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Materialet kan vara skillnaden mellan en medalj och en placering 
längre ner i resultatlistan. Trots det är okunskapen om både material 
och teknik stor bland idrottare. Det hävdar forskare på Chalmers, som 
satsar på idrottsforskning och bjuder in idrotten att vara med.

Chalmers satsar på 
sportteknologi

FAKTA CHALMERS 
SPORT & TEKNOLOGI

Hu r m i n i m e r a r m a n  vattenmotståndet 
hos en segelbåt? Hur mycket kolfiber går 
det att använda i en stavhopsstav utan 
att den blir farlig? Hur mäter man EKG 
på hästar? Vilken starteknik är den mest 
effektiva i simning? Det är några av de 
frågor som forskare på Chalmers tekniska 
högskola i Göteborg arbetar med inom 
projektet Sport & teknologi. 
    Christian Finnsgård, forskare i logistik, 
anser att tränare och idrottare ofta utgår 
från vad de tror är rätt och inte från 
vetenskapliga resultat.
    – En simmare kanske bygger upp en 
karriär på att göra likadant som vinnaren 
i OS. I fyra år tränar han dagligen på just 
det, som vi med hjälp av rörelseanalyser 
kan se är fel på bara några minuter. Med 
god ingenjörskunskap kan man ju ta fram 
detta, istället för att simtränaren säger 
att ”du ska starta så här för det vet jag är 
snabbt, det har jag sett på OS”.

Intresset förenar
Det går inte att ta miste på entusiasmen 
hos Chalmersforskarna när de berättar 
om sin idrottsforskning. Christian 
Finnsgård är före detta elitseglare och 
världsmästare i Starbåt tillsammans med 
OS-guldmedaljören i London, Fredrik 
Lööf. Lite av en slump hamnade han på 
Chalmers första workshop om simning. 
    – Min första kommentar var: ”Men 
herregud vad vi skulle behöva ha det här 
i segling!” Workshopen fångade mitt 
intresse väldigt fort. Sedan var jag ju 
naturligtvis fast. När jag så fick frågan 
om jag ville jobba med segling här på min 
arbetsplats – hur jag skulle kunna säga 
nej det kan jag inte ens förställa mig. 

    Idrottsintresset är det kitt som håller 
samman forskarna i projektet Sport 
& teknologi, inte den organisatoriska 
indelningen på Chalmers, berättar Christian 
Finnsgård. Han tar exemplet med den 
segelbåt där ett helt nytt material ska göra 
båten både lättare och styvare. I det arbetet 
ingår forskare från så vitt skilda ämnen som 
industriell ekonomi, kemi, nukleär teknik 
och teknisk fysik.
    Ett annat projekt handlar om hästsport. 
Hovarna är roten till mycket ont hos en 
häst. Sprickor i hoven framkallar smärtor 
som går att jämföra med tandvärk hos 
människor. Det har inte funnits något bra 
sätt att upptäcka sprickorna innan forskare 
på Chalmers fann svaret inom flygindustrin. 
Samma teknik som upptäcker sprickor i 
flygplanens bromsar ska nu se till att hästar 
slipper träna och tävla med plågor.

Idrottens behov styr
Filosofin bakom Chalmers idrottssatsning 
är att utgå från idrottens behov. Om det 

Ett projekt inom Chalmers 
styrkeområde Materialve-
tenskap.
Start: År 2011.
Anställda: I projektet arbetar 
10-12 forskare, men även 
studenter och annan 
personal deltar.
Idrotter: Forskningen har 
kommit längst inom simning, 
segling och hästsport, men 
även friidrott och innebandy 
är på gång. Antalet växer.
Budget: 2,25 miljoner kronor 
år 2014. Hälften finansieras 
av Västra Götalandsregio-
nen.
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Christian Finnsgård. Foto: Caroline Örmgård.
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finns ett intresse av att hitta nya tekniska 
lösningar hos representanter för en idrott 
ordnar Chalmers en workshop, eller ett 
mer informellt idrottskafé. På träffen 
diskuteras problem och lösningar. Det 
handlar om att hjälpa såväl individuella 
idrottare som föreningar och förbund. 
Chalmers har nu hållit drygt 20 
workshoppar och idrottskaféer som har 
handlat om hästsport, segling, simning, 
innebandy och friidrott i första hand. 

Vill locka kvinnor
Idrottsforskning är inget som traditionellt 
förknippas med Chalmers så frågan är 
varför satsningen sker nu.
    – Sport är ett spännande område 
för produkt- och materialutveckling. 
Avståndet är kort mellan forskning & 
utveckling och brukare. Vi kan ta fram 
ett nytt material i dag. I morgon kan vi 
ge det till en idrottare som testar det med 
en gång. Idrottare är också väldigt villiga 
att ge feedback på vad de tycker om olika 
egenskaper i materialet. Det har vi har 
nytta av i utvecklingen, säger Christian 
Finnsgård. 
     Idrottsforskningens historia på 
Chalmers tog sin början med en 
gästföreläsning om sportteknologi som 
ledde till diskussioner och idéutbyten. 
Ryktet om det stora gensvaret spred sig 
till ledningen för Chalmers styrkeområde 
Materialvetenskap, som beslutade sig för 
att stödja en satsning på idrottsforskning. 
Stöd kommer även från Västra Götalands-
regionen, som ser en möjlighet att utveckla 
en redan stark idrottsregion. 
    Chalmers hoppas dessutom på andra 
bieffekter än de rent idrottsliga. Bra skött 
är det här positivt för rekryteringen till 
högskolan, resonerar man. Det gäller 
inte minst unga kvinnor som tekniska 
högskolor traditionellt sett har haft svårare 
att locka till sina utbildningar. Möjligheten 
att jobba med nya tekniska lösningar inom 
till exempel hästsport kan bidra till att 
förändra det.
    – Det här är också en kanal för oss 
att visa vad Chalmers kan göra på ett 
område som har så stort allmänintresse. 
Ta till exempel den enorma satsningen 
på materialet grafen där vi har en miljard 
euro i forskningsmedel. Intresset för sport 
är mycket större än för grafen, även om vi 
inte har några miljarder för det. Chalmers 

Johanna Ternström har kommit på ett sätt att mäta EKG på hästar med hjälp av smarta textilier. 
Chalmers jobbar också med att till exempel uppfinna ett plåster som går att fästa på djurets päls, 
och smarta tyglar som ska göra kommunikationen tydligare och mer skonsam för hästen. 
Foto: Oskar Danielsson.

Startpositionen på pallen har stor betydelse 
i simning. Ändå har simmare olika tekniker 
eftersom ingen riktigt vet vilken variant som 
är den bästa. Många tror att en kort 
reaktionstid är ett tecken på en bra start. 
Men så behöver det inte vara, berättar 
Gunnar Westman ansvarig för fokusområdet 
simning på Chalmers. ”Det viktigaste är inte 
hur fort du lämnar pallen utan med vilken 
hastighet du gör det”, säger han. 
Foto: Chalmers.

Naturens krafter på en tävlingsbåt i segling är 
enorma. På Chalmers arbetar man med att minimera 
vattenmotståndet. På bilden görs tester av en Laser 
(OS-klass) i en stor skeppsränna. Laser är en 
entypsklass som man inte kan ändra konstruktionen 
på, men med hjälp av testerna kan man ta reda på 
hur man kan segla den mer effektivt. 
Foto: Christian Finnsgård.

får väldigt mycket uppmärksamhet för 
pengarna, säger Christian Finnsgård.

Forskare som brinner
Nu hoppas Chalmersforskarna att 
projektet Sport & teknologi snart ska 
bli till ett permanent center för sport 
och teknologi. Drivkraften ska vara de 
enskilda forskarnas intresse för en speciell 
idrott. Antalet idrotter eller idrottens 
problem ska inte vara en begränsning.
    – Det är så vår satsning ska fortsätta, 
vi ska vara öppna mot andra idrotter som 
vill komma med. Begränsningen består 
i att det också ska finnas forskare på 
Chalmers som brinner för det och som har 
kontakter ut i de idrotterna.


