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Inledning 

De senaste 100 åren har teknikens och vetenskapens betydelse för träning och tränarskap ökat 

lavinartat. Från att ha spelat en undanskymd roll under 1900-talets första hälft, har ny teknologi 

och nya forskningsrön, i syfte att förbättra prestationerna, blivit en central del av idrotten. 

Utvecklingen har kallats för en tekno-vetenskaplig revolution (Fouché, 2017).  

Det senaste decenniet har utvecklingen fortsatt och accelererat. Allt mer avancerad teknik 

används för att övervaka, utvärdera och optimera träningen i en rad sporter. 

Denna utveckling väcker frågor. Vad betyder den ökade användningen av avancerad teknik för 

coaching i praktiken? Vilka fördelar respektive risker kan uppstå och hur kan de hanteras? 

Dessa frågor är i fokus i ett pågående forskningsprojekt, som tittar närmare på användandet av 

teknik för att analysera idrottsliga prestationer inom svensk herrelitfotboll. Specifikt studerar vi 

teknikens roll för träningen i föreningarna i Allsvenskan. 

Inom dagens elitfotboll är GPS, mikroteknologiska sensorer och olika former av 

inspelningsteknik vanligt att använda i analysen av spelarnas fysiska och taktiska prestationer. 

Således har denna form av prestationsanalys (PA) blivit en viktig del i coaching-processen. 

Eftersom teknik och prestationsanalys är kostsamt och kräver resurser, har utvecklingen gått 

längre inom herrfotbollen än inom damfotbollen. Allra längst har man gått i de största ligorna, 

med engelska Premier League som det kanske mest talande exemplet. Här finns tränarstaber 

bara runt A-lagen på 30-40 personer och den vetenskapliga och tekniska expertisen är på en 

nivå som är fullt jämförbar med en idrottsvetenskaplig forskningsmiljö. I Sverige har 
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utvecklingen inte hunnit lika långt, vilket delvis beror på att resurserna inte är på samma nivå 

här. Men de senaste åren har något hänt. Fler och fler klubbar börjar använda avancerad 

teknologi och utöka sina tränarstaber med teknovetenskaplig kompetens. Med svensk 

herrelitfotboll som exempel vill vi fokusera på denna tendens. Vi ska: 

- Visa hur användandet av teknologi har utvecklats och nu är på väg att förändra svensk 

elitfotboll.  

- Kritiskt reflektera över vilka konsekvenser denna kommande förändring kan få. 

- Utarbeta riktlinjer kring hur denna förändring kan hanteras. 

Vårt material kommer att hämtas från de allsvenska klubbarna. Dels genom deras offentliga 

information om tränarstabernas uppgifter och tekniska hjälpmedel, dels genom material från 

Dan Fransson som är idrottsfysiolog verksam vid Göteborgs universitet och dessutom Head of 

Performance i IF Elfsborg. Dan har därmed har god inblick i hur man jobbar med teknik och 

vetenskap inom elitfotbollen. Materialet analyseras med hjälp av forskning inriktad på hur 

teknikanvändning påverkar coaching-processen, samt med stöd i sportifierings-modellen som 

vi nu ska beskriva närmare. 

 

Sportifiering driver på teknikanvändningen 

Idrottsforskare brukar tala om sportifiering, som är en modell för hur idrotter utvecklas. Inom 

sportifiering ryms saker som rationalisering, specialisering och professionalisering, som på 

olika vis har förändrat hur träning bedrivs och hur tränarens praktiska vardag ser ut.  

Historiskt har detta visat sig i en rad idrotter. Svensk längdskidåkning var tidigt ute och tog 

redan i början av 1950-talet initiativ till ett samarbete med fysiologer vid det som nu är 

Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH). Fysiologerna, som var intresserade av att studera 

elitåkarnas unika fysik, genomförde en rad olika tester och forskningsprojekt för att ta fram 

vetenskaplig kunskap om vilken typ av träning som gav bäst resultat, hur man skulle förbereda 

sig för tävling på hög höjd, vilken typ av kost som var lämpligast för elitidrottare inför träning 

och tävling, och så vidare (Svensson, 2016). Efterhand blev samarbetet mycket långtgående 

och fysiologer fick ledande roller inom Svenska skidförbundets olika kommittéer och 

arbetsgrupper. För tränare och aktiva innebar detta att mer teknisk utrustning behövdes för att 

hålla koll på olika fysiska värden (t.ex. mjölksyra, puls, syreupptag). Tränarens roll blev mindre 

inriktad på att praktiskt visa hur åkarna skulle förändra sin diagonalteknik eller disponera sina 
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krafter under ett intervallpass, för att i stället fokusera mer på att mäta och utvärdera prestationer 

under träning och tävling. Kunskapsöverföringen mellan tränare och aktiva, för att inte tala om 

mellan fysiologerna och de aktiva, var inte alltid smärtfri.  

Fotbollsförbundet var inte lika snabba på bollen, men på 60-talet påbörjades en förändring av 

utbildningsmaterialet för tränare och ett större fokus på fysiologi infördes gradvis. På 1970-

talet började spelarnas taktiska agerande och träning att specialiseras utifrån position. Då var 

övervakningen av spelarnas rörelser på planen begränsad till det nakna ögat, men med video- 

och dvd-analysernas intåg på 90-talet möjliggjordes taktiska analyser i en helt ny skala. 

Spelarna kunde också på ett annat sätt involveras i analysen och det taktiska arbetet (Svensson 

2019). 

I början av 2000-talet introducerades teknologi för att kunna mäta hjärtfrekvens på spelare i 

realtid. Syftet var att på individnivå kontrollera och styra spelarnas arbetsintensitet. Idag är 

sådan form av pulsmätning under träning standard.  

I dagens svenska elitfotboll är sportifieringens effekter tydliga. Träningen och coachningen har 

rationaliserats på så sätt att vetenskaplig kunskap har fått större betydelse. Detta hänger samman 

med tekniken, som erbjuder större och större möjligheter att samla in olika slags data och 

analysera spelarnas prestationer på nya sätt. Med mätbarheten följer nya krav på rationellt 

beteende hos spelarna, som förväntas vila, äta och förbereda sig i enlighet med de senaste 

vetenskapliga rönen. Gamla tiders relativt stora personliga frihet utanför planen har inskränkts, 

samtidigt som prestationsnivån har ökat. 

Specialisering är en annan tydlig tendens, som hänger samman med teknikens ökade betydelse. 

Med all data som tas fram om spelarnas prestationer, och med nya möjligheter att analysera och 

utvärdera enskilda spelares rörelser på planen, har träningen blivit mer anpassad efter den 

enskilde individen. Kollektiv träning har i viss mån ersatts av specialträning baserat på fysiska 

förutsättningar, grad av belastning samt position på planen. Detta medför ökade krav på 

tränarstaben, som har utökats och specialiserats i sina roller. Där det tidigare handlade om en 

tränare, på sin höjd med en assisterande tränare och en materialansvarig till sin hjälp, består de 

allsvenska klubbarnas tränarstaber nu av ett flertal specialister inom olika områden (fysträning, 

taktik, kost och nutrition, m.m.). Om inflödet av vetenskaplig kunskap i tränarutbildningen 

tidigare var begränsat, finns nu forskning från inte bara fysiologi utan även biomekanik, 

psykologi och andra forskningsfält med som en självklar del. Universitetsutbildningar i 

tränarskap, idrottsvetenskap och liknande ämnen inkluderar numera med självklarhet frågor om 
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teknikanvändning i träningssituationer. På Göteborgs universitet finns till exempel flera kurser 

med inriktning mot just prestationsanalys (Training and Match Analysis in Team Sports, 

Assessment of Human Performance I, samt Training and Match Analysis in Team Sports II). 

Här finns frågor om teknikanvändning i prestationsbedömningen högt upp på dagordningen. 

 

Förändringar i praktiken – hur påverkas tränare och aktiva? 

Sedan 2016 har antalet klubbar som använder GPS-teknik i sin träning ökat från ett par till över 

20. Alla arenor i de två högsta divisionerna inom herrfotbollen har numera semi-automatiserade 

kamerasystem för att bidra till klubbarnas taktiska analyser. Appar har utvecklats för att se 

spelarnas återhämtningsnivåer och från att endast ha använts av en klubb för fem år sedan 

används sådana verktyg i dag av 40-talet föreningar på både dam- och herrsidan. Scout- och 

analysverktyg som WyScout och liknande programvaror har möjliggjort helt andra typer av 

analyser av videomaterial från match och träning. Effekterna når ut ända till tv-soffan, där tittare 

har fått vänja sig vid betydligt mer statistikbaserade analyser och nya termer som expected 

goals.  

En konkret förändring som vi redan kan se i ljuset av ovanstående är mängden data som samlas 

in och analyseras. Detta medför nya krav på datahantering i linje med GDPR, samt nya 

utmaningar kring hur data ska göras användbar för tränarteamet och de aktiva. En del forskare 

har pekat på risker med de nya tekniska hjälpmedlen (t.ex. Luczak m.fl., 2020). Är det tekniken 

som driver vilken data som samlas in och bearbetas, snarare än tränarnas och de aktivas 

önskemål? Vilka data har tränarteamet nytta av och hur kan de analyseras och omsättas i 

praktiken? Går det överhuvudtaget att förlita sig på de data som tas fram? 

En annan förändring är förflyttandet av delar av analysen av spelarnas prestationer från 

tränarens egen blick och medvetande, till externa, tekniska hjälpmedel i form av digitala 

verktyg som kan hantera enorma datamängder. I viss mån har bedömningen av spelarnas 

prestation blivit mindre subjektiv, men samtidigt återstår ändå för tränare och ledare att tolka 

den data som de förses med. Hur görs detta på ett sätt som är mer träffsäkert än tidigare 

praktiker? Sådana frågor behöver elitfotbollen hantera. 

 

Framtidens coaching? 
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Utifrån våra preliminära resultat och tidigare forskning, vill vi lyfta frågan om hur 

idrottsklubbarna och tränarna kan arbeta med tekniska hjälpmedel. 

Med tanke på vilken central roll som teknik har kommit att spela i elitfotbollen blir det intressant 

att fundera över om, och i så fall hur, tränarutbildningen bör utformas för att möta den här 

trenden. Går det att på detaljnivå lära tränare att hantera en viss typ av utrustning? Finns då inte 

risken att den kunskapen snabbt blir inaktuell, i takt med att teknikutvecklingen fortsätter? 

Kanske skulle en lösning kunna vara att fokusera på teknikhanteringen i stort? Genom att 

utrusta blivande tränare med verktyg för att själva hantera och värdera teknik i coachingen, kan 

många av de historiska misstagen (övertro på tekniska lösningar, oförmåga att kommunicera 

testresultat och andra värden på ett meningsfullt vis, etcetera) undvikas. Tekniken ger ökade 

möjligheter för tränare att mäta och i praktiken övervaka sina spelare. Detta ställer nya krav på 

etiska överväganden från både tränare och klubbar.  

Vid horisonten skymtar artificiell intelligens, som förväntas kunna öka de datamängder som 

kan analyseras och på sikt göra individanpassningen än mer träffsäker (Chalmers, 2019). 

Samtidigt visar idrottshistorien att ny teknologi ofta tillskrivits stor potential, medan det i 

praktiken har varit svårare och mer tidskrävande än väntat att införa och dra nytta av 

nymodigheterna. Tekniken i sig medför både stora möjligheter och risker. Det är hanteringen 

av dessa som blir avgörande, snarare än några inneboende egenskaper hos tekniken som sådan. 

Vårt projekt är ännu i ett tidigt stadium, men vi hoppas kunna bidra till en ökad förståelse för 

hur komplext införandet av ny teknik i träningen är, både för idrottare och tränare.  
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