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Förord 
Först och främst vill jag tacka de organisationer som ställde upp för intervju. Utan 

deras bidrag och öppenhet hade studien aldrig gått at genomföra. Jag vill också passa 

på att tacka min handledare Ravi Dar, som bidragit med stöttning, vägledning, 

värdefulla insikter och konstruktiv kritik under uppsatsens gång. Ett stort tack ska 

också gå ut till alla studenter i handledningsgruppen som genomgående kommit med 

feedback och hjälpt mig med idéer. Slutligen vill jag tacka mig själv för valet att 

skriva en uppsats inom ett område som personligen intresserar mig. 

	   	  



	  

Sammanfattning 
 Ishockey och mer specifikt prestationer inom ishockey har tidigare blivit 

utvärderade genom intuition och observationer från det som sker på isen. Men i och 

med en ökad mängd producerad sportdata och teknologisk utveckling har nya 

möjligheter att utvärdera prestationer framställts. Ishockey är en dynamisk och 

komplex sport där det återfinns flertalet potentiella utfall, vilket gör sporten svår att 

förutse och utvärdera. För att bemöta dessa svårigheter har beslutsstöd och 

kvantitativa analyser börjat exploateras för att strukturera sportens komplexitet, få 

bättre insikter i- samt styra prestationer. Den här studien ämnar därför till att 

undersöka vad beslutsstöd tillför samt hur det kan tillämpas för att bedriva kvantitativt 

drivna prestationsutvärderingar inom svensk ishockey. För att besvara syftet har 

följande frågeställningar adresserats; (i) Hur kan beslutsstöd och kvantitativa analyser 

användas för att stödja prestationsutvärderingar? (ii) Vilka kompletterande eller 

förbättrande effekter bidrar kvantitativa analyser med vid prestationsutvärderingar 

inom svensk ishockey? 

Baserat på teorier riktade mot beslutsstöd, kvantitativa analyser och 

prestationsutvärderingar inom sport, har teorier sammanställts för att analysera 

området. Det empiriska materialet har samlats in genom intervjuer med sex olika 

organisationer inom den svenska ishockeyligan SHL.  

Resultatet belyser att de svenska ishockeyorganisationerna behandlar 

kvantitativa analyser men i en begränsad utsträckning. De är nya till 

tillvägagångssättet och befinner sig därför i processen att förstå dess användning och 

till vilken utsträckning det bör användas. Likväl finner organisationerna en nytta av 

tillvägagångssättet, eftersom det blir lättare att analysera dynamiken i sporten och få 

värdefulla objektiva insikter. Sammanfattningsvis visar studien att beslutsstöd och 

kvantitativa analyser gör det enklare att analyser prestationer på ett mer övergripande 

och konsekvent sätt. Detta eftersom det strukturerar de dynamiska elementen i 

prestationer in i meningsfulla variabler och konstruktioner, vilket gör det möjligt för 

organisationerna att fokusera och rikta analyserna på ett mer långsiktigt hållbart sätt. 

 
 
 
 
 
 
 



	  

Abstract 
Ice hockey and more specifically performances in ice hockey have previously been 

evaluated through intuition and observations of the game being played. But, with the 

increasing number of sports data and technological advances new possibilities to 

evaluate performance have been developed. Ice hockey is a dynamic and complex 

sport with numerous possible outcomes, which makes it difficult to forecast and 

evaluate. To treat this difficulties quantitative analysis and IT has started to be exploit 

to structure its complexities, gain better insights and direct performances. This study 

examines what value decision support adds and how it can be applied into quantitative 

performance evaluations in Swedish ice hockey. In order to answer the purpose the 

following main questions were addressed: (i) How can decision support and 

quantitative analysis be used to support performance evaluations? (ii) What 

complementary or enhanced effects do quantitative analyses creates to performance 

evaluations in Swedish ice hockey? 

Based on theories of decision support, situation modeling, quantitative 

analysis methods in sports, and performance evaluations in sports, a specific context 

was created to analyze the study. The empirical data was assembled through 

interviews with six different organizations from the Swedish ice hockey league 

(SHL).  

The result shows that the Swedish teams conduct quantitative analysis, but to a 

limited degree. They are new to the approach and are therefore still in the process of 

figuring out the meaning of it and to what extent it should be used. Nevertheless the 

teams uncover benefits from the approach, as it become easier to analyze the 

dynamics of the sport and gain valuable objective insights. In conclusion, the study 

indicates that decision support and quantitative analysis in performance evaluations 

makes in easier to analyze performances in a more comprehensive and coherent 

manner. This as it structures the dynamics of performance into meaningful variables 

and constructions, which makes it possible to the organizations to focus and direct 

their analyses in a more long-term sustainable fashion.   
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Den senaste tidens teknologiska utveckling och stigande mängd tillgänglig data har inneburit 

både nya möjligheter och svårigheter för organisationer. Det har medfört att organisationer 

numera befinner sig i en komplex och ständigt förändrande omgivning. Samtidigt har det 

resulterat i att organisationer med hjälp av avancerade analysverktyg kan analysera det 

omgivande organisationslandskapet allt djupare. (Sharda et al., 2014) I det nya organisatoriska 

landskapet krävs det att beslutsfattare klarar av att agera snabbt och innovativt. Sådana 

aktiviteter sätter krav på organisationer att bli mer agila samt ta frekventa och snabba 

strategiska, taktiska och operationella beslut. (Davenport, 2014) Beslutsstöd har i och med 

denna utveckling inkorporerats för att möjliggöra interaktiv åtkomst till data och för att ge 

beslutsfattare och analytiker förmågan att genomföra lämpliga analyser. Genom att analysera 

data och situationer kan beslutsfattare erhålla värdefulla insikter som möjliggör att de blir bättre 

informerade och kan ta bättre beslut. (Niu et al., 2009; Sharda et al., 2014) 

Inom sport har statistik länge varit etablerat och det finns få discipliner som engagerar 

och genererar så mycket data som sport gör. Nya teknologiska möjligheter att analysera sport 

har bidragit till att avancerad statistik, analytics och beslutsstöd alltmer börjat integreras inom 

sportindustrin. (Maxey & Drayer, 2014; Lees., 2002). Sportrganisationer tillämpar statistiska 

analyser från spelet för att bland annat utvinna prestationsmått, hitta nya strategier och 

säkerställa ett bättre beslutsfattande (Pillegi et al., 2012; Niu et al., 2009) Till stillnad från 

traditionell statistisk innefattar beslutstöd och analytics exploatering av stora datamängder och 

kräver bidrag från databastekniker, informationssystem och beräkningsanalysmetoder 

(Andrienko et al., 2007). 

Beslutsfattandet inom ishockey har traditionellt sett varit en kognitiv process. Det här 

betyder att det traditionellt hanterats genom kvalitativa analyser och subjektivt beslutsfattande, 

exempelvis genom intuition och observationer. (Niu et al., 2009; Schumaker et al., 2010). 

Knudson och Morrison (1997, s.4) definierar kvalitativa analyser som ”the systematic 

observation and introspective judgement of the quality of human movement for the purpose of 

providing the most appropriate intervention to improve performance”. Ishockeyns natur och 

den kognitiva komplexiteten vid beslutsfattande situationer bidrar till att prestationer är svåra 

att förutse och utvärdera eftersom det ofta återfinns flertalet möjliga åtgärder med osäkra utfall 

(Meritt & Clauset, 2014). För att hantera dessa dynamiska förhållanden har beslutsstöd fått ett 

allt större utrymme. (Sharda et al., 2014) Dess framgång bygger på förmågan att kunna samla 

in och analysera data, känna och reagera på förändring och att avslutningsvis föreslå 
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beslutsalternativ baserat på den mest korrekta informationen (Lewis, 2004) Beslutsstöd 

möjliggör därför en sammanslagning mellan rationell analys och kognitiv bedömning. 

(Burstein & Holsapple, 2008; Davenport, 2007) Ishockeyn behandlar på det sättet både 

vetenskap och konst. Konsten utvecklas genom intuition och erfarenhet medan vetenskapen är 

funnen genom sportsdata och innovationsteknologier. Utnyttjade på rätt sätt kan dessa 

tillsammans hjälpa coacher, spelare och beslutsfattare att inhämta nya insikter. (Baca, 2006) 

Istället för att se beslutsstöd som en helhetslösning beskriver Burstein & Holsapple (2008) att 

det bör ses som system som hjälper beslutsfattare att hantera komplexa situationer, minimera 

kognitiva misstag samt hjälpa till att identifiera och undersöka alternativa lösningar. "What 

technology is allowing us to do is slow the game down and help explain how fast the game is, 

how skilled the athletes are, talk about the strategy of the game in ways that frankly our game 

doesn't allow because it is so fast-paced.” (Parnass, 2015). 

Ett framstående mål med sportanalyser är att förstå och förbättra spelares prestationer. 

En sportorganisations framgång såväl sportsligt som ekonomiskt är oftast knutet till hur väl de 

lyckas att maximera spelares kapacitet och prestationer (Owasu, 2008; Maxey & Drayer, 2015). 

Ett effektivt sätt för ishockeyorganisationer att förbättra förutsättningarna för att leverera 

framgång skulle därför kunna vara genom att tillämpa avancerad statistik och kvantitativa 

analyser i sportsliga utvärderingar (Troilo et al., 2015). Flertalet artiklar indikerar att det här har 

börjat ske inom svensk ishockey, dels från klubbarna själva genom att anställa statistiska 

konsulter (Lindström, 2015) men också från mjukvaruleverantörer (Carlbäck, 2015). Dock 

menar Lindberg (2016) på att det egentligen bara är inom sport som kvantitativa analyser och 

beslutsstöd inte används i en bredare utsträckning. Enligt Lindberg (2016) finns det statistiska 

metoder som kan tillämpas inom sport och att de intuitivt är rätt lätta att förstå. Ändå påpekar 

Lindberg att det inte utförs i den utsträckning som är möjlig och att om man jämför med andra 

branscher ligger sportorganisationer extremt långt efter. 

1.2 Problematisering 
Svensk ishockey har genomgått en transformation från att ha ett traditionellt ideellt ideal till att 

konfronteras av kommersiella intressen och krav på att vara vinstdrivande (Fahlen, 2006; 

shl.se). Även förväntningar att leverera framgång från supportrar tillsammans med 

investeringar från offentliga- och privata organisationer är båda faktorer som ger ytterligare 

tyngd till dessa sammanstötningar och krav (Fahlen, 2006). Ishockeyorganisationers ändamål är 

därmed tudelat, delvis är det att nå prestationer på isen men även bemöta och hantera 

finansiella krav. Värt att poängtera är att dessa mål inte utesluter varandra. Framsteg inom 

datoriserade analyssystem skapar meningsfulla sätt att förstå och prioritera sportdata, vilket 
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sedermera kan användas för förbättringar inom båda ändamålen (Maxcy & Drayer, 2014) 

Förbättrade utvärderingar av prestationer kan ha direkt effekt på organisationens värde och 

lönsamhet (McGinnis, 2013). Goda resultat kan leda till att säsongen förlängs, vilket inbringar 

publik-, sponsorintäkter och kringliggande försäljning genom bland annat ökad fanslojalitet och 

ökad medial rapportering. Marginalintäkter, spelarvärde och att vinna, är alla finansiell 

information som adderar värde till en organisation och som kan bli understött av kvantitativa 

analyser. (Gennaro, 2013) Sportorganisationers största kostnadspost är cirkulerade runt 

spelarnas löner. Det här innebär att kvantitativa prestationsutvärderingar ur ett operationellt 

managementperspektiv kan ha betydande effekter på organisationens lönsamhet. (Davenport, 

2014)  

Prestationsutvärderingar är en kärnprocess inom ishockey eftersom det är betydande för 

sportslig framgång och således även organisationers välmående och ekonomiska 

förutsättningar. Prestationsutvärderingar är samtidigt en komplex process som traditionellt 

inkluderat analyser av stora mängder subjektiv information. Dessa kvalitativa analyser har då 

främst förlitat sig på observationer av prestationer och mänskliga rörelser (Fernandes et al., 

1996). Enligt Lees (2002) finns det ingen brist i hur kvalitativa analystekniker kan genomföras 

men det saknas sätt för att identifiera hur framgångsrika kvalitativa analyser är i sina 

prestationsutvärderingar och på vilken nivå de klarar av att mäta prestationer. Till dessa brister 

i kvalitativa analyser bemötts är det tveksamt om de kommer öka avsevärt i värde från sin 

nuvarande position även om alternativa metoder utvecklas (Lees, 2002). Det här eftersom de i 

och med människans kognitiva begränsningar alltid kommer behöva förlita sig på beslutfattares 

intuition och subjektiva tolkning av det som sker (Leuhr & Lazarescu, 2007). Givet dessa 

svårigheter är det inte överraskande att beslutsstöd utvecklats för att fortskrida och förbättra 

kvalitén på prestationsutvärderingar (Owasu, 2008). I motsats till den kvalitativa analysformen 

presenterar den kvantitativa istället en objektiv analys av spelares prestationer genom att addera 

numeriska värden till de mänskliga rörelserna och dess prestationer (Turner & Newton, 1992). 

Kvantitativa prestationsutvärderingar kan då enklare klassificera och fokusera analyser mot 

attribut som har betydelse för specifika prestationer och göra det lättare att jämföra prestationer 

mot antingen en norm eller andras prestationer. Det här är mer problematiskt via subjektiv 

bedömning eftersom det är svårt att få ett samlat intryck och utgå från specifika attribut utan att 

ta in andra påverkande omvärldsfaktorer så som ens intuition och uppskattning. (Owasu, 2008)  

Den akademiska forskningen mot kvantitativa analyser har främst fokuserats mot att 

förstå specifika händelser och resultat, det vill säga användandet av kvantitativa analyser för att 

ifrågasätta traditionella mätmetoder och utvärdera sporthändelser. (Rocziok et al., 2014; 

Abrevaya & McCulloch, 2014; Weissbock et al., 2013; Lennartsson et al., 2015). Sammantaget 
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visar den senaste tidens vetenskapliga inriktningar på nya sätt att utföra 

prestationsutvärderingar. Där de kvantitativa underlagen driver analyserna och det subjektiva 

inte står som den enda drivande kraften till förändring och prestationsförbättringar (se bilaga 2). 

Detta bekräftas även av Lindberg (2016) som samtidigt menar att det gjorts väldigt lite studier 

inom området och att de studier som gjorts oftast är för små och specificerade på enskilda 

prestationshändelser. Det här bidrar till att det, ur ett flerdimensionellt perspektiv, blir svårt att 

tillämpa en förståelse för den varierade mångfalden av handlingar som en sportorganisation kan 

hantera genom användandet av kvantitativa tillvägagångssätt samt hur dessa ska tillämpas vid 

prestationsutvärderingar. (Wang et al., 2015; Troilo et al., 2015; Owasu, 2008; Dahlbom & 

Riveiro, 2014)  

Även om kvantitativa analyssätt finns tillgängliga för att stödja prestationsutvärderingar 

är det inte säkert att de tillämpas. Det här kan i sin tur skapa ett gap mellan efterfrågan samt 

förståelsen för beslutsstöd och kvantitativa analyser hos beslutsfattare inom sportorganisationer 

med den stora tillgängligheten av sportdata, beslutsstöd, statistiska metoder och analytics 

tillvägagångssätt. (Davenport, 2014) Korrekt behandling och tolkning av sportdata är en viktig 

fråga för svensk ishockey. Även om det under den senaste tiden gjorts stora framsteg i att samla 

detaljerad och pålitlig information om spelare fortsätter analysen av sportdata att förlita sig på 

manuella approacher som involverar endast lite eller ingen automatisk databehandling (Luehr 

& Lazarescu, 2007). En ökad tillgänglighet till sportdata och framskridande teknologisk 

utveckling öppnar upp möjligheter för beslutsfattare inom svensk ishockey att tillämpa mer 

kvantitativa tillvägagångsätt. Uppbackade av beslutsstöd har kvantitativa analyser potential att 

skapa en bättre förståelse för hur fördelaktiga prestationer ska produceras, utföras och omsättas 

i praktiken. (Maxey & Drayer, 2014). För att bemöta det nya sportorganisatoriska landskapet 

krävs därför en ökad förståelse för hur beslutsstöd kan stödja och uppnå förbättrande effekter 

för svenska ishockeyorganisationer. Den här studien eftersträvar därför att undersöka den 

bristande förståelsen för hur beslutsstöd och kvantitativa analysmetoder kan appliceras för att 

bättre adressera prestationsutvärderingar. Detta genom att rikta studien mot att besvara följande 

frågeställningar; 

(i) Hur kan beslutsstöd och kvantitativa analyser användas för att stödja 

prestationsutvärderingar inom svensk ishockey? 

(ii) Vilka kompletterande eller förbättrande effekter bidrar kvantitativt drivna analyser med vid 

prestationsutvärderingar inom svensk ishockey? 
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1.3 Syfte 
I och med den forskningsutveckling som skett mot kvantitativa prestationsutvärderingar är det 

av intresse att skapa en förståelse för hur dessa analystillvägagångssätt kan omsättas i 

praktiken. Syftet med den här studien är därför att undersöka vad beslutsstöd tillför samt hur 

det kan tillämpas för att bedriva kvantitativt drivna prestationsutvärderingar inom svensk 

ishockey. Förhoppningen är att det här ska ge indikationer på möjligheterna med 

beslutsstödinriktade prestationsutvärderingar inom svensk ishockey.  

1.4 Avgränsning 
Studien utgår från att det finns en praktisk fördel att tillämpa kvantitativa analyser vid 

prestationsutvärderingar inom ishockey. Därav belyser studien möjligheterna med att tillämpa 

kvantitativa analyser samt fokuserar på vilka effekter som kvantitativa analyser kan tänkas 

uppnå. Däremot kommer kvalitativa prestationsanalyser inte vara studiens huvudfokus. De 

kvalitativa prestationsanalysinslagen som studien förhåller sig utefter är istället ämnade att 

beskriva prestationsutvärderingarnas traditionella utgångspunkt samt användas för att 

exemplifiera hur prestationsutvärderingar traditionellt tillämpats. Det här har sin betydelse i att 

kunna förstå var kvantitativa analyser kan ta vid samt uppnå kompletterande eller förbättrande 

effekter och resultat. Avslutningsvis hanterar studien inte relationen mellan organisationernas 

beslutsprocess och kvantitativa analyser utan vad tilltagssättet praktiskt tillför för ishockeyn.  
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2. Teori 
I följande kapitel skildras appliceringen av beslutsstöd för utnyttjandet av kvantitativa analyser 

vid utförandet av prestationsutvärderingar inom ishockey. Teorins första del kommer att 

behandla beslutsstöd inom sport och kvantitativa analysmetoder medan den avslutande delen 

beskriver prestationsutvärderingar. Avslutningsvis sammankopplas och diskuteras dessa delar, 

vilket mynnar ut i en teoretisk sammanfattning. 

2.1 Beslutsstöd 
Organisationer är idag tvungna att fånga, förstå och utnyttja tillgänglig data för att stödja 

beslutsfattande och lyckas bemöta utestående konkurrens. Det här innebär att beslutsfattare 

behöver rätt information, vid rätt tidpunkt och på rätt plats. Det här är också huvuduppgiften för 

moderna beslutsstöd. Ett beslutsstöd är ett datoriserat informationssystem, designat för att 

stödja organisationer i deras beslutfattningsaktiviteter. (Turban et al., 2014) Beslutsstöd 

komprimerar användbar information från data, personlig kunskap och analysmodeller för att 

lösa problem. Fördelen med ett beslutsstöd är att det hämtar, processar och effektivt utnyttjar 

data för att assistera beslutsfattande. Processen för beslutsstöd är baserad på transformationen 

av data till information sen till beslut och avslutningsvis till handling. Det här innebär att stora 

mängder data måste kategoriseras, sorteras, filtreras och analyseras för att frambringa 

användbar information som kan inverka positivt på beslutsfattandet och förbättra verksamheter. 

(Niu et al., 2009)	  

2.2 Beslutsstöd inom sport  
Beslutsstöd inom sport benämns ofta parallellt med och utförs oftast genom appliceringen av 

analytics. Analytics kan bli sett som processen att utveckla angripbara beslut eller 

rekommendation för beslut utifrån insikter genererade i informationssystem och från historisk 

data (Turban et al., 2014). Enligt Davenport och Kim (2013) kan analytics definieras som ”the 

extensive use of data, statistical and quantitative analysis, explanatory and predictive models, 

and fact based management to drive decisions and add value”. Analytics kan därmed ses som 

exploateringen av data och kvantitativa analyser medan beslutsstöd står för den kringliggande 

helheten för att kunna utföra dessa analyser. 

Pileggi et al., (2012) nämner att ett beslutsstödorienterat arbetsflöde inom sport börjar 

med hantering och tvättning av sportrelaterad data (sportdata och statistik). Utifrån tvättad 

sportdata utforskas sportdata för att hitta korrelerad statistik eller extremvärden, vilket ofta sker 

i ett informationssystem (R, Excel, SAP etc.). Nästa steg inkluderar användandet av 

makrovärden för att bli familjär med sportdata och analysen av sportdata. Efter att sportdata 

analyserats formeras hypoteser eller feedback som sedan återkopplas till användarna. 
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Hypoteser kan sedan användas för att utforska sportdata djupare alternativt för att utforma 

teorier och modeller baserat på upptäckterna medan feedback återkopplar analysernas resultat 

till användarna. (Pileggi et al., 2012) Alamar (2013) och Dahlbom och Riveiro (2014) beskriver 

att det återfinns tre övergripande förutsättningar som sportorganisationer behöver utgå från för 

att kunna tillämpa ett beslutsstödorienterat arbetsflöde. Dessa är hanteringen av sportdata och 

statistik, informationssystem som interageras med användarna och situationsmodellering. 

Situationsmodellering skildrar två separata men sammankopplade processer; användandet av 

specifika analysmodeller (kvantitativa analyser) samt dess relation till de situationer 

prestationerna har betydelse för och målet med analysen. I kommande avsnitt kommer 

beslutsstödens förutsättningar beskrivas ytterligare. Avsnitten är uppdelat i fyra delar; 

visualiserande och användbara informationssystem, hanteringen av sportdata och statistik, 

situationsmodellering samt appliceringen av kvantitativa analyser. 

2.2.1 Visualiserande och användbara informationssystem  
För att konstruera interaktiva och engagerande gränssnitt som hanterar både sportdata och 

analysmodeller kan informationssystem användas. Informationssystem strävar efter att fånga 

och underlätta den analytiska resonemangsprocessen genom att skapa mjukvara som maximerar 

den mänskliga förmågan att förstå och få tillgång till stora, komplexa och dynamiska 

situationer. Det möjliggör support för interaktiva och användarvänliga miljöer och presenterar 

relevant information så som sammanställningar, prestationsförbättrande processer, statistik från 

resultat och möjliga prestationsåtgärder. (Dahlbom & Riveiro, 2014)  

För att tolka informationen som presenteras och samtidigt lyckas utvinna kunskap är 

visualiseringsaspekten viktigt. Genom visualiseringsverktyg kan ett beslutsstöd framställa 

rekommendationer för framtida beslutsvägar baserat på inblickar som presenterats eller 

genererats i systemen. (Sharda et al., 2014) Människans ögon kan snabbt bearbeta en serie av 

olika visuella ledtrådar medan analyser i informationssystem kan vara ett kraftfullt verktyg för 

att hantera och förstå stora mängder data. Visualiseringen erbjuder därmed en länk mellan 

människans ögon och informationssystemet. Det är därefter upp till människan att identifiera 

mönster och extrahera insikter från det som visas (Zhu & Chen, 2008). Om man applicerar det 

här synsättet på ishockey, skulle man kunna säga att analysverktyg inom ishockey enkelt 

översatt är en objektiv analys av ishockey och att användandet av ett informationssystem 

utmanar ”traditionell visdom” eftersom den filtrerar bort delar av det subjektiva. 

Informationssystemen förändrar därmed den interaktiva cykeltiden så att insikter snabbare kan 

bli mer angripbara och åtkomliga. (Minelli et al., 2012) 
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2.2.2 Hanteringen av sportdata & statistik 
Datahantering inom sport inkluderar processer associerade med att förvärva, verifiera och lagra 

sportdata på ett effektivt sätt (Alamar, 2013). Vidare nämner Alamar (2013) att det finns två 

typer av sportdata som är kopplade till prestationsutvärderingar. Den mest abstrakta är 

överblickande sportdata (statistik och strukturerad data) och den andra är sportdata som inte 

genomgått bearbetning eller annan manipulation. Obearbetad sportdata kan ensamt inte ge 

information till en åtgärd eller beslut. Detta eftersom sportdata är symboler som representerar 

egenskaper hos objekt och händelser och saknar naturliga samband med möjliga konsekvenser 

av åtgärder utöver dess befintliga tillstånd. (Ackoff, 1989; Kettinger & Li, 2010) Om sportdata 

sätts in i rätt kontext kan det informera och således övergå från sportdata till information och ny 

kunskap kan bildas. (Minelli et al., 2012) Sportdata representeras och kategoriseras därför 

oftast upp i exempelvis statistik, modeller, grafer och diagram (House et al., 2009). Den 

statistiska inhämtningen kan ses som ett dataexploateringsstadie. Det är en teknik för att 

klassificera sportdata i olika segment och klasser utifrån en mix av fundamentala funktioner 

som sporten innehar (Loh & Sheng, 2015). När sportdata blivit identifierat och klassificerat 

(statistik) kan analytiker använda statistiken för att utföra analytics som bättre förutspår 

framtida aktioner och beteenden. (Davenport, 2014).  

Sportdata och statistik kan inhämtas och kategoriseras via antingen manuella eller 

automatiska inhämtningsprocesser. Manuella processer innefattar en mänsklig kategorisering 

och upptagning medan automatisk inhämtning av sportdata erhålls genom videoteknologier. En 

betydande mängd studier har genomförts med hjälp av videoanalysteknologier för bland annat 

händelseidentifiering, händelsesammanfattning, höjdpunktextrahering och strukturanalyser 

(Wang et al., 2015). Det kan också användas för att analysera rörelser på flera entiteter 

samtidigt (Andrienko et al., 2007). Automatiserade videoanalysteknologier används för att 

fånga in och identifiera isolerade och specifika event för efterföljande analyser (Schumaker et 

al., 2010).  

En av de största utmaningarna med inhämtning av sportdata och statistik är att 

identifiera de områden som är av intresse och rama in vad som är av vikt och inte (Moeslund, 

2014). Typisk statistik som är svår att registrera är exempelvis spelarhastighet, medelhastighet, 

distans åkt per byte, frekvens av ockupation i specifik zon, eller tid i en viss zon. (House et al., 

2009) En stor fördel med automatisk inhämtning är att det kan utgå från vad användaren vill 

rama in, det vill säga, är det att följa pucken, specifika spelare, spelsekvenser, lagstrategier etc. 

(Moeslund, 2014). 



	   	   	   9	  

2.2.3 Situationsmodellering 
Situationsmodellering är en problemlösningsprocess som består av två separata steg; (i) skapa 

en modell av problemet och (ii) applicera en kvantitativ analysmodell på problemet för att 

generera en lösning. (Michalewicz, 2007)  

 
Figur.1, Michalewicz (2007) adoptive business intelligence, s.17 

För att skapa en modell av problemet benämner Niu et al., (2009) två aspekter som 

användarna måste ta i beaktning. De behöver ha en ”situation förståelse”, vilket är djupare 

förståelse för situationsområdet och det andra är ”riskbedömning”, vilket tillger förståelse för 

vad beslutet kan ha för framtida påverkan (prestationsmål). 

2.2.3.1	  Prestationsmål	  	  
Denna fas av situationsmodellering innefattar att definiera målet med analyserna. Att tydligt 

definiera målet med analyser är viktigt både för själva skapandet av analysmodellen men också 

för att kunna utvärdera om analysmodellen faktiskt mäter det den är tilltänkt att mäta. (Alamar, 

2013) Det kan ses som en systematisk observation och själviakttagande bedömning av 

kvaliteten på mänsklig rörelse i syfte att tillhandahålla de mest lämpliga insatser för att 

förbättra prestationer. Det här ställer krav på att beslutsfattare innehar kunskap och erfarenheter 

om prestationerna i sig och de underliggande kvantitativa analyserna. Prestationsmål hanterar 

vad man vill få ut av en analys och hur en prestation ska analyseras. (Lees, 2002)   

2.2.3.2	  Situationsområde	  
Situationsområdet inringar det område som analysen ska härledas eller assimileras till. För att 

kunna täcka alla steg i en prestationsutvärderingsprocess är det viktigt att situationsområdet och 

prestationer är relaterade till varandra. Således är det inte tillräckligt att bara kunna klassificera 

situationer men att också förstå vilka parametrar som influerar och förändrar beteende. 

(Dahlbom och Riveiro, 2014)  

Wang et al., (2015) och Davenport (2014) benämner tre övergripande 

prestationsutvärderande situationsområden; individutvärderingar, lagutvärderingar och 

managementutvärderingar. Prestationsutvärderingar på individnivå involverar ofta deskriptiva 

rapporter, multimediaanalyser och att undersöka en spelares roll i ett lag. Det kan också 

användas för att mäta en spelares prestationsförmåga och identifiera prestationsförändringar. 

(Alamar, 2013) Ett annat vanligt förekommande tillvägagångssätt är att använda sportdata och 

statistik för att mäta olika spelare emot varandra för att på så sätt hitta värdefulla insikter och 
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mönster (Davenport, 2014). Analyser på individnivå kan också fokusera på spelarutveckling, 

exempelvis för att spåra, analysera och projicera framsteg. (Alamar, 2013)  

Målet med lagsport är att skapa en optimal gruppering av spelare på olika positioner 

som tillsammans kan besegra motståndarlaget, det vill säga förbättra ett lags speltaktik 

(Davenport, 2014). Dock är det svårt att lösa eftersom olika spelarpositioner kräver olika 

färdigheter samt att samlingen av de bästa individuella spelarna på grund av 

interaktionseffekter nödvändigtvis inte behöver producera den bästa laguppsättningen (Fry & 

Ohlmann, 2012). Davenport (2014) menar därför att prestationsutvärderingar på lagnivå ofta 

hanteras med hjälp av visualiseringstekniker eller videoanalyser för att överkomma denna 

komplexitet. 

Sportorganisationers största kostnadspost är kopplat till spelarnas löner. Detta innebär 

att prestationsutvärderingar ur ett operationellt perspektiv kan ha betydande effekter på 

organisationens lönsamhet. (Davenport, 2014) Managementutvärderingar kan användas för att 

beräkna värdet på individuella spelare men även laget i stort. Skillnaden mot de två andra 

utvärderingstyperna är att den här typen hanterar prestationer i relation till en spelares eller lags 

ekonomiska värde. Detta förändrar såväl målet med prestationsutvärderingen som analysens 

struktur. (Maxey & Drayer, 2015) McGinnis (2013) menar att ishockeylag oftast behandlar 

spelarstatistik för att räkna ut ROI (avkastning på investering) av spelare och lag, vilket kan ses 

som en typ av företagsteori kopplat till lönsamhetsmaximering. Managementutvärderingar kan 

också behandlas för att utvärdera ett lags strategiska och taktiska val. Exempelvis i 

utvärderingar för att bättre förstå vilka strategier som är mest lämpliga för att nå framgångsrika 

resultat. (Davenport, 2014; Alamar, 2013) 

2.2.4 Appliceringen av kvantitativa analysmetoder 
Kvantitativa analysmetoder sammankopplar det som nämnts innan för att utveckla och 

strukturera analysmodeller samt testa dem i syfte att utvinna nya prestationsinsikter. Genom ett 

informationssystem appliceras statistiskt och matematiskt resonemang till sportdata för att 

skapa modeller som undersöker tidigare identifierade behov. Dock finns det begränsningar till 

vilken grad dessa analyser kan tillämpas inom sport. Det här har att göra med att analyserna 

kräver tekniskt stöd, vilket betyder att de behöver beslutsstöd som kan adressera analysernas 

karaktärsdrag. Ett annat bekymmer är att de dynamiska förhållandena inom sport hindrar 

organisationer att systematiskt kunna undersöka absoluta prestationslösningar. Beslutsstöd 

riktas därför mot att utveckla en uppsättning av olika kvantitativa analyslösningar istället för ett 

enda. (Alamar, 2013) 
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För att ge välsituerat stöd behöver modellerna inte bara behandla användandet av enkla 

individuella mätetal (exempelvis, position, skott, mål etc.) utan även mäta komplexa beteenden 

och kasuella relationer. Det här kan kräva förenande av sportdata, inte bara från en individuell 

atlet, utan även från omgivningen och andra atleter. (Dahlbom & Riveiro, 2014) För att skapa 

analysmodeller som adresserar dessa problem benämner Michalewicz (2007) att 

beslutsstödsystemen bör inkludera; Ett sätt att förbereda tillgänglig sportdata så att den 

grundligt kan analyseras samt hantera prediktionsanalyser och optimeringsmodeller för att 

kunna rekommendera när-optimala lösningar. Dessa olika kvantitativa analystillvägagångssätt 

är också synliga i tidigare studier mot prestationsutvärderingar inom ishockey (se bilaga 2). 

Traditionell analytics hanterar tre övergripande tillvägagångssätt; prediktiva, normativa och 

deskriptiva analystekniker (Turban et al., 2014). Nedan kommer de tre övergripande 

kvantitativa analysmetoderna beskrivas ytterligare. (Se bilaga 3 för exempel på olika 

kvantitativt drivna analyser inom ishockey). 

2.2.4.1	  Deskriptiva	  analyser	  
Deskriptiva analyser visar sammanfattningar från ett givet urval sportdata och kan antingen 

vara statistiska summeringar eller visuella, exemplifierade i grafer, staplar etc. Det är enligt 

Davenport (2014) det vanligaste tillvägagångssättet inom kvantitativa sportanalyser. 

Deskriptiva analyser kan ses som ett verktyg för att producera styrkort, rapporter, ge insikter 

från historisk data samt användas för att bland annat utföra ad hoc-, kluster- och trendanalyser. 

Ad hoc-analyser är förknippat med data mining och tillämpas för att ”gräva” i statistik i syfte 

att finna nya insikter. Klusteranalyser förenar olika typer av sportdata och statistik för att finna 

samband emellan. Trendanalyser används för att hitta signaler som tillsammans ger upphov till 

förändring. (Turban et al., 2014)  

På individnivå kan deskriptiva analyser exempelvis utvärdera spelares benägenhet att 

göra mål. På lagnivå kan puckinnehav, lyckade passningar och territoriellt spelande bli 

utvärderade för att granska tillvägagångssätt som leder till mål. (Davenport, 2014) Deskriptiv 

statistik hjälper organisationer att förenkla stora mängder data på ett meningsfullt sätt. Det 

reducerar på så sätt stora mängder av data till förenklade sammanfattningar och hanterar 

antingen statistik eller sportdata för att utföra analyser. (Trochim, 2006) Deskriptiva analyser 

förflyttar sportanalyser från att fokusera på ofullständig spelstatistik till att förse fullskalig 

representation av information. Detta gör det lättare att ta beslut eller bedriva kvantitativa 

analyser eftersom multidimensionella perspektiv hanteras. (Wang et al., 2015) 

2.2.4.2	  Prediktiva	  analyser	  
Prediktiva analyser har som mål att identifiera vad som är sannolikt att hända i framtiden 

(Alamar, 2013). Istället för att fokusera på vad som hänt, förklarar prediktiva analyser ”varför 
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det hände” eller ”vad som kommer att hända härnäst” (Davenport, 2014). Möjligheterna att 

använda tillvägagångssättet är vidsträckt, från enklare prestationsanalyser till 

multidimensionella exploateringstekniker (Roczniok et al., 2014). Prediktiva analyser använder 

sig framförallt av simuleringstekniker och maskininlärning. (Schumaker et al., 2010) Detta 

genom att exploatera och applicera en variation av matematiska modeller och artificiella 

neuronnät (ANN). (Roczniok et al., 2014; Svenska datatermsgruppen, 2016) Målet med att 

använda artificiella neuronnät är att upptäcka karakteristiska egenskaper i en datamängd, och 

klassificera nya mönster som inte gick att uträkna i in-data (Bergbom, 1994). Statistisk 

simulering involverar imitationen av ny sportdata genom att använda sig av historisk sportdata 

som referens. När imiterad sportdata har skapats, kan den bli jämförd mot aktuella 

spelsekvenser för att testa dess tillförlitlighet och prediktiva styrka (Schumaker et al., 2010). 

Forskning mot spelsimulering inom ishockey används bland annat för att demonstrera 

effektiviteten av flertalet vanligt förekommande taktiker (Thomas, 2006).  

Maskininlärningstekniker används som en metod för att arrangera sport-relaterade prediktioner. 

Inom neuronnät lär sig informationssystem att hitta gömda trender inom sportdata genom att 

identifiera återkommande mönster. Den stora nyttan av prediktiva analyser är att den finner 

omedelbara resultat om deras föreslagna åtgärder är korrelerade med verkligheten. Det största 

bekymret med prediktiva analyser är främst att reda ut resultatets tillförlitlighet och prediktiva 

styrka. Detta eftersom det oftast baseras på en begränsad datamängd och fluktuerande 

sportdata. (Schumaker et al., 2010) 

2.2.4.3	  Normativa	  analyser	  	  
Normativa analyser är en optimeringsteknik vars mål är att identifiera vad som sker och 

producera prognoser som beskriver bästa möjliga prestationsvägar (Turban et al, 2014). 

Tillvägagångssättet tar gammal information och använder det för att sätta eller vägleda framtida 

aktiviteter i syfte att nå optimala eller när-optimala resultat (Minelli et al, 2012). Analyserna 

går steget längre än prediktiva analyser i den meningen att de föreslår beslutsalternativ utifrån 

prediktioner samt att den visar på implikationer från olika alternativ. Det används i scenarion 

där det finns många val, variabler, begränsningar och datapunkter för den mänskliga hjärnan att 

hantera effektivt utan assistansen från informationssystem. (Underwood, 2013) Exempelvis 

finns det oftast flertalet olika taktiska val inom sport, vad normativa analyser fokuserar på är att 

testa dessa för att komma fram till vilket av de taktiska valen som är mest optimal. Normativa 

tillvägagångssätt är exempelvis bra för att se hur olika fysiologiska prestationer kan förbättras 

över tid.  (Davenport, 2014) Det kan också nyttjas för att få förmågan att besluta om en strategi, 

som i någon mening är optimal. Den dynamiska och komplexa naturen av sport gör det dock 

nästintill omöjligt att veta vilka val som är det bästa för varje enskilt tillfälle. Lennartsson et al., 
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(2014) studie är ett exempel på detta. Studien fokuserar istället på att nå när-optimala strategier 

för ishockey. Även om studien påvisar att optimala strategier inte går att uträkna, menar de på 

att analyser kan nå optimala strategier utifrån medelvärdet, det vill säga potentiella effekten av 

olika strategier. Den optimala strategin för en specifik situation, baseras därför på det bästa 

resultatet i termer av potential. (Lennartsson et al., 2014)  

2.3 Kritisk diskussion mot användandet av kvantitativa analyser 
Det finns en rad olika problemområden som begränsar och får organisationer att tillta 

kvantitativa analyser med tillförsikt. Beroende på problemområdet och användarens 

kunskap/erfarenhet kan analysprocessen vara både svårhanterlig och tidskonsumerande. Det 

behövs till att börja med en förståelse för vad analysen är till för. Nästa problemområde 

inkluderar att identifiera vilken specifik data som är relevant för analysen. En ytterligare 

svårighet är att förstå analysens begränsningar. Oftast är data ofullständig, vilket innebär att 

exempelvis viktiga attribut kan saknas och att data är inkonsekvent. Data kan därför behöva 

behandlas parallellt med mänsklig kunskap och kompetens för att säkerställa dess tillförlitlighet 

och relevans. Eftersom det inte återfinns en universell ”bästa” analysmetod eller 

beräkningsmodell för kvantitativa analyser krävs att en varierande uppsättning av 

analysmetoder tillämpas och testas. Avslutningsvis påverkar faktum att organisationslandskapet 

är i en ständig förändring, vilket innebär att analysmodeller och data över tid kan bli föråldrat, 

irrelevant eller missledande. (Turban et al, 2014) 

2.4 Prestationsutvärderingar inom sport 
Prestationsutvärderingar kan användas för en rad olika syften. Exempelvis förstå och förbättra 

atleter och lags prestationer, ur ett management- och företagsekonomiskt perspektiv samt för att 

bemöta och tillgodose externa krav från samarbetspartners, fans och andra aktörer. Kunskap 

som produceras genom prestationsutvärderingar används för att höja atleters prestationer och 

effektivisera beslutsfattande. (Owasu, 2008; Davenport, 2014; McGinnis, 2013). Hay och Reid 

(1988, s.261) definierar prestationer som ”the manner in which all movements comprising a 

motor skill –a series of voluntary movements of the human body designed to achieve a specific 

goal – are executed”. 

2.4.1 Prestationsutvärderingar från en kvalitativ utgångspunkt 
Processen att utvärdera en prestation från en kvalitativ utgångspunkt särskiljer sig från den 

kvantitativa analysprocessen. En kvalitativ prestationsutvärdering kan enligt Lees (2002) 

uppstå genom iden av ”fasanalys”, ”tidsanalys” eller ”kritiska funktioner”. Fasanalys är den 

deskriptiva processen att dela upp en rörelse/händelse i relevanta delar så att uppmärksamhet 
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kan bli fokuserat på prestationen inom varje rörelse/händelse. Tidsanalys är ett försök att 

specificera timingen av en rörelse eller rytmen i utförandet av en prestation. (Lees, 2002; 

Adrian och Cooper, 1995) Kritiska funktionsanalyser försöker analysera de mest essentiella 

funktionerna för att utföra prestationer och hur de sedan bidrag till specifika prestationer. 

Kritiska funktionsanalyser anses enligt Lees (2002) vara svåra att analysera eftersom det dels är 

svårt att uppskatta hur parametrarna inom dessa analyser ska bli observerade och 

kategoriserade samt för den mänskliga hjärnan att utvärdera och förstå de underliggande 

faktorerna bakom ett resultat. Exempelvis är det svårt att genom observation och intuition 

förklara vilken strategi som är bäst lämpad för att skapa målchanser när man transporterar in 

pucken i offensiv zon. Det här eftersom det för den mänskliga hjärnan blir väldigt svårt att 

kognitivt hantera och utvärdera flertalet parallella strategier. Den här metodens tillförlitlighet är 

därmed beroende av utvärderarens erfarenhet samt kunskap och är riskfylld eftersom den 

bygger på att betraktaren lyckas få en sammansatt bild av det som sker. (Fernandes et al., 1996) 

2.4.2 Prestationsutvärdering från en beslutsstödsorienterad utgångspunkt 
Beslutsstödinriktade prestationsutvärderingar är ett objektivt sätt att spela in och tyda 

sportprestationer så att nyckelelement kan bli klassificerade på ett gångbart och konsistent sätt. 

Det är användbart för att konstruera nya instrument och strategier som inte skulle vara möjliga 

att utföra utan teknologisk hjälp. Dessa resurser ger sportorganisationer möjlighet att simulera 

och förstå processer samt utveckla analysmetoder för att förutsäga och analysera spelet på ett 

mer detaljerat plan. (Baca, 2015) Dock finns det få individer som har rätt färdigheter och kan 

hantera denna approach fullt ut. Det här grundar sig i att det inte utvecklats och testats under en 

längre tidsperiod utan fortfarande befinner sig i ett ”beta” stadie samt att kompetensen som 

krävs för att utföra beslutsstödorienterade analyser inte finns utbrett inom sportorganisationer. 

(Davenport, 2014; Lees, 2002) Ett annat bekymmer är att det fortfarande förekommer få 

automatiserade åtgärdsförslag. Det här innebär att det blir upp till beslutsfattaren att själv tolka 

resultatet från analyserna, förstå dess innebörd och generera lämpliga åtgärder. (Leuhr & 

Lazarescu, 2007)  

De flesta prestationsutvärderingssystem är visuellt baserade och utgår från att individer 

först loggar det som händer på elektronisk väg och för in det till ett informationssystem 

(beslutsstöd) för kvantifiering och efterföljande analyser (Owasu, 2008). Beslutsfattare får på 

så sätt tillgång till ett verktyg som kan användas regelbundet och för att exempelvis diskutera 

tidigare spel och möjliga förbättringsområden vid spelargenomgångar. (Leuhr & Lazarescu, 

2007) Owasu (2008) menar att beslutsstödinriktade prestationsutvärderingar kan bli 

kategoriserade i en linjär trestegsprocess; identifiera, kritisera och rekommendera. Med linjär 
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trestegsprocess menas att prestationsutvärderingarna beroende på vad de är tilltänkt att 

analysera kan behandla en eller flertalet av dessa tillvägagångssätt, i oberoende ordning. 

2.4.2.1	  Identifiera	  	  
Från en datoriserad utgångspunkt, involverar första stadiet att identifiera en prestation utifrån 

att förvärva och tolka sportdata som tillräckligt beskriver prestationen i fråga (Owasu, 2008). 

Identifieringsstadiet innebär således att identifiera de specifika aktioner som är utförda 

(Dahlbom & Riveiro, 2014). Denna identifiering kan ses som icke trivial utvinning av implicit, 

tidigare okänd och potentiellt användbar information från sportdata (Zeleznikow et al., 2009). 

Två nivåer av identifiering är inblandade i det här steget. (i) Lågnivå identifiering; som 

fokuserar på att automatisera kvantifieringen av sportdata. På en lågnivå kan identifiering 

innebära att fånga de viktigaste händelserna i en match eller användandet av enkla statistiska 

mått på specifika händelser från spelare för att upptäcka viktiga vändpunkter i en spelares 

prestationer (Owasu, 2008; Leuhr & Lazarescu, 2007). (ii) Högnivå identifiering; vilket 

tilldelar mening till sportdata som samlats in på lågnivå identifiering. I huvudsak innebär det 

här att målet med högnivå identifiering är klassificering. Med det menas att, givet ett sett av 

sportdata, besluta vilken prestation specifik sportdata tillhör. (Owasu, 2008)  

2.4.2.2	  Kritisera	  
Enligt Owasu (2008) kan kritisera förklaras genom diagnostisk- och prediktiv modellering. 

Diagnostik identifierar diskrepansen mellan förväntad prestation och vad atleten faktiskt 

presterar, samt undersöker anledningen till dessa diskrepanser. Prediktiv modellering beskriver 

istället vad en atlet kan uppnå. Diagnostik förklarar således ”vad hände” medan prediktiv 

modellering koncentrerar på ”vad kan hända”. För att kunna lösa problem från det diagnostiska 

förhållningssättet krävs en kollaboration mellan mänskliga experter och datoriserade program, 

vilket kan hämtas från beslutsstödprogram. Det här har sin förklaring i att det är svårt att 

återkalla mänsklig och ämnesspecifik kunskap i en datarik miljö, således behövs kvalitativ 

input. (Lapham & Bartlett, 1995). Diagnostik återkallar därför mänsklig expertis för att lösa 

problem som är för komplexa för datoriserade program att lösa självmant (Owasu, 2008). 

2.4.2.3	  Rekommendera	  
Sista kategorin i prestationsutvärderingar är rekommendera, vilket innefattar att systemet ska 

kunna föreslå åtgärder för att förbättra prestationer (Dahlbom & Riveiro, 2014). Enligt Owasu 

(2008) har det rekommenderande steget länge varit relativt oexploaterat inom sport. De frågor 

som ska adresseras i det här steget är att (i) strukturera resultatet från kritiserasteget för att (ii) 

utveckla en uppställning av ideala lösningar som betonar hur problem identifierade i 

kritiserasteget ska lösas. Owasu (2008) menar att videoteknologier har potential att bearbetas 



	   	   16	  

för att adressera dessa frågeställningar. Det här eftersom videoteknologier kan lagra och 

inhämta information på ett ickelinjärt sätt. En novis utvärderare kan se det som ett sätt att 

överblicka rekommendationer på ett instruktionsliknandet sätt, medan en expertutvärderare kan 

använda det för att förstärka hens beslutsfattande. Videosystem kan därmed bli exploaterade för 

att förklara ”case” på framgångsrika och specifika prestationer. (Owasu, 2008)  

2.5 Teoretisk sammanfattning 
Den teoretiska sammanfattningen är sammansatt för att bilda ett holistiskt perspektiv på hur 

kvantitativt drivna prestationsutvärderingar kan tillämpas och vad det sedermera tillför till 

svensk ishockey. Sammanfattningen består av tre huvudkategorier; beslutsstöd, kvantitativa 

analyser och prestationsutvärderingar. Beslutsstöd agerar som grundfunktion i den meningen 

att det är en nödvändighet för att kunna applicera kvantitativa analyser och i sin tur kunna 

utföra kvantitativt drivna prestationsutvärderingar. Analysen som gjorts återkopplas sedan till 

användaren som feedback eller hypoteser beroende på dess vidare användning. Detta 

förhållningssätt kan därmed ses som en trestegsprocess. 

Kopplingarna grundar sig i att de kvantitativa analyserna använder sig av beslutsstödets delar 

för att utföra analyserna. De kvantitativa analysmetoderna tillämpas sedan för att genomföra 

identifierande-, kategoriserande- eller rekommenderande prestationsutvärderingar. 

Tillsammans återger den teoretiska sammanfattningen en sammanställning av hur beslutsstöd 

kan appliceras vid utförandet av kvantitativt drivna prestationsutvärderingar inom ishockey. 

Det är därmed en sammanfattning som kan hjälpa till att förklara vad beslutsstöd tillför samt 

hur det kan tillämpas för att bedriva kvantitativt drivna prestationsutvärderingar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

figur. 2 Teoretisk sammanfattning.  

1.	  Beslutsstöd	  2.	  Kvantitativa	  analyser	  3.	  Prestationsutvärderingar	  
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3. Metod 
Studien är explorativ och utformad som en fallstudie med intervjuer som underliggande metod 

för att samla in kvalitativ data om vad beslutsstöd och kvantitativa analyser tillför och hur det 

kan tillämpas vid prestationsutvärderingar inom svensk ishockey. 

3.1 Metodansats 
Den här studien är framlagd utifrån en kvalitativ ansats. I kvalitativa studier söker forskaren en 

relation till personerna som är med i studien för att förstå hur personer uppfattar sin omgivning 

(Bryman & Bell, 2013). Relationen mellan teori och forskning är den att teorin styrt 

forskningen. Målet med studien är därmed att göra en teoretisk analys genom att utreda 

huruvida de teoretiska idéerna som presenteras får stöd av insamlad empiri. Vidare riktar 

studien uppmärksamheten mot det tvärvetenskapliga och ämnesövergripande inom forskning. 

Det här innebär att forskningen är styrd av en process där gränserna mellan enskilda discipliner 

överskrids. En tvärvetenskaplig kunskapsproduktion begränsas inte till akademiska institutioner 

utan begriper akademiker, praktiker och makthavare som använder en bred uppsättning av 

färdigheter och erfarenheter för att lösa gemensamma problem. (Bryman & Bell, 2013). Det här 

tillvägagångssättet ansågs lämpligt eftersom studiens forskningsresultat även kan utnyttjas för 

att uppnå praktiska fördelar för svensk ishockey. Studien är strukturerad genom en 

forskningsdesign som applicerat en fallstudie karaktär.  

3.2 Urval 
Studiens urval baserar sig på de som ansågs ha bäst inblick inom det valda området. Tack vare 

studiens syfte föll det sig därför naturligt att intervjua personer som innehar en övergripande 

förståelse, inblick och syn på området. Författaren strävade därför efter att finna respondenter 

som hade förståelse för (i) kvantitativa analystillvägagångssätt och beslutsstöd, (ii) 

övergripande förståelse för utförandet av prestationsutvärderingar eller kunskap inom båda 

områdena. Ishockeyorganisationerna kontaktades inledningsvis för att få insikt i vem som 

hanterade de ovan nämnda områdena. Därefter kontaktades den person som ansågs vara bäst 

lämpad inom respektive organisation. För att erhålla ett så brett perspektiv som möjligt 

intervjuades personer från sex olika ishockeyorganisationer. Kvalitativa studier inriktar sig på 

att diskutera ett specifikt ämne djupare snarare än att få en övergripande förståelse (Bryman & 

Bell, 2013) Med tanke på den varierade tillämpningen av kvantitativa analysmetoder inom 

svenska ishockeyorganisationer ansågs det lämpligare att ha ett brett urval av 

ishockeyorganisationer istället för att förlita sig på en specifik organisation. Detta eftersom 

respondenterna ansågs komplettera varandra och därmed tillsammans återge en djupare 

förståelse för ämnet. Studieobjekten har delats in i följande yrkesgrupper: (i) ”Sportsliga 
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verksamheten”; vilket är personer inom klubbarna som innehar en god överblickande insyn och 

är ansvariga för den sportsliga verksamheten och prestationsutvärderingar exempelvis sportchef 

eller general managers etc. (ii) ”Kvantitativa analyser”; vilket är personer som är ansvariga för 

de kvantitativa analyserna inom respektive organisation och som därmed innehar en djupare 

förståelse och insyn i användandet av sportdata och statistik. Dessa personer kan vara 

utestående konsulter eller personer som innehar en koordinerande roll mellan ledarstaben och 

de sportsligt ansvariga inom organisationerna. 

 De respondenter som intervjuats från den ”sportsliga verksamheten” har ett ansvar för 

hur organisationen ska spela ishockey samt vilka som ska ingå i truppen. De tar strategiska och 

taktiska beslut rörande hur organisationen ska spela hockey och förmedlar därefter detta till 

ledarstaben som utför nödvändiga förändringar i spelet. De personer som är ansvariga för 

”kvantitativa analyser” har som huvuduppgift att utföra analyser och förmedla resultat till andra 

inom organisationen. De är därmed inte lika involverade i beslutfattningsprocessen. De 

respondenter som har den här rollen arbetade antingen väldigt nära organisationernas ledarstab 

eller nära laget och spelarna. 

3.3 Datainsamling 
Forskningsmetoden som används för insamling av empirin är semistrukturerade intervjuer. 

Metoden har valts i syfte att samla kvalitativa aspekter berörande användningen av beslutsstöd 

samt kvantitativa analyser vid prestationsutvärderingar. 

3.3.1 Intervjudesign 
Semistrukturerade intervjuer kännetecknas av att de inte följer ett strikt och fastställt 

intervjuramverk. Med det här menas att de är flexibla i anseendet att de under intervjuns gång 

kan anpassas beroende på hur samtalet utspelar sig (Oates, 2006). Det här gav även möjligheten 

att kunna styra intervjuerna mot det berörda ämnet men samtidigt gav det respondenterna en 

frihet att adressera deras egna tolkningar på området. Frågorna kunde därmed besvaras öppet av 

varje respondent, vilket möjliggjorde för uttryck av personliga uppfattningar och upplevelser. 

Då respondenterna hade skilda befattningar och ansvarsområden inom deras respektive 

organisationer, tog intervjuerna olika inriktning. Det här har att göra med att respondenterna 

har olika kunskaper och således ansågs bidragande för olika ändamål. Svaren från intervjuerna 

kunde sedan härledas till ett teoretiskt resonemang och därmed möjliggöra en genomgående 

jämförelse mellan teori och praktik. 

För att undvika missförstånd och osäkerhet kring området började samtliga intervjuer 

med en beskrivning av studiens syfte och inriktning. Samtliga respondenter intervjuades genom 

telefonintervjuer. Fördelen med användandet av telefonintervjuer blir att respondenterna kan 
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vara mer avslappnade under intervjuns gång. Nackdelen med att ha telefonintervjuer kan vara 

att intervjuaren inte kan observera hur respondenten reagerar på frågorna som ställs. (Bryman 

& Bell, 2013) Sammantaget ansågs telefonintervjuer vara bäst lämpade för den här studien med 

hänvisning till den avslappnande karaktär det gav intervjuerna. Det gav dem även utrymme att 

tänka mer fritt och vidareutveckla resonemang. Samtliga respondenter informerades även om 

varför just de blivit kontaktaktade. Detta för att den tid som de behövde lägga ner på 

intervjuerna inte skulle kännas bortkastad (Bryman & Bell 2013). Vidare tillfrågades samtliga 

respondenter om det var godtagbart att intervjun spelades in, vilket samtliga gav medtycke till. 

Det har även klargjorts för samtliga respondenter att deras identitet förblir anonym, något som 

enligt Bryman & Bell (2013) är en viktig etisk aspekt att ta hänsyn till. Därför behandlas också 

alla svar konfidentiellt och samtliga respondenter har getts fiktiva namn. Intervjuerna varierade 

i längd, men med en genomsnittlig längd på cirka 55 minuter. Intervjuerna transkriberades 

samma dag som intervjun genomfördes, vilket enligt Bryman & Bell (2013) anses fördelaktigt 

då kodning av data bör ske tätt efter att insamling skett. På så sätt kan forskaren lättare öka sin 

förståelse för det insamlade materialet.  

Namn Yrkesgrupp* Datum längd 

Peter Sportsliga verksamheten 13/4 46min 

Mats Kvantitativa analyser 13/4 52min 

Niklas Kvantitativa analyser 14/4 1h8min 

Daniel Kvantitativa analyser 14/4 42min 

Henrik Sportsliga verksamheten 25/4 1h3min 

Stefan Sportsliga verksamheten 25/4 1h1min 

Figur 2. Tabell utförda intervjuer 

3.4 Operationalisering 
Vanligtvis använder sig forskaren av en lista över förhållandevis specifika teman som ska 

beröras, men samtidigt ges intervjupersonerna en stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt 

(Bryman & Bell, 2013). För att säkerställa att de för studien relevanta områden behandlades 

utformades ett frågeschema, vilket användes som underlag vid samtliga intervjuer. Samtliga 

frågor som skapades i frågeschemat och ställdes under intervjuerna kunde härledas till en del i 

teorin. Varje fråga i frågeschemat kategoriserades in i det avsnitt i teorin som frågan berörde 

samtidigt som en detaljerad teoretisk beskrivning producerats där det utförligt står beskrivet 

vad frågan var tilltänkt att besvara i relation till teorin. Totalt bestod frågeschemat av 20 frågor 

(se bilaga 1). Sju av dessa berörde prestationsutvärderingar, 12 frågor berörde beslutsstöd och 

en fråga behandlade deras roll inom organisationen. Av frågorna som berörde 
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prestationsutvärderingarna var två frågor ämnade att övergripande diskutera 

prestationsutvärderingar, en behandlade förhållandet mellan kvalitativa och kvantitativa 

analyser, avslutningsvis behandlade fyra frågor de kvantitativt drivna 

prestationsutvärderingarna. Av de frågor som berörde beslutsstöd hanterade två frågor teorin 

kring informationssystem, en fråga behandlade sportdata och statistik, tre behandlade 

situationsmodellering, och avslutningsvis behandlade sex av frågorna de kvantitativa 

analysmetoderna. Då intervjuerna tog olika inriktningar utfördes även följdfrågor som ett 

komplement till frågeschemat. 

3.5 Analysmetod 
Den litteraturgenomgång som tillämpats i den här studien har inriktat sig på ett visst antal 

områden. Det är enligt Bryman och Bell (2013) viktigt att omfamna sökord kopplade till 

studiens syfte för att därefter hitta passande referenser samt behålla relevans i studien. Dessa 

berörde sport i allmänhet, ishockey i synnerlighet och därefter områden kopplat till analytics, 

beslutsstöd inom sport, sportdata och statistik, kvantitativa analysmetoder och 

prestationsutvärderingar. Enligt (Oates, 2006) utförs analysen av kvalitativ data generellt i två 

steg, analys för förberedelse av data och dataanalys. Det här grundlägger sig i att forskaren ska 

sträva efter att samla in material i ett liknande format och som skapar ett väldisponerat och 

ekvivalent analysunderlag. För att teorin skulle vara ämnesspecifika och relevant har en 

teoretisk insamling och kategorisering framställts. Det här gjordes i två separata Excel-

dokument. De vetenskapliga artiklar som belyste användandet av kvantitativa analysmetoder 

inom ishockey kategoriserades in i fyra övergripande kategorier (se bilaga 2). De vetenskapliga 

artiklar som berörde beslutsstöd kategoriserades även de in i fyra områden. Avslutningsvis 

sammanfattades teorin där kopplingar mellan de olika teoretiska inslagen sammanfördes och 

diskuterades. Den teoretiska sammanfattningen är tilltänkt att övergripande förklara teorin 

samtidigt som det vägleder studiens empiri och analys. Det underlättar således förståelsen för 

hur studiens frågeställningar ska analyseras och kan appliceras i den empiriska kontexten.  

3.6 Validitet och reliabilitet 
Enligt Bryman och Bell (2013) bidrar en jämförelse mellan särskilda koncept till att studien får 

en högre validitet. Samtliga inlästa och använda vetenskapliga källor har som nämnts innan 

kategoriserats i ett Exceldokument för att få en tydligare förankring till de ämnen de berör. 

Detta är ett tillvägagångssätt som stärker studiens reliabilitet eftersom den säkerställer att 

kunskap är producerat på ett tillförlitligt sätt. Det ser även till att studien utvecklats på ett 

systematiskt sätt. Vidare har operationaliseringen av intervjufrågor och teorin utvecklas i 

enighet. Enligt Halvorsen och Andersson (1992) framhäver det här studiens pålitlighet och 
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därmed reliabilitet, eftersom det ser till att det som är tilltänkt att mätas faktiskt mäts. I och med 

valet av semi-strukturerade intervjuer kan studiens reliabilitet påverkats eftersom 

respondenternas svar tog olika inriktningar och därmed blir svåra att generalisera. Halvorsen 

och Andersson (1992)  hävdar samtidigt att en fallstudies syfte är att analysera ett fenomen på 

djupet och inte generalisera, vilket då leder till att tillvägagångssättet är tillämpningsbart. För 

att insamlad data skulle stärka reliabiliteten utformades en teoretisk sammanfattning. Den 

teoretiska sammanfattningen har sedan tillämpats i dels utformningen av intervjuerna samt för 

att guida den insamlade empirin och analyskapitlet. Den teoretiska sammanfattningen höjer 

studiens externa validitet eftersom den möjliggör generaliseringar av studien (Halvorsen & 

Andersson, 1992). Den interna validiteten har kunnat bemötas genom att ge intervjupersonerna 

möjlighet att berätta och bekräfta hur verkligheten ser på området. 

3.7 Studiens begränsningar 
Som nämnt i avgränsningsavsnittet har studien som utgångspunkt att belysa vad kvantitativa 

analyser tillför vid prestationsutvärderingar inom svensk ishockey. Studien förhåller sig till 

kvalitativa analyser utifrån den satsen att det anses som en utgångspunkt där kvantitativa 

analyser kan ta vid eller på olika sätt kan förbättra prestationsutvärderingar. Det här innebär att 

studien förutsätter att kvantitativa analyser och beslutsstöd har en betydelse för svensk ishockey 

och att tilltagssättet bör ses som en kompletterande element vid prestationsutvärderingar inom 

svensk ishockey. För att med säkerhet kunna säga att kvantitativa analyser har betydelse menar 

författaren att det egentligen krävs en jämförelse mellan kvantitativa och kvalitativa analyser, 

vilket den här studien inte behandlar. Därför ämnar studien istället till att belysa de potentiella 

möjligheterna med kvantitativa analyser snarare än att konstatera de faktiska effekterna av 

tilltagssättet. Det här innebär att det krävs ytterligare studier för att kunna bekräfta de effekter 

som studien belyser och med säkerhet kunna bekräfta resultaten. En annan aspekt som läsaren 

bör ha i åtanke är att svensk ishockey tillämpar kvantitativa analyser i begränsad utsträckning 

och med ett begränsat djup. Många av organisationerna är också väldigt nya med tilltagssättet. 

Det här innebär att empirin bör behandlas med tillförsikt eftersom empirin inte med säkerhet 

kan bekräfta vad kvantitativa analyser och beslutsstöd tillför vid prestationsutvärderingar.  
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4. Empiri 
I följande avsnitt presenteras det empiriska materialet med utgångspunkt från de intervjuer 

som genomförts. De empiriska avsnitten har sin utgångspunkt från de tre övergripande 

teoretiska delarna som presenteras i den teoretiska sammanfattningen, det vill säga, 

prestationsutvärderingar, beslutsstöd och kvantitativa analyser. 

4.1 Prestationsutvärderingar 
Svensk ishockey är på väg in i ett analys- och utvärderingsskede som många andra sporter 

redan klivit in (Mats). Enligt Mats grundar sig det här i att bevakningen på det organisationerna 

gör och pressen på att leverera framgång blivit allt större och med det även effekterna av de 

beslut som fattas. De kommer inte längre undan med dåliga beslut och besluten kan ofta leda 

till stora konsekvenser. Därför hävdar Mats att om de lyckas analysera prestationer på ett sätt 

som inbringar positiva resultat skapar det synergieffekter för både den sportsliga delen av 

verksamheten men även på ett mer ekonomiskt plan.  

Flertalet av respondenterna menar att de är beroende av prestationsutvärderingar inom 

en rad olika områden. När det kommer till att utvärdera spelare på en individnivå berättar Peter 

att en stor del av arbetet handlar om att hitta rätt karaktärer som passar in i och skapar ett 

önskvärt klimat i föreningen. Peter berättar vidare att det exempelvis handlar om att finna 

insikter på hur man ska placera spelare i laget och aspekter som bekräftar hur man bör arbeta 

vidare med spelare. På en matchbasis berättar Niklas att det främst handlar om att utvärdera var 

de presterar och hur prestationer ser ut i olika delar av spelet. Detta för att kunna trycka på rätt 

saker så att de sparar tid och blir mer effektiva i problemsökandet. Det är också nödvändigt för 

att utvärdera situationer som spelare varit involverade i och för att se hur spelare utvecklas 

(Peter). En annan viktig del som nämns av respondenterna är lagutvärderingar, både på det 

egna laget men även på konkurrerande lag. ”Det fanns lag som underpresterade väldigt grovt 

under hösten i förhållande till vad siffrorna visade och sen vände det negativa till det positiva 

och då gäller det att vara medvetna om att det här är nuläget och det här är den mest troliga 

trenden framåt” (Mats). Respondenterna berättar även att det finns en utvärderingsdel där de 

behöver se prestationer i förhållande till ett mer långsiktigt tidsperspektiv. Detta för att 

säkerställa vad de kan förvänta sig framöver samt för att se om spelare och laget haft hållbara 

prestationer över tid. ”Prestationsutvärderingarna är då en viktig del för att kunna kontrollera 

och driva en gemensam linje i organisationen som går hand i hand med den spelvision som 

lagts för framtiden.” (Stefan) 

En diskussion som kom upp i många av intervjuerna var relationen mellan kvalitativa 

och kvantitativa analyser. Peter nämnde att han ser kvantitativa analyser som en metod för att 
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styrka teorier, ifrågasätta vad de gör, vända på antaganden eller bekräfta att de gör rätt saker. 

Vidare menade Peter att de kvalitativa analyserna till skillnad från kvantitativa analyser är mer 

anpassningsbara på matchbasis och under det pågående spelet. Mats påpekar att det någonstans 

finns en hockeykunskap och intuition hos ledare och att det är en form av kunskap som siffror 

inte kan återskapa eller hantera i det pågående spelet. Det här tror Mats har att göra med den 

dynamiska och ständigt interaktiva miljön ishockeyn befinner sig i. ”Sen är det ju vad man ser 

och observerar kontra vad som händer. Vi har ju problem som människor, man tenderar att 

komma ihåg de stora misstagen och för den delen även de bra sakerna en spelare gör. Och 

kanske bortser från andra problem eller styrkor i spelet som på långsikt är mycket mer viktiga i 

jämförelse med vad man där och då känner. Sådana grejer som ur ett långsiktigt perspektiv 

egentligen är det viktiga.” (Daniel) Samtligt berättade Henrik att det finns andra aspekter som 

är svåra att se via kvantitativa analyser, exempelvis spelsinne och medvetenhet på isen. En 

annan aspekt som återkommande diskuterats av respondenterna är att det finns andra 

parametrar som har betydelse för sportslig framgång än prestationsutvärderingar. Både Daniel 

och Henrik exemplifierar detta med att det finns spelare i deras lag som statistiskt inte bidrar till 

spelet men som innehar mjuka världen som betyder mer än de statistiska värdena, såsom 

ledarskap och karaktär. Henrik menar därför att det handlar om att använda statistiken till att 

försöka göra kloka val men samtidigt inte använda det uteslutande. 

4.2 Beslutsstöd 

4.2.1 Informationssystem 
 Flertalet av respondenterna beskrev att de främst använder sig av Excel för att bearbeta 

kvantitativa analyser. Samtidigt nämnde respondenterna att det längre fram i tiden kan bli 

nödvändigt att lära sig att programmera med R eller liknande program. Anledningen till att 

programmen inte inkorporerats ännu beskrevs vara att det är hög inkörsport samtidigt som de 

inte hanterar den mängden sportdata för att det ska vara behövligt. ”Det är lite som att ha en 

ferrari för att köra till affären, överflödigt. Vi är många år därifrån, i den här konservativa 

sporten.” (Daniel) 

Stefan berättade att han presenterar analysernas resultat i siffror snarare än att 

visualisera resultaten. Han menar dock att det beror lite på vem resultaten ska kommuniceras 

till. Är det någon som är van vid siffrorna tror han inte att visuella inslag krävs men om det är 

någon som inte är lika insatt, exempelvis spelare, kan det vara bra att visualisera resultaten. 

Dock finns det fall, exempelvis när de gör skottkartor, där det utan visualiserande medel inte 

skulle vara möjligt att utläsa eller rama in det mest intressanta med analyserna. (Stefan) ”Men 

självklart bara för att den inte är sofistikerad så innebär det inte att vi inte kan se avvikande 
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mönster, eller ser siffrorna på ett mer detaljerat sätt. Det är bara att vi inte målar upp den.” 

(Niklas). Daniel beskrev att när han producerar rapporter till coacher och spelare använder han 

sig av tabeller, grafer och spridningsdiagram med olika värden. Samtidigt undviks det att göra 

saker för komplicerat, exempelvis genom att dra en regressionsruta. Detta då det ansågs 

viktigast att endast presentera det väsentliga och hålla nere mängden sportdata som presenteras. 

(Daniel)  

Ett bekymmer som nämns av respondenterna är att statistiken, de kvantitativa 

analyserna och videosekvenser inte kan hanteras parallellt i ett och samma system. Därför 

måste analyser ofta göras i separata program. Mats menade på att det finns videoteknologier 

som kan sammanföra video med den statistik som finns tillgänglig och därmed visualisera alla 

händelser i spelet, exempelvis skottförsök, tacklingar, skott på och utanför mål. Men att den 

mjukvaran som finns är alldeles för dyr för svenska ishockeyorganisationer. Niklas påpekade 

att videoteknologier därför främst används för att samla in sportdata från matcherna. Samtidigt 

påpekar han att analyser regelbundet diskuteras med videocoachen som sedermera tittar igenom 

matcher och därefter plockar ut ”case” som kan exemplifiera de kvantitativa analyserna som 

gjorts. Enligt Niklas kan videoanalyser tillämpas parallellt med kvantitativa analyser för att 

med större säkerhet kunna se att analysernas resultat finns representerade eller går att utläsa i 

det faktiska spelet. 

4.2.2 Sportdata och statistik 
Henrik tror att det för en fortsatt utveckling inom kvantitativa analyser är av betydelse att hitta 

bättre sätt att samla in sportdata och statistik men också att det behövs produceras nya typer av 

statistik som bättre kan förklara spelet. ”I NHL loggar de varje byte, vad som sker istidsmässigt 

för samtliga spelare och i relation till andra spelare. Det gör att det blir mycket lättare att 

logga alla spelare individuellt för varje match och därmed se vad de har varit med om. Det vi 

vill försöka åstadkomma är att gå ännu djupare in och kunna samla mer data av det här 

slaget.” Samtidigt råder det delade meningar om vilken roll sportdata och statistik har inom de 

olika organisationerna. Bland annat nämnde Peter att de ser statistiken som ett bra komplement 

till hur de bedriver sin verksamhet. Medan Henrik och Niklas båda beskriver att statistiken har 

en mer central funktion i hur verksamheten bedrivs. ”På det stora hela är vi en väldigt 

sifferdriven klubb. Någonstans förlitar sig föreningen som helhet mer åt det objektiva eller 

statistiska snarare än det känslostyrda.” (Niklas). Samtidigt är samtliga respondenter överens 

om att värdet av sportdata och statistik blir allt större och att insikter genererade från det även 

så. ”Betydelsen av statistik har blivit djupare och mycket viktigare” (Mats). Niklas beskriver 

att sportdata och statistik presenterar en relativ känslokall observation i en annars väldigt 
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känslostyrd miljö. ”Sport är mycket känslor och att då få en mer känslokall bedömning om hur 

vi står, hur spelarna presterar, betyder att vi kan koppla bort det subjektiva och känslodrivna i 

en större utsträckning. Då ges vi möjligheten att fokusera på de faktorer som är viktiga för oss 

och kan få oss att vara ett hållbart vinnande lag.” (Niklas)  

Mats beskriver att det statistiken gör är att ge hållfasta delar i en miljö som annars är 

väldigt dynamisk och svår att tolka. Enligt Mats kan sportdata och statistik på ett strukturerat 

och enkelt sätt kategorisera in händelser och sekvenser på ett sätt som är omöjligt genom 

observationer. ”Problemet med ögon, minne och hjärnan är att den är selektiv. Därför vi har 

statistik.” (Henrik) Samtidigt nämnde Mats att ettor och nollor aldrig kommer att kunna ersätta 

mänsklig kreativitet eller nyfikenhet. Han tror inte heller att det är den rätta vägen att gå. Det 

kommer alltid dyka upp nya sätt att mäta och se på ishockey och då kan man inte begränsa sig. 

Dock tyckte han att det kan vara ett väldigt starkt argument och att det ger dem möjlighet att 

samlas kring en siffra och säga ”det här tycker vi är bra och det här är inte acceptabelt”. Det 

finns enligt Mats väldigt många synpunkter och flera tusen idéer inom en organisation på hur 

ishockey ska spelas. Men samtidigt poängterar Mats att det finns väldigt få som egentligen kan 

utvärdera spelet exakt utan det hamnar på ett känslostyrt och subjektivt tänkande som 

nödvändigtvis inte leder fram till att rätt beslut tas.  

Stefan berättade att han började titta på statistik mer djupgående för ett antal år sedan. 

Han kollade då hur det såg ut för några år sedan och hur statistiken såg ut i nuläget. Då målades 

en bild upp att många statistiska parametrar följer ett likartat mönster över tid. ”Över tid så 

hamnar lag som har negativa siffror i förhållande till olika parametrar i större bekymmer än 

lag som har positiva siffror. Utifrån det började jag analysera de ledande lagen, hur deras 

statistik ser ut i förhållande till det spelet de har och hur de spelar för att skapa positiva 

siffror”. Utifrån de insikter som statistiken genererade kunde Stefan se vilken typ av 

uppspelsstrategi som leder till fler avslutsförsök i offensiv zon. Detta bidrog till att han kunde 

forma en spelidé som baserades på de resultat som enligt statistiken är mest önskvärda och 

leder fram till de bästa sportliga resultaten. I och med det här menar Stefan att han kan 

avdramatisera ledare och spelare. ”Det är därför vi har tagit tag i det som förening, för annars 

hänger ju all vår sportsliga framgång på om våra tränare har en bra spelfilosofi och kan 

genomföra den. Har han en dålig då riskerar vi att hamna utanför SHL, och i värsta fall 

äventyra existensen som förening. Du måste som förening kunna driva en spelidé som driver 

siffrorna åt rätt håll och som inte äventyras på huvudtränarens spelfilosofi” (Stefan). ”Byter 

du tränaren behöver du veta vilka faktorer som är viktiga för att du ska fortsätta vara ett 

hållbart lag över tid” (Daniel). 
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Sportdata och statistik hämtas in på tre olika sätt. Peter berättar att de får statistik från 

ligan själva, att de arbetar med att producera egen statistik och sportdata och avslutningsvis 

används utestående personer/konsulter som kan producera statistik och leverera rapporter. Både 

Niklas och Mats menade att processen att producera och kategorisera statistik är tidskrävande 

men nödvändig för att få in en tillräcklig datamängd och sedermera kunna utföra nödvändiga 

analyser. Henrik berättade att han märkt att sportdata och statistik som hämtats in skiljer sig åt 

beroende på vem som loggat den. Det här menar han hänger ihop med att människor har 

annorlunda värderingar i hur statistiken ska kategoriseras. ”Till exempel vad är en tackling, vad 

anses som ett skottförsök.” (Henrik) Mats berättade att han använder sig av ett 

videoanalysprogram för att logga sportdata och statistik men att det inte är speciellt avancerat. 

Det systemet kan göra är att logga statistik och händelser utefter hur han vill. Dock poängterade 

han att det endast är halv-automatiserat, vilket bidrar till att det är ett väldigt tidskrävande 

arbete. Även Peter var inne på ett liknande spår och menade att det krävs en manuell 

handpåläggning och att de endast använder sig av förprogrammerande knappar för att logga 

händelser. 

4.2.3 Situationsmodellering 
Mats berättade att statistik ensamt inte kan förklara eller identifiera vad som är viktigt för 

organisationen. Den riktiga kunskapen ligger i att kunna ställa rätt frågor till siffrorna, förstå 

hur man ska tolka resultatet och till vilket syfte man applicerar analyserna. ”Vi försöker ta reda 

på vad som är våra nyckeltal, vad är en rimlig siffra för en offensiv spelande back? vad tycker 

vi är en rimlig siffra för en defensiv forward? Det är ju en läroprocess för oss och det är vi inte 

klara med utan vi håller fortfarande på att utforska den. Även om vi själva upplever att vi tagit 

jättekliv i förståelsen, sikten, utvecklingen, så är vi fortfarande lite nyfödda.” (Mats) Henrik var 

inne på ett liknande spår och benämnde att mycket kan uppnås genom att ta till siffrornas hjälp 

men att det verkliga värdet ligger i att förstå vad siffrorna betyder. Det här kräver enligt Henrik 

en förståelse för både siffrorna och praktiken. ”Det är egentligen lätt för vem som helst som 

sitter på läktaren att analysera siffrorna och säga det här laget har bra siffror, men sen när 

man ska gå in i speldetaljer, och analysera speldetaljer, okej hur får vi dem här siffrorna att 

vara positiva, är mycket svårare.” (Henrik) Uppnår man det här menar Henrik att de 

kvantitativa analyserna kan användas för att bygga upp en konsekvent, långsiktig och lönande 

spelvision. Mats beskrev att det finns två sätt att möta kvantitativa analyser. Antingen arbetar 

man med erkända analysmetoder eller så arbetar man utifrån ett tillvägagångssätt där man 

analysmässigt testar statistiken och ställer följdfrågor för att utveckla nya insikter. 
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  Stefan menade på att kvantitativa analyser hjälper dem att känna sig tryggare i spelet. 

Exempelvis nämnde han värdet av PDO-analyser, om laget är effektivt eller inte 1 Det högsta 

PDO-värdet som uppmätts över en säsong i Sverige är 102,9, men det finns en begränsad fördel 

som säger att ett bra lag ska ligga på ungefär 102. Ligger man då under en period på 80-100 

men har under samma period en väldigt hög Corsi-statistik, bidrar det enligt vad statistiken 

historiskt säger till att du som lag kan vara relativt säker på att PDO-värdet kommer att jämnas 

ut så länge skottproduktionen fortsätter vara densamma.2. Detta ger enligt Stefan en ny typ av 

trygghet eftersom han vet att även om effektiviteten inte finns där kommer det statistiskt jämna 

ut sig även om målen för tillfället uteblivit. Det här menar Stefan bidrar till att han inte behöver 

göra panikartade förändringar i spelet utan kan förlita sig på att grundspelet enligt de statistiska 

parametrarna är rätt. 

Respondenterna berättar att de kvantitativa analyserna förmedlas och diskuteras i olika 

steg. Bland annat finns det en informerande del som ofta sker före eller efter match. Där 

nyckeltal samt lag och individbaserade statistiska rapporter produceras och återkopplas till 

tränarna. Sen är det upp till tränarna och spelarna att analysera vikten av det som presenterats. 

(Mats) Samtidigt är det enligt Niklas ibland mer känsligt och svårt att gå in på djupare 

individanalyser eftersom det finns andra faktorer som också driver utvecklingen. Istället 

fokuseras många analyser mot att förstå hur de som lag står sig kvalitetsmässigt, i jämförelse 

med organisationens plan men även i jämförelse med ligan. Niklas nämner att han med 

individutvärderingar kan se hur spelare och olika kedjor samt formationer påverkar varandra. 

Mer djupgående är individutvärderingar nödvändigt för att exempelvis se vilka spelare som är 

bra på att förflytta puck eller vilka backar som kan kontrollera egen zon. ”Att jobba med 

kvantitativa analyser ur både ett individuellt och lagperspektiv gör ju att du kan styra spelet 

och spelarna under säkrare former. Vi söker ju främst spelare som kan åka in med pucken och 

då vill vi ju att siffrorna ska peka åt det hållet. Även om de är duktiga skridskoåkare eller i 

passningsspelet så behöver det inte betyda att de är duktiga på att driva siffrorna åt rätt håll” 

(Niklas) 

Under intervjun med Henrik påpekade han att kvantitativa prestationsanalyser påverkar 

sättet de arbetar på en taktisk och strategisknivå. Han nämnde då att de utifrån analyserna kan 

hitta parametrar som leder till bättre resultat. Att då förstå hur de ska spela ishockey för att 

underlätta framgång påverkar inte bara hur de taktiskt positionerar spelet utan hur de tränar, 

både på A-lagsnivå och juniorsidan. ”För att vi ska driva en gemensam linje som går hand i 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  	  PDO	  =	  På	  is	  räddningsprocent	  plus	  på	  is	  skott	  procent.	  PDO	  kan	  ge	  indikationer	  på	  hur	  tursam/otursam	  en	  
spelare	  är	  
2	  Corsi	  =	  Corsi	  överväger	  skott	  +	  skott	  som	  missar	  mål	  +	  skott	  som	  är	  blockerade.	  Ger	  god	  indikation	  på	  
puckinnehav	  och	  målchanser.	  Används	  ofta	  i	  procent.	  
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hand med den spelvision som vi lagt in i framtiden. Och utifrån de analyserna vi gör kunna 

ändra färdriktning om det behövs eller lägga till och ta bort saker som vi tycker att vi inte 

behöver ägna tid åt.” (Henrik) Samtidigt poängterar Henrik att man inte enbart kan leva på det 

statistiska utan måste ha ett praktiskt spel. ”Men om du tar siffrorna då kan du driva spelet mot 

det hållet. Genom att exempelvis kolla på hur många spelavslut en strategi leder till eller hur 

spelet ser ut från egen zon innebär det att spelarna kan åka utan egen puck eller måste de då så 

ofta de kan spela sig ur egen zon.” (Henrik). Daniel fyller i ovan nämnda resonemang med att 

berätta att siffrorna kan hjälpa bryta konservativt tänkande. I och med att det blir lättare att 

jämföra utfall blir det lättare att våga testa nya taktiker och strategier och därmed tänka nytt. 

Även Mats är inne på ett liknande spår och menar på att coacher lever i en otroligt inrutat 

system där de gör samma sak dag in och dag ut. ”Då är det lätt att tappa helhetsperspektivet 

och här är det jag tror att statistiken verkligen kan hjälpa till.” (Mats)  

Ett återkommande resonemang från respondenterna var vikten av statistik på en 

managementnivå. Enligt Niklas kan statistik stärka argument när det kommer till att släppa 

befintliga spelare eller vid rekrytering av nya samt vilken roll man kan tänkas ge dem. ”Jag 

tror att när kvantitativa analyser verkligen slår igenom är det främst på en högre management 

nivå. Effekterna av att värva fel får för stora ekonomiska konsekvenser idag.” (Daniel) Niklas 

fyller i det här resonemanget och berättade att det handlar om att se vilka som är de drivande 

spelarna som de primärt bör fokusera och lägga resurser på. Även Daniel beskrev management 

och rekrytering som en av de delar som kan nå störst effekt av kvantitativa analyser. Det här 

tror Daniel har att göra med att det ur ett långsiktigt perspektiv oftast är väldigt viktiga beslut 

som fattas och att kvantitativa analyser då tillförser en större säkerhet kring de beslut som tas. 

Mats menade också att rekrytering är en väldigt viktig del och att det kan användas i 

förhandlingssyfte, för att exempelvis ha statistiska analyser som ett argument för att vissa 

vilken lönebild en viss spelare ska ha. ”Faktum är ju att folk får sparken i den här businessen 

och att sparka folk kostar pengar, att upptäcka vissa saker och kunna jobba med folk i ett tidigt 

skede måste ju vara mycket mer lönsamt än att blunda för det och sen en dag bli tvungen att 

sparka någon. Så det är ju både ur ett ekonomiskt och ett sportsligt perspektiv väldigt viktigt.” 

(Mats) 

4.3 Kvantitativa analyser 

4.3.1 Deskriptiva analyser 
Något som nämndes av samtliga respondenter är att de arbetade med att producera rapporter 

och kvantitativa sammanfattningar som de förser till tränare och coacher efter varje match. Det 

som presenteras är både lag och individuella summeringar. Mats nämnde att de i huvudsak 
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kategoriserar in spelet i olika analyssegment. Det här gör det lättare att kunna analysera trender 

och se i vilka givna situationer vissa segment är bidragande i spelet samt var de underpresterar. 

Daniel berättade att de inledningsvis utförde väldigt många ad hoc-analyser för att testa sig 

fram och se vilka parametrar som bäst utvärderar viktiga delar i spelet. Samtidigt nämner 

Daniel att han gärna utgår från metoder som han vet fungerar istället för ad hoc-analyser. Dock 

tror Daniel att det fortfarande kan vara betydande i exempelvis scouting och vid rekrytering. 

Även Mats är inne på att det är en fördel att använde de erkända metoderna som finns men att 

det också gäller att sortera ut de metoder som kan vara betydande för deras verksamhet och sätt 

att spela. Samtidigt menar Mats att så fort han besvarar en fråga så dyker nya upp. Det här 

menar Mats bidrar till att han behöver identifiera och använda de erkända metoderna men 

samtidigt behöver skapa egna metoder utifrån dem. Niklas menar att deskriptiva analyser också 

hjälper beslutsfattare att spara tid och bli mer effektiva i problemsökandet.  

4.3.2 Prediktiva analyser 
Niklas och Daniel menar att kvalitén på- och mängden sportdata är direkt avgörande för att 

kunna förlita sig på mer prediktiva analyser. Daniel menar att han då kan titta på historisk 

sportdata för att bättre se resultat som är hållbara över tid. Exempelvis att genom historisk 

sportdata kunna utläsa att lag som har en corsi statistik över 55 procent, har en större 

sannolikhet att nå goda resultat. ”Om vi då har en period där pucken inte går in, men har ett 

corsi-värde på cirka 55 procent, så kan vi ändå säga att vi kommer studsa tillbaka och börja 

göra fler mål än motståndarna, bara vi fortsätter spela så kommer saker normalisera sig.” 

(Daniel) Niklas menar att de prediktiva analyserna blir allt mer tillförlitliga ju längre in på en 

säsong de kommer. Exempelvis nämner Niklas att man inte influeras allt för mycket av 

traditionella formtoppar utan med större säkerhet kan veta om en spelare eller lag kommer 

behålla specifika prestationsmått över tid, så som en viss procentuellt framgång i 

passningsspelet. Niklas menade vidare att den prediktiva styrkan skiljer sig beroende på om 

individer eller gruppen/laget analyseras. Det här tror Niklas har att göra med djupet och den 

komplexa dynamiken i ett lag. Samtidigt hävdar Niklas att prediktiva analyser oftast kräver en 

filosofisk diskussion för att analyserna ska hålla. ”Varje lag är olika varje år, du kan ha en 

kärna som är kvar och du kan ha en stor andel spelare som är kvar. Men det kommer alltid 

finnas inslag som påverkar gruppdynamiken, var spelarna är i gruppen och så vidare. och i 

början av säsongen, framförallt när det går dåligt så kan det vara väldigt svagt att peka på 

olika saker statistiskt för du har inte mängden data för att påpeka så här är det.” (Mats) På 

individnivå är det därför lättare att erhålla prediktiv styrka eftersom resultaten då inte är lika 

bundna till den komplexa dynamiken mellan påverkande spelare (Niklas). 
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4.3.3 Normativa analyser 
Stefan berörde kvantitativa analyser som ett medel för att mäta olika typer av taktiker och 

strategier mot varandra. ”Om du tar siffrorna och analyserna kan du driva spelet mot det håll 

som ger bäst resultat, kolla på hur många spelavslut en specifik strategi leder till i förhållande 

till en annan, hur vårt spel måste se ut från egen zon, ska vi åka med eller utan puck? måste vi 

spela oss ur egen zon? hur ska spelet se ut så fall? […] Det fantastiska med kvantitativa 

analyser är att du direkt kan testa och jämföra olika strategier och få handfasta och 

jämförbara utfall.” (Stefan) Stefan menade att den här typen av analyser är tillförlitliga utifrån 

faktumet att de utifrån ett historiskt perspektiv ser likadana ut. ”Det här gör då att du som lag 

måste veta, okej om jag har kvar de här parametrarna så kommer vi att vara framgångsrika.” 

(Stefan) Stefan berättar vidare att de jobbar med skottkartor, där de loggar alla skott de haft 

framåt och alla de haft mot sig. Förutom att då kunna se var skott är tagna kan de sätta dem i 

förhållande till var de släpper in mål ifrån. ”Till exempel så hade vi mycket mera avslut från 

den högre delen av vår zon mot vårt mål. Och då kan man ju tänka så här, vill vi flytta dem här 

högra avsluten mer emot mitten eller mer över på vänster, eller är det utifrån ett 

målvaktsperspektiv, att de då vet att de kommer få jobba mycket mer med skott från ena sidan 

än den andra sidan. Vi såg också korrelationen mellan att vi har våra offensiva backar på vår 

högra sida och våra defensiva backar på vänster sida. Det här innebär att våra defensiva 

backar var mycket starkare på att ta bort skott på sin sida, medan våra offensiva backar hade 

större bekymmer med att få tag i pucken och mota skott, och därför blev det mycket mer skott 

och avslut från vår högra sida. Men vetskapen då om att kunna delge det här till målvakterna 

gör ju att man kan vara trygg också med att jobba på ett visst sätt.” Det här kan enligt Stefan 

också användas på andra lag. Utifrån skottanalyserna kan de procentuellt se var de har störst 

sannolikhet att få igenom avslut ifrån och mer specifikt vilken del av målburen vissa målvakter 

släpper in flest puckar ifrån. (Stefan) 

Samtidigt nämner Niklas att det handlar om ett risktagande att förhålla sig till optimala 

spelalternativ. ”Ska man välja det säkraste spelet eller osäkra om man exempelvis är i en 

pressad situation. Oftast är det en högre belöning om man lyckas med det osäkra.” Här tror 

Niklas att det handlar om att förstå vad som är okej i det långa loppet. 
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5. Analys 
Följande kapitel analyseras med utgångspunkt från empirin och den tidigare presenterade 

teoretiska sammanfattningen (Se figur 2, s. 16). Analysen förenar de teoretiska och empiriska 

delarna och kommer att presentera dessa i relation till varandra för att bilda en mer 

sammansatt bild av området. Avsnittet behandlar först relationen mellan beslutsstöd och 

kvantitativa analyser för att sedan avslutningsvis behandla relationen mellan kvantitativa 

analyser och prestationsutvärderingar. Respondenternas svar kan i viss mån behandlas 

parallellt med begreppen ”organisationerna” i analyskapitlet. Det här har sin förklaring i att 

hänvisningen till organisationerna relaterar till ishockeyorganisationernas förhållande till 

området medan hänvisningen till respondenterna istället relaterar till deras eget användande 

av kvantitativa analyser och beslutsstöd. 

5.1 Beslutsstöd vid kvantitativa analyser 
Organisationerna använde sig av ett liknande arbetsflöde som Pileggi et al., (2012) nämner 

symboliserar ett beslutsstödinriktat arbetsflöde där sportdata och statistik inledningsvis går 

igenom processen att kategoriseras upp efter vad de är tilltänkt att förklara i spelet. I empirin 

framkommer det att den här processen främst är manuellt knuten och med få automatiska 

inslag. Det här bidrar till att den manuella påläggningsprocessen att logga sportdata och 

statistik skapar begränsningar när det kommer till att effektivt kunna utnyttja kvantitativa 

analyser och därmed assistera beslutsfattandet. Det här påverkar mängden sportdata de kan 

samla in, djupet på sportdata och statistiken samt bidrar till att den kan se annorlunda ut 

beroende på vem som loggar den. Processen att producera och kategorisera statistik är även 

tidskrävande samtidigt som den i många fall inte är heltäckande. Följden av det här är att det 

skapas en begränsning när det kommer till inhämtningen av sportdata, vilket i slutändan 

påverkar effektiviteten av analyserna (Alamar, 2013). Samtidigt beskriver Moeslund (2014) att 

videoanalysteknologier är ett lämpligt fundament för att automatiskt kunna utföra denna typ av 

loggning, det vill säga logga indata utefter vad användaren vill rama in. Dock framhåller 

empirin att det här är en process som inte är möjlig genom systemen de använder sig av idag. 

Detta tillsammans med faktorer som att organisationerna saknar monetära resurser för att köpa 

in heltäckande system och hjälpmedel att logga tillräckligt med sportdata och statistik 

begränsar därmed möjligheterna att utföra kvantitativa analyser i den egentliga mån som är 

möjlig. 

Även om organisationerna följer ett liknande arbetsflöde som beskrivs av Pileggi et al., 

(2012) finns det begränsningar som medför att de inte tillämpar beslutsstöd i den mening det är 

avsett att hanteras. Det här har att göra med att organisationerna använder sig av flertalet 
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parallella system för att driva analyserna. I empirin beskrivs det att organisationerna loggar 

sportdata, använder videoteknologier och tillämpar kvantitativa analyser men att det hanteras i 

parallella system. En huvudfördel med beslutsstöd är att det tillförser ett enhetligt och 

övergripande system som hanterar samtliga parametrar (Niu et al., 2009). Organisationerna 

tillvägagångssätt är därför starkare fokuserat mot exploateringen av kvantitativa analyser och 

inte den kringliggande helheten för att kunna utföra analyserna. Om man sätter teorins 

förklaringar av beslutstöd och analytics i relation till varandra tyder detta tillvägagångssätt på 

att organisationerna har en starkare orientering mot analytics snarare än beslutsstöd (Niu et al., 

2009; Turban et al., 2014).  

5.1.1 Informationssystem vid kvantitativa analyser 
Dahlbom och Riveiro (2014) menar på att ett informationssystem strävar efter att underlätta 

den analytiska resonemangsprocessen och maximera den mänskliga förmågan till att förstå och 

lära sig från stora, komplexa och dynamiska situationer. Empirin tyder också på att det här är 

någonting som är synligt i systemen organisationerna använder sig av. Bland annat nämner de 

att informationssystemen möjliggör att kategorisera in händelser och sekvenser på ett 

strukturerat sätt samtidigt som det minskar de dynamiska elementen som är svåra att greppa 

genom observationer. Effekten av det här blir att organisationerna filtrerar bort delar av det 

subjektiva samtidigt som de får en mer objektiv bild av det som händer.  

Dahlbom och Riveiro (2014) påpekade att ett informationssystem bör bidra med att 

automatiskt kunna presentera relevant information, exempelvis sammanställningar och 

prestationsförbättrande processer. I empirin framkom det snarare att det är upp till 

organisationerna själva att producera och sammanställa indata. Samtidigt menade 

respondenterna att denna process fortfarande gör att de snabbare kan få åtkomst till nya 

insikter. Dock visualiseras resultat i en begränsad utsträckning, vilket enligt Zhu och Chen 

(2008) skulle kunna påverka deltagandet från användarna men också resonemangsprocessen. 

Det här var däremot inget som empirin antydde eller som organisationerna själva uppfattade 

som problematiskt då de ansåg att de snabbt kunde bearbeta resultat även om de inte tog hjälp 

av visuella inslag. 

5.1.2 Sportdata och statistik vid kvantitativa analyser 
Av det som framkommer i empirin är det nästan uteslutande statistik som används vid 

kvantitativa analyser. Enligt teorin kan obearbetad sportdata ses som ”passivt” eftersom det 

saknar naturliga samband utöver dess befintliga tillstånd medan statistik sätts in i en kontext 

och således är mer ”aktivt” i sin representation (Milelli et al., 2012). Respondenterna utryckte 

sig på ett liknande sätt och uttryckte sig i termer att statistik ger hållfasta delar i en miljö som 
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annars är dynamisk och svår att tolka. Enligt Loh och Sheng (2015) bidrar det här till att 

prestationer kan analyseras utifrån en mix av fundamentala funktioner som sporten innehar. 

Den blir således mer relevant eftersom den är fokuserad på de faktorer som är viktiga för 

prestationen i fråga. Det här bidrar till att organisationerna kan utgå från strukturerade samt 

kategoriserade händelser och sekvenser. Mer ingående skulle det kunna innebära att de kan 

arbeta utifrån oföränderliga parametrar och därmed använda analysmetoder som är av en mer 

konstant karaktär. Det här påverkar organisationerna i den meningen att de kan utvärdera 

samma typ av prestation likadant fast i olika skeden. Det här resonemanget beskriver därmed 

betydelsen av att strukturera sportdata och betydelsen av att bearbeta och manipulera den så att 

den passar in i de prestationsutvärderingar organisationen vill behandla. 

5.1.3 Situationsmodellering vid kvantitativa analyser 
Empirin ger exempel på om en liknande process som den Michalewicz (2007) förklarar inom 

situationsmodellering. Respondenterna påpekade att den riktiga kunskapen ligger i att kunna 

ställa rätt frågor till siffrorna, förstå hur resultatet ska tolkas och i vilket syfte analyserna 

genomförs. För att kunna hantera den här processen menar Lees (2002) att beslutsfattare både 

behöver kunskap om prestationerna i sig och en förståelse för de kvantitativa analyserna. Det 

här är någonting som empirin antyder att flertalet respondenter hanterar baserat på den typ av 

analyser de gör idag. Dock påpekar några av respondenterna att de fortfarande arbetar med att 

förstå den här processen och fördelaktigt applicera detta tankesätt. Det framkommer även att 

när kvantitativa analyser når ett ytterligare djup kommer det krävas att organisationerna ökar 

sin förståelse för hur analysmodeller kan produceras. Detta tyder på att det kommer behövas en 

utökad kunskap om hur kvantitativa analyser ska bedrivas när det når ett bredare genomslag. 

Dahlbom och Riveiro (2014) menar på att kvantitativa analyser behöver mäta komplexa 

mätetal, beteenden och kasuella relationer för att ge tillräckligt stöd. Respondenternas svar 

antyder att det finns förutsättningar som förhindrar respondenterna från att effektivt kunna göra 

detta. Bland annat diskuteras att det saknas information om hur spelare påverkar varandra på 

isen. Det här påverkar i sig inte processen att modellera problemet men att applicera en 

analysmodell som skapar en lösning på problemet.  

Wang et al., (2015) och Davenport (2014) menar på att kvantitativa analyser kan sättas 

in i tre övergripande prestationsutvärderande situationsområden. Dessa situationsområden är 

också påtagliga i det som framkommer i empirin. Individutvärderingar tillämpas bland annat 

för att styra spelet och spelarna under säkrare former. Analyserna fokuserar då på att stämma av 

om individens siffror pekar åt rätt håll. Det här gör det möjligt att kontinuerligt kompetenssäkra 

områden som är viktiga för varje specifik organisation. På så sätt kan man strukturera 
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organisationen utefter ett säkrare beslutsfattande och samtidigt snabbare korrigera misstag. Mer 

ingående kan prestationsutvärderingarna drivas utifrån analyser som uppvisat positiva effekter 

och resultat. Många analyser på gruppnivå är inriktade mot att förstå hur de som lag står sig, 

kvalitetsmässigt i jämförelse med organisationens plan men även i jämförelse med ligan. Det 

vill säga spelar de bättre än andra lag, eller lever de på lånad tid spel- och resultatmässigt. 

Avslutningsvis nämns managementutvärderingar som en viktig del. Respondenterna ansåg att 

det är på managementnivå de har som största användning av kvantitativa analyser. I empirin 

framhävs bland annat faktorer som vikten att rekrytera rätt, hantera finansiella resultat samt 

konsekvenserna av att inte lyckas följa ett lags spelvision som orsaker till denna fokusering. 

Det här indikerar i sin tur mer åt Davenports (2014) syn, det vill säga att det bör ses som ett 

taktiskt och strategiskt analyssätt. 

5.2 Kvantitativa analyser vid prestationsutvärderingar  
Prestationsutvärderingar har i uppgift att identifiera fel i syfte att bättre förstå hur atleter och 

lag presterar och därefter kunna ge korrigerande rekommendationer. (Owasu, 2008; McGinnis, 

2013). Respondenterna betonade att lyckade prestationsutvärderingar tenderar att inbringa 

positiva resultat, vilket då skapar synergieffekter för verksamheten på flera olika plan. I 

empirin framkommer det att kvalitativa analyser är som starkast under matchbasis och i det 

pågående spelet. Det här kan ha sin förklaring i att kvalitativa utvärderingarna är fokuserade på 

mer specifika och mindre helhetsbedömande observationer, exempelvis som att identifiera 

timing, rytm och rörelser/händelser i spelet (Lees, 2002; Adrian och Cooper., 1995). När det 

kommer till en högre abstraktionsnivå som i exempelvis kritiska funktionsanalyser och att 

undersöka de mest essentiella funktionerna för att utföra prestationer och dess bidrag till en 

prestation är det svårare för den mänskliga hjärnan att utvärdera och förstå de underliggande 

faktorerna bakom ett resultat (Lees, 2002). Även respondenterna var inne på linjen att minnet 

och hjärnan är selektiv och att beslutsfattare inom ishockeyorganisationer lever i en 

inrutadvärld där det är svårt att se helheten. Kvantitativa analyser tillger istället hållfasta och 

konsekventa resultat, vilket bidrar till att man lätt kan utföra jämförande och mer övergripande 

analyser. Organisationerna kan på det sättet fokusera på faktorer som de anser är viktigast och 

koppla bort det subjektiva i större utsträckning. Detta innebär att organisationerna ges hållfasta 

delar i en miljö som annars är väldigt dynamisk och svår att tolka ur ett helhetsperspektiv. 

Istället för att grunda prestationsutvärderingar på endast subjektiva och observerande 

bedömningar kan kvantitativa analyser tillförse en objektiv lins, vilket stämmer överens med 

Baca (2015) ansats.  

Inom organisationerna är de kvantitativa analyserna en ny typ av utvärderingsprocess. 

Det här innebär att de i många fall behöver tillämpa ett hypotesdrivet tillvägagångssätt, vilket 
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skulle kunna förklaras i två steg. Inledningsvis används hypoteser eftersom organisationerna 

ägnar en stor del av sin tid till att hitta nya sätt att logga och använda sportdata och därför 

måste testa sportdata och statistikens relevans genom olika kvantitativa metoder. 

Avslutningsvis ägnas en betydande del till att hitta nya analysmodeller som är bättre lämpade 

för att utvärdera deras organisations specifika behov. Det här resonemanget går ihop med 

Pillegi et al (2012) som beskriver att det hypotesdrivna tillvägagångssättet är mer utforskande 

och kräver vidareutveckling av analysmetoder samt en mer ad hoc-baserad analysstruktur. 

Samtidigt framkommer det att många av analyserna utgår från de mer erkända och fasta 

analysmetoderna, vilket kan ha sin förklaring i att respondenterna tilltar och fäster stor vikt på 

analyssätt som de märkt har en positiv utvärderingseffekt. Det kan också ha sin förklaring i att 

organisationen försöker fokusera på faktorer som är specifika för dem och som de anser får 

dem att på längre sikt vara ett hållbart lag. 

 På individnivå pekar empirin på att kvantitativa analyser är lämpade för felsökning och 

för att finna nya insikter. Det här gör det då möjligt att tillämpa en förståelse för spelares 

verkliga värde, vilket också stödjs av teorin. Enligt Alamar (2013) kan kvantitativa analyser 

underlätta när det kommer till att förstå spelarutveckling. Det här innebär att organisationerna 

snabbare kan utföra åtgärder och mer direkt påverka spelet på isen. För lagutvärderingar öppnar 

de kvantitativa analyser upp möjligheter att bättre optimera laget på en taktisknivå. Bland annat 

kan beslutsfattare jämföra olika taktiska val och applicera det utfallet som statistiskt leder fram 

till bäst resultat. En annan effekt är att det blir lättare att hitta samband. Det här betyder att 

organisationerna lättare kan hitta aspekter som påverkar varandra och därmed tillsammans även 

påverkar utfallet på de prestationer som utförts. Utan kvantitativa analyser är det här väldigt 

svårt att analysera eftersom ishockeyn i sig innehåller för många sekvenser för den mänskliga 

hjärnan att strukturera upp och effektivt kunna bedöma (Lees, 2002). Prestationsutvärderingar 

på managementnivå är menade att hantera analyser på en strategisk nivå. Detta enligt 

Davenport (2014) för att kunna driva en mer enhetlig och långsiktig organisationslinje. Av det 

som framkommer i empirin är en av de främsta anledningarna till att kvantitativa 

prestationsutvärderingar tillämpas att de kan arbeta mer långsiktigt och därmed i viss mening 

även kompetenssäkra verksamheten. Bland annat menar respondenterna att det kan tillämpas 

för att bygga upp en långsiktig strategi och spelvision som är baserad på prestationsmått som 

statistiskt sätt påvisar givande resultat. Davenport (2014) menar också på att 

prestationsutvärderingar ur ett operationellt perspektiv kan ha betydande effekter på 

organisationens lönsamhet. Det här stödjs också av respondenterna som påpekade att 

kvantitativa analyser har en viktig funktion när det kommer till det här. Det kan bland annat 

tillämpas vid rekrytering för att se vilka spelare de bör satsa på och vilka som inte är med och 
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driver prestationer åt önskat håll. Men också för att utläsa vilka typer av spelare som saknas i 

laguppsättningen och behöver värvas. Med hjälp av kvantitativa analyser kan då 

rekryteringsaspekten ske under säkrare och mer strukturerande former. 

5.2.1 Kvantitativa analyser vid identifierande prestationsutvärderingar 
Respondenternas resonemang tyder precis som Loh och Sheng (2015) argumenterar att det 

krävs ett ytterligare steg för att insamlad statistik ska bli bekräftande. Detta kan utföras genom 

kvantitativa analyser eftersom det är ett bra sätt att inom specifika situationer se hur olika 

segment bidrar eller underpresterar i spelet. Det här tyder på att kvantitativa analyser är 

användningsbart när det kommer till att identifiera prestationer och utläsa resultat som 

tillräckligt beskriver en prestation i fråga. Samtidigt nämner Owasu (2008) att det förekommer 

två typer av identifiering. Högnivå-identifiering gör organisationerna främst genom deskriptiva 

analyser. Bland annat påpekade respondenterna att de använder erkända analysmetoder för att 

producera statistiska rapporter och sammanfattningar samt ad hoc-baserade analyser för att 

driva hypotesdrivna analyser. Båda dessa tillvägagångssätt är deskriptiva analysmetoder som 

har sin huvudfunktion i att klassificera och tilldela en djupare mening till sportdata och 

statistiken (Turban et al., 2014; Wang et al., 2015). I empirin framkommer det att denna typ av 

identifiering sker för både ett kortsiktigt och längre tidsperspektiv. Ur ett kortsiktigt 

tidsperspektiv används deskriptiva analyser för rapportering till tränare/spelare och för att 

objektivt beskriva hur särskilda prestationer sett ut i samband med match. Ur ett längre 

tidsperspektiv används deskriptiva analyser för att stämma av att speltaktik och strategier följer 

den spelvision som lagts snarare än för att identifiera nya insikter. Det är även användbart 

eftersom organisationerna enklare kan precisera och se prestationsmässiga framsteg.  

Sammantaget indikerar empirin på att deskriptiva analyser är lämpligt för denna typ av 

prestationsutvärdering eftersom det hjälper beslutsfattare att spara tid samtidigt som de blir mer 

effektiva i problemsökandet. Samtidigt nämns lågnivå-identifiering som ett lämpligt fundament 

för att identifiera prestationer (Owasu, 2008). Det här stöds inte i empirin där det framkommer 

att det krävs en bearbetning av sportdata för att skapa mening och kunna finna nya insikter som 

bättre förklarar en viss prestation. En förklaring till det här kan vara att statistik och sportdata 

utan ytterligare analys hamnar på samma nivå som Lees (2002) påpekar är problemet med 

kvalitativa prestationsanalyser. Det vill säga att icke bearbetad sportdata inte lyckas förhålla sig 

utifrån en sammansatt bild av vad som sker (Fernandes et al., 1996). Det krävs därför 

ytterligare bearbetning för att förstå komplexiteten i spelet. Deskriptiva analyser kan då lättare 

identifiera prestationer eftersom det hanterar multidimensionella perspektiv och presenterar en 

sammansatt bil av det som sker.  



	   	   37	  

5.2.2 Kvantitativa analyser vid kritiserande prestationsutvärderingar 
Genom att ha uppbackning från historiska mått kan organisationerna kontinuerligt jämföra 

utfall och se om önskade prestationer utförs samt om den taktik/strategi som lagts följs i spelet. 

Det här gör det möjligt att driva en linje som går i linje med den spelvision som lagts och 

samtidigt kunna stämma av att prestationer drivs åt rätt håll. Denna inriktning på analyserna är 

jämförbar med statistisk simulering, vilket är en prediktiv analysmetod. Med statistisk 

simulering kan organisationerna jämföra gammal sportdata eller önskade prestationsvärden mot 

ny speldata för att se hur prestationer ser ut i jämförelse mot antingen en norm eller 

extremvärden (Schumaker et al., 2010). Nyttan av tillvägagångssättet blir därför att det enkelt 

kan demonstrera effektiviteten från flertalet vanligt förekommande taktiker. Samtidigt som 

respondenterna menar att prediktiva analyser kan användas för att bedöma om prestationerna 

följer den plan som satts kan det även användas för att vidareutveckla prestationer. Genom 

normativa analyser kan organisationerna jämföra alternativa prestationsvägar och visa på 

handfasta implikationer. Underwood (2013) menar att normativa analyser används i scenarion 

där det finns för många val och variabler för den mänskliga hjärnan att hantera effektivt. Detta 

bekräftas också i empirin som belyser att organisationerna genom att jämföra olika utfall får det 

lättare att testa nya taktiker och strategier. Det här underlättar processen att välja strategier, 

baserat på faktum att de då kan utläsa optimala strategier i termer av potential (Lennartsson, 

2014). 

 Respondenterna resonemang indikerar på att analyserna har en prediktiv styrka utifrån 

uppfattningen att statistik och sportdata historiskt sätt följer ett liknande mönster. Samtidigt 

nämner de att det oftast krävs en filosofisk diskussion för att avgöra analysens styrka. De 

nämner vidare att det finns kvalitativa analysparametrar som de måste arbeta parallellt med för 

att känna sig riktigt säkra i dessa analyser. Det här kan vara en av anledningarna till att 

maskininlärningstekniker inte exploateras. Detta eftersom maskininlärning klassificerar resultat 

baserat på systemets upptäckter snarare än i kollaboration med beslutsfattare och mänsklig 

interaktion. Följden av det här är att prediktiva analyser behöver förhålla sig till den kunskap 

som redan finns i organisationerna, viket betyder att prestationsutvärderingarna måste ske i 

kollaboration mellan kvalitativa och kvantitativa aspekter. (Owasu, 2008) 

5.2.3 Kvantitativa analyser vid rekommenderande prestationsutvärderingar 
Dahlbom och Riveriro (2014) menar på att det här steget i prestationsutvärderingarna innefattar 

att beslutsstöd automatiskt ska kunna föreslå åtgärder för att förbättra prestationer. Av det som 

framkommer från respondenterna arbetar de i viss mening med att strukturera resultat från 

kritiserasteget och försöker utveckla ideala lösningar som betonar hur problem identifierade i 
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kritiserasteget ska lösas. Dock indikerar empirin på att den här processen fortfarande är en 

mänsklig process snarare än att det är något som kan föreslås från de system de använder. 

Normativa analyser ska enligt teorin kunna tillämpas för att automatiskt utveckla en 

uppsättning av ideala lösningar. Det här tillämpas inte inom organisationerna, vilket har sin 

förklaring i att de inte använder program som automatiskt kan ge rekommendationer utan är av 

en exploaterande karaktär. Dock beskriver Owasu (2008) att videoteknologier har potential att 

adresseras i rekommendationssteget. Det här utförs i den mån att organisationerna kan tillämpa 

”case”-fall som förklarar en ”ideal” lösning. Samtidigt nämner respondenterna att det är svårt 

att gå djupare än så eftersom systemen de använder sig av inte är utvecklade för att inhämta 

information på ett ickelinjärt sätt, vilket Owasu (2008) nämner som en förutsättning för att 

adressera detta.  
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6. Diskussion  
Svensk ishockey härstammar precis som många andra sporter i Sverige från ett 

traditionellt ideal där kommersiella intressen att vara vinstdrivande inte varit en drivande faktor 

i samma utsträckning som i kommersiella organisationer. Det här kan också vara en av 

huvudanledningarna till att beslutsstöd och kvantitativa analyser inte integrerats i den mån som 

är möjligt. Men den senaste tidens ökade förväntningar att vara vinstdrivande ökar behovet att 

bemöta den teknologiska utvecklingen som sker. Precis som i de flesta branscher har därför 

kraven på att organisationerna ska bli mer agila samt ta frekventa och snabba beslut tilltagit. 

Det behövs därför nya metoder och tankesätt som bättre adresseras och kan förhålla sig till 

dessa premisser. Denna studie pekar på att beslutsstöd och kvantitativt inriktade 

prestationsutvärderingar kan vara betydande både för att leverera sportslig framgång och för att 

bättre bemöta ekonomiska förutsättningar. Vad de kvantitativa analyserna bidrar med ur ett 

sportligt perspektiv är att belysa aspekter och ringa in områden som har prestationsmässig 

påverkan. Det organiserar prestationsutvärderingar utifrån mer strukturerande former, vilket 

bidrar till att organisationerna kan utgå från faktorer som är specifika för dem och som får dem 

att driva analyser på ett stabilare och mer objektivt sätt. På ett organisatoriskt plan kan det 

tillämpas för att minimera resurser och maximera resultat och därigenom påverka lönsamheten 

i en positiv bemärkelse. Ett exempel på detta är den positiva påverkan som respondenterna 

upplever att kvantitativa analyser har vid spelarrekrytering. Sammantaget betyder det här att 

kvantitativa analyser inte bara kan förändra spelet i sig utan även hjälpa ishockeyorganisationer 

att kompetenssäkra verksamheten ur ett längre tidsperspektiv. Kvantitativa analyser kan därför 

fungera som en central stödfunktion för att bygga en långsiktig verksamhetsfilosofi. De 

kvantitativa analyserna skulle då kunna agera som ett kontrollerande organ för att säkerställa att 

verksamheten drivs i en positiv riktning samtidigt som analyserna erbjuder möjligheten att styra 

verksamheten utefter mer resultatbaserade former. Detta eftersom beslutsstödinriktade analyser 

förflyttar statistik från att presentera isolerade händelser till att hantera multidimensionella 

perspektiv och presentera en sammansatt bild av vad som sker prestationsmässigt. 

I den teoretiska sammanfattningen benämns de kvantitativa analyserna som den direkta 

länken till prestationsutvärderingarna medan beslutsstödets övriga delar agerar som 

utgångspunkter för att kunna tillämpa kvantitativa analystillvägagångssätt. Detta antagande är 

också synligt i resonemanget som förts i analysen där prestationsutvärderingarnas framgång har 

en direkt påverkan från de kvantitativa analystillvägagångssätten och en mer indirekt från 

beslutsstödets övriga delar. Beslutsstöd kan därför ses som förutsättningen för att kunna utföra 

kvantitativa prestationsutvärderingar medan de kvantitativa analystillvägagångssätten är 

metoden som möjliggör en interaktion mellan beslutsstöd och prestationsutvärderingar.  
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Genom en ökad tillgång till beslutsstöd öppnas möjligheter upp för organisationer att 

utvärdera prestationer på nya sätt. Sportdata och statistik bidrar med att strukturera upp 

prestationer i parametrar som är betydande för vissa utvärderingar. Situationsmodelleringen gör 

det möjligt att lagra och vidareutveckla analysmetoder och avslutningsvis ger 

informationssystem åtkomst till prestationshändelser och möjligheten att utnyttja 

beräkningsmetoder. Det finns dock några aspekter som behöver utvecklas för att svensk 

ishockey ska kunna ta nästa steg inom beslutsstöd. Eftersom de saknar monetära resurser och 

hjälpmedel att logga tillräckligt med sportdata och statistik begränsar det möjligheterna att 

utföra kvantitativa analyser till den egentliga mån det är möjligt. En ytterligare begränsning är 

att förhållningssättet inte bearbetas utifrån ett enhetligt IT-system samt att systemen kräver 

manuell handpåläggning och endast i vissa fall är semi-automatiserade. Ett enhetligt IT-system 

skulle möjliggöra för organisationerna att samla in sportdata, analysera sportdata, visualisera 

resultat och hantera videoanalyser under ett och samma system. Avslutningsvis bör en stor del 

av den framtida fokuseringen vara inriktat mot att bemöta och behärska svårigheterna med 

situationsmodelleringen inom beslutsstöd. Begränsningarna och svårigheterna med kvantitativa 

analyser är starkt kopplat till det som behandlas inom situationsmodellering. Det krävs därför 

att organisationerna kontinuerligt bearbetar kvantitativa analyser utifrån den problematik som 

nämns mot kvantitativa analyser för beslutsstöd. 

Som figuren nedan skildrar är det endast identifierande och kritiserande 

prestationsutvärderingar som tillämpas genom kvantitativa analyser. Normativa analyser har 

potential att genomföra rekommenderande prestationsutvärderingar. Dock indikerar studiens 

analys på att rekommenderande prestationsutvärderingar inte är någonting 

ishockeyorganisationerna strävar efter. Det här har att göra med att det återfinns en mänsklig 

kunskap och erfarenhet som behöver utnyttjas i kollaboration med de kvantitativa analyserna. 

Varje analys har ett behov av att diskuteras och få en mänsklig återkoppling för att få bästa 

möjliga effekt. Rekommenderande prestationsutvärderingar har som mål att ge systemmässiga 

rekommendationer utan mänsklig interaktion vilket då motsätter detta behov.  

 
Figur	  3.	  Förbindelser	  kvantitativa	  analyser	  och	  prestationsutvärderingar.	   	   	  
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7. Slutsats 
Slutsatserna har sin utgångspunkt från studiens frågeställningar och är uppdelat i två delar. 

Den första delen adresserar hur beslutsstöd och kvantitativa analyser kan användas för att 

stödja prestationsutvärderingar. Medan den senare delen beskriver vilka kompletterande eller 

förbättrande effekter kvantitativa analyser uppnår vid prestationsutvärderingar inom svensk 

ishockey. 

 
Hur kan beslutsstöd och kvantitativa analyser användas för att stödja 

prestationsutvärderingar inom svensk ishockey? 

Beslutsstöd har en betydande funktion för utförandet av kvantitativa analyser eftersom 

ishockeyorganisationerna då enklare kan få åtkomst till och utnyttja beräkningsmetoder. Det 

kan tillämpas för att stödja möjligheterna att exempelvis testa och vidareutveckla 

analysmetoder, strukturera upp spelet i parametrar som är betydande för specifika 

prestationsutvärderingar, lagra analysmetoder som anses ha betydande effekter för 

sportorganisationen samt presentera resultat som belyser och påverkar specifika 

prestationsaspekter. Dock kan beslutsstöd endast användas i en begränsad utsträckning. Det här 

ställer krav på användarna att ha en förförståelse för både hur resultat från analyserna 

producerats samt vad resultaten kan ha för tänkbara effekter. Kvantitativa drivna 

prestationsutvärderingar behöver därför förhålla sig till den kunskap som redan finns i 

organisationerna, viket betyder att prestationsutvärderingarna behöver ske i kollaboration 

mellan kvalitativa och kvantitativa aspekter. Avslutningsvis behövs även nya sätt att producera 

och klassificera sportdata. 

Vidare framkom det att prediktiva analyser förser beslutsfattare med information om 

sannolika framtida prestationer, vilket då kan hjälpa organisationerna vid rekrytering eller för 

att se individers troliga prestationsutveckling. Normativa analyser kan sätta strategiska val mot 

varandra och på så sätt belysa strategier som uppnår bäst resultat. Deskriptiva analyser är 

framförallt tillämpningsbart i relation till matcher och för att ge en objektiv insyn på det som 

faktiskt presteras på isen. Det ger således snabba insikter i prestationer och kan lätt identifiera 

avvikelser.  

 

Vilka kompletterande eller förbättrande effekter uppnår kvantitativa analyser vid 

prestationsutvärderingar inom svensk ishockey?  

Kvantitativa analyser kompletterar eller förbättrar prestationsutvärderingar ur både ett 

kortsiktigt och mer långsiktigt tidsperspektiv. Ur ett långsiktigt perspektiv underlättar det för 

organisationer att bygga en konsekvent utvärderingsmetodik. De kan arbeta utifrån 
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oföränderliga parametrar och därmed använda analysmetoder som är av en mer konstant 

karaktär. Ishockeyorganisationerna kan då strukturera och styra prestationsutvärderingarna 

under mer objektiva och stabila former. Istället för att grunda prestationsutvärderingar på 

subjektiva och observerande bedömningar kan kvantitativa analyser tillförse en objektiv lins. 

Följden av det här är att beslutsfattare sedermera kan integrera detta tillsammans med sin 

kunskap och intuition för att därigenom ta beslut som hanteras ur ett mer samlat och holistiskt 

perspektiv. Mer ingående kan prestationsutvärderingarna drivas utifrån analyser som redan 

uppvisat positiva effekter och resultat. Det här gör det möjligt att stämma av att prestationer 

drivs åt rätt håll samt att kontinuerligt kompetenssäkra områden som är viktiga för varje 

specifik organisation. Förhållningssättet innebär också att organisationen kan fokusera på 

faktorer som är specifika för dem och som får dem att på längre sikt vara ett hållbart lag. 

Ur ett kortsiktigt tidsperspektiv framkom det att kvantitativa analyser har betydande 

effekter vid prestationsåterkopplingar i samband till och efter match. Detta för att beslutsfattare, 

tränare och spelare ska få en sammansatt och objektiv bild av vad som skett prestationsmässigt. 

Det har också en betydande effekt när det kommer till identifiering av specifika 

prestationsaspekter och för att finna nya och angripbara insikter som bättre förklarar det som 

skett på isen. Det här kan bland annat ha effekter på möjligheterna att utveckla både spelare och 

spelet. Ishockeyorganisationerna kan då se vad som krävs för att nå önskade prestationseffekter 

samtidigt som de lättare kan finna brister i prestationer. 
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7.1 Vidare studier 
Den här studien var tilltänkt att belysa hur beslutsstöd och kvantitativa analyser kan tillämpas 

och vad det tillför vid prestationsutvärderingar inom svensk ishockey. Studien tillämpas från en 

explorativ utgångspunkt och bygger på organisationernas egna berättelser och resonemang 

kring värdet av beslutsstöd och kvantitativa analyser. Den beskriver således möjligheterna med 

tillvägagångssätten och dess potential utifrån deras uppfattningar. Det är således svårt att 

fastställa dess faktiska bidrag. Det vore därför intressant med en framtida studie som praktiskt 

tillämpar och undersöker synsättet inom en utvald organisation. På det här sättet kan djupare 

diskussioner föras och faktiska effekter identifieras. Det kan också vara betydande att 

vetenskapligt testa effekten av särskilda analysmetoder och undersöka i vilken utsträckning 

som aspekter belysta i den här studien tillämpas. En annan aspekt som bör undersökas djupare 

är förhållandet mellan kvalitativa och kvantitativa analyser. Detta kan göras genom en 

kvantitativ studie som undersöker båda analyssätten och som därmed kan hantera dess effekter 

i relation till varandra.  
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Bilaga 1. Intervjumall  
	   Inledning	  

1. Kan	  du	  berätta	  om	  din	  roll?	  
Prestationsutvärderingar	  

2. Kan	  du	  beskriva	  lite	  övergripande	  hur	  ni	  idag	  arbetar	  med	  att	  
analyser/utvärdera	  spelare	  och	  ett	  lags	  prestationer?	  	  

3. Vad	  är	  det	  för	  aspekter	  ni	  behandlar	  när	  ni	  utvärderar	  prestationer?	  	  
4. Hur	  förhåller	  ni	  er	  till	  kvalitativa	  kontra	  kvantitativa	  analyser.	  Vad	  har	  de	  

för	  begränsningar	  och	  hur	  hanterar	  man	  relationen	  mellan	  det	  som	  
observeras	  av	  er	  själva	  och	  statistiska	  analyser?	  

5. På	  vilka	  sätt	  är	  sportdata/statistik	  och	  kvantitativa	  analyser	  av	  betydelse	  
för	  er	  organisation,	  vad	  tillför	  det?	  	  

6. För	  vilka	  syften	  tillför	  kvantitativa	  analyser	  eller	  skulle	  det	  kunna	  tillföra	  
som	  mest?	  (i	  matchsituationer,	  för	  taktik,	  strategi,	  vid	  rekrytering)	  	  

7. Används	  kvantitativa	  analyser	  av	  sportdata	  och	  statistik	  kontinuerligt	  
som	  beslutsunderlag	  och	  för	  att	  mäta	  prestationer?	  Hur	  central	  roll	  har	  
det?	  

8. Finns	  det	  insikter	  i	  statistik	  som	  ni	  känner	  skulle	  vara	  användbart	  men	  
som	  ni	  inte	  vet	  hur	  man	  ska	  analysera?	  Vad	  skulle	  det	  exempelvis	  kunna	  
handla	  om?	  	  

	  
Informationssystem	  

9. Hur	  använder	  ni	  er	  av	  informationssystem?	  Vad	  bidrar	  dem	  med?	  
10. 	  Visualiserar	  ni	  statistik	  och	  data?	  Exempelvis	  att	  ni	  använder	  grafer,	  

styrkort,	  rapporter,	  sammanfattningar	  etc.	  OM	  JA;	  Vad	  är	  fördelen	  med	  att	  
visualisera?	  vad	  tillför	  det	  eller	  används	  det	  för?	  
Data	  &	  statistik	  

11. Jobbar	  ni	  aktivt	  med	  att	  hitta	  nya	  sätt	  att	  kategorisera	  statistik	  eller	  
analysera	  statistik?	  Producerar	  ni	  sportdata	  och	  statistik	  själva?	  

	  
Situationsmodellering	  

12. Hur	  identifierar	  ni	  att	  det	  finns	  ett	  behov	  av	  att	  utvärdera	  spelare	  eller	  
lag,	  Är	  det	  ofta	  subjektiv	  bedömning	  som	  ligger	  bakom	  eller	  händer	  det	  
att	  ni	  ser	  mönster	  i	  statistik	  eller	  data	  som	  på	  något	  sätt	  skapar	  ett	  behov	  
av	  att	  undersöka	  spelare	  eller	  laget?	  

13. Innan	  ni	  analyserar	  en	  prestation	  genom	  kvantitativa	  analyser,	  Sätter	  ni	  
då	  upp	  mål	  för	  vad	  ni	  vill	  undersöka	  och	  försöker	  inringa	  vilka	  situationer	  
analysen	  kan	  vara	  värdefull	  för?	  

14. Hur	  kan	  du	  arbeta	  med	  att	  säkerställa	  att	  de	  analyser	  som	  görs	  är	  
relevanta	  och	  kan	  uppnå	  en	  effekt?	  Hur	  ringar	  ni	  in	  vad	  som	  kan	  och	  bör	  
analyseras?	  
Kvantitativa	  analysmetoder	  

15. Hur	  kan	  man	  arbeta	  med	  olika	  analysmetoder?	  Hur	  testar	  ni	  er	  fram	  för	  
att	  se	  vad	  som	  fungerar	  och	  inte?	  Försöker	  ni	  aktivt	  hitta	  nya	  metoder	  och	  
tillvägagångsätt	  att	  analysera.	  Kan	  du	  exemplifiera	  hur	  ni	  då	  går	  tillväga?	  

16. Har	  ni	  specifika	  kvantitativa	  analystillvägagångssätt	  som	  ni	  sätt	  fungerar	  
och	  kontinuerligt	  använder	  er	  av?	  Vad	  kan	  du	  berätta	  om	  dem?	  

Deskriptiva	  
17. Utför	  ni	  ad	  hoc	  analyser?	  Det	  vill	  säga,	  att	  ni	  kombinerar	  och	  fördjupar	  er	  i	  

statistik	  i	  hopp	  om	  att	  hitta	  nya	  mönster	  eller	  insikter?	  hur	  kan	  man	  
arbeta	  med	  det	  här?	  	  
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Prediktiva	  
18. Hur	  arbetar	  ni	  med	  att	  försöka	  förutspå	  framtida	  prestationer	  hos	  spelare	  

och	  lag?	  Kan	  det	  göras	  via	  statistik	  och	  kvantitativa	  analyser.	  Är	  det	  ett	  
område	  som	  det	  läggs	  mycket	  tid	  på	  och	  som	  data	  och	  statistik	  skulle	  
kunna	  hjälpa	  att	  tillföra	  analysunderlag?	  	  

Normativa	  
19. Sport	  är	  väldigt	  dynamiskt	  och	  det	  finns	  alltid	  flertalet	  olika	  alternativa	  

eller	  taktiska	  vägar	  att	  gå,	  Hur	  arbetar	  man	  med	  att	  försöka	  hitta	  optimala	  
vägar?	  	  Kan	  statistiska	  analyser	  vara	  ett	  sätt	  för	  att	  hjälpa	  med	  denna	  
process?	  Försöker	  man	  jämföra	  statistik/alternativ	  mot	  varandra	  för	  att	  
försöka	  hitta	  ett	  optimalt	  alternativ	  och	  hur	  analyserar	  man	  en	  sådan	  sak	  
så	  fall?	  	  

Multimedia	  
20. Hur	  använder	  ni	  er	  av	  multimedia	  eller	  videoteknologier	  för	  att	  analysera	  

spelares	  och	  ett	  lags	  prestationer?	  	  
	  

Bilaga 2. Analystillvägagångssätt – tidigare studier 

  

Bilaga 3 Exempel på kvantitativa analyser: 
Under de senaste åren har flertalet tidskrifter och forskare utökat bevakningen inom 

ämnet (Wang, 2015). Coleman (2012) analyserade 140 vetenskapliga tidskrifter inom 

forskning mot management, statistik, applicerad matematik och applicerad ekonomi, 

och identifierade 1146 artiklar som adresserar analytics inom sport. 

Den vetenskapliga forskningen mot kvantitativa och prediktiva 

prestationsanalyser inom ishockey har angripit områden som visualisering av 

spelbeteende, via exempelvis skottdiagram baserat på statistiska modeller (Reich et al, 

2006) och värme-kartor (Pileggi et al, 2012). Visualisering av passningsmönster 

genom tillämpning av rutnätbaserade metoder (Takahaski & Hseyama, 2013) samt 
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symbol baserad visualisering för att representera data om specifika spelare och deras 

värde på plan (Rusu et al, 2010). Prediktiva indikationer på fördelning av 

utvisningsmönster (Abrevaya & McCulloch, 2014), prediktiva analyser mot hälsa och 

skadeförebyggande (Burr et al, 2008), och klassificeringsmodeller för att förutse 

puckinnehav och tur (Weissbock et al, 2013). Normativa studier riktade mot att 

förutse spelhändelser och mönster (Lennartsson, 2015). Tillämpning av deskriptiva 

sannolikhetsmodeller för att estimera vilken data som är mest lämpad att använda i 

utmätandet av prediktiv målfrekvens (Buttrey et al, 2013), samt beläggningskartor 

och bilinjära modeller för att upptäcka gruppbeteenden och gruppmönster inom sport 

(Moeslund et al, 2014). 

	  

Exempel avancerad statistik: 

WOWY (With or without you) är ett vanligt förekommande mått för att se hur olika 

spelare uppträder tillsammans gentemot hur de uppträder när de inte spelar 

tillsammans (Johnson, 2014). Nedan visas hur Tyler Bozak spelar när han får spela 

med och utan Phil Kessel. Exempeldata är sammanslagen från deras 3 senaste 

säsonger tillsammans. CF = Corsi = överväger skott + skott som missar mål + skott 

som är blockerade. CF% = Corsi För / (Corsi för + Corsi mot) (i procent). GF = Mål 

för (Medan på is). GF% = Mål för / (Mål för  + Mål mot) (i procent). (se bilaga 4) 

- Bozak när han spelar med Kessel hade 46.8 CF% och 51.9 GF%.  

- Bozak när han inte spelar med Kessel hade 32.9 CF% och 38.2 GF%  

- Kessel när han inte spelade med Bozak hade 46.1 CF% och 50.0 GF% 

Kortfattat visar det här att Bozak var sämre när han inte fick spela med Kessel, 

medan Kessel fortfarande visade upp samma resultat utan Bozak. Detta påvisar tydligt 

att Bozak är beroende av Kessel medan Kessel inte är beroende av Bozak. Denna typ 

av statistik hjälper förklara vilka spelare som driver produktionen och vilka som inte 

gör det. (Johnson, 2014) 

 

Exempel prediktivanalys 

I Burr et al (2008) studie om rekryteringstekniker tilltog han prediktiv analys för att 

beräkna sannolikheten för unga spelare att nå professionella karriärer inom ishockey. 

Studien utnyttjade deskriptiv statistik och prediktiva tillvägagångssätt för att hitta 

varianser i jämförande data. Analyserna kunde därefter mätas på en individbaserad 

nivå genom användandet av bivariata analyser, det vill säga, samband mellan två 

variabler och vilken relation de har till varandra. Genom att använda sig av data från 
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redan etablerade spelare och mäta dem mot prospekts kunde Burr´s modell ge 

indikationer på vilka spelare som hade bäst potential att rankas högt i kommande 

drafter.   

 

Exempel normativanalys: 

Optimeringsstrategier kan som i bild nedan användas för att se skott potential baserat 

på var i zonen ett skott är taget. Detta kan vägleda spelare i att söka ytor där det är 

störst sannolikhet att skott bidrar till mål.  

 
Figur.  hämtat från Lennartsson et al (2014) 

Lennartsson et al (2014) studie fokuserades mot att sätta ett teoretiskt ramverk 

för att analysera en uppsättning av situationer inom lagsport. En del av analyserna 

riktades mot att erhålla optimala strategier för både anfall och försvar inom ishockey. 

En av studiens huvudresultat var att den optimala defensiva strategen är att minimera 

den maximala potentialen av alla offensiva strategier.  

 

Exempel deskriptivanalys  

Tillgången till data har förändrat hur rapporteringen av historisk data presenteras. I 

hockey har klassisk +/- statistik länge varit ett värdemått på hur väl spelare bidrar till 

det offensiva kontra defensiva spelet. +/- mått är tilltänkt att förklara hur individuella 

spelare bidrar i matcher och över tid. Måttet har dock betydande brister. Detta 

eftersom standard linjär regression fungerar väl när spelarbyten är relativt ovanliga 

och mål händelser relativt vanliga, som exempelvis inom basket. Slumpen och 

sällsyntheten av mål inom ishockey limiterar möjligheten att korrekt bedöma 

prestanda av lag och spelare utifrån enbart mål situationer (Macdonald, 2012). Därför 

har specifika metoder utvecklats för att tackla de unika karaktärsdragen och 
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dynamiska egenskaperna av sporten. (Thomas et al, 2013) Skott avvikelser, Fenwick 

mått (skott och missade skott) och Corsi mått (skott, missade skott och blockerade 

skott) har istället blivit populära inom ishockey analyser för att mäta prestanda av lag 

och spelare. Dessa metoder är mindre slumpmässiga och sällsynta än mål situationer 

och kan därmed ge bättre indikationer på territoriell fördel och spelövertag. (Likens, 

2011; Desjardins, 2009; Buttrey, 2011; Macdonald, 2012) Dessa metoder har använts 

vidare för att utvärdera spelares samlade förmåga att bidra i spelet. Detta genom att 

hantera faktorer som kvalitén på lagkamrater, motståndare, spelsituationen och andra 

betydande faktorer, som alla har en betydelsefull roll för specifika spelresultat. 

Fördelen med dessa metoder kontra klassisk +/- statistik är att de förutsäger bättre 

prediktiva möjligheter. (Thomas, 2013) 

 

Exempel Multimedia och videoanalys:  

Pileggi et al (2012) demonstrerade hur visualiserande tekniker och värme kartor kan 

användas för att förmedla information om skot längd. Detta genom att definiera en rad 

av koncentriska ringar i anfallszon som representerade skott på mål. Varje ring 

representerar ett definierat segment på isen. Det mörkaste segmentet representerar det 

tätaste segmentet, det vill säga där det avlossats flest skott.  Detta kan användas, som 

visas nedan, för att identifiera var olika lag tar flest skott.   

 
 

Bilaga 4. Vanligt förekommande statistik samt avancerad statistik. 

Förkortning	   Förklaring	  
GP	   Spelade	  matcher	  
TOI	   Tid	  på	  isen	  
GF	   Mål	  för	  (Medan	  på	  is)	  
GA	   Mål	  mot	  (Medan	  på	  is)	  
GF60	   Mål	  för	  medan	  spelare	  är	  på	  is	  per	  60min	  istid	  
GA60	   Mål	  mot	  medan	  spelare	  är	  på	  is	  per	  60minuter	  istid.	  
GF%	   GF%	  =	  Mål	  för	  /	  (Goals	  för	  	  +	  Mål	  mot)	  

TMGF60	   viktade	  (	  genom	  TOI	  tillsammans)	  genomsnitt	  av	  alla	  lagkamrater	  
GF60.	  
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TMGA60	   Viktade	  (	  genom	  TOI	  tillsammans)	  Genomsnitt	  av	  alla	  lagkamrater	  
GA60.	  

TMGF%	   Viktade	  (	  genom	  TOI	  tillsammans)	  Genomsnitt	  av	  alla	  lagkamrater	  
GF%.	  

OPPGF60	   Viktade	  (genom	  TOI	  mot	  varandra)	  genomsnitt	  av	  alla	  
motståndare	  GF60.	  

OPPGA60	   Viktade	  (genom	  TOI	  mot	  varandra)	  genomsnitt	  av	  alla	  
motståndare	  GA60.	  

OPPGF%	   Viktade	  (genom	  TOI	  mot	  varandra)	  genomsnitt	  av	  alla	  
motståndare	  GF%.	  

GF60RelTM	   GF60	  -‐	  TMGF60	  (högre	  är	  bättre)	  
GA60RelTM	   GA60	  -‐	  TMGA60	  (lägre	  är	  bättre)	  
GF%RelTM	   GF%	  -‐	  TMGF%	  högre	  är	  bättre)	  

SF	   Skott	  för	  (Medan	  på	  is)	  
SA	   Skott	  mot	  (Medan	  på	  is)	  
SF60	   Skott	  för	  medan	  spelare	  är	  på	  is	  per	  60minuter	  av	  istid.	  
SA60	   Skott	  mot	  medan	  spelare	  är	  på	  is	  per	  60minuter	  av	  istid.	  
SF%	   SF%	  =	  Skott	  för	  /	  (skott	  för	  +	  Skott	  mot)	  

TMSF60	   viktade	  (	  genom	  TOI	  tillsammans)	  genomsnitt	  av	  alla	  lagkamrater	  
SF60.	  

TMSA60	   viktade	  (	  genom	  TOI	  tillsammans)	  genomsnitt	  av	  alla	  
lagkamraterSA60.	  

TMSF%	   viktade	  (	  genom	  TOI	  tillsammans)	  genomsnitt	  av	  alla	  lagkamrater	  
SF%.	  

OppSF60	   Viktade	  (genom	  TOI	  mot	  varandra)	  genomsnitt	  av	  alla	  
motståndare	  SF60.	  

OppSA60	   Viktade	  (genom	  TOI	  mot	  varandra)	  genomsnitt	  av	  alla	  
motståndare	  SA60.	  

OppSFor%	   Viktade	  (genom	  TOI	  mot	  varandra)	  genomsnitt	  av	  alla	  
motståndare	  SF%.	  

SF60RelTM	   SF60	  -‐	  TMSF60	  (högre	  är	  bättre)	  
SA60RelTM	   SA60	  -‐	  TMSA60	  (lägre	  är	  bättre)	  
SF%RelTM	   SF%	  -‐	  TMSF%	  (högre	  är	  bättrer)	  

FF	   Fenwick	  För	  (medan	  på	  is)	  
FA	   Fenwick	  mot	  (medan	  på	  is)	  
FF60	   Fenwick	  för	  medan	  spelare	  är	  på	  is	  per	  60	  minuter	  av	  istid.	  
FA60	   Fenwick	  mot	  medan	  spelare	  är	  på	  is	  per	  60	  minuter	  av	  istid.	  
FF%	   Fenwick	  för	  %	  =	  Fenwick	  för	  /	  (Fenwick	  För	  +	  Fenwick	  mot)	  

TMFF60	   viktade	  (	  genom	  TOI	  tillsammans)	  genomsnitt	  av	  alla	  lagkamrater	  
FenF60.	  

TMFA60	   viktade	  (	  genom	  TOI	  tillsammans)	  genomsnitt	  av	  alla	  lagkamrater	  
FenA60.	  

TMFF%	   viktade	  (	  genom	  TOI	  tillsammans)	  genomsnitt	  av	  alla	  lagkamrater	  
FenF%.	  

OppFF60	   Viktade	  (genom	  TOI	  mot	  varandra)	  genomsnitt	  av	  alla	  
motståndare	  FenF60.	  

OppFA60	   Viktade	  (genom	  TOI	  mot	  varandra)	  genomsnitt	  av	  alla	  
motståndare	  FenA60.	  
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OppFF%	   Viktade	  (genom	  TOI	  mot	  varandra)	  genomsnitt	  av	  alla	  
motståndare	  FenF%.	  

FF60RelTM	   FF60	  -‐	  TMFF60	  (högre	  är	  bättre)	  
FA60RelTM	   FA60	  -‐	  TMFA60	  (lägre	  är	  bätre)	  
FF%RelTM	   FF%	  -‐	  TMFF%	  (högre	  är	  bättre)	  

CF	   Corsi	  For	  (medan	  på	  is)	  
CA	   Corsi	  AGainst	  (medan	  på	  is)	  
CF60	   Corsi	  För	  medan	  spelare	  är	  på	  is	  per	  60	  minuter	  av	  istid.	  
CA60	   Corsi	  mot	  medan	  spelare	  är	  på	  is	  per	  60	  minuter	  av	  istid.	  
CF%	   Corsi	  För%	  =	  Corsi	  För	  /	  (Corsi	  för	  +	  Corsi	  mot)	  

TMCF60	   viktade	  (	  genom	  TOI	  tillsammans)	  genomsnitt	  av	  alla	  lagkamrater	  
CorF60.	  

TMCA60	   viktade	  (	  genom	  TOI	  tillsammans)	  genomsnitt	  av	  alla	  lagkamrater	  
CorA60.	  

TMCF%	   viktade	  (	  genom	  TOI	  tillsammans)	  genomsnitt	  av	  alla	  lagkamrater	  
CorF%.	  

OppCF60	   Viktade	  (genom	  TOI	  mot	  varandra)	  genomsnitt	  av	  alla	  
motståndare	  CorF60.	  

OppCA60	   Viktade	  (genom	  TOI	  mot	  varandra)	  genomsnitt	  av	  alla	  
motståndare	  CorA60.	  

OppCF%	   Viktade	  (genom	  TOI	  mot	  varandra)	  genomsnitt	  av	  alla	  
motståndare	  CorF%.	  

CF60RelTM	   CF60	  -‐	  TMCF60	  (högre	  är	  bättre)	  
CA60RelTM	   CA60	  -‐	  TMCA60	  (lägre	  är	  bättre)	  
CF%RelTM	   CF%	  -‐	  TMCF%	  (högre	  är	  bättre)	  

Sh%	   Sh%	  =Skott	  procent	  av	  lag	  medan	  på	  is.	  
Sv%	   Sv%	  =	  Räddningsprocent	  medan	  på	  is.	  

Sh%RelTM	   Sh%	  -‐	  TMSh%	  (högre	  är	  bättre)	  
Sv%RelTM	   Sv%	  -‐	  TMSv%	  (högre	  är	  bättre)	  

PDO	   PDO	  =	  Skott	  procent	  +	  räddningsprocent	  medan	  på	  is.	  
FSh%	   Fenwick	  Skott	  procent	  av	  lag	  medan	  på	  is.	  
FSv%	   Fenwick	  räddningsprocent	  medan	  på	  is.	  
FPDO	   Fenwick	  PDO	  =	  FSh%	  +	  FSv%	  
CFSh%	   Corsi	  skott	  procent	  av	  lag	  medan	  på	  is.	  .	  
CFSv%	   Corsi	  Räddningsprocent	  medan	  på	  is.	  
CFPDO	   Corsi	  PDO	  =	  FSh%	  +	  FSv%	  
OZFO	   Antal	  offensiva	  faceoffs	  medan	  på	  is	  
DZFO	   Antal	  Defensiva	  faceoffs	  medan	  på	  is	  
NZFO	   Antal	  Neutralzon	  faceoffs	  medan	  på	  is	  

OZFO%	   OZFO%	  =	  Offensiv	  zon	  faceoffs	  procent	  -‐	  procent	  av	  faceoffs	  i	  
offensive	  zone	  medan	  på	  is.	  

DZFO%	   DZFO%	  =	  Defensiv	  	  zon	  faceoffs	  procent	  -‐	  procent	  av	  faceoffs	  i	  
offensive	  zone	  medan	  på	  is.	  

NZFO%	   NZFO%	  =	  Neutral	  	  zon	  faceoffs	  procent	  -‐	  procent	  av	  faceoffs	  i	  
offensive	  zone	  medan	  på	  is.	  

iGoals	   Antal	  mål	  som	  spelaren	  själv	  gör.	  
iAssists	   Antal	  assist	  som	  spelaren	  själv	  har.	  
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iFirstA	   Antal	  första	  assist	  som	  spelaren	  själv	  har.	  
iPoints	   Antal	  poäng	  som	  spelaren	  själv	  har.	  
iPriPts	   Antal	  primära	  poäng	  	  (igoals	  +	  iFirstA)	  spelaren	  själv	  har	  
iShots	   Antal	  skott	  som	  spelaren	  själv	  har.	  

iFenwick	   Individuel	  Fenwick	  -‐	  antal	  fenwick	  events	  en	  spelare	  tar	  (skott	  +	  
skott	  som	  missat	  mål)	  

iCorsi	   Individual	  Corsi	  -‐	  The	  number	  of	  corsi	  events	  a	  player	  takes	  (shots	  
+	  shots	  attempts	  that	  missed	  the	  net	  or	  were	  blocked)	  

iSh%	   Individuel	  skott	  procent	  (goals/shots)	  
iGoals/60	   iGoals	  per	  60	  minuter	  istid	  
iAssists/60	   iAssists	  per	  60	  minuter	  istid	  
iFirstA/60	   iFirstA	  per	  60	  minuter	  istid	  
iPoints/60	   iPoints	  per	  60	  minuter	  istid	  
iPriPts/60	   iPrimPts	  per	  60	  minuter	  istid	  
iShots/60	   iShots	  per	  60	  minuter	  istid	  
iFen/60	   iFenwick	  per	  60	  minuter	  istid	  
iCor/60	   iCorsi	  per	  60	  minuter	  istid	  

IPP	   Individuel	  poäng	  procent	  -‐	  procentuellt	  antal	  mål	  gjorda	  av	  
spelarens	  lag	  samtidigt	  som	  spelaren	  är	  på	  is.	  

IGP	  
Individuell	  poäng	  procent	  -‐	  procentuellt	  antanl	  mål	  gjorda	  av	  
spelarens	  lag	  medan	  spelaren	  är	  på	  is	  och	  spelaren	  själv	  gjorde	  

mål.	  

IAP	  
Individuell	  poäng	  procent	  -‐	  procentuellt	  antal	  mål	  gjorda	  av	  

spelarens	  lag	  medan	  spelaren	  är	  på	  is	  samtidigt	  som	  den	  spelaren	  
hade	  ett	  assist	  till	  målet..	  

IPP	  
Individuell	  primärt	  poänt	  procent	  -‐	  procentuellt	  antal	  mål	  gjorda	  

av	  spelarens	  lag	  medan	  spelaren	  är	  på	  is	  samtidigt	  som	  den	  
spelaren	  hade	  ett	  primärt	  point	  på	  målet.	  

%ofTeam	  TOI	   Procent	  av	  ett	  lags	  TOI	  när	  spelaren	  var	  på	  is	  (bara	  matcher	  
spelaren	  deltog	  i)	  

%ofTeam	  GF	   Procent	  av	  ett	  lags	  GF	  när	  spelaren	  var	  på	  is	  (bara	  matcher	  
spelaren	  deltog	  i)	  

%ofTeam	  GA	   Procent	  av	  ett	  lags	  GA	  när	  spelaren	  var	  på	  is	  (bara	  matcher	  
spelaren	  deltog	  i)	  

%ofTeam	  SF	   Procent	  av	  ett	  lags	  SF	  när	  spelaren	  var	  på	  is	  (bara	  matcher	  
spelaren	  deltog	  i)	  

%ofTeam	  SA	   Procent	  av	  ett	  lags	  SA	  när	  spelaren	  var	  på	  is	  (bara	  matcher	  
spelaren	  deltog	  i)	  

%ofTeam	  FF	   Procent	  av	  ett	  lags	  FF	  när	  spelaren	  var	  på	  is	  (bara	  matcher	  
spelaren	  deltog	  i)	  

%ofTeam	  FA	   Procent	  av	  ett	  lags	  FA	  när	  spelaren	  var	  på	  is	  (bara	  matcher	  
spelaren	  deltog	  i)	  

%ofTeam	  CF	   Procent	  av	  ett	  lags	  CF	  när	  spelaren	  var	  på	  is	  (bara	  matcher	  
spelaren	  deltog	  i)	  

%ofTeam	  CA	   Procent	  av	  ett	  lags	  CA	  när	  spelaren	  var	  på	  is	  (bara	  matcher	  
spelaren	  deltog	  i)	  
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Förklaringar	   Utfall	  

På	  is	  statistik	   Vad	  spelaren	  och	  hans	  lagkamrater	  producerar	  medan	  spelaren	  är	  
på	  is.	  

Lag	  statistik	   Statistik	  relaterad	  till	  ett	  lags	  prestanda	  

Corsi	  

Corsi	  överväger	  skott	  +	  skott	  som	  missar	  mål	  +	  skott	  som	  är	  
blockerade.	  Ger	  god	  indikation	  på	  puckinnehav	  och	  målchanser.	  

Används	  ofta	  i	  procent.	  Kan	  delas	  upp	  i	  istid	  intervaller	  
(CA20,CA40,CA60	  etc)	  

Fenwick	   Fenwick	  överväger	  skott	  +	  skott	  som	  missat	  mål.	  som	  en	  proxy	  för	  
innehav	  eller	  puckkontroll.	  Används	  ofta	  i	  procent.	  

PDO	   På	  is	  räddningsprocent	  plus	  på	  is	  skott	  procent.	  PDO	  kan	  ge	  
indikationer	  på	  hur	  tursam/otursam	  en	  spelare	  är.	  

Zon	  Start,	  QoC	  
and	  QoT	  

Representerar	  vilken	  zon	  en	  spelare	  startar	  sina	  byten	  i.	  Zon	  start	  
har	  stor	  inverkan	  på	  en	  spelares	  övergripande	  statistik.	  

WOWY	   "with	  or	  without	  you".Tittar	  på	  hur	  en	  spelare	  presterar	  när	  de	  är	  
på	  isen	  tillsammans	  kontra	  när	  de	  är	  utan	  varandra.	  

IPP	  
IPP	  står	  för	  individuell	  poäng	  procent	  och	  är	  kalkylerat	  genom	  att	  
dividera	  antal	  poäng	  en	  spelare	  har	  bidragit	  med	  genom	  antal	  mål	  

som	  var	  producerade	  medan	  spelaren	  var	  på	  isen.	  

IPG	  
IGP	  Står	  för	  individuell	  mål	  procent	  och	  är	  kalkylerat	  nästan	  exakt	  
som	  IPP,	  men	  istället	  för	  att	  använda	  poängen	  som	  en	  spelare	  har	  

använder	  vi	  antal	  mål	  som	  spelaren	  gjort.	  

IAP	  
IAP	  är	  samma	  sak	  som	  IGP	  förutom	  att	  det	  använder	  assist	  istället	  

för	  mål	  och	  kan	  användas	  för	  att	  identifiera	  speluppläggare	  
snarare	  än	  målgörare.	  

TM	  
TM	  statistik	  överväger	  förväntat	  värde	  av	  en	  spelare	  och	  om	  

spelaren	  har	  positiv	  eller	  negativa	  influenser	  på	  ens	  spelkamraters	  
resultat	  när	  han	  spelar	  med	  dem.	  

OPP	   Opp	  statistik	  är	  nästan	  identiskt	  med	  TM	  statistik	  men	  överväger	  
alla	  motståndare	  istället	  för	  medspelare.	  

reITM	   RelTM	  statistik	  är	  en	  spelares	  statistik	  minus	  motsvarande	  TM	  
statistik	  

	   	  
	   	  

Källor	   	  
	   http://www.puckalytics.com/glossary.html	  

	  
https://mapleleafshotstove.com/2014/08/05/introduction-‐to-‐

advanced-‐statistics/	  

	   http://objectivenhl.blogspot.se	  

	   http://blog.war-‐on-‐ice.com/annotated-‐glossary/	  
 


