförhållningar. Fokus ligger alltså enbart på svenskfotboll och hur IT påverkar spelarna inom 

Svensk fotboll. Intervjuerna kommer att ske enbart inom klubben med roller inom ledarstaben och 

spelare för att få en mer detaljerad information om just deras perspektiv inom biofeedback-system 

eftersom att de använder det eller har möjlighet att jobba med det. 

3.3 Förväntat resultat 

Förväntningarna utav detta arbete är att få fram resultat på hur mycket ett IT-system påverkar ett lag 

för att kunna få organisationen att ta nästa kliv framåt mot framgångar. Förväntningarna är att IT-

system gynnar ett lag såpass mycket att spelarna för det laget utvecklas snabbare och har bättre koll 

på vilka punkter i deras individuella prestationer som måste sättas i fokus för att eventuellt få speltid 

eller utvecklas som fotbollsspelare som ger dem möjligheten att ta nästa kliv i sina karriärer. 

Det är även viktigt att få fram resultatet på vilka hinder respektive lag stöter på under perioden då IT-

systemet användas för att få en tydligare bild på vad organisationen arbetar med samt vilka 

möjligheter som öppnas upp och vilka framgångar ett sådant system kan framkalla. Inte enbart 

framgångar under match utan även hur det påverkar spelarens individuella livsstil och 

prestationsångest.  

De lag som inte använder sig utav IT-system förväntas gå mer på ”magkänsla” än att kolla på statistik 

och ta sina beslut utifrån underlag som förstärker magkänslan. Laget Utsikten BK som är laget som 

inte använder sig utan IT-system förväntar jag mig betydligt mycket mer fysisk aktivitet och fler 

möten mellan lagledarna som har sista ordet inom laget inför en match eller hur träningen ska 

utföras. Förväntas även att Utsikten BK har någon form av informationssamling på eller utanför plan 

då de har väldigt många anställda inom organisationen. Informationssamlingen som förväntas utav 

ett lag som Utsikten BK som är väl etablerat i sin respektive serie som även spelat högre upp i serie 

systemet är att de samlar in information på motståndet de ska möta och vad de bör tänka på och fler 

ögon än enbart huvudtränaren som följer träningar/matcher för att kunna stämma av hur specifika 

spelare presterar i dagsläget.  
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4 Metod för datainsamling och analys 

De forskningsmetoder som skall utföras för att samla in och analysera det data som behövs för att få 
fram ett resultat kommer att tillämpas i detta kapitel. Metod som kommer att användas i studien är 
kvalitativa metoden då det kommer att genomföras en intervjustudie för just datainsamling med 
svenska fotbollsklubbar. Urval av intervjupersoner kommer att nämnas under rubriken urval av 
respondenter. Formen av hur material kommer att analyseras kommer att presenteras med, det 
kommer att vara en öppen kodning som är inspirerad av Glaser, kodning är en metod då man kan 
analysera vanor, beteenden och svaren man får in hos respondenterna för att dra slutsatser genom 
att lägga insamlat data i olika kategorier för att få ett slutresultat. Exempelvis att en fotbollsspelare 
använder sig utav bio feedback-system för en viss anledning men att spelaren nämner punkter som 
inte togs med när spelaren berättade om användningen utav självaste systemet. Glasers metod 
samlar in dessa svar och analytikern får dra slutsatserna (Chametzky, 2016). Glasers metod lämplig i 
just denna studie för att enligt Glaser finns det inte någon så kallad a priori-teori, alltså förkunskap 
om just detta specifika kontexter inom undersökningen som genomförs inom svenska 
fotbollsklubbar, analysen kommer alltså att ske ”bottom-up” genom abstrahering av indikatorer och 
koder i intervjumaterialet (Chametzky, 2016).  
 
Kvalitativa metoden kommer att genomföras i just denna studie med intervjuer för datainsamling. 
Intervjuer kommer att ske just för att få bättre bild och svar på självaste forskningsfrågan som 
respondenterna sitter på. Det är alltså bästa lösningen för datainsamling för just denna studie. Det 
kommer att genomföras intervjuer hos två svenska fotbollsklubbar med fem intervjuer hos varje lag 
för att få ett helhetsperspektiv på hur människor som arbetar med Biofeedback-system ser på det 
och för att fånga deras känslor när ämnet tas upp och hur de som inte arbetar med det har för tankar 
kring det. Just därför kommer det att ske intervjuer som är en datainsamling metod i kvalitativa 
metoder. Intervju studie valdes även också för att respondenterna inte riktigt vet vad för frågor det 
kommer att dyka upp och med det får intervjuaren ärligt och icke genomtänkt svar från varje 
respondent som möjligt utan att de hinner tänka genom eller läsa genom om olika punkter innan de 
svarar som i exempelvis en enkät studie.  

4.1 Kvalitativ metod 

I vardagen talas det om att kvalitet är något bra eller värdefullt. När det kommer till kvalitativa 

metoder menas det exempelvis att respondenterna vill beskriva egenskaperna hos något, hur något 

är beskaffat. Kvalitativ metod är systematiserad kunskap om hur man ska gå tillväga när man ska 

gestalta något. Illustrerar utmärkt vad kvalitativ metod går på:  

”När någon upplyst mig om den geografiska utbredningen av F (socialfenomen) eller orsaken till F, 

kan jag fortfarande fråga mig: men vad betyder F?”. 

För att få en tydligare uppfattning och bild av allt. Hur man på ett korrekt sätt kan ta reda på 

fördelningen av egenskap som exempelvis Utbredningen av partisympatisörer eller hur man kan 

fastställa orsaken till något då hypoteser av orsaken kan testas (Larsson, 2011).  

Kvalitativa metoder handlar om att ta fram känslor samt tankar kring ämnet (Patton, 2015). Patton 

(2015) säger att undersökaren är ett instrument som ställer förfrågande frågor som exempelvis 

respondentens bakgrund, erfarenheter, utbildning, kompetens, intern kompetens, förmåga till 

empati etc. Patton beskriver kvalitativa undersökningen som en väldigt personlig undersökning som 

reflekterar över hur datainsamlingen samt tolkningen influerar beroende på vem undersökaren är, 

innebär alltså vad det som händer i undersökarens liv och vad är det undersökaren bryr sig om samt 

hur undersökaren ser på världen och hur studien ska undersökas (Patton, 2015). 
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Patton (2015) nämner sju olika kundskapsgenerande insatser som kan följas från kvalitativ 

undersökningen: 

1. Upplysande mening 

Fokusen här ligger på dokumentera, studier, analysera och tolka människorna konturerar utifrån 

deras erfarenheter. Detta upptäckts genom intervjuer. 

2. Studera hur ting fungerar 

Fokusen här är att undersökaren studerar deltagarnas programerfarenheter, resultat av dessa 

erfarenheter och hur program erfarenheter leder till program resultat. Kan upplysas genom hur 

någon mänsklig händelse utvecklas som den gör/gjort exempelvis hur sociala medier samt politiska 

kampanjer fungerar. 

3. Fånga historier för att förstå människors perspektiv och erfarenheter 

Studien berättar historian om en person, grupp eller en organisation. Fokusen i här ligger på 

fördjupad historia. Berättelsen ska vara såpass välberättad att det finns en tydlig startpunkt, 

händelseutveckling och ett avslut som någon gång nås. 

4. Klarlägg hur systemen fungerar och deras konsekvenser för människors liv 

Kvalitativa undersökningar samlar in systematiska perspektiv på vad som händer inom system och 

vilka konsekvenser det finns för dem inom systemet. För att system är komplexa beroende 

dimensioner som integrerar på ett sätt som påverkar familjesystem, människorna i dessa system, 

kulturella system, politiska system etc. 

5. Förståelse av kontext: Hur och varför det är viktigt 

Vad är det som händer runt människor, grupper, organisationer eller system av olika intresse. 

6. Identifiera oförutsedda konsekvenser 

Att nå sina planerade mål är något som människor strävar efter i denna form av undersökning. Den 

moderna världen är väldigt målinriktad, men det är inte alltid planeringarna går genom. 

7. Upptäcka viktiga mönster och teman över ärenden i ett fall 

Jämförelser innebär att man analyserar både likheter samt skillnader. Det ger lärdomar till att 

fördjupa förståelse av fenomen genom att rita kontraster och ständigt jämföra dem. I fallstudier ges 

det stora upplysningar som sedan kan jämföras och kolla vilka fall som har skillnader samt likheter. 

Eftersom att denna studie kommer att innehålla kvalitativ metoden är det en relevant undersökning 

att kolla på då syftet med studien är att få en djupare bild till varför respondenterna svarar som dem 

gör och vad för tidigare erfarenheter dem har. Genomförandet av detta kommer att ge en god 

respons då relevanta samt logiska resultat kommer att visas.  

Insamlingsmetoden av data som kommer att genomföras är en intervjustudie som kommer att ske. 

Intervjuer sker för att få fram svar på de saker som inte går att observera eller känna av som 

exempelvis känslor, tankar och syftet. Det går samtidigt inte att observera tidigare vanor och det går 

inte att observera anledningen till varför exempelvis ett fotbollslag infört ett IT-system. Syftet med 

intervju är alltså att intervjuaren får tillgång till respondentens perspektiv och syn på saker och få 

tillgång på hur respondenten tycker och tänker på specifika saker (Patton, 2015).  
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När en intervju har genomförts analyseras materialet direkt för att väcka nya tankar och idéer inför 

nästa intervju som forskaren kan använda. Forskaren bör kolla genom materialet som en kontroll 

fram och tillbaka för att som inte glömt något viktigt (SBU, 2014). 

Patton (2015) nämner elva olika former av frågor som kan frågas som bidrar till att man får fram 

informationen som söks. De former av frågor som kommer att användas i denna studie är frågor som 

lockar fram respondentens erfarenhet och vanor, känslor, åsikter samt bakgrund på hur det varit 

tidigare och vad det stora skillnaderna är. Själv klart kommer det att ställas frågor som är ärligt öppna 

frågor som svarat med ja/nej respondentens personliga åsikt speglas in. Dessa intervju frågor hamnar 

under rubrikerna Experience and Behavior Questions, Opinion and Values Questions, Feeling 

Questions, Knowledge Questions och Ask Truly Open-Ended Questions (Patton, 2015). 

Intervjuer genomförs i denna studie för att fånga respondentens känslor, tankar och avsikter. Detta 

är punkter som inte kan fångas upp i exempelvis en enkätstudie eller genom att observera 

organisationen under en längre period. Det går inte heller att observera vad dem har planerat och 

hur de har tänkt att det ska genomföras utan detta är punkter man får ta upp i en intervju. Tanken 

med intervjuer är att se saker från respondentens perspektiv (Patton, 2015). 

Koder i praktiskt perspektiv är en- eller tvåordidéer som kortfattat förklarar vad det är som 

genomförs i en data. Det är just det som tillåter forskaren att gå från rå data till välutvecklad data. 

Det innebär alltså att en kod hur forskaren kontextualiserar data. När kodningen påbörjas är ett 

exempel att man skapar nya eller koder som redan är färdiga med att använda exempel från 

föregående mening vad att beskriva de olika segmenten eller skivorna av rå data, med tiden kommer 

det att fångas upp relevant data (Chametzky, 2016). 

Detta innebär att forskaren noggrant analyserar materialet som samlats in och ger varje specifik 

händelse eller fenomen en kod som klargör innebörden. De koder som har något gemensamt 

grupperas under samma kategori. Själva kodningen innebär att kategorierna relateras till varandra 

endera axialt eller horisontalt utifrån vad för kodningsätt som används. Kategorierna specificeras 

utifrån de termer av de förhållanden som gav upphov till de (SBU, 2014). 

 

Dem två lagen som ska intervjuas i rapporten är BK, Häcken och Utsikten BK, dessa två lag är 

väletablerade i sina respektive serier de spelar i. BK Häcken som spelar i Allsvenskan är det laget med 

mer kapital som ger dem möjligheten att använda sig utav Sport management och biofeedback-

system. De äger Gothia Cup som är världens största ungdoms cup då spelare lag kommer från 82 

olika länder deltog år 2017 (Gothia cup, 2018). Detta hjälper dem med intäkter för att göra det 

möjligt för BK Häcken att använda sig utav de avancerade metoderna som kostar mycket. 

 

Utsiktens BK som spelar i två serier under BK Häcken har dem inte den biofeedback system utan de 

använder sig utav traditionella metoden som inte kostar laget något för verktygen som behövs för att 

utföra biofeedback-system då tränarens uppgift är att genomföra dessa uppgifter som är att 

analysera det hen ser och ge feedback till spelare. 
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4.2 Urval av respondenter 

Respondenterna som valdes ut är alla inblandade inom svensk fotboll som arbetar med respektive 

fotbollsklubbar som sätts i fokus. Eftersom att studien ska analyseras inom svensk herrfotbollen 

måste spelarna som intervjuas vara män utan någon specifik åldersgräns. För dem som intervjuas 

från ledningen hos fotbollsklubbarna spelar inte kön eller ålder någon roll. Klubbarna som intervjuas 

sätts i fokus för att BK Häcken är en av de klubbar som införde GPS-data först inom svensk fotboll och 

Utsikten BK är ett lag i Söderettan som alltid legat i toppen av sin serie och även varit uppe i Super 

ettan en sväng.
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5 Materialpresentation 

I detta kapitel kommer det insamlade materialet från intervjuerna att presenteras från respektive lag 

som intervjuats. De material som kommer presenteras är från fem olika personer i vardera lagen då 

tre av personerna är ledare inom laget med olika roller och två utan respondenterna är spelare. 

Intervjuerna med ledarna tog cirka 15-30 minuter medan spelarnas intervjuer var betydligt kortare 

på 5-10 minuter då dem inte är lika insatta i självaste systemet utan enbart ser det för eget syfte. 

Eftersom att det är två olika lag som intervjuas med olika målsättningar och olika strukturer inom 

laget är det nästintill samma frågor som ställs fast med liten tvist eftersom att ena laget använder sig 

utan biofeedback-system medan det andra laget inte gör det. Eftersom forskningsfrågan är: 

” Vilka möjligheter och utmaningar medför användning av GPS-data i Biofeedback-system för analys 

av fotbollsspelare inom svenska klubbar?”. 

Ställs frågan till Utsikten ”Vilka utmaningar hade GPS-data gett er?” medan frågorna till BK Häcken 

var mer ”Vilka utmaningar ger det er som klubb?”. 

Intervjun genomfördes med anställda inom BK Häcken som tar del av ledarroller inom laget det vill 

säga fysiolog, fystränare och dataanalytiker som arbetar med Biofeedback-system(GPS-data) 

dagligen. Intervju frågorna grundades på frågor som ska få fram svar på hur det ser på systemet de 

använder idag och varför de använder det. Vad är det som gör systemet såpass bra och vilka 

möjligheter och utmaningar ger det laget. Frågorna som ställdes till personerna med ledande roller 

var: 

”Vilka är dina erfarenheter kring GPS-data och analys av data?” 

”Hur arbetar ni?” 

”Hur har teknologiutvecklingen påverkat fotbollen?” 

”Har ni någon strategi för att arbeta med GPS-data? Hur hjälper strategin er att uppnå era mål? På 

kort och långsikt?” 

”vilka utmaningar samt möjligheter öppnas upp med GPS-data?”  

Till spelarna var det följande intervju frågor: 

”vilka är dina erfarenheter kring GPS-data och analys av data?” 

”Hur påverkar det dig som spelare?” 

”Hur utvecklar det dig som spelare?” 

”Vad ger det dig för utmaningar och möjligheter?” 

”Hur har teknologiutvecklingen påverkat fotbollen?” 

Intervjuerna som genomfördes hos Utsikten BK var strukturerade på samma sätt fast frågorna 

omformulerades då de inte använder sig utav GPS-data fick frågorna omformuleras mer till frågor 

som fångar upp tidigare erfarenheter och tankar och åsikter. De ledarna som intervjuades hos 

Utsikten BK var tre stycken med tre olika roller i laget, rollerna var huvudtränare, assisterande 

tränare och målvaktstränare. Eftersom att klubben inte är lika stor som BK Häcken har de inte en 

ledning för fysiolog dessa tre som intervjuas är de med mest erfarenhet. De spelarna jag intervjuade 

är jämnåriga med de som intervjuades hos BK Häcken, detta gjordes för att se hur två från samma 

ålder har för åsikt om något som GPS-data och vad för förväntningar som finns. Frågorna som 

ställdes till de med ledande roller var följande:  

”Vilka är dina erfarenheter kring GPS-data och analys av data?” 

”Hur arbetar ni?” 
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”Hur har teknologiutvecklingen påverkat fotbollen?” 

”Hur hade er strategi sett ut om ni hade GPS-Data? Hur hade det hjälpt er strategi att uppnå era 

mål? På kort och långsikt?” 

”vilka utmaningar samt möjligheter öppnas upp med GPS-data?” 

”kan du ge några exempel på när ni hade kunnat använda GPS-data?” 

Till spelarna var det följande intervju frågor: 

”Vilka är dina erfarenheter kring GPS-data och analys av data?” 

”Hur påverkar det dig som spelare?” 

”Hur utvecklar det dig som spelare?” 

”Vad ger det dig för utmaningar och möjligheter?” 

”Hur har teknologiutvecklingen påverkat fotbollen?” 

5.1 Insamling från intervjuer 

Här kommer den data som samlats in att presenteras som en sammanfattning för att i senare tillfälle 

bryta ner respondenternas citat som förtydligar svar på forskningsfrågan. Det som skrivs ner är inte 

citat från respondenterna utan en helhetsbild på hur de ser på det hela. 

Lista över respondenterna: 

Respondenter Presenteras  

Stefan Rehn L1 

Peter Vougt L2 

Mikael Hedlund L3 

Amar Muhsin S1 

Armin Ibrahimovic S2 

Mario Chevas L4 

Pontus Ekblom L5 

Niklas Möller L6 

Adam Andersson S3 

Godswill Ekpolo S4 
 

5.1.1 BK Häcken ledarroller 

”Vilka är dina erfarenheter kring GPS-data och analys av data?” 

Läst idrottsvetenskap därefter påbörjades studier för master i idrottsvetenskap med inriktning 

matchanalys. Både fysiskt och taktisk praktik hos IFK Göteborg då de jobba med GPS hantering. Läst 

kurser i Göteborgs Universitet inom träning av matchanalys och kandidat inom Sport coaching från 

Göteborgs Universitet. Handledare Dan Franson som arbetat med GPS-data i många år (L4). 

Otroligt mycket data, extremt mycket kring hur de tränar och vilken match de har, varenda spelare 

vet vilken fart de hållit och hur långt de sprungit. Klubben får fram en väldigt detaljerad information 

som exempelvis vändningar, brytningar, inbromsningar, maxfart, riktningsändringar, vändningar i 

luften osv. Analyserar man Möllers roll fast inom klubbar som spelar i Champions League finns det 

kanske tio som analyserar och hos BK Häcken finns det en eller två, Ingen är anställd enbart för data 

analys, fysiologerna har andra uppgifter utöver analys. Därför är det viktigt att BK Häcken bara tar 
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med de viktiga variablerna och det är de klubben börjat koka ner för att få fram vad det viktiga som 

tränaren kan jobba med L5. 

Tidigare var det hjärtfrekvenser och bara för 5-6 år sedan kom de första enheterna med GPS-data då 

de som arbetade med Biofeedback testade det på fåtal spelare och BK Häcken var bland de första i 

Sverige som införde det. BK Häcken får in otroligt stor mängd av data som måste skalas av för det 

fysiologerna ser är mycket mer än vad som presenteras till tränarna, det som rapporteras är avskalat 

och riktat men man får vara otroligt noga med vad det är som tas bort (L6). 

”Hur arbetar ni?” 

Frukost, arbete, möte om träningen som ska genomföras. Går genom skador på spelare osv. Sen är 

det beroende på vilken dag det är, inför matcher analyseras motståndet då små klipp måste sparas 

och presentera för laget innan match. Annars brukar det vara feedback innan träningen till laget. 

Halv tio tränar laget och det är då bitar på motståndarna läggs upp före presentationen och ger 

feedback till individuella spelare som vill ha feedback sina matcher och hur de presenterat (L4).  

Det som nämndes med variabler, koka ner variablerna och ta fram de viktiga som tränarna verkligen 

kan jobba på och se vad som gynnar laget och spelarna mest. Systemet blir mer och mer kontrollerat 

med mönster med tiden och då kan det vara läge för att gå in på mer detaljer. Från tidigare år har 

inte BK Häcken något underlag på kanske tidigare spelare då systemet var såpass nytt medan idag 

kan BK Häcken gå in och kolla på en spelare och jämföra honom med tidigare år för underlaget finns 

(L5). 

Frukost, träning, individuella möten. När laget genomför extra träning har fysiologer och analytiker 

tid för extra analys. Vissa dagar är det inte mycket att göra efter lunch beroende på vad för dag det är 

och när det är matchdag. Mycket jobb hemifrån för det tekniska tar inte tid för när rapporterna och 

tabellerna i Excel är klara är det då arbetet med analys börjar. Analys sker av den förväntade 

belastningen, analyserar individuella spelare så att de fått sin träning och visar det sedan till 

spelarena individuellt (L6).  

”Hur har teknologiutvecklingen påverkat fotbollen?” 

”Chevas (2019) hävdar att han läst mycket inom det så suttit mig in i hur det har påverkat och hur det 

har utvecklat videoanalys och fysiska delen, (bevakning av fysisk belastning). Både träning och match 

kraven har förändrats senaste 10-15 åren. Fysiska delen (GPS-data) var muntlig dialog innan. Sen så 

har det utvecklats från 1.pulsmätare 2. GPS (lite mer precis) 3. Satelliter GNSS som bidrar till ännu 

mer precision.” Fotbollen har blivit mycket mer avancerad än innan. Studier visar att repetitiva 

löpningar har ökat senaste 10-15 åren, men volymen har inte ökat. Volym av distans är det samma 

dock har riktningsförändringar och far ökat. Utan kontroll på spelarna hade man haft mer 

överbelastningsskador. Både GPS och video är ett verktyg i grund och botten till att se spelaren hälsa. 

Oavsett GPS eller enkäter är spelarens hälsa viktig oavsett all data (L4). 

Tror att det kommer komma fler o fler aktörer, BK Häcken använder sig utav ett som heter Catapult 

men det finns säkert tiotal som fungerar på samma sätt. Det finns flera allsvenska lag som använder 

system som är likt detta, för kanske 4-5 år sedan kanske inte alla hade dessa system. Det finns 

enklare system men då får man inte lika mycket data och inte lika säkert på att tekniken kommer att 

gå framåt. Det som ligger i linan med detta är att få fram fysiologiska siffror med videoklipp. Kan 

exempelvis få fram matchrapport vad specifik spelare sprungit som snabbast, men som systemet är 
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just nu är det like bökigt på när spelaren gjort det. Men då får man kolla på spelarens position, 

spelaren kanske är mittback och det är då du fick ta en maxlöpning hem för det var en omställning, 

systemet är inte där idag men väldigt nära (L5). 

Det har underlättat mycket analys inom fotboll med både bilder och position teknologi som är GPS-

data då. Förminskning av skador och även skickliga tränare som har känsla på belastning får hjälp av 

systemet och återhämtning förväntningarna finns lite mer på svart och vitt. Sen ska de inte bara utgå 

från systemet i sig när det kommer till återhämtning och överbelastning, det är viktigt att 

kommunicera med spelarna själva för en individ i själv har ett eget system som är kroppen (L6).  

 

”Har ni någon strategi för att arbeta med GPS-data? Hur hjälper strategin er att uppnå era mål? På 

kort och långsikt?” 

”L4 börjar med att berätta om att system var där innan han anlände till klubben.” Alla parametrar 

som kan analyseras och införas in från GPS bidrar till beslutsstöd till att hjälpa tränaren med sista 

ordet. Målet som är satt är mest hos spelarena då det finns något i systemet som kallas för LOAD 

som fungerar som ett poängsystem i självaste systemet då spelarna ska nå kanske 500 LOAD varje 

vecka och det är något BK Häcken kan se i efter varje träningspass hur mycket LOAD de får ihop efter 

varje träningspass. Eftersom att träningarna varierar beroende på när det är matchdag oavsett har 

laget alltid ett LOAD pass mitten av veckan mellan två matcher då spelarna får springa mer än vanligt 

för att få upp sin LOAD till målet (L4). 

Tillsammans med tränaren sätter ledningen upp mål för varje spelare då de måste fylla upp vissa 

punkter under veckan som exempelvis LOAD som fungerar som ett poängsystem och även antalet 

meter en spelare springer, klubben har som tumregel att varje spelare måste springa dubbla sin 

löpdistans de hade under senaste matchen. Analyserar man det data man fått in på Mervan Celik 

sprang han 12 000 meter mot GAIS, alltså måste han springa 24 000 meter under veckan för att fylla 

upp målet (L5). 

Strategi gentemot tränar staben och där tänker klubben på förväntad belastning och vad träningen 

ska innehålla och periodiseringen i veckan. Den strategi är hur tränaren lägger upp en träning för 

laget och individuell för spelare som bör träna på något specifikt inför en match eller för att kunna 

träna med laget igen efter en skada. Det går numera att isolera träningar för att komma närmare 

matchtempo. Sen har BK Häcken player LOAD som spelarna som måste uppfylla varje vecka och det 

är spelarnas mål varje vecka (L6). 

”vilka utmaningar samt möjligheter öppnas upp med GPS-data?” 

En stor utmaning är att inte gå rakt blind på dom värdena som GPS-enheterna visar. Utan att sätta 

den data i kontext, både tränings- och match mässigt men också gentemot individen. Exakt alla 

spelare är olika och det betyder att vissa tål mer än andra oavsett om data säger att en specifik 

spelare är överbelastad är det viktigt att kommunicera med själva spelaren för att få deras egen 

feedback. Möjligheterna som öppnas upp är mer objektiv bevakning av spelarnas fysiska belastning, 

samt hur träningen ställer sig till spelarnas krav. Frågan BK Häcken ställer sig själva är ”Förbereder vi 

våra spelare så att dom är redo för deras fysiska krav på matcher?”. Det möjliggör även feedback på 

träningar som tränaren tror/tänker är en lätt/tuff träning när det i verkligheten är helt annorlunda 

träning än vad tränaren trodde (L4). 

 



16 
 

 

Möjligheten till att se spelarnas fysiska hälsa och kolla vad det är spelaren behöver jobba på 

tillsammans med varje individuell så att de inte överbelastas och att spelaren inte får någon skada på 

grund av just överbelastning. Utmaningarna är att få spelarna att nå de kortsiktiga målen då vi inte 

har långsiktiga mål för varje spelare utan att varje vecka sätts nya mål som är LOAD och den varierar 

för varje vecka (L5). 

Olika parametrar som är spännande, BK Häcken jobbar mycket med höghastighet löpningar och som 

de flesta är överens om dras fotbollen ditåt och större andel av löpningar är i höghastighet. Övningar 

hjälper till med att spelaren klarar av fler löpningar i höghastighet men systemet hjälper till genom 

att visa hur det har gått framåt för varje individuell spelare och det gör det lättare för analytikerna att 

hålla på utvecklingen. Utan siffror går man på känslor och det är även större risk för överbelastning 

då. Det ger en alltid mer underlag när man kan kolla tillbaka de senaste 30 dagarna om hur en 

spelare presterat i LOAD eller liknande (L6). 

5.1.2 Utsikten BK ledarroller 

”Vilka är dina erfarenheter kring GPS-data och analys av data?” 

”L1 säger att som tränare finns det erfarenheter från IFK Göteborg, den tiden använde vi mer heat 

mat då man såg vart spelaren befann sig på plan under en längre period.” Det ger klubben en tydlig 

siffra på hur långt spelaren har sprungit det vill säga löpdistans. Det är cirka tio år gammal erfarenhet 

teknologin har utvecklats mycket sen dess och nya teknologier har tagit över (L1). 

Väldigt många använder det, det verkar vara ett positivt system att använda sig utav utifrån hur man 

kan se hur spelare rör sig på både gott och ont. Med hjälp av systemet kan man kolla om någon 

spelare springer för mycket eller för lite och allt det får man på svart och vitt. Allt möjligt som rörelse, 

ytor syns och om spelaren tar fel löpningar(L2). 

Inga tidigare erfarenheter kring GPS-data. Analys av data finns det system som Utsikten BK tittar på 

(L3). 

 

”Hur arbetar ni?” 

Dagsläget arbetar inte Utsikten BK med någon form av dataanalys men det är något som kommer 

komma med tiden. Dock är den ekonomiska biten fortfarande ett problem och kommer alltid att vara 

det om man spelar i ettan, i Superettan får fotbollsklubbarna mer sponsring och mer att jobba med. 

TrimBite är ett system Utsikten BK börjat kolla på för att få en översyn på hur spelarna mår mer 

fysiskt och psykiskt. Det är ett system som spelarna fyller i en enkät när de vaknar, hur de sovit och 

liknande. Idag arbetar klubben via dialoger med spelarna för att se hur de mår men vill absolut att 

Utsikten BK får möjligheten att jobba med mer detaljerad information i framtiden (L1). 

Mer att titta och analysera som traditionella metoden då man analyserar med ögat. Försöker att göra 

förändringar för att det ska bli proffsigare och för att få bättre hälsokoll på spelare både fysiskt och 

psykisk hälsa med hjälp av TrimBite (L2). 

(L3) uppger att Utsikten BK jobbat med videoanalys av egna matcher enbart. 

 

”Hur har teknologiutvecklingen påverkat fotbollen?” 

Mer av allting, statistik och ännu mer att kolla på. (L1) ger exempel på hur man kommer till 
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målchanser som systemet visar men att ögonen inte ser det som exempelvis hörnor från 

högerkanten är våra farligaste målchanser men ögonen ser inte det, utan då är det systemet som ser 

det. Statistik säger annat medan ögonen säger annat. 

Spelarna blir bättre på att ta hand om kroppen, tidigare var det att ta en spruta eller att bita ihop 

medan idag är det bättre koll på fysiska hälsan. Hjälper väldigt mycket med återhämtning då spelarna 

och tränarna får tydliga mönster på hur länge en spelare behöver vila då det varierar från spelare till 

spelare. Teknologiutvecklingen som påverkar fotbollen är inte bara utvecklingen inom fotboll utan 

sociala medier också då spelarna idag måste ha ett starkare psyke än innan då det är lätt att nå ut till 

en spelare via nätet (L2). 

Mer och mer medvetna om vad som händer ute på plan, appar som mäter allting, system som 

spelarna själva kan mata in för att visa hur de mår. Ledarstaben blir större då det blir mer och mer 

data i olika klubbar, intresset för själva fotboll kanske inte finns utan de är väldigt duktiga på att 

analysera data och jobba med data. Nya tränarna får bli bättre genom att blanda in sin egna 

fingertopp känsla för att datorn inte ska  välja allt (L3). 

 

”Hur hade er strategi sett ut om ni hade GPS-Data? Hur hade det hjälpt er strategi att uppnå era 

mål? På kort och långsikt?” 

Bättre koll på fysiken hos spelarna och få en bättre insyn på hur träningen egentligen var tuff eller 

om den var för lätt för spelarna, en tydligare bild målas upp om detta var en träning som är tillräcklig 

bra och intensiv inför en match eller om det ska kortas ner eller köra på ännu längre tid. Att kunna 

jämföra med tidigare träningspass som varit under veckan och även träningspassen som varit innan 

match. Även få en bättre koll på sina spelare och vad är det man vill få ut från sina spelare. Överlag är 

målet att få en fysisk koll på sina spelare (L1). 

Kortsiktiga mål är att se till hur laget ligger till i positioner, dels försvar och anfallsspelet. Intressant 

att se hur laget springer på en match och vilka roller som springer hur för att kunna rätta till det i 

framtiden med hjälp av systemet. För att kunna se hur laget ligger till för att därifrån vidare utveckla 

spelidén, det är alltid bra om spelare väljer att bryta mönster. Långsiktiga målet är att bygga upp ett 

system som är väl etablerad som underlättar till att hitta spelare som matchar systemet laget spelar 

med (L2). 

Kortsiktiga målet är att kunna hålla sina spelare friska genom att inte överbelasta. Långsiktiga är mer 

akademi tänket då man kan fokusera på spelare från egen akademi som blir tillräckligt bra för att 

sedan lyfta upp de till A-truppen för att laget ska spara pengar (L3). 

 

”vilka utmaningar samt möjligheter öppnas upp med GPS-data?” 

Feedbacken tränarna får kan användas på många olika sätt som exempelvis att man ligger rätt där 

man vill komma med hjälp av träningspassen. Veta vilka träningspass måste vara lugnare medan 

andra träningspass måste komma upp i tempo och intensitet. Det underlättar för tränaren att se sina 

spelares fysiska hälsa, att pulsen ligger bra och att kroppen är pigg. Rätt träningsvecka inför match 

och inte pusha på spelarna för mycket då man har ett system som underlag. ”(L1) uppger att ett 

exempel är att en spelare från AIK drog på sig en skada i baksidan lår och med hjälp av systemet såg 

de att just denna spelare som drog på sig skadan har aldrig tidigare tagit såpass många maxlöpningar 

som han gjorde just den matchen han skadade sig, med hjälp av detta visste de exakt vad spelaren 
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skulle göra för att bli frisk och med hjälp av systemet och dess information kom spelaren tillbaka från 

skada mycket snabbare än förväntat” (L1). 

Möjligheterna är att tränarstaben får bättre koll på hur laget fungerar. Utmaningen är något negativt 

då det kreativa från en spelare kan försvinna om man bestämmer för mycket om hur laget ska spela 

och hur rörelsemönstren ska se ut under match. Spelarna får inte känna sig som ett program som är 

tillsagda utan spelarna ska vara fria och kreativa ute på plan men de ska alltid finnas en grund ide 

(L2).  

Möjliggör effektivare träning, ekonomisk utveckling, sen är det inte vem som helst som kan arbeta 

med dessa system utan man får ta in personal och därifrån bestämma sig vad är det man gör med all 

information (L3). 

 

”kan du ge några exempel på när ni hade kunnat använda GPS-data?” 

Träning, matcher, rehab. Lägger rätt träning utifrån hur långt ifrån match vi är (L1). 

Träning och match (L2). 

 

Träning samt match (L3). 

5.1.3 BK Häcken spelare 

”vilka är dina erfarenheter kring GPS-data och analys av data?” 

Använd det i tre säsonger, detta är då spelarens tredje år. Efter varje träningspass och match får 

spelarna statistik och analys om hur varje individuell spelare presterat i siffror S3”. 

Väldigt bra för att utvecklas som spelare och som spelare veta vad varje spelares gränser, veta när 

det är spelaren ska ta i lite extra i löpningarna och när det är tillfälle för att ta det lugnare S4. 

 

”Hur påverkar det dig som spelare?” 

På matcher händer det att spelarna tar några extra meter. Det är även kul att se statistik på hur varje 

spelare ligger till med spelare från andra ligor och de större ligorna för att veta hur alla spelare ligger 

till jämfört med spelare i andra ligor S3. 

S4 uppger att när man ser på statistiken känner man att man måste bidra med mer och springa mer i 

nästa match för att uppfylla vissa mål hos sig själv. 

 

”Hur utvecklar det dig som spelare?” 

S3 hävdar att det är mestadels långsiktig utveckling, träna var dagligen på det man vill träna på 

utifrån vad data visar. 

Veta vad varje spelare måste träna på och vad varje spelare måste lägga sitt fokus på samtidigt som 

när varje spelare måste vila för att inte dra på sig någon onödig skada på grund av överbelastning 

(S4). 

 

”Vad ger det dig för utmaningar och möjligheter?” 

Fysiska möjlighet som inblick i vilken nivå man måste ta sig upp till för att jämföras med de andra 

ligorna (S3). 
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Det låter andra spelare att se lagets kapacitet och vad laget går för och vad laget kan uppnå för mål i 

siffror jämfört med andra lag och veta vart BK Häcken står. Utmaningarna är att förbättra varje 

individuell fotbollsspelare med hjälp av sifforna (S4).  

 

”Hur har teknologiutvecklingen påverkat fotbollen?” 

Får spelare att pushas, sätta högre ribba på exakta mängden träning spelaren behöver (S3). 

Spelare vill bli bättre i allt och allt de gör. De sätter ribban högre upp för laget och nå totala poängen i 

mängd per säsong (S4). 

5.1.4 Utsikten BK spelare 

”Vilka är dina erfarenheter kring GPS-data och analys av data?” 

”Ibrahimovic (2019) uppger att han Inte har den rikaste erfarenheten när det kommer till GPS-data 

men av det som lästs är det ett jätte bra system som hjälper spelarnas utveckling. Det mäter 

löpdistansen på fotbollsplan och med hjälp av de siffrorna kan man se om kroppen är på väg att bli 

utsliten eller om kroppen behöver att ta i lite mer för att komma i matchtempo.” 

”(S1) nämner att han Inte alls mycket erfarenheter kring GPS-data men som det är förstått så är det 

något som används som redskap för att utveckla spelare samt klubben.” 

 

”Hur påverkar det dig som spelare?” 

Det hjälper spelarna att kontrollera pulsnivån så att varje spelare vet hur de ligger och ser till att 

spelaren håller rätt tempo på träningen (S2). 

(S1) hävdar att ”utvecklingen hade sett väldigt bra ut och att det hade hjälp en att ta nästa kliv i 

karriären med hjälp av att allt står framför dig på svart på vitt.” Rörelsemönstret är något som 

analyseras och hur mycket spring det finns i benen med vilken hastighet med mera som är ett 

underlag för både tränare samt spelaren själv för att veta hur laget och varje individuell spelare ligger 

till. ”Det kan även utveckla en spelare såpass att bristerna blir till styrkor hävdar (S1)” (S1). 

 

”Hur utvecklar det dig som spelare?” 

Det utvecklar en spelare genom att man alltid kan vara fysisk förberedd inför en träning eller match 

då man vet exakt hur tempot var träningen innan eller matchen innan att spelaren kan hålla antingen 

samma tempo eller lugnare tempo om det är inför en match och de siffrorna hjälper mer än spelaren 

tror och tänker på (S2). 

Utvecklingen hade sett ut på det viset att den fysiska biten hade förbättrats då individen kan se vad 

som bör förbättras och sättas i fokus (S1). 

 

”Vad ger det dig för utmaningar och möjligheter?” 

Utmaningarna som kommer med genom att använda system är att det är lättare att sätta ett mål då 

man lättare kan se om man uppnår målet eller inte. Exempelvis kan spelarna ha individuella mål för 

varje match, idag måste det springas 10 kilometer och det kan spelaren enkelt se efter matchen med 
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hjälp av systemet om det har uppnåtts. På så sätt utvecklas spelarna och det är det som är 

möjligheten med systemet, att spelare utvecklas (S2). 

Varje träningspass blir som en utmaning då spelarna alltid har något att jämföra med, träning såsom 

match. På grund av detta hävdar ”(S1) finns ingen luta tillbaka och låta kollegan göra jobbet utan i 

slutet av dagen blir det att springa och kämpa”. Det blir mer ansvarsfullt hos varje spelare då 

tränaren enkelt kan peka ut någon. Möjligheterna är att det hjälper en spelare att utvecklas (S1). 

 

”Hur har teknologiutvecklingen påverkat fotbollen?” 

Det är något som påverkats mycket det senaste åren. Spelare samt tränare har fått ett redskap som 

underlättar jobbet lite med hjälp av GPS-data och likaså domarna som väljer att använda sig utav 

VAR-teknologin (S2). 

Teknologin har utvecklat fotbollen på ett positivt sätt där spelare har fler möjligheter till att nå 

toppen och sin dröm med hjälp av GPS-data och andra redskap som utvecklar spelare. Tidigare fanns 

inte detta och då var det inte lika enkelt att exempelvis se om man sovit för lite, ätit dåligt och vad är 

det som är bra att äta dagen innan match. Detta är olika faktorer som leder till att man mår bättre 

fysiskt och med hjälp av det kan man prestera bättre (S1). 

5.2 Egen insamlat data 

GPS-data mäter: 
Acceleration som leder till MAX 
hastighet 
Antal acceleration 
Vändningar 
Vändningar i luften 
Inbromsningar 
Löpdistans 
Högsta hastighet 
 

Dessas värden är det GPS-data mäter som analytikerna sedan analyserar och ger feedback till 

spelarna. Detta är alltså grunden till all data som analytikerna skär av och tar fram det relevanta data 

som kan bidra till spelarnas utveckling. 
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6 Analys 

Olika roller samt tankar kring GPS-data kommer att analyseras i detta kapitel då intervjuerna samt 

materialet har presenterats som kommer att användas under analysdelen. Förtydning kring varför 

analysen genomgått på sådan sätt kommer att presenteras.  

Respondenternas olika titlar har påverkat resultatet då huvudtränare och assisterande inte har 

intervjuats i båda klubbarna. Detta påverkas på så sätt att dem ser detta systemet som en möjlighet 

för att förbättra spelarnas fysiska tillstånd men samtidigt vet dem inte riktigt hur eftersom att 

Utsikten BK inte har någon som arbetar med justa analys och spelarens fysiska tillstånd på samma 

sätt som BK Häcken, respondenterna med fysiologiska roller inom BK Häcken såg det mer som en 

utmaning och djupare in i bilden på hur det förbättrar en spelares fysiska tillstånd. Detta är något 

som får visas hänsyn till under analysen av respondenternas svar och sammankopplingar. 

6.1 Ledarroller 

Första frågan var ”Vilka är dina erfarenheter kring GPS-data och analys av data?” hos båda 

klubbarna varierade det lite då BK Häcken idag arbetar med detta då Utsikten BK inte gör det. Båda 

klubbarna nämnde att man får en bättre koll på sina spelare utifrån hur mycket de springer och hur 

rörelsemönstret ser ut på fotbollsplan. Analysera man svaret från (L6) nämns det mycket mer 

detaljerad information om vad för data som tas fram jämte mot svaret från exempelvis från L2 som 

enbart nämner: 

”Man får en förtydligande bild på sina spelare för att kunna analysera om de springer för lite eller för 

mycket.”   

Det (L6) nämner är princip samma sak men mer djupgående då vad för form av data det är som visas 

som därefter ska analyseras: 

”Den information/data som vi får fram med hjälp av våra skalbaggar(GPS-data) tar fram all möjlig 

data i en väldigt detaljerad nivå som exempelvis vändningar, brytningar, inbromsningar, maxfart, 

riktningsändringar, vändningar i luften osv” (L6). 

(L5) som har mest erfarenhet kring detta som ledare nämner: 

”för 5-6 år sedan införde man GPS-data och analys av det data, innan det var det hjärtfrekvenser.” 

(L2) är tidigare fotbollsproffs som har erfarenheter kring hjärtfrekvenser och pulsklockor eftersom att 

under hans proffskarriär användes pulsklockor, L2 nämner att: 

”GPS-data är ett system som gynnar både spelare och ledarna med uppgifterna varje individuell har 

såsom beslutsfattande för en ledare som mig eller överbelastning och vad för form av träning 

spelaren behöver för att komma i matchform.” 

Analyseras detta och slutsats dras så visas ett tydligt mönster på att huvudfokusen ligger på att få en 

överblick på sina spelare från ledarrollen som på så sätt underlättar för beslutsfattande inför träning 

hos varje individuell spelare och upplägg av träning. Sedan finns det alltid undantag som nämns vid 

frågan: 

”Hur har teknologiutvecklingen påverkat fotbollen?” utav (L6) då han nämner att: 

”Man kan inte alltid utgå från systemet som 100 % underlägg utan man får som tränare ha känslan 

av att känna av situationer och idag är tränarna så mycket bättre med det så att känslan finns och 

ska finnas för att en spelare inte ska bli överbelastad även om systemet säger annat.” 
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Detta är även något som nämns från Utsikten BK som inte använder sig utav GPS-data eller någon 

form av teknologiutveckling för att kunna analysera sina spelare med data utöver videoanalyser. (L3) 

nämner i intervjun:  

”Den nya generationen av tränare får bli bättre med genom att blanda in sina egna fingertopp 

känslor så att datorn inte väljer allt.” 

Helheten av hur teknologi har utvecklat fotbollen som sport nämner (L4) i en intervju att fotbollen 

har blivit mer avancerad än vad den har varit med hjälp av just teknologin som visar såpass mycket 

exakt data som är avgörande, L4 själv nämner: 

”Teknologin har bara gått framåt från att man började med pulsmätare till att man använder GPS-

data som är mer precis data på vart spelare befinner sig och vad för nivå på maxlöpning och distans 

spelaren har till att man idag kan använda sig utav satelliter GNSS som är en mycket mer precision 

detaljerad data på rörelse.” 

Detta betyder alltså att teknologiutvecklingen ger en exakt data på hur mycket en spelare har 

ansträngt kroppen och med hjälp av just det data kan man hindra överbelastningsskador. Precis som 

L2 säger som är f.d. fotbollsproffs och nuvarande assisterande tränare i Utsikten BK, L2 nämner att: 

”spelarna idag bir mycket bättre på att ta hand om kroppen, tidigare var det en spruta eller att bita 

ihop medan idag är det bättre koll på den fysiska hälsan som är prioritet hos varje fotbollsklubb, 

oavsett system eller inte. Men absolut så hjälper systemet till så otroligt mycket.” 

För att förhindra skador så nämns det tidigare att Boris (2002) hävdar att med hjälp av bio feedback-

system så blir kroppens signaler synliga som exempelvis hjärtfrekvensvariation samt 

fingertemperatur i syfte med att undervisa hur man hanterar individernas fysiologiska svar. Detta 

menas därpå att förbyggande för eventuella skador minskas då kroppen är så pass kontrollerad utav 

dessa verktyg som kommer att användas. 

Det data som samlas in är inte bara för att förebygga skador eller se till att spelare inte blir 

överbelastade utan även den taktiska biten menar (L1). Han påstår att det systemet visar är 

detaljerade punkter som ögonen inte alltid ser men punkter som systemet visar genom siffror och 

diagram. L1 säger: 

”Absolut är teknologiutvecklingen något som tagit fotbollen framåt och även något som gjort sporten 

mer avancerad i den taktiska biten när det kommer till beslut om hur en hörna ska tas för att komma 

till målchanser exempelvis, det kan vara att ögonen inte ser att hörnorna från högerkanten ska vara 

inåtskruvande för att det är då vi skapar flest lägen, ögonen kanske säger ut åtskruvade men det är 

även då vi som tränare får agera och se vad det är vi har för material att jobba med och när funkar 

just dessa varianter som systemet säger.” 

Vid svar på frågan ”Har ni någon strategi för att arbeta med GPS-data? Hur hjälper strategin er att 

uppnå era mål? På kort och långsikt?” slutsatser kan tas, svaren är mer relevanta och mer 

sammankopplade utan att respondenterna själva nämner att den taktiska biten är såpass inkluderad i 

användning av GPS-data då alla tre respondenter i BK Häcken nämner att det är målsättande för 

spelare och hjälper till att förhindra överbelastning. Det är mer fokus på player LOAD hos BK Häcken 

som är spelarnas ”träningspoäng” under veckan där varje spelare har individuella mål som sätts upp 

tillsammans med huvudtränaren. Detta nämner (L5) i en intervju då han säger: 

”Vi tänker väldigt mycket på att förhindra skador som exempelvis belastningsskador för det får bara 

inte hända när man använder sig utav ett system som tydligt visar hur spelarens kropp mår och det är 
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ett kortsiktigt mål med att träningarna ska innehålla periodisering då träningen läggs upp på så sätt 

att laget har en form av träning och att spelarna individuellt har sin egen träning vid sidan om inför 

en match eller för att komma in i matchform.” 

L6 visade upp hur spelarnas mål sätts upp för veckan med hjälp av GPS-data, målsättningen som L6 

nämner har inte samma mål som L5 nämner utan Ekblom menade på att en spelare som just behöver 

fler max löpningar i kroppen ska göra det eller liknande. L6 syftar på en tumregler de har inom 

klubben, han säger i intervjun: 

”Utöver LOAD som varje spelare ska uppfylla så finns det andra mål som måste fyllas upp med hjälp 

av GPS-data och det är hur mycket sprang varje unik spelare senaste matchen, kollar man exempelvis 

på Mervan Celik som spelade på en kant nu senast mot GAIS så sprang han 12 000 meter, detta 

betyder alltså att just Mervan Celik måste springa 24 000 meter nästkommande vecka för att fylla 

upp målet.” 

Det L6 nämner i intervjun sammankopplas till något som assisterande tränaren i Utsikten BK nämner 

och det är fysiska kollen på varje spelare och deras fysiska hälsa.  

L2 säger att: 

”Med GPS-system så har man betydligt bättre koll på sina spelares fysiska hälsa som är väldigt viktigt 

och med hjälp av det får man en bättre insyn på hur dagens träning ska och bör se ut för just laget 

och specifika spelare för att en skada inte ska ske eller liknande.” 

Efter den responsen kan man kolla djupare in på svaren på frågan ”vilka utmaningar samt 

möjligheter öppnas upp med GPS-data?” för att se hur mål kan kopplas ihop med utmaningar samt 

möjligheter. Det respondenterna svarade på just frågan angående utmaningar samt möjligheter finns 

det även möjligheter i andra svar de gett på andra frågor. Analyserar vi på några utav 

respondenternas svar på vad de anser vara utmaning eller en möjlighet först kan tas de onämnda 

angående utmaning samt möjlighet upp efteråt. Tar man en inblick på vad L4 säger angående detta 

nämner L4 att: 

”Största utmaningen är att inte gå rakt in i värdena som visas utav GPS-data utan att man som 

analytiker får sätta den data i kontext i både tränings- och match mappar som förtydligar den data. 

Det är absolut skillnad mellan varje individuell spelare också och det är också en form utav utmaning 

på hur man hanterar varje spelare, någon spelare kanske sovit dåligt eller haft personliga problem 

hemma med sin fru eller vad som helst, allt speglas in i hur en spelare mår och det visar inte GPS-

data.” 

Jämför man L4 insyn på vad som är en utmaning med att använda sig utav GPS-data med exempelvis 

Möller som är en respondent är det väldigt likt då även L6 nämner hälsa fast som en möjlighet att 

man har bättre koll på spelarens fysiska hälsa. Skillnaderna mellan respondenternas svar är att L4 

fokuserar mer på den psykiska hälsan medan L6 fokuserar på den fysiska hälsan inför en träning eller 

match, L6 säger i intervjun: 

”Möjliggör att man ser spelarnas fysiska hälsa och bättre koll på vad de egentligen behöver att jobba 

på med varje individuell spelare för att förhindra en överbelastning.” 

Vänder man sig till Utsikten BK insyn på vad för utmaningar som kan finnas med GPS-data fick de 

samma fråga och L2 nämner att utmaningen är något negativt då det kan påverka spelarnas 

kreativitet för analyserar man på Vougt tidigare svar på frågan ”Vilka är dina erfarenheter kring GPS-

data och analys av data?” nämnde Vougt att man får en förtydligande bild på sina spelare för att 
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kunna analysera om de springer för mycket eller för lite. Det Vougt svarade på frågan angående 

utmaning hänger ihop lite med hans svar då det påverkar en spelares spelstil till en viss grad. L2 sa på 

frågan angående utmaning och möjlighet: 

”Utmaning är något negativt som kan påverka det kreativa från en fotbollsspelare om man som 

ledare med hjälp av ett system väljer att bestämma förmycket och gå på det systemet visar utan att 

ha en egen känsla som tränare. Tränarna är absolut till för den taktiska biten men ska man in i 

bestämma för mycket hur rörelsemönster och liknande ska se ut blir det en utmaning som leder till 

något negativt. Det som är möjligheten med GPS-data är att man får bättre koll på hur laget fungerar 

och det är något positivt. ” 

Huvudtränaren ser på utmaningar och möjligheter genom att nämna L1: 

”Med hjälp av det data som samlas in kan man göra så mycket som exempelvis att nå specifika mål 

med träningspasset, veta vilken form av träning som ska genomföras så som lugn träning eller 

träning med tempo så att det blir intensivare för att få upp killarnas tempo i kroppen inför en match. 

Det underlättar även för oss tränare att se hur spelarnas fysiska hälsa ligger till. Det möjliggör även 

att man kan ha rätt träningsvecka utan att pusha spelarna till överbelastning eller likande.” 

Svaret som L1 ger kopplas återigen den fysiska hälsan och det verkar vara något som alla tränare 

värdesätter och med hjälp av systemet verkar det att man får den kollen man vill ha utöver den 

muntliga relationen mellan spelare och tränare. Vänder man sig till punkten möjligheter ser 

respondenterna det på någorlunda samma perspektiv när det kommer till träning. L3 säger i sin 

intervju fråga angående kortsiktiga och långsiktiga mål: 

”Det möjliggör absolut att man får effektivare träning och ett önskat tempo på träningen och en 

ekonomisk utveckling i långsikt när man lyfter fram spelare från akademin.” 

 

Citatet från L3 på frågan ”Hur hade er strategi sett ut om ni hade GPS-Data? Hur hade det hjälpt er 

strategi att uppnå era mål? På kort och långsikt?” sa Hedlund att långsiktiga målet hade varit att 

utveckla akademi spelare med hjälp av systemet att bli tillräckligt bra för att kunna lyfta upp de till A-

laget och på så sätt spara pengar genom det. L3 säger i frågan angående möjligheter och utmaningar 

följande: 

”GPS-data möjliggör effektivare träning absolut men även ekonomisk utveckling, utveckling på gott 

och ont beroende på hur man kollar på det. Det goda är att systemet kan man använda flera år bara 

någon har kunskapen till att kunna underhålla systemet för att även kunna lyfta fram spelare från 

akademin då man ”tjänar” in pengar på systemet och det negativa med det är att underhållningen 

kostar mycket då det behövs ny personal och den personalen kanske inte kan fotboll utan bara siffror 

så det blir mycket ja och nej i det hela”. 

Både Utsikten BK och BK Häcken nämner de väldigt likvärdiga saker när det kommer till hälsokoll, 

träning och hur systemet kan användas. Absolut märker man att Utsikten BK mer tänker på taktiska 

delen, hur de ska spela och vem som ska spela vart medan BK Häcken tänkte mer på spelarens fysiska 

status av vad de visade upp. BK Häcken satte upp mål för varje individuell spelare för varje unik vecka 

beroende på hur föregående vecka eller match sett ut för spelaren.  

Utsikten BK Häcken var i samma spår på hur BK Häcken använder systemet men eftersom att de inte 

har några erfarenheter kan de inte riktigt säga hur de skulle använda systemet men utifrån deras svar 

på frågorna verkade det som att användningen av systemet skulle användas på ett snarlikt sätt som 
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BK Häcken använder sig utav idag då varje spelare får sin maximala utveckling både i akademi nivå 

och senior nivå. 

Lag som använder bio feedback-system överlag har bättre återhämtning och fysisk statuskoll på sina 

spelare. Enligt Wilson, Moss & Paper (2006) så nämner de att i världsmästerskapet i Italien  använde 

laget det för att få rätt avkoppling mellan matcherna och kunna analysera tidigare matcher vid 

felbelslut och liknande för att förbättra de delarna av matcherna. 

6.2 Spelarna 

Spelarnas perspektiv är väldigt lika då spelare rent generellt i högre divisioner är väldigt 

tävlingsinriktade och målmedvetna om vad det är de vill uppnå med just fotbollen. I detta fall var det 

fyra spelare som vill nå toppen genom att ge allt inom fotbollen. Börjar man att kolla på första frågan 

som var ”Vilka är dina erfarenheter kring GPS-data och analys av data?”, var det väldigt olika svar 

beroende på vilken klubb de spelade i. BK Häcken som använder sig utav GPS-data gör att spelarena 

där har bättre koll och mer erfarenhet kring just GPS-data än vad spelarna i Utsikten BK har. ”S4 

hävdar att ”det utvecklar mig som fotbollsspelare och då jag får veta mina egna gränser samtidigt 

som systemet säger till mig när jag kan ta i mer under träningen och när jag bör ta det lite lugnare för 

att inte överbelasta kroppen.” 

Även S3 uppger att han använt systemet i tre år och kan med hjälp av systemet se statistik på hur 

han har presterat. 

Spelarna från Utsikten BK och jämför deras svar med spelarena från BK Häcken är det väldigt lika svar 

bortsätt från att Utsikten BK spelarna inte har den erfarenheten som BK Häcken spelarna har. Svaren 

är lika på så sätt att båda är medvetna om att det hjälper en spelares utveckling. Samma gäller frågan 

”Hur påverkar det dig som spelare?”, återigen är det hur spelaren tror det kommer att påverka 

honom om man exempelvis tar en titt på respondent från Utsikten BK, S1 säger ”Jag har inte alls 

mycket erfarenhet kring GPS-data som jag nämnde tidigare, men som jag har förstått det hela kring 

GPS-data så är det ett redskap för att kunna utveckla spelare.”  

Intervjun med Rosenberg som Ekwall (2019) genomförde så nämner Rosenberg att möjligheterna till 

att fortsätta spela under längre period finns nu med hjälp av GPS-data. Rosenberg hävdar även att 

spelarna vet när de når sin max gräns för att kunna överbelasta kroppen som i sin tur kan framkalla 

skador under försäsongen.  

Jämför man sedan svaret med en spelare som har tidigare erfarenheter kring GPS-data från BK 

Häcken då nämner exempelvis S3 ”Det är kul att kunna se hur man ligger till med spelare från andra 

ligor och de större ligorna för att veta vart man själv står och veta vad det är man ligger efter i för att 

kunna jobba upp de punkterna.”  

S4 uppger även att när man ser statistiken så känner man att man måste springa mer och bidra mer 

till laget. 

Något som de spelarna som intervjuades inte tänkte på grund av erfarenhet är att förr i tiden när 

dessa redskap och kunskap inte fanns så gick laget ut och sprang milen för att få upp spelarnas 

fysiska status. Detta hävdar alltså Rosenberg från intervjun med Ekwall (2019) och menar på att 

fotbollen är väldigt individuell utifrån fysisk status och det är något som måste ändras för att alla ska 



26 
 

förstå detta. Detta hänger även ihop med det Alahkone & Senanyake (2019) nämner att det är något 

som tar över idrottsvärlden mer och mer och även för rehab redskap och som andra verktyg inom 

idrott. Det Rosenberg (2019) menar på som enbart en användare kopplas ihop bra med vad forskarna 

säger om detta område. 

Nästa fråga som är ”Hur utvecklar det dig som spelare?” hävdar spelarna från båda klubbarna att 

det hjälper dem att utvecklas som spelare och veta när det är läge för att genomföra ett träningspass 

som är hårdare eller ett som ska vara lugnare. ”S2 uppger att det alltid utvecklar en spelare genom 

att man alltid är fysisk förbered inför träning eller match då man vet exakta tempot som ska hållas 

innan träningen. Det hjälper såklart att inte bli skadad plus att man kan jämföra sina siffror med 

andra dagar.” Jämför vi det med vad S4 säger så hävdar S4 genom att säga ”Veta vad varje spelare är 

kapabel till och veta vad varje spelare måste träna på för att utvecklas samtidigt som man har koll på 

oss spelare när det är vi måste vila för att inte skada oss.”  

Jämför man dessa två svar utifrån bådas omständigheter hos deras klubbadress menar båda att 

spelarna vet vad dem ska träna på och vet alltid hur laget ligger till samtidigt som man vet vad 

spelaren ska träna på och när spelaren ska träna på det för att förhindra skador och andra moment 

som kan förhindra spelaren att prestera på 100 procent.  

Enligt Kos (2018) finns det två olika metoder som tränarna använder sig utav, ena metoden är 

traditionella metoden då tränaren analyserar videos och utifrån vad ögonen ser på träningarna så 

skapas en uppfattning medan andra metoden handlar om bio feedback-system. Detta påverkar 

svaret på nästa fråga som analyseras hos spelarna för att ena laget använder det och andra laget 

utgår från traditionella metoden då tränaren enbart kolla video och skapar uppfattning med ögonen.  

Vänder man sig till utmaningar och möjligheter var frågan som ställdes ”Vad ger det dig för 

utmaningar och möjligheter?”. Just när det kommer till denna fråga är alla fyra respondenternas 

svar intressanta då forskningsfrågan är om just spelarnas påverkan. Tas det ett titt på BK Häckens 

svar först nämner S3”Fysisk möjlighet som ger mig som spelare en inblick på vilken nivå jag ligger och 

vilken nivå jag måste ta mig till för att kunna jämföras med spelare från andra ligor, det är den 

möjligheten som finns.” 

S4 säger att ”Med hjälp av GPS-data tillåter det andra spelare att se lagets kapacitet och vad laget 

går för och då får man en klarare bild på vad det är laget kan uppnå jämfört med andra lag, detta är 

nog möjligheten och utmaningen är väl att förbättra varje individuell spelare med hjälp av dessa 

siffror som GPS-data ger.” 

Utsikten BKs respondenter svarar de liknande då exempelvis S2 säger ”Möjligheterna som medför 

med användandet av GPS-data är att tränarna samt spelaren själv kan sätta upp mål som är lättare 

att se till om man har uppfyllt de målet. Ett exempel är spelaren som använder det har mål för varje 

match och idag ska jag kanske springa 10 kilometer, det är enkelt att kolla upp om man har gjort det 

efter matchen eller inte, Utmaningen jag skulle kalla i detta är att genomföra dessa 10 kilometer då 

man enkelt kan kolla upp det.” 

S1 säger ”Varje träningspass blir som en utmaning då jag som spelare alltid har något att jämföra 

mina tidigare träningspass med. Möjligheterna är att det hjälper en spelare att utvecklas.” 
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S1 svar kring utmaningar och möjligheter och jämför det med S3 svar på frågan ”Hur utvecklar det 

dig som spelare?” nämnde S3 att det är en långsiktig utveckling med hjälp av siffror. Detta är ett 

exempel på att BK Häcken använder GPS-data då S3 nämner att det är en mer långsiktig utveckling 

och lite mer precis i svaret om man jämför med S1 som nämner att det hjälper en spelare med 

utvecklingen utan något underlag. 

Rijken & Soer (2016) genomförde en studie på elit spelare från högsta ligan då de ville studera 

spelarnas stressbegränsningar med hjälp av bio feedback-system. Spelarna fick träna med 

applikationer hemma för att träna sin mentala bit för att få dem att hantera stress bättre. Detta är 

alltså något som är utöver det vanliga en vanlig spelare tänker på att ett system som bio feedback-

system kan bidra till och det är absolut något som hjälper till att utveckla en spelare genom att hjälpa 

till spelaren att hantera stress bättre. 

På frågan ”Hur har teknologiutvecklingen påverkat fotbollen?” Nämner S2”Spelare och tränare har 

fått något som hjälper dom att utvecklas och få svar på svart och vitt, även domarna har fått redskap 

som VAR.”  

S1 nämner en möjlighet som öppnats upp med just teknologiutvecklingen då han hävdar att 

teknologin har utvecklat fotbollen på ett positivt sätt då det ger möjligheten till att fler kan nå toppen 

med enbart hård träning. 

6.3 Egen analys 

Eftersom att Biofeedback-system finns där och visar all värde finns det inget man kan gömma för en 

ledare eller sig själv, utan allt som visas är något spelaren bidragit med och detta är något som kan 

motivera spelaren till att ta några extra meter fastän spelaren är medveten om att det inte behövs 

för att bara visa att sifforna höjs eller liknande. Tränaren kan även ta den data och använda på olika 

sätt efter en match, skulle spelare X inte springa mycket men gjort en bra match kan tränaren prata 

med spelaren om att det data inte alltid är viktig utan det man ser med ögat är också viktigt, på detta 

sätt kan en tränare bidra med att peppa sina spelare om det data som visas anses vara negativt värde 

hos spelaren. Återigen som tidigare nämnt i intervjuerna är fingertoppkänslan hos tränarna viktig för 

att hitta en balans mellan data och människans egna åsikter och tankar.  
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7 Resultat 

Det som skribenten har kommit fram till som resultat är att är att de möjligheter som medförs med 

användning av GPS-data gynnar spelaren för just individuell utveckling både idrottsmässigt och 

fysiskt då spelaren har bättre koll på sin fysiska status på hur mycket hen springer och bidrar på 

fotbollsplan. Tränarstaben som analyserar spelarnas data har även bättre koll sina spelare när de har 

jobbat ihop under en längre period. Detta innebär att desto längre tid spelaren har spelat för sin 

respektive klubb kommer klubben att inneha mer information om spelarens fysiska status vilket 

innebär att dem känner till spelare på ett djupare sätt när det kommer till spelarens fysiska status 

som bästa nivå och lägsta nivå. Slutsatsen till detta kopplas ihop med det L5 nämnde genom att 

förklara att det är bra underlag att kolla tillbaka på de 30 senaste dagarna för att se spelarnas LOAD 

som är BK Häckens Interna poängsystem. Även L1 nämnde om att en spelare som drog på sig en 

skada under match kunde man snabbt och enkelt analysera till vad orsaken till spelarens skada kan 

varit, spelaren har aldrig tagit såpass många höghastighetslöpningar under sin karriär under tiden 

spelaren använt någon form av Biofeedback-system. L2 nämnde även att spelarna idag tar bättre 

hand om kroppen idag med hjälp av redskapen som finns.  

Annan form av möjlighet som medförs med Biofeedback-system är att spelarna har tillgång till att 

jämföra sig själva med spelare utomlands i andra ligor för att få en egen status koll på hur de ligger 

till rent fysiskt. Vad är det som skiljer en spelare i Allsvenskan med en spelare i La liga eller Serie A 

exempelvis. Detta nämnde alltså S3 i frågan hur det har påverkat honom som spelare och det är 

absolut något alla spelare som spelar i mindre ligor skulle uppskatta då målet hos majoriteten av 

spelare är att hamna i de största ligorna. 

Tredje möjligheten som samtliga spelare nämnde på olika sätt är att med hjälp av GPS-data utvecklar 

spelarna till att bli den bästa spelaren just individen kan bli. Precis som S3 uppger jämför man sitt 

personliga data med spelare från andra ligor för att se hur man står till fysiskt tillskillnad från en 

spelare i Spanien eller England exempelvis. Eftersom att de andra spelarna också nämnt att det 

hjälper till att utvecklas med GPS-data blir det automatiskt något man måste göra för att veta när 

man som spelare är redo för att ta nästa kliv.  

Flera möjligheter som finns är exempelvis att spelarna med hjälp av teknologiutvecklingen tar bättre 

hand om kroppen då redskapen finns och att det som tidigare används som sprutor och tabeller tas 

bort med tiden. L2 nämnde detta i intervjun då han som gammal elitspelare har erfarenheter om att 

det var sprutor och bita ihop som gällde till skillnad från idag då spelaren i tid faktiskt kan se att 

kroppen inte mår bra och bör tas hand om. L2 var inne på en punkt som även huvudtränaren L1 var 

inne på och det är den taktiska biten som också underlättas med hjälp av exempelvis GPS-data då 

spel ide och val av spelare underlättas att hitta för att man lättare vet vad för typ av spelare klubben 

är ute efter. Dock finns det en utmaning i detta och den utmaningen nämndes hos BK Häcken som 

använder sig utav GPS-data och andra teknologiutvecklingar, samtliga respondenter nämnde att 

tränarna idag måste vara bättre på sin fingertopp känsla då datorn inte alltid har rätt utan att 

tränaren bör lära känna sina spelare bättre än att se dem som pjäser och att dialoger hålls mellan 

tränare och spelare dels för att undvika överbelastningsskador om spelaren inte skulle känna sin 

kropp tillräckligt eller att den taktiska biten inte visas exakt på GPS-data utan att tränaren avgör vem 

som ska spela vart. 



29 
 

Det som gynnar de yngre spelarna som fostras i ett lag som använder sig utav GPS-data gynnas även 

dem genom att utveckla spelarna från akademin hävdar L3. Början av processen med att köpa in 

redskapet kommer att kosta mycket föreningen samt underhållandet av systemet men L3 menar 

alltså att kunna lyfta upp spelare från egen akademi gynnar klubben mer på långsikt då föreningen 

sparar pengar på att inte behöva köpa spelare från andra föreningar, detta är en utmaning samt en 

möjlighet. Utmaningen är att köpa in redskapen och möjligheten är att spelare i dem svenska 

fotbollsklubbarna har möjligheten att bli såpass duktiga att de kan ta klivet direkt upp till senior 

truppen. 

Utmaningarna som medför är väldigt olika beroende på vilket perspektiv man ser det från och vad för 

mål klubblaget har som spelaren spelar i. När frågan angående användning av systemet ställdes till 

Utsikten BK nämnde samtliga respondenter att det kommer att användas till både träning och match 

medan BK Häcken satte upp mål hos spelarna som måste uppfyllas, dagliga samt veckomål. Detta blir 

alltså en utmaning för spelarna att uppnå klubbens interna mål som sätts utav dem som är ansvariga 

för systemet.  

Andra utmaningen som medför med ett GPS-system är att spelarna alltid är medvetna om att de 

kontrolleras och analyseras efter varje träningspass och match för att titta hur spelaren har presterat 

under dagen och vad som gjorts bra och dåligt. Detta påverkar spelaren på så sätt att hen alltid är 

medveten om detta och kan innebära att spelaren tar extra meter för att det ska se bättre ut utifrån 

statistiken. S3 nämner att möjligheten finns att jämföra sig med spelare från andra ligor för att veta 

vilken nivå man bör ta sig till för att kunna ta nästa kliv i karriären, skribenten ser detta även som en 

utmaning då mål mer eller mindre är en utmaning som sätts upp hos atleten. S2 hävdar att det är en 

utmaning genom att möjligheten att sätta upp mål finns då målet måste uppfyllas. Detta påstår även 

S1 då han hävdar varje träningspass blir som en utmaning då det alltid finns något att jämföras med 

då han även uppger att det inte finns någon form av vila genom att låta lagkamraterna göra jobbet 

för att det är något som syns på svart och vitt efteråt. 

7.1 Egna slutsatser 

Utmaningarna är något som gynnar spelarna då allt som påverkas är enbart dem själva och sättet 

dem påverkas på är inte på något negativt sätt då systemet enbart är som ett redskap för att 

förhindra skador för spelaren att uppnå sina mål som är självaste utmaningen. Med andra ord så 

finns det inte utmaningar som visar sig vara att spelare oavsett ålder kan använda detta system för 

att utveckla sin fysiska förmåga att klara av mer löpning i både distans och maxhastighet. 

Möjligheterna är även dem något som gynnar spelarna och även tränare för att dem ska kunna hjälpa 

spelarna att utvecklas till en bättre spelare rent fysiskt.  Största möjligheten som finns enligt 

skribenten är att möjligheten till att jämföras med spelare från andra ligor är möjlig då spelare från 

de 5 största ligorna klassas som topp spelare. 

Tar man en inblick på hur sports management kommer att kopplas till detta är det hur 

organisationen är uppbyggd och hur de väljer att arbeta med sin analys jämte mot andra 

organisationer eftersom att fotbollsklubben i sig är en väldigt stor faktor för spelarens utveckling då 

allt måste nästintill vara väl planerat utifrån marknadsföring och förberedelse för att spelarnas inte 

ska påverkas. Alltså är det fler faktorer som påverkar en spelares fokus än bara biofeedback-system. 
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Utöver spelarnas egna åsikter och tankar kring biofeedback-system hjälper det dem även att i tid 

veta om deras kropp inte mår bra genom att se fettprocent och andra värden som ger negativ 

påverkan på spelarens fysiska status, på samma sätt som sjukhus använder biofeedback-system kan 

klubbarna använda det för att förhindra fetma och andra livssjukdomar (Tsigilis, Greouios, & 

Tsorbatzoudis, 2010).  
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8 Diskussion 

Innan studien påbörjades så var skribenten väldigt positivt inställd till att biofeedback-system är 

något som hjälper fotbollsspelare och fotbollsklubbar att utvecklas fotbollsmässigt. Därför kan 

läsarna få en uppfattning om att frågorna som ställs till respondenterna i studien riktade på ett 

positivt sätt. Detta gjordes för att skribenten inte anser att det finns någon form av negativ bakgrund 

till att använda sig utav biofeedback-system för att all data som ges är relevant data som kan 

användas för att vidare utveckla något som påbörjats. Skulle biofeedback-system vara dåligt skulle 

inte världslagen i Europa använda det. Det enda som kan anses vara negativt är att alla klubblag inte 

har ekonomin till att använda det och därför bör det utvecklas billigare modeller än de som redan 

existerar.  

Analysen genomfördares på det sättet för att enligt skribenten är det bästa möjliga sättet att dra 

mönster och därifrån dra slutsatser som blir en form av resultat. Analysen kunde vara mer detaljerad 

om det genomfördes flera intervjuer för att få större inblick på hur majoriteten av användarna ser på 

det, eftersom att det var såpass få respondenter ansågs denna form av analys mest relevant då 

ledarna som var tre från respektive lag väldigt detaljerade i sina svar och gav mycket att kolla genom 

och kunna analysera för att dra slutsatser med andra ledares svar och även kunna dra slutsatser med 

det spelarna har sagt om vad de anser om biofeedback-system. 

Det som blev resultatet var nästan likt det som var förväntad resultat innan studien påbörjades. Att 

ett sådant system gynnar spelare för att ta nästa kliv och att med hjälp av ett sådant system kunna 

mäta sig själv med andra ligor för att veta vad som bör genomföras för att kunna ta klivet ut i Europa. 

Huvudpunkten med arbetet är att presentera att med hjälp av biofeedback-system utvecklas spelare 

och med utvecklingen hos varje spelare utvecklas svenska fotbollen också sakta men säkert för att ta 

högre kliv i rankningen.  

Genom arbetets gång uppkom flera hinder såsom uppskjutna intervjuer och intervjuer med spelare 

som inte var planerade från början men detta påverkade inte resultatet på något sätt då syftet med 

själva arbetet var att få inblick på hur användare ser på biofeedback-system. För att därifrån kunna 

dra slutsatser på vilka möjligheterna och utmaningarna är och hur det hjälper till att utveckla en 

spelare.  

Sports management har inte jättestor påverkan i biofeedback-system utöver det som nämns i 

bakgrund. Det är alltså om organisationen väljer att införa det och hur de väljer att marknadsföra 

klubben och deras spelare. Marknadsföring kan påverka spelare både positivt och negativt då 

exempelvis något politiskt kan anses som negativt hos majoriteten av tittarna, det ansågs fortfarande 

vara en viktig punkt att ta med då de som arbetar med sports management har stor inflytande i 

klubbarna. 

Frågorna som ställdes till respondenterna kopplades till forskningsfrågan genom att först få en 

helhetsbild av hur respondenterna arbetar idag och hur en vanligarbetsdag ser ut för att få en bild 

över vad de anser vara viktigt hos spelarnas värde. Det är enbart en fråga som gick rakt på 

forskningsfrågan och det var frågan ”vilka utmaningar samt möjligheter öppnas upp med GPS-

data?” de andra frågorna som ställdes till respondenterna var mer öppna frågor som de fick svara 

hur de ville på och genom det svarade de på möjligheter och utmaningar utan att ens tänka på att 

det är en utmaning eller möjlighet. 
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Det som kunde genomföras annorlunda under studien är att intervjua fler respondenter för att få 

större inblick över svensk fotboll och majoriteten av svenska fotbollsspelares perspektiv när det 

kommer till biofeedback-system. 

8.1 Samhälleliga aspekter  

Denna studie kan bidra till att svenska fotbollen höjer sitt standar genom att fler klubbar använder 

sig utav biofeedback-system. Studien kan bidra med att påverka fler idrottsorganisationer att 

använda detta för att all idrott inom Sverige ska fokusera mer på utvecklingen av specifika sport. 

Värdet av biofeedback-system kan även höjas genom att förstå värdet av att mänskliga kroppen är 

något som bör tas hand om och med hjälp av ett redskap som biofeedback-system är det enkelt sätt 

att ta hand om kroppen. 

8.2 Vetenskapliga aspekter 

Detta projekt hjälper framtida fotbollsklubbar både inom kvinnliga och manliga organisationer att 

förstå värdet av utav biofeedback-system och vad för tankar och funderingar en organisation som 

startar upp arbete med biofeedback-system bör tänka på. Studien kan även hjälpa till andra sporter 

och organisationer som har med idrott att göra då det finns fler sporter som är likt fotbollen när det 

kommer till lagsport och springande.  

Spelare får en stabilare grund för att kunna vidare utveckla sitt fysiska tillstånd genom att konstant 

kunna hålla koll deras fysiska status på hur kroppen mår och vad som bör förbättra för att ta nästa 

kliv. Projektet bör enligt skribenten att få lag att vilja använda sig utav bio feedback-system då det är 

ett väldigt bra verktyg att använda för att vidare utveckla sitt lag eller organisation för att nå nästa 

kapitel.  

8.3 Etiska aspekter 

Deltagarna som kommer att medverka i intervjuerna kommer att informeras om att deras 

personuppgifter inte kommer att nämnas utan deras roll då enbart svaren på frågorna är det som är 

rimligt. De ska även upplysas om att deras deltagande av intervjun är frivillig. Skulle det finnas någon 

respondent som är under 18 år ska föräldrar meddela för godkännande. Deltagarna har rätt till att 

inte svara på vissa frågor om de känner att det är för mycket information som klubben håller hemlig 

för det gynnande för dem själva.  Uppgifter om alla identifierbara personer ska antecknas, lagras och 

avrapporteras på ett sådant sätt att enskilda människor inte kan identifieras av utomstående 

(Vetenskapsrådet, 2002). 

Kring Biofeedback-system kan det finnas känslig data som kan inte får läcka ut från fotbollsklubbarna 

som i detta fall har väldigt stor koll på en spelas hälsa eller fysiska status. Större delar av det data 

som finns hos klubbarna är data som presenteras som exempelvis löpdistans men det kan finnas data 

som identifierar spelaren som inte får läcka, stora frågan om klubbarna tar hänsyn till detta genom 

att exempelvis inte markera spelare med personnummer utan initialer eller liknande. Analyserar vi 

på en utav BK Häckens tidigare spelare stoppades en övergång till Tyska laget Dortmund då en 

hemligstämplad detalj i läkarundersökningen satte stopp för fotbollsproffset Carlos Strandberg. 

Detta är ett exempel på att det data klubbarna får in kan vara väldigt känslig (Gustavsson, 2014) 
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8.4 Framtida studier 

Lite tankar kring Biofeedback-system (GPS-data) på hur det kan användas hos klubbar som inte 

använder det. Eftersom att det är en ekonomisk fråga finns det olika sätt man kan gå runt den frågan 

genom att skapa samarbeten med andra föreningar eller högskolor/utbildningar som får dem att 

komma till fotbollsklubben och genomföra en studie på plats med i detta fall Utsikten BK. Låta de att 

arbeta ihop med klubben för att studera spelare och lämna över data till ledarstaben för att ge både 

klubben erfarenhet på hur det kan vara och att de som genomför det kan föra vidare detta i sina 

framtida studier.  

En annan form av framtida studier kan vara att hjälpa till att implementera hela systemet i en klubb 

som Utsikten BK för och överlämna det till dem efter att man lärt dem hur det används och vilken 

data som är relevant.  

En studie med fler respondenter i ett större projekt som syfte med att få helheten av Allsvenskans 

perspektiv utifrån ledare och spelare för att veta vad självaste klubbarna runt om i landet tänker på 

just GPS-data och vad för förändring de vill ska ske.
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