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ÖVERSÄTTNING: CHRISTIAN CARLSSON

TEXT: MIKAEL MATTSSON, EUAN ASHLEY, FILIP LARSEN, DARREN MONTGOMERY OCH DARYL WAGGOT

Ett klassiskt exempel på där olika tränings-

program leder till likvärdiga resultat är herr-

arnas 5000 meter vid OS i Tokyo 1964. De tre 

löparna på prispallen korsade mållinjen inom en 

sekund (segrartiden 13,48,8).  Vinnaren – Bob 

Schul från USA – fokuserade i sin träning på 

korta och hår- da intervallpass. Silver-

medaljören – Harald Norpolth från 

Västtyskland – satsade på volym-

träning med många för hållandevis 

lugna distans- pass. Bronsmedalj ören 

slutligen – Bill Dellinger från USA - praktisera-

de en så kallad polariserad träning som kombi-

nerade de båda modellerna.

INDIVIDEN
i idrotten
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ör alla som någon gång 
tränat en grupp idrottsut-

övare torde det vara uppenbart 
att olika individer inte res-
ponderar exakt lika på olika 
träningsformer. Men som tur 

är går vi nu in i träningsera där en mer 
individualiserad träningsoptimering 
är möjlig. Kunskapen om att tränings-

responsen är individuell är inget nytt utan 
har varit känt i decennier. Trots detta har 
man i många idrotters praktiska vardagsträ-
ning ändå valt att behandla alla utövare i en 
grupp på ungefär samma sätt. I skrämmande 
många fall exponeras spelare, i exempelvis 
fotboll, för exakt samma träningsupplägg. 
Detta sker trots att vissa av spelarna behöver 
springa dubbelt så mycket i matcherna jäm-
fört med andra. Några utsätts för betydligt 
högre fysiologiska belastningar i form av 
exempelvis antalet högintensiva löpningar 
eller accelerationer och deccelerationer. Ytter-
ligare en grupp deltog kanske inte i matchen 
överhuvudtaget eller �ck begränsat med spel-
tid. Därutöver kanske några avstod träningen 
på grund av en förkylning veckan/dagarna 
innan. Förklaringen till att olika individuella 
förutsättningar inte beaktas brukar vara brist 
på tid och resurser – och ibland även avsak-
nad av kunskap. En erfaren och bra tränare 
för en mindre grupp tävlings idrottare jobbar 
med analyser och individualisering i det var-
dagliga arbetet med sina adepter. Det under-
liggande målet bör vara att individualise-
ringen ska ske per automatik. Med ett sådant 
arbetssätt kan elitidrottaren få hjälp att tänja 
sina gränser mot optimala presta tioner – men 
det gäller även amatöridrottaren som tränar 
några timmar per vecka. I en ideal värld så 
spenderas dessa timmar då på saker som ger 
den bästa utvecklingen.

Den första nivån av individualisering 
handlar om att ta speci�ka krav under 
träning och tävling i beaktande. Nästa nivå 
går ut på att även ta hänsyn till idrottarens 
individuella pro�l. Kraven i en idrott må 
vara exakt likvärdiga men det är individuella 
skillnad er i hur den aktive responderar på 

Bild från  Qualisys

Foto Matthew Tipple

Vilka fysiologiska krav ställs 

egentligen på en tennisspe-

lare? Och hur ser belastningen 

ut för en specifik individ? 

Bilden visar mätningar i 

samband med ett forsknings-

projekt inom ramen för sats-

ningen Good to Great.
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dem. En idrottare som uppvisar en snabb 
och stor förbättring e!er ett genomfört 
träningsprogram betraktas traditionellt av 
tränaren som talangfull – medan en utövare 
som endast får mindre förbättringar kan bli 
betraktad som talanglös. Men i själva verket 
bör träningsresponsen hos den som svarar 
bra mer kategoriseras som en hög individuell 
känslighet för just det träningsstimulit. Om 
den aktive inte svarar på träningsprogram-
met kan det snarare vara något fel på själva 
träningsstimulit – inte på idrottaren.

–Vi använder termen ”Exercise Analytics” 
hellre än ”Sport Analytics” e!ersom den 
senare vanligtvis används i samband med 
match- eller tävlingsstatistik. Sport Analytics 
skapades i praktiska sammanhang av det 
amerikanska baseball-laget Oakland Athle-
tics och blev berömt genom boken och �lmen 
”Moneyball”. Sedan dess har i princip var-
enda professionell klubb i de stora lagbollspe-
len adderat statistiker till sina resursstaber. 
Personer som med lätthet kan bidra med 
kunskap som ”Vem ska ta det där sista skot-
tet, från vilken position och mot vilken 
försvarare” för att ge de bästa oddsen 
för ett framgångsrikt utfall?

Men den här artikeln fokuserar 
alltså istället på den bakom liggande 
analysen när det gäller frågor 
som vilken typ av träning och 
återhämtning skulle vara den 
rätta för rätt individ vid rätt 
tillfälle? En stor skillnad mellan 
de bägge analysformerna är 
att Sport Analytics bygger på 
¨prestationsrelaterad match-
statistik som är tillgänglig 
för alla medan Exercise 
Analytics kräver tillgång 
till all tillgänglig statistik om utöva-
ren inkluderande till exempel testresultat, 
matcher/tävlingar, subjektiva skattningar, 
responsmönster med mera. Sport Analytics 
kan därför utföras av vem som helst (med rätt 
kunskap) och det är fullt möjligt att analysera 
alla lag. Exercise Analytics å andra sidan 
kräver tillgång till testdata och ett tätare sam-

arbete med idrotta-
ren i sy!e att förstå 
och optimera träning 
och återhämtning.

Genetik har en 
klar och betydelsefull 
roll när det gäller indi-
viduella skillnader och 
brukar anses stå för 25-30 procent av 
skillnaderna i olika fysiologiska egenskaper. 
Med detta sagt, slösa inte bort pengar på att 
köpa några av de genetiska test som �nns 
tillgängliga direkt mot konsument. Dessa test 
ger vanligtvis information om mellan 10-50 
genvarianter – en meningslöst liten del av de 
drygt 21 000 gener och 6 miljarder baspar 
som var och en av oss har. För tränare och 
aktiva som verkligen försöker uppnå resultat 
så är det mycket mer värdefullt att mäta 
utfallet (det fysiologiska och tävlingsmässiga) 
snarare än blåkopian (generna).

De senaste decenniernas teknologiska 
utveckling har möjliggjort en veritabel 
explosion när det kommer till datainsamling. 
Många idrotter har länge använt sig av GPS 

eller ”videotracking” – kombinerat 
med hjärtfrekvensmät-

ningar – för 

rörelseanalyser. 
Därmed tillgängliggörs 
miljontals datapunkt er från varje enskilt 
träningspass. Ovanpå allt detta är det vanligt 
att samla in subjektiva skattningar, styrke- 
och konditionstester, noteringar från den 

Bild från  Qualisys

Foto Matthew Tipple

Bild från  Qualisys

Foto Matthew Tipple
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medicinska staben, markörer i blod/urin eller salivprov. En 
fotbollsklubb som vi samarbetade med hade omkring 150 
variabler för varje spelare.

Tyvärr så mäter de *esta mätutrustningarna endast 
en sak och tar inga hänsyn till andra aspekter som påverkar 
idrottaren – men påstår ändå att man erbjuder en komplett 
utvärdering av den aktives aktuella status. Detta leder till en 
situation där tränaren och idrottsforskaren översköljs av data 
och analyser från en massa enheter – ibland med motsägelse-
fulla resultat – men som i slutändan ändå kräver en manuell 
analys. Med tanke på mängden data är detta en omöjlig 
uppgi! och resultatet brukar bli att tränaren antingen slutar 
att mäta eller väljer ut några få parametrar baserat på subjek-
tiv och empirisk kunskap av vad som är betydelsefullt i den 
aktuella idrotten. En fullt rimlig respons till ”datatsunamin”.

Men det skulle inte behöva vara så. Om man kombinerar 
kunskap från datavetenskap – inkluderande ”deep learning” 
inom humanbiologi, träningsfysiologi och disciplinen Sports 
Performance så är det fullt möjligt att bygga ett system som 
ger en omfattande och integrerad bild och som ger tränaren 
eller idrottsforskaren insikter och beslutsstöd för hur man 

på bästa sätt kan hantera varje enskild individ – utan att ta 
en massa extra tid i anspråk. Det är emellertid viktigt att 
iaktta stor noggrannhet när man bestämmer vilka para-
metrar som ska mätas. Mäter den nya trendiga hårdvaran 
verkligen elektrolytbalansen på ett korrekt sätt? Är enkäten 
om mental stress validerad och testad inom elitidrott? Är 
den nya impedans-utrustningen tillräckligt känslig för att 
fånga upp små förändringar i kroppskomposition? Den här 
typen av datadrivet beslutsstöd har översvämmat marknad-
en på senare år, primärt med fokus på analyser kopplat till 
skadeprevention. 

Något som är fullt förståeligt då det är den enklaste aspek-
ten att kvanti�era – och även att översätta till ett dataspråk 
vare sig du är skadad eller inte på en given dag (0 eller 1). Men 
det är likväl inte något bra primärfokus e!ersom den e0ekti-
vaste vägen att minska antalet skador är att träna mindre och 
/eller spela färre matcher. Istället bör det långsiktiga fokuset 
för datadrivet beslutsfattande vara att optimera träningen 
för varje enskild individ. Alla elitidrottare kommer behöva 
balansera på gränsen en för hög träningsdos – samtidigt som 
man lyckas med konststycket att undvika skador och sjuk-
domar. En stor utmaning ligger alltid i att kunna säga när 

Bild från Qualisys.

Foto: Viktor Wrange.

Biomekanisk rörelseanalysär ett sätt 

att utveckla individens grenspecifika 

teknik.
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Genetik har en klar och betydelsefull roll när det gäller indvi-
duella skillnader och brukar anses stå för 25-30 procent av 
skillnaderna i olika fysiologiska egenskaper
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Robert Fsiha (segrare) Spårvägens FK, i 

Aborrbacken under Lidingöloppet 30 km den 

28 september 2019 i Stockholm

”AI kan bara ta i beaktande vad du 

matar in i systemet skriver författarna”

De svenska landslagssimmarna: Lousie Hansson, Michelle 

Coleman, Sarah Sjöström, Simon Sjölin, Sophie Hansson, 

Hanna Eriksson och Erik Persson,VM i Sydkorea 2019

• AI kan bara ta i beaktande vad du matar in i 

system et. Mäter du allt som har betydelse? Har 

du GPS-belastning och variabilitet i hjärtfrek-

vens – men saknar sömn, stressnivåer eller kost-

intag? För att AI ska kunna tala om för dig vad 

som verkligen betyder något så måste du samla 

in all relevant information.

• Vad matchar du din AI mot? Hur ser det mät-

bara utfallet ut? I några idrotter är det ganska 

lätt, som simning och löpning där tiden ut-

gör det slutgiltiga utfallet. Men hur skattar du 

presta tionen i lagidrotter? Gjorda mål skulle 

förstås vara enklast att kvanti�era för ett lag – 

men är naturligtvis långt ifrån tillräckligt när det 

gäller att optimera analysen hos de enskilda 

spelarna.

• Volymen data är inte huvudfrågan – men 

precision en är det! I motsats till många situa-

tioner när det gäller statistik och data så är den 

totala datamängden inte den största utma-

ningen inom Exercise Analytics. Den avgörande 

fakt orn är snarare dess trä�säkerhet på indivi-

duell nivå. Dagens modeller inom idrottsveten-

skapen jämför vanligtvis genomsnitt för grup-

per och försöker slå fast om en grupp/situation/

intervention skiljde sig från en annan. Men om 

uppgift en är att optimera varje individs förut-

sättningar i ett idrottssammanhang så hjälper 

det inte om man så har miljontals datapunkter 

på andra aktiva i olika situationer. Vad du be-

höver är istället en stor datamängd (år) om just 

den individen för att kunna bygga algoritmer 

med precision och skapa en individuell pro�l.
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idrottaren ska träna extra hårt eller när det är läge att jobba 
mer med återhämtande träning. Men en kanske ännu större 
utmaning är att utröna hur mycket av olika träningsmoment 
som den aktive tolererar, vilka pass som ger han eller hon de 
största förbättringarna och vilka variabler som är de värde-
fullaste för just den idrottaren.

Allt det här kanske verkar ganska komplext men faktum 
är att det i dag är fullt möjligt att kalkylera optimala belast-
ningsnivåer för varje idrottsutövare i varje given situation – 
så länge som du har den relevanta informationen och gör en 
samtidig analys av den. En nyckelfras här är alltså: ”Så länge 
du har all information”. En ytterligare nyckelaspekt är kun-
skap om fältet. Det har blivit allt populärare att marknadsfö-
ra olika produkter genom att använda termer som ”Arti�cial 
intelligence”, ”Machine learning” eller ”Datadriven plat-
forms”. Men att bara ”kasta” AI på ett problem kan möjligt vis 
förbättra din analys en del men kommer likväl – om den 
nödvändiga praktiska kunskapen saknas – vara långt ifrån 
en optimering av tränings/tävlingssituationen. Det �nns ett 
antal problem som kan identi�eras ganska lätt om den rätta 
kunskapen är på plats:

Vi genomförde nyligen en analys av de svenska lands-
lagssimmarna som skulle åka till VM i Sydkorea i augusti. 
I korthet: tränaren har arbetat med dessa aktiva under ett 
*ertal år och har empirisk erfarenhet om att det inom grup-

pen �nns ett antal skilda träningspro�ler – precis som i det 
inledande exemplet från 5000 metersloppet vid OS i Tokyo 
1964. Vår forskargrupp erhöll tillgång till träningstester och 
tävlingsdata för de senaste två åren och satte igång att skapa 
algoritmer för individuell träningsoptimering. Då detta var 
det inledande arbetet med simmarna så ändrade vi inget i 
deras träning. Istället – för att testa trä0säkerheten i våra 
algoritmer – så försökte vi förutsäga tävlingstider. Och till 
vår stora glädje så missade förutsägelserna de exakta sluttid-
erna med endast 0,30 procent eller 0,35 sekunder. Med den 
nivån av trä0säkerhet så kan du faktiskt simulera hundratals 
olika träningsprogram för varje aktiv och sedan välja ut det 
som har den högsta sannolikheten att leda till framgång i 
simbassängerna. 

För att sammanfatta: i den här nya eran ska du som trä-
nare och aktiv försöka undvika gissningar eller otillräckliga 
analyser. Med de rätta verktygen och relevant kunskap inom 
fältet så kan Exercise Analytics bidra till att individualisera 
och optimera träningsprogram. 

Här är alla författare som arbetat  med artikeln


