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Sammanfattning 
 
Syfte och frågeställningar 
Detta arbete är ett delmoment i kursen Träningslära 1, 7.5 hp på tränarprogrammet på 
Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. Uppgiften är att skapa en krav- och 
kapacitetsanalys på vår idrott. Min idrott är golf vilket många kanske inte ser som någon 
fysisk ”hårt” ansträngande sport, men på senare år har förståelsen för en breddning av träning 
ökat inte minst genom att två otroliga idrottsmänniskor som dominerar golfvärden just nu. De 
personer jag menar är inte helt oväntat Annika Sörenstam och Tiger Woods. Syftet är att 
försöka ta fram en kapacitetsanalys på elitgolfare för att kunna skapa en kravprofil, och se 
vilka prestations krav som ställs för golfens fysiska delkapaciteter. I den första delen av detta 
arbete granskas vilka tester som har utförts i Sverige och den andra delen ska man få en 
inblick i hur det ser ut i världen genom att granska vilken forskning som finns för 
fysiskträning för golfare. I detta arbete kommer jag inte att gå in på teknik, taktik eller 
mentala delkapaciteter utan fokusera på de fysiska, men det betyder inte att de fysiska är mer 
viktiga. För att lyckas inom golfen måste man se helhetsbilden! 
 
Metod 
Först har jag använt mig av kurslitteratur ”Tests for elite athlethes” och ”Träningslära” för att 
få en grund att gå vidare ifrån. Sedan sökt information på GIH:s bibliotek som är det största 
idrottsbiblioteket i Sverige. Jag har granskat främst två databaser PUBMED och SportDiskus 
för vetenskapliga artiklar. I den första delen av detta arbete har jag tagit fram fystester som 
används i Sverige på ett golfgymnasium samt på golfförbundet genom John Hellstöms 
”Golfpyramid” för att se vad som utförts och sedan granskat dess relevans. I den andra delen 
har jag tittat närmare på hur forskningen ser ut i världen genom vetenskapliga artiklar i ämnet.  
 
 Resultat 
I dag utförs kapacitetstester både på gym, golfklubbar, golfgymnasium, distriktslag, landslag 
osv. i Sverige och dessa är ständigt under arbete/utveckling. Det som visas tydligt är att 
fysisk träning har blivit allt viktigare inom golfen både i Sverige och i hela världen. Jag har 
tagit fram vilka några tester som utförs på delkapaciteterna rörlighet, koordination, styrka och 
aerob kapacitet i Sverige. De tester jag har granskat är ett golfgymnasium som har få och 
grundläggande tester därefter har jag kompletterat dessa tester med tester som utförs genom 
golfpyramid på elitspelare, dessa är mer ingående, golf specifika och väldigt många. 
Forskningen stödjer att med hjälp av fysisk träning kan man slå längre samt undvika skador, 
men forskningen säger inget om att det sänker scoren på touren. De vanligaste skadorna för 
golfare är på ländryggen, handlederna, och armbågarna. Vissa av dessa tester kan undvikas 
om man tränar fysiskt. 

 
 Slutsats 
Golf är en individuell idrott och det är svårt att göra en kapacitets & kravanalys som är för 
mer än en person. Elitidrottare måste alltid se helheten och skulle gynnas av en individ 
anpassad testning. Jag tycker att testerna bör vara speciellt framtagna för individen och göras 
under samtal med spelaren som är delaktig och insatt i varje delmoment. Ett problem på 
hemma plan som jag ser det är att det inte finns några specifika kravanalyser att gå efter, visst 
kan man testa men vilka riktvärden ska man sträva efter? Ett annat problem är att elitspelare i 
Sverige idag kan testas av olika håll och ibland få olika resultat vilket kan leda till viss 
vilsenhet hos den aktive. Det viktiga är inte att testa utan att gå vidare med resultaten och 
lägga upp sin träning därefter. Ett mål för framtiden tycker jag bör vara att ha ett samarbete 
(spelarens nätverk) för att få fram det optimala för elitspelaren. 
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1. Inledning, Sverige idag?  
Detta arbete är ett delmoment i kursen Träningslära 1, 7.5 hp på tränarprogrammet på 
Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm och består av två delar. I denna första del har 
jag granskat vilka fysiska tester som görs på elitgolfare i Sverige.  
 
1.1 Introduktion Golf  
Golfrörelsen kan beskrivas som en sving där man försöker ladda kraft i baksvingen och sedan 
i framsvingen släppa lös den kraften med en kedjerörelse i rätt riktning. Kedjerörelsen startar 
nerifrån via höften, till axlarna, in i klubban och sist till klubbhuvudet. En golftävling består 
såklart inte bara av golfsvingen utan även att spela 18hål som tar ca 4 timmar och man går 
nästan en mil. En tävling på elitnivå pågår i flera dagar och det gäller att aldrig tappa 
koncentrationen på de ca 70 slag man slår per runda (världselitens snitt score). För att nå 
världseliten i golf bör man ha en krav- och kapacitetsanalys på sina styrkor och svagheter. En 
kapacitetsanalys är en kartläggning som görs efter tester av olika delkapaciteter här 
presenteras de fysiska testerna som är under utveckling i Sverige.  
 
1.2 Bakgrund   
I denna krav och kapacitetsanalys har jag valt att se vilka fysiska kapacitets tester som utförs 
på golfgymnasiet UBG samt komplettera de olika delkapaciteterna med tester som görs på 
elitspelare via John Hellström.  
 
1.3 Syfte  
Syftet med detta arbete är att söka, beskriva och utvärdera tester samt söka, sammanställa och 
utvärdera data för de olika delkapaciteterna i en krav- och kapacitetsanalys. Målet är att 
kartlägga prestationstester som används inom golfen i Sverige. 
 
1.4 Metod 
Jag har tagit del av ett golfgymnasiums fystester genom Johan Almgren på Upplands-Bro 
gymnasiet (UBG) för att se hur deras fystester ser ut. Efter det har jag kompletterat dessa 
tester med hjälp av John Hellströms Golfpyramid samt hans litteratur inom ämnet. 
Golfpyramid utför sina tester på elitspelare (landslaget, talanglag osv.) resultaten ges till 
spelaren samt dennes tränare och finns tyvärr inte att ta del av i detta arbete. Det finns inga 
riktvärden för dessa tester mot världseliten men de flesta har en godkänt nivå som man ska 
sträva efter. När jag började söka information om vilka tester som utförs så fick jag ofta svaret 
att deras upplägg är under utveckling. När jag började granska stora klubbar i Stockholm fann 
jag att många golftränare har lämnat över den fysiska biten till fystränare på närliggande gym 
som tar hand om tester samt träningsupplägg, i vissa fall är naprapater och sjukgymnaster 
även involverade. Inom golfen är detta med fysisk träning relativt nytt men är under ständig 
utveckling vilket leder till att fler och fler börjar arbeta fram prestationstester. Med korta ord 
är utvecklingen på spurt från att nästan ingen testning har utförts på de fysiska 
delkapaciteterna till att fler och fler börjat intressera sig inom ämnet. Trots denna 
utvecklingsfas inom golfen har det varit svårt att ta fram tester med resultat att granska.  
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2. Resultat del 1 
På webbsidan Golfpyramid kan spelare få hjälp att analysera sin fysik och tränare få hjälp 
att testa, analysera och ge feedback till sina spelare. På denna sida kan man även få svar på 
hur sin fysik påverkar golftekniken, och vilka “fitness handikapp” man har.1 Den test som 
beskrivs nedan från golfpyramid är designad för elit damer. Testerna har delats upp i 
följande delkapaciteter: Flexibilitet (här under rörlighet), stabilitet, koordination, 
explosivitet, maximal absolut styrka, kroppstyngdsstyrka, maximal relativ styrka och aerob 
uthållighet. Dessa är numrerade nedan, skrivna med mindre text och tagna direkt från 
Golfpyramids tester. Hur genomförs dessa tester? ”Fysiska via fystester som presenteras 
nedan och sker främst under vintern. Det är stor skillnad mellan ideala testförhållanden och 
vad som är praktiskt möjligt i tid och plats”. – John H 

På UBG är de fysiska testerna framtagna för elitspelare i åldern 15-18år och har delats upp i 
delkapaciteterna: Styrka, explosivitet, rörlighet (finns inte med här då de görs med egna 
rörelsetränare), balans och kondition. Testerna sker med deras egna nätverk (Klubb, landslag 
osv.) för de som har, annars i samband med övningar med resultatmätning på golfgymnasiet 
som visas nedan. ”Målet är att eleverna ska nå sina uppsatta mål inom den fysiska planering 
som står i relation med huvudmålet i golf. Framtidstankarna på UBG är att synkronisera 
fysövningar och tester med övriga golfgymnasier, landslag samt andra inblandade grupper 
inom svensk golf som utvecklar svensk elitungdom”. – Johan A 
 
I Träningslära kompendiet av Nilsson finns delkapaciteterna uppdelade för människans 
prestationsförmåga enligt figuren nedan. Han skriver även att de olika delkapaciteternas 
storlek varierar beroende på vilken idrott man utövar.2 Inom golfen är psykisk kapacitet av 
stor vikt medan den anaeroba har liten eller ingen osv., men i detta arbete kommer jag inte ta 
upp någon av dem. Jag har valt att titta närmare på några av Nilssons tårtbitar som är under 
utveckling för golfen, nämligen de fysiska.   

  
Figur 1. Människans prestationsbestämmande delkapaciteter (Nilsson 1997) 

Jag har valt att dela upp golfens fysiska kapaciteter i 4 delkapaciteter: 
• Rörlighetstester 
• Koordinations  
• Styrketester  
• Aerob kapacitet 
 

Den 5:e fysiska delkapaciteten skulle vara teknik men inom golfen sker dessa genom video, 
3D analys, radar, samt slagprecisionstester osv. vilka inte kommer att tas upp här.  
 
                                                 
1 John Hellström, <golfpyramid@gmail.com>, fysiska tester 2007-10-10, Golfpyramid 
<www.golfpyramid.com> (Acc. 2007-10-10). 
2 Johnny Nilsson, Träningslära (GIH Stockholm, 1997) s. 6 
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2.1 Rörlighetstester 
Rörlighet är förmågan att åstadkomma ett stort avstånd mellan ursprung och fäste hos vävnad 
som omspänner en eller flera leder. Effekter av rörelseträning kan vara prestationshöjande, 
skadeförebyggande eller rehabiliterande. Faktorer som påverkar rörligheten är skelettanatomi, 
bindväv, mjukdelar, vävnadstemperatur och sträckreflexer.3 Rörlighet är alltså förmågan att 
genomföra rörelser med stor amplitud. Rörlighet kan påverka koordinativ förmåga, styrka och 
snabbhet.4  
 
På UBG testas inte rörligheten för att dessa tester sker genom elevernas egna nätverk där en 
sjukgymnast bör ingå. Nedan nämns golfpyramids rörelsetester när stora begränsningar 
påträffas bör man ta kontakt med en sjukgymnast för att få ut sitt personliga träningsprogram. 
 
Golfpyramid har tagit fram följande tester för flexibilitet:5

 
1. Nackens sidolutning - Luta huvudet åt sidan så örat närmar sig axeln utan att röra ryggen. Jämför båda 

sidor. Detta kan påverka uppställningen. 
 

2. Nackens rotation - Stå upp och titta åt sidorna genom att vrida nacken. Håll rygg och axlar stilla. Jämför 
båda hållen med varandra. Detta kan påverka rotationen i svingen. 

 
3. Axlarnas framsidor - För ena armen under och andra armen över axeln. Försök möta knogarna bakom 

ryggen och testa båda sidorna. Du är rörlig om det är högst en knytnäve mellan knytnävarna. Detta kan 
påverka armsvingen.  

 
4. Axlarnas rotation - Lägg handflatan på motsatt axel. Lyft upp armbågen så högt du kan utan att minska 

kontakten mot axeln. Testa båda sidorna. Du är rörlig om armbågarna kommer över nästippen utan att 
det gör ont. Detta kan påverka armsvingen. 

 
5. Breda ryggmuskeln - Stå med ryggen mot väggen. Håll dina armar raka och i axelbredd. Höj dem sakta 

upp mot väggen utan att svanka mer. Du kan be en kompis hålla sin handflata mellan din svank och 
väggen för att tydligare känna svankens position. Du är rörlig om händerna når väggen utan extra 
svank. Detta kan påverka rotationen i svingen. 

 
6. Ryggradens framåtböjning - Stå med ryggen mot en vägg. Böj dig kota för kota framåt. Känn efter själv 

med handflatan bakom ryggen, eller be en kompis att känna efter. Du är rörlig om din svank närmar sig 
väggen när du böjer dig fram. Problem eller stelhet i ländryggen kan påverka vridningen. 

 
7. Ryggradens sidolutning - Stå med ryggen mot en vägg med fötterna i axelbredd och benen raka. Böj 

ryggraden åt sidan längs väggen utan att röra benen. Testa båda sidorna. Du är rörlig om du når 
knävecken med fingertopparna och kan luta dig lika långt åt båda sidorna. Detta kan påverka rotationen. 

 
8. Ryggradens rotation - liggande Ligg på sidan med knäna ihop och benen i 90 grader. Lägg benen mot 

marken med kontakt mellan knäna. Vrid axlarna åt motsatt håll. Testa båda sidorna. Du är rörlig om 
motsatt sidas axel kan nå marken när benen ligger stilla. Detta kan påverka rotationen. 

 
9. Bröstmusklerna - Ligg på rygg med handflatorna under huvudet. Lägg märke till eventuell sidoskillnad. 

Du är rörlig om underarmarna når golvet när du slappnar av. Detta kan påverka armsvingen. 
 

10. Lårens baksidor Ligg på rygg - Sträck upp ena benet utan att böja det. Låt höften vara stilla och andra 
benet kvar mot marken. Testa båda sidorna. Du är rörlig om benet kommer rakt upp till kl.12. Detta kan 
påverka uppsvingen. 

 

                                                 
3 Johnny Nilsson, Träningslära (GIH: Stockholm 1997)  
4 Michail Tonkonogi, Grundläggande träningslära och testlära, (GIH: Stockholm, 2007) s. 8 
5 John Hellström, <golfpyramid@gmail.com>, fysiska tester 2007-10-10, Golfpyramid 
<www.golfpyramid.com> (Acc. 2007-10-10). 
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11. Ryggradens bakåtsträckning - Ligg på mage med handflatorna mot marken bredvid axlarna. Du är 
rörlig om du kan sträcka på armarna helt med höften kvar mot marken. Detta kan påverka framsvingen. 

 
12. Höftböjarna - Ligg på rygg med stjärten vid kanten av en bänk. Håll knäna mot kroppen och greppa ett 

hårt mot kroppen. Låt det andra benet falla ner mot mot marken. Testa båda sidorna. Du är rörlig om 
lårbenet kommer ner i linje med kroppen (kl.9). Detta kan påverka rotationen. 

 
13. Lårens framsidor - Ligg på rygg med stjärten vid kanten av en bänk. Håll knäna mot kroppen och 

greppa ett hårt mot kroppen. Låt det andra benet falla ner mot mot marken. Testa båda sidorna. Du är 
rörlig om smalbenet kan peka nästan helt ner till kl.7. Detta kan påverka uppställningen. 

 
14. Lårens sidor - Ligg på rygg med stjärten vid kanten av en bänk. Håll knäna mot kroppen och  

greppa ett hårt mot kroppen. Låt det andra benet falla ner mot mot marken. Testa båda sidorna. Du är 
rörlig om smalbenet kan peka nästan helt ner (höger kl. 5.30 och vänster kl.6.30).  

 
15. Vader - Håll armarna bakom ryggen och sätt dig ner på huk. Du är rörlig om du kan sitta med rumpan 

mot vaderna med hälarna kvar i marken. Detta kan påverka uppställningen. 
 
2.2 Koordinationstester  
Koordination är förmågan att samordna kroppsrörelser i tid och rum, att lära sig nya rörelser, 
och att differentiera och styra olika rörelseparametrar för att anpassa dessa till rådande 
förhållanden.6 Koordination är viktig inom golfen för att det hjälper till att samordna de olika 
delarna i svingen så man uppnår rätt rörelsekedja, men även för balansen samt för att kunna 
bedöma avstånd. Inom delkapaciteten koordination har jag även lagt till balans och stabilitet.  
 
UBG testar koordinationen genom Harres test som visar hur bra man är att kontrollera 
kroppen i rörelse. Tester går ut på att eleven på tid springer en hinderbana. Hinderbanan 
innehåller kullerbytta, rundning av koner, samt hoppa och krypa under häckar. Balansen testar 
de genom tidtagning när man t.ex. står på ett ben och blundar som Golfpyramids test nummer 
1 beskrivet nedan. 
 
Golfpyramids koordinationstester:7

 
1. Balans stående - Hål handflatorna på huvudet. Sätt ena foten i andra sidan knäveck. Blunda och håll 

balansen. Tidtagningen bryts när du flyttar fotens position på golvet, från knävecket eller händerna från 
huvudet. Testa båda sidor. 

 
2. Separation överkropp böj/sträck - Stå i uppställningsposition för en järn 6:a. Böj ner och sträck upp 

överkroppen. Du är godkänd om du kan kröka och räta ut bröstryggen tydligt och mjukt med helt stilla 
höft. 

 
3. Separation höft böj/sträck - Stå i uppställningsposition för en järn 6:a. Böj ner och sträck upp bäckenet. 

Du är godkänd om du kan svanka och krumma tydligt och mjukt med helt stilla överkropp och knän. 
 

4. Separation överkroppsrotation - Stå i uppställningsposition för en järn 6:a. Rotera överkroppen. Du är 
godkänd om du kan rotera mjukt runt åt båda hållen medan höfterna är helt stilla. 

 
5. Separation höftrotation- Stå i uppställningsposition för en järn 6:a. Rotera höften. Du är godkänd om du 

kan rotera mjukt runt åt båda hållen medan axlarna är helt stilla. 
 

                                                 
6 MichailTonkonogi, föreläsnings antekningar (GIH: Stockholm, 2007) 
7 John Hellström, <golfpyramid@gmail.com>, fysiska tester 2007-10-10, Golfpyramid 
<www.golfpyramid.com> (Acc. 2007-10-10). 
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Stabilitet är förmågan att bibehålla och återta sin jämvikt, vilket är viktigt under hela 
golfsvingen. Jag har valt att lägga in dessa tester under koordination med de skulle kunna vara 
en egen delkapacitet. 
 
Golfpyramid har följande stabilitets tester:8

 
1. Bensänkning - Ligg på rygg med handflatorna under svanken. Håll upp benen sträckta och sänk dem 

sakta. Det skall ta ca fem sekunder. Behåll svankens tryck mot händerna så länge du kan. Du är 
godkänd om du klarar att sänka benen tills hälarna är 3 dm i från golvet utan att trycket mot händerna 
har minskat alls. 

 
2. Stabilitet - skulderblad Sitt i en ”bedjande” ställning med underbenen mot marken och rumpan mot 

vaderna. Håll ner huvudet mot marken med armarna rakt utsträckta, utåtroterade med handflatorna 
uppåt. Du är godkänd om du kan lyfta upp armarna i fem sekunder ovanför marken med raka armar 
utan att flytta armbågarna i sidled. Testa båda sidor. 

 
3. Knästående diagonallyft - Stå på knä med handflatorna i marken. Handflator, knän och fötter skall vara 

i samma linje. Lyft motsatt arm och ben rakt ut utan att svanka eller vrida axlar och höfter. Testa båda 
sidorna. Du är godkänd om du håller positionen stilla i fem sekunder. 

 
4. Knästående sidolyft - Stå på knä med handflatorna i marken. Handflator, knän och fötter skall vara i 

samma linje. Lyft samma sidas arm och ben rakt ut utan att svanka eller vrida axlar och höfter. Testa 
båda sidorna. Du är godkänd om du håller positionen stilla i fem sekunder. 

 
5. Höftstabilitet - Ligg på rygg med fotsulorna i marken. Håll upp armarna i luften. Sträck ut ena benet så 

att det kommer i linje med kroppen och tryck upp höften med andra benet. Håll kvar 5 sekunder. Sänk 
höften sakta och byt ben utan att stanna. Du är godkänd om rörelsen kan göras mjukt utan att höften 
vinglar och utan att det krampar. 

 
2.3 Styrketester maximal, explosiv och uthållighet 
Styrka är förmågan att med hjälp av muskelkontraktion motstå eller övervinna yttre kraft.9 
Muskelstyrka är det kraftmoment som muskeln kan åstadkomma runt en led med hjälp av sin 
hävarm. Kraftutveckling är dock inte enbart beroende av de primära muskelgrupperna utan 
samspelar i ett komplex mönster. Detta kompliceras ytterligare i golfsvingen då det sker en 
serie snabba kontraktioner som dessutom ska ske i rätt ordning och styrka. Här har jag delat 
upp styrketesterna i maximalstyrka, explosivstyrka samt uthållighetsstyrka. 
 
2.3.1 Maximalstyrka 
Maximalstyrka testas främst genom greppstyrka nedan, men golfpyramid har tagit fram några 
fler tester. Dessa tester kan hjälpa till när man ska lägga upp sitt träningsprogram för att räkna 
ut vilken belastning man ska träna med. 
 
Greppstyrka mäts både av Golfpyramid och av UBG. Både vänster och höger greppstyrka är 
viktig för att kontrollera kraften som kommer av kroppens rotation i golfsvingen. Ett svagt 
grepp kan resultera i att spelaren försöker hålla för hårt i klubban för att kontrollera slaget. 
Detta kan leda till en mer spänd rörelse i svingen som i sin tur leder till mindre kontroll på 
slagen.10

 

                                                 
8 John Hellström, <golfpyramid@gmail.com>, fysiska tester 2007-10-10, Golfpyramid 
<www.golfpyramid.com> (Acc. 2007-10-10). 
9 Michail Tonkonogi, Grundläggande träningslära och testlära, (GIH: Stockholm, 2007) s.5  
10 John Gore, Physiological tests for elite athletes (Leeds: Human Kinetics, 2000) s. 283 
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1. Greppstyrka - Anpassa greppstorleken och håll sedan mätaren rakt ut framför dig. Kläm ihop fingrarna 
maximalt hårt med bibehållen kroppsposition.11 (Kan påverka kraft i svingen) 

 
Enligt boken ”Physiological test for elite athletes” är kraven för elitgolfare att man ska kunna 
pressa med ett tryck på 55 kg på vardera hand för killar, respektive 45 kg för tjejer.12

 
Tabell 1: Greppstyrkan hos golfeleverna på UBG 2007 

 Bästa höger hand Sämsta höger hand Bästa vänster hand Sämsta vänster hand 
Kille♂  78,9 kg 39,9 kg 72,2 kg 37,2 kg 
Tjej♀ 38,5 kg 33,0 kg 33,8 kg 29,0 kg 

 
 
Golfpyramids tester för maximal relativ styrka:13

 
1. Marklyft - Böj på knäna och greppa stången. Håll ryggen och nacken rak under hela övningen. 

Minimera framåtlutning i överkroppen. Lyft stången nära kroppen genom att sträcka på benen tills du 
står helt rakt upp. 

 
2. Bänkpress - Välj en vikt som du knappt orkar. Tag hjälp av någon som kan passa stången. För ner 

stången mot bröstet och upp igen. Räkna antalet repetitioner du orkar. 
 

3. Knäböj - Välj en vikt du knappt orkar. Tag hjälp av någon som passar vikten. Sätt gärna en bänk bakom 
som extra säkerhet. Böj i knäna i samma riktning som fötterna tills höftleden är under knäleden. Res dig 
sedan upp igen. Håll ryggen rak och blicken framåt i hela utförandet. Räkna antalet repetitioner du 
orkar. 

 
2.3.2 Explosivstyrka  
För att utvinna mer längd i slagen krävs explosivitet för att få fram högre svinghastighet. På 
UBG testas explosivitet genom hopp som mäts, kast med medicinboll som också mäts, och 
även en rusch på 20m på tid. Golfpyramid testar på samma sätt som UBG förutom ruschen 
och de visas nedan. 
 
Golfpyramids explosivitets tester:14

 
1. Upphopp utan armgung - Mät skillnaden mellan maximal uppsträckning och upphopp. Håll armarna 

rakt upp i hela upphoppet. 
 

2. Upphopp med armgung - Mät skillnaden mellan maximal uppsträckning och upphopp. 
 

3. Stötkast armar - Stå med ryggen mot en vägg. Stöt iväg en 3kg medicinboll utan att flytta ryggen från 
väggen. Mät flygavstånd från tåspetsar till landning.  

 
4. Stötkast kropp - Stöt iväg en 3kg medicinboll utan att tappa kontakten med tårna från marken. Mät 

flygavstånd från tåspetsar till landning.  
 

5. Rotationskast knä - Stå på knä och kasta en 3kg medicinboll genom att rotera runt med överkroppen. 
Händerna måste släppa bollen samtidigt. Mät flygsträckan från främre benet till landningspunkten. 

 
6. Rotationskast stå - Stå upp och kasta en 3kg medicinboll genom att rotera runt med överkroppen. 

Händerna måste släppa bollen samtidigt. Mät flygsträckan från tåspetsarna till landningspunkten.  
 

                                                 
11 Hellström, (Acc.2007-10-10). 
12 John Gore, Physiological tests for elite athletes, (Leeds: Human Kinetics, 2000) s. 283 
13 Hellström, (Acc. 2007-10-10) 
14 Ibid,. 
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2.3.3 Uthållighetsstyrka 
Uthållighetsstyrka är förmågan att motstå trötthet vid specifik typ av aktivitet. På UBG testas 
elevernas uthållighetsstyrka genom Chins och Brutalmage. Chins är ett test där man hänger 
raklång i en stång och ska sedan häva sig upp så att hakan är över stången. Enligt 
”Physiological tests for elite athletes” bör män klara av att göra 3-14 stycken medan kvinnor 
1-7 stycken. På golfgymnasiet varierade resultaten för killar mellan 2-15 stycken och för tjejer 
1-4 stycken. Det andra testet är som sagt brutalmage där man hänger i en ställning eller som 
på UBG där man sätter fast fötterna under en bänk. Man böjer sedan upp överkroppen med 
händerna bakom nacken, tills armbågarna möter benen. Enligt boken Svensk Golf – Fysisk 
träning är riktvärdena för män 3-30 och damer 3-25 stycken.15 På UBG varierade 
testresultaten mellan 8-24 för killarna och 4-19 stycken för tjejerna. 
 
Golfpyramid kallar dessa tester för kroppstyngdsstyrka:16

 
1. Enbens knäböj 90 - Stå på ett ben. Böj stödjebenet tills smalben och ovansida lår är 90 grader och sträck 

det igen. Stödjefoten skall vara kvar stilla mot marken. Testa båda benen. 
 

2. Enbens knäböj full - Testa endast om du klarar enbens knäböj 90 grader. Stå på ett ben. Böj stödjebenet 
så djupt att stjärten går emot vaden och sträck det igen. Stödjefoten skall vara kvar stilla mot marken. 
Testa båda benen. 

 
3. Armsträckningar - Håll handflatorna med axelbredds avstånd och tårna i marken. Kroppen skall vara 

rak under hela utförandet, ingen böjning i knäna eller midja. Böj armarna tills axelleden tydligt är under 
armbågsleden (mindre än 90 graders vinkel i armbågsleden). Sträck sedan armarna tills de blir helt raka 
igen (kallas även armhävningar). Kroppen skall vara helt rak genom hela utförandet. Du måste vara i 
rörelse hela tiden. 

 
4. Liggande pull-ups - Sätt hälarna på bänken och håll i en stång alternativt hälarna i marken och håll i en 

bordskant. Dra dig upp så att hakan nuddar stången och kom ner igen. Du måste vara i rörelse hela 
tiden. 

 
5. Brutalmage - Häng i knävecken. Håll i ett rep bakom nacken eller i örsnibbarna. Böj upp överkroppen 

tills du når med armbågarna mitt i låren och fäll ner igen. Repetitionen räknas inte om repet eller 
örsnibbarna släpps. Du måste vara i rörelse hela tiden. Testas även av UBG. 

 
6. Plankan växling - Ligg ner med armbågarna under axlarna. Höfter och axlar skall vara parallella med 

marken. Lägg en klubba tvärs över höften som kontroll. Tiden bryts om kroppen är vriden. Håll 
grundposition 60s. Lyft höger arm 15 s. Byt och lyft vänster arm 15s. Byt och lyft höger ben 15s. Byt 
och lyft vänster ben 15 s. Byt och lyft upp både höger ben och vänster arm 15 s. Byt och lyft upp både 
vänster ben och höger arm 15s. Flytta tillbaka till utgångsposition 30s. 

 
2.4 Aerob kapacitet (konditionstest) 
Aerob kapacitet är när syre ingår i energiproduktionen för arbete som varar längre än någon 
minut. Det första som används är kolhydrater som bränsle och under längre arbete används 
fett mer och mer. Att spela en golfrunda på 18hål tar ca 4 timmar, och fett är då den 
huvudsakliga energikällan. Intensiteten är låg men för en elit spelare krävs ända en bra 
kondition för att hålla koncentrationen uppe även i slutet av en tävling. En golfare som 
”tappar” svingen under de sista hålen av en tävling eller den sista dagen, har ju inte lyckats att 
vara bäst när det gäller. Uthållighet är förmågan att motstå trötthet vid en specifik typ av 
aktivitet.  
 
                                                 
15 John Hellström, Björn Engström Svensk golfträning – Fysisk träning, Farsta: (SISU, 2002)  
16 John Hellström, <golfpyramid@gmail.com>, fysiska tester 2007-10-10, Golfpyramid 
<www.golfpyramid.com> (Acc. 2007-10-10). 
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Enligt golfpyramid ska konditionstest ske genom Vo2 löpning: 17

  
1. Välj en löpsträcka på minst 2000 m (förslagsvis 2400 m upp till 14 år och 3000 m eller längre för äldre) 

på platt lättlöpt underlag. Spring så fort du kan och mät tiden. 
 
På UGB använder de sig av Cooper test där man springer 3000 meter på tid. Figuren nedan 
visar hur spridda resultaten är på de unga elitgolfarna. Den bästa killen hade en tid på 11,07 
minuter medan den sämsta sprang på 15,57 minuter. Beroende på vilken tid man har kan man 
sedan gå in i en tabell för att se vilken syreupptagning man har (den ses i del 2).  
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Figur 2. Coopertest på UBG 2007 

  
 

                                                 
17 John Hellström, <golfpyramid@gmail.com>, fysiska tester 2007-10-10, Golfpyramid 
<www.golfpyramid.com> (Acc. 2007-10-10). 
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3. Diskussion & slutsats del 1 
Innan man börjar testa individer på dess delkapaciteter bör man fråga sig: Vad vill jag veta 
och varför? På UBG utförs ett fåtal tester främst för de elever som inte har tillgång till tester 
genom sina egna nätverk. Jag tror att golftränare i Sverige i dag inte har tid (då de sällan bara 
tränar eliten) eller inte känner sig nog utbildade i fysisk träning och dess prestationstester 
vilket har lett till att de har fystränare till hjälp som sköter den biten. Nätverk med 
kommunikation tror jag är nyckeln till att krav och kapacitetsanalyser ska ge något resultat. 
De tester som gymnasiet utför är grund tester som testas på eleverna. För att få ut tydligare 
resultat skulle jag vilja ha ett utförligare testbatteri för de olika delkapaciteterna, alltså att fler 
tester görs på varje delkapacitet som på golfpyramid. Tyvärr så lyckades jag inte få fram 
några resultat efter rörlighetstester på golfeleverna vilket var väldigt synd när det är en viktig 
delkapacitet. När eleverna har utfört sina tester får de själva ta del av sina resultat och 
diskutera fram ett träningsupplägg med hjälp av sina fystränare. Utvecklingen i Sverige går 
framåt ett bevis på det är att när jag gick på golfgymnasiet UBG skedde inga fystester alls och 
nu 7 år senare har de kommit en bra bit på vägen. 
 
Det är svårt att dra några slutsatser för hur Sverige står idag när jag bara har fått fram 
testresultat från ett golfgymnasium förutom att det är under utveckling. Hade jag fått göra om 
denna analys hade jag velat ha mer tid och jobbat mer på att ta fram tester och resultat, även 
de som sker på gym och genom de fystränare som förbundet samarbetar med. 
 
Efter att ha studerat testerna på Golfpyramid tycker jag att alla dessa kanske inte är relevanta 
för golfen och väldigt många. Det är tester som granskar hela kroppen för att se vilka 
begränsningar man har vilket däremot inte är fel. Därefter kommer det viktiga med 
reliabiliteten att testerna utförs på samma sätt varje gång med samma uppvärmning, 
kalibrering av utrustning, kost osv. så att resultaten är tillförlitliga. Ska man använda sig av 
golfpyramidens tester tror jag man får välja ut vilka tester som passar en själv, man ska inte 
hålla på att testa massor i onödan. Man skulle även kunna göra vissa av dessa tester mer 
grenspecifika så man kan koppla dem till golfen.   
 
3.1 Rörlighetstester  
Rörlighet är viktigt inom golfen för att kunna utföra en sving på ”rätt” sätt, men man kan även 
vara för rörlig för att kunna placera ut klubban i svingen för maximal laddning. Hos golfare 
finns en stor skillnad mellan höger och vänster sida vilket kan ha inverkan på svingen och öka 
skaderisken. Sjukgymnast till rörelsetester som UBG har valt tycker jag är en bra ide. Jag 
tycker det är svårt att utföra vissa tester och tveksam på reliabiliteten då jag får ut något olika 
värden varje gång jag testar. Även skaderisken kan vara en faktor här om personen som testar 
är osäker eller om testpersonen vill ha bra resultat och försöker för mycket även fast det 
kanske gör ont. Jag tror att lagom rörlighet behövs inom golfen för att kunna utföra bra teknik 
och även att det kan minska risken för skador. De tester som golfpyramid har tagit fram 
tycker jag är bra och relevanta för golfen men de kan som sagt vara svåra att mäta 
(reliabiliteten). Jag tycker att UBGs elever skulle ha nytta av att få information om sina 
rörlighets-begränsningar även på skolan för att få kunskap om vilka skillnader de har mellan 
vänster och höger kroppshalva (då dessa kan vara väldigt stora för golfare). Även fast man 
kanske inte får exakta värden så får man en uppfattning om vad man bör träna. Dessa tester 
bör dock göras under försiktighet för att undvika skador. 
 
3.2 Koordinationstester 
Under koordinationstester har jag även lagt in balans och stabilitetstester som jag tycker kan 
gå under samma grupp (men stabilitetstesterna kanske lika bra kunde vara under styrka). 
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Stabilitetstester är viktiga för hållningen och uppställningen i golfen. Golfpyramid har tagit 
fram många bra tester för stabiliteten som jag tror att golfgymnasiet skulle ha nytta av. Det 
som är svårt med koordinationstester är reliabiliteten, det kan vara svårt att testa för när man 
väl har lärt sig en övning kan man den, och man kan vara bra i en men dålig i en annan osv. 
 
3.3 Styrketester  
Jag har delat upp dessa i maximal, explosiv samt uthållighetsstyrka. På maximala tester testar 
UBG bara greppstyrka vilket jag tycker är ett grenspecifikt och relevant test för golfare. Det 
krävs greppstyrka för att kontrollera kraften som kommer av rotationen i svingen. På 
golfpyramid har man lagt till marklyft, bänkpress och knäböj på maximalstyrka. Dessa tycker 
jag man bara ska mäta om man har en plan att använda resultaten, kanske för att kunna 
bestämma belastningar i träningsprogram. Explosivstyrka borde vara viktig för att kunna slå 
långt. För att slå långt krävs timing i svingen en rörelsekedja som börjar nerifrån med rotation 
i höft, sen axlar, sen händer och sist klubba. Tänker man på denna rotation tycker jag att 
testerna med medicinboll har bra validitet om man får in rotationen, däremot har jag svårare 
att förstå vad ett upphopp har med golfen att göra och inte heller 20m rusch som utförs på 
UBG men tanken med dessa är nog att svingen är en explosiv rörelse. Det sista 
styrkemomentet är uthållighetsstyrka, på UBG testas detta genom brutalbänk samt chins 
medan Golfpyramid har några fler. För att UBG ska få ett bättre testbatteri för 
uthållighetsstyrkan skulle jag lägga till plankan växling som jag tycker är relevant för golfen 
genom att flera muskelgrupper måste jobba för att hitta stabilitet och uthållighet, denna test 
skulle även kunna fungera som träning.   
 
3.4 Aerob kapacitet  
En golftävling pågår under flera dagar med 4-5 timmars tävling per dag, innan tävlingen är 
det inspel och efter tävlingen ska man flyga hem för att förbereda sig inför nästa tävling som 
kan vara veckan efter. För att orka tävla, resa och träna krävs en viss aerob kapacitet. Jag 
tycker att både golfpyramid och UBG har valt ett bra test, allt handlar här mest om 
reliabiliteten att man kan utföra testen om igen och få ut samma resultat för att ha ett resultat 
man kan arbeta vidare med. Det finns många faktorer som spelar in under ett löptest som 
Coopers som löpekonomi och teknik därför bör resultatet främst jämföras med sin egen 
personliga utveckling. Man skulle även kunna använda sig av Åstrands cykeltest här för att se 
en träningseffekt men detta kanske inte alltid finns tillgängligt. En annan tanke kan även 
komma in om blodtryck kanske också är relevant att testa men det får bli en annan 
undersökning. 
 
I detta arbete har jag undersökt vilka kapacitetstester som utförs med hjälp av fystester men 
jag tycker det är främst upp till elitspelaren själv att sätta upp sin egen modell. För yngre 
utövare tror jag att dessa tester kan vara en bra start för att bygga upp en fysisk grund för 
vägen till toppen. Jag tror att när man kommer upp i åldern och utvecklas mot elit krävs ett 
nätverk som bör innehålla personer som fystränare, golftränare, sjukgymnast, kostrådgivare, 
coach, mentor osv. Dessa personer bör tillsammans med spelaren ta fram en krav- och 
kapacitetsanalys som är anpassad efter individens möjligheter och mål. Resultat efter sådana 
här fystester kan t.ex. användas till mycket som: att följa prestations utveckling, att beskriva 
svagheter, undvika skador eller överträning, att planera träning, som ett underlag, att 
bestämma hur effektivt ett tränings- eller rehabiliteringsprogram har varit eller att motivera 
den aktiva till fortsatt träning. Krav på fysiska tester: relevanta för den aktiva golfaren, 
validitet - att mäta det man ska mäta, reliabilitet - att värdena är tillförlitliga, uppvärmning, att 
testpersonen undviker skador. Sist och viktigast i min mening; uppföljning och utvärdering!!!  
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4. Inledning, hur ser forskningen ut internationellt?   
I första delen har jag gjort en kapacitetsanalys och granskat vilka delkapaciteter som testas i 
Sverige. I denna del ska vi se vad vetenskapliga artiklar säger om dessa delkapaciteter för 
golfare. Detta arbete som nämnts tidigare kommer inte att gå in på teknik, taktik eller mentala 
delkapaciteter utan fokuseras på de fysiska, men detta betyder inte att de fysiska är mer viktig 
än någon annan del. För att lyckas inom golfen måste man se helhetsbilden.   
 
4.1 Bakgrund 
Just nu sker det mycket utveckling på kravanalyser för golfare men vad jag har sett finns det 
inte någon forskning som tydligt visar att fysisk träning sänker scoren på touren (vilket 
kanske är nästintill omöjligt att visa). Insikten om att fysisk träning bör komma in i 
träningsprogrammet finns det däremot forskning som stödjer. Det finns även studier som visar 
att styrketräning kan leda till att man slår längre. Om man tänker på hur man får upp hastighet 
i en sving och därigenom slår längre så krävs inte helt oväntat också viss styrka och rörlighet. 
Det är även tydligt att scorerna på touren har sjunkigt genom åren som gått, detta kan ha att 
göra med olika saker som klubb-, bollutveckling eller teknik men jag tror att även den fysiska 
delen har en stor roll i prestations ökning. Den mesta forskningen som har gjorts på fysisk 
träning för golfare är på skador d.v.s. att fysträning kan minska skadorna på touren eller hur 
det blir viktigare att träna fysiskt för äldre golfare. 
 
4.2 Syfte  
Syftet i den här delen av krav och kapacitetsanalysen för golf är att se hur forskningen ser ut i 
världen. Om man vill lyckas som elitgolfare, behöver mer fysisk träning komma in i 
träningsplaneringen för att kunna tävla mot eliten. Alltså hur ska elitgolfaren träna för att orka 
med det intensiva schemat på touren, och undvika skador? 
 
4.3 Metod  
Först har jag sökt information genom kurslitteratur ”Tests for elite athletes” och 
”Träningslära” samt genom litteratursökning på GIH:s bibliotek som är Sveriges största 
idrottsbibliotek. Jag har granskat två databaser PUBMED och Sportdiskus för vetenskapliga 
artiklar jag har sökt på alla delkapaciteter samt ”demands”, ”training”, ”testing”, ”fitness” 
osv. men funnit att dessa dock handlar främst om skador eller träning för äldre golfare. 
Tillslut hittade jag fyra artiklar som var relevanta för ämnet och dessa kommer presenteras i 
detta arbete.  
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5. Resultat del 2  
Jag har valt att granska samma delkapaciteter som i del 1, nämligen rörlighet, koordination, 
styrka och aerob kapacitet. I resultat delen har jag först tagit fram vad de olika 
delkapiciteterna står för, vilken forskning som finns, samt varför de är intressanta inom 
golfen.  
 
”Effects of Physical Conditioning on Intercollegiate Golfers Performans” - I en studie från 
Journal of Strenght and Conditioning skriven 2006 studerades collegegolfare i USA. 10 män 
och 6 kvinnor testades om ett fysprogram skulle ha effekt på klubbhastighet, precision, och 
längd kontroll i puttning. Styrka, explosivitet och rörlighet tränades 3 gånger i veckan med en 
tränare under 11 veckor. Tester gjordes före tränings perioden samt efter. Tydliga 
förbättringar syntes efter träningsperioden i styrka, explosivitet och rörlighet. 
Klubbhastigheten ökade med ett genomsnitt på 1.6% vilket motsvarade ca 5m ökning av 
längden med driven. Längdprecisionen i puttning förbättrades för de män som testades och 
var oförändrad för kvinnorna. Slutsatsen efter denna studie är alltså att efter 11 veckors fysisk 
träning ökade klubbhastigheten vilket medförde längre slag utan negativa effekter på 
precision eller längdkänsla i puttning.18

 
5.1 Rörlighet 
Rörligheten är viktig för att kunna utföra en bra sving teknik samt ha en bra kroppshållning.  
Det finns olika faktorer som kan begränsa rörligheten som motstånd i muskler och bindväv, 
ledytornas anatomiska utformning, skador på mjukdelar och skelett, skelettanatomi, oförmåga 
att slappna av (aktivt motstånd), vävnadstemperatur osv. Vissa går att påverka genom träning. 
En golfspelare kan både vara för stel och för rörlig. En stel spelare har svårare att rotera i 
svingen vilket kan leda till överbelastning, samt att svingtekniken blir lidande då spelaren 
svingar klubban längre bak än vad flexibiliteten tillåter. En överrörlig spelare däremot kan ha 
dålig kontroll på kroppsrörelsen men även vara i riskzonen för skador. Lederna kan lättare bli 
överbelastade i ytterlägen om inte mjukdelar som muskler och senor bromsar upp rörelsen. 
Gummisnodds (short-stretchening) effekten i baksvingen kan även försämras om man blir för 
rörlig. Man bör alltså vara lagom rörlig och muskulaturen bör vara lagom starkt för att 
stabilisera skelettet.19

 
”Comparison of spine motion in elite golfers with and without low back pain” - I en studie 
publicerad i Journal of Sports medicine, har en grupp från Canada visat sambandet att 
personer som har problem med ländryggen har sämre rörlighet samt sämre hastighet i 
bålrotationen jämfört med de spelarna utan problem. Vid uppställningen var personerna med 
ryggproblem något mer tiltade i ryggraden och under baksvingen var de mer böjda på 
vänstersidan (höger spelare), vilket ökar påfrestningen på ländryggen. För spelare med 
ryggproblem är det viktigt att värma upp innan man tränar golf, träna rörlighet för att öka 
bålrotationen, samt stabiliteten vid uppställningen genom att träna styrka i bålmuskulaturen 
för att minska påfrestningen på ryggen. 20

 
 
 

                                                 
18 Brandon K. Doan, Robert U. Newton, Young-Hoo Known,. “Effects of Physical Conditioning on 
Intercollegiate Golfer Performance”, Journal of Strength and Conditioning Research, (USA, 2006) sid 62 
19 John Hellström, Björn Engström Svensk golfträning – Fysisk träning, Farsta: (SISU, 2002) sid 34  
20 D. Lindsay, J Horton, “Comparison of spine motion in elite golfers with and without low back pain”, Journal 
of Sports medicine. (2002:20), pp 605   
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5.2 Koordination 
Koordination är kroppens förmåga att kunna samordna sina rörelser. I koordination finns 
olika delförmågor som; koppling öga – hand, balans, rytm, medvetande om var man har sina 
kroppsdelar, bara röra rätt delar, musklerna aktiveras i rätt ordning, samt anpassning av kraft. 
Inom golfen handlar koordinationen om att kunna utföra olika typer av golfslag under olika 
omständigheter. För att kunna utföra ett sådant slag hjälps vi av syn, hörsel och känsel organ 
som registrerar en ny händelse och skickar ut en elektrisk impuls. Koordinations förmåga kan 
till viss del vara medfödd men många förmågor går att träna upp. Med en bra koordination är 
det lättare att lära sig ny teknik.21 Tyvärr har jag inte hittat någon forskning om koordination 
och golf.    
 
5.3 Styrka 
Muskelstyrka är det kraftmoment som en muskel kan åstadkomma runt en led med hjälp av 
sin hävarm. För en golfare är det viktigt att vara explosiv om man vill slå långt, men motiven 
för styrketräning kan variera allt från att öka prestationen till rehabilitering efter en skada. I en 
idrott som golf där ländryggen utsätts för flest skador skulle styrketräning kunna förebygga 
skador genom träning av buk- och ryggmuskulatur.  
 
Studien som beskrivs i inledningen på del 2 om effekter av fysisk träning på College golfare 
hade dessa tester för styrka: Greppstyrka, bänk press 1RM, uppskattade squat 1RM, 
uppskattade lat pull 1RM och uppskattade axel press 1RM. Styrkan i bålen testades genom att 
kasta medicinbollar mot ett uppsatt mål. 22 Alltså har de samma grundtankar som 
golfpyramid. 
 
”The Role of Biomechanics in Maximising Distance and Accuracy of Golf Shots” – Hur 
bollen flyger efter golfslaget är direkt kopplat till klubbhuvudets linjära hastighet i bollträffen. 
Klubbhuvudets linjära hastighet blir då direkt kopplat till den vinkel hastigheten 
klubbhuvudet har samt längden på arm-klubba vid tillslaget. För att slå längre måste spelaren 
alltså maximera vinkel hastigheten samt längden av arm-klubba vid träffen. Hur ökar man 
vinkelhastigheten? Olika faktorer spelar här in som kontaktkraften med marken, 
viktöverföringen, rörelsekedjan samt stretch-shortening effekten. Styrketräning och 
rörelseträning som ökar rörelseomfånget kan göra att man slår längre.23

 
Om man ska lägga upp ett styrketräningsprogram för en golfare är det intressant att veta vilka 
muskler man använder i svingen, även om man är ute efter att bygga en grundstyrka eller 
balans i kroppen för att minska risker för skador. I artikeln ”Muscle activity during the golf 
swing” har man kartlagt vilka muskler som används under de olika svingfaserna och är 
uppdelade i baksvingsfasen, nersvingsfasen, acceralationsfasen, genomsvingsfasen, och 
avslutsfasen. Procenttalen står för hur mycket muskeln har använt av sin maximala muskel 
aktivitet (som testats innan med hjälp av EMG signaler under manuell muskelstyrketestning, 
en muskel i taget).24 Musklernas namn är tagna direkt från artikeln och är en blandning av 
muskelns latinskanamn och engelska.  
 

                                                 
21 John Hellström, Björn Engström, Svensk golfträning–Fysisk träning, (Farsta: SISU idrottsböcker, 2002) s 40 
22 Brandon. K. Doan, Newton R.U, Kwon Y-H, Kraemer W.J. “Effects of physical conditioning on 
intercollegiate golfer performance”, Journal of Strength and Conditioning Research, (USA, 2006) p 67 
23 Patria A. Hume, Justin Keogh, Duncan Reid, “The role of Biomechanics in maximising distance and accuracy 
of golf shots”, Journal of Sports Medicine (2005:35/5), p. 437 
24 A McHardy, H Pollard, “Muscle activity during the golfsving”, British Journal of Sports Medicine (2005:39), 
pp 799-800  
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Tabell 2. De mest aktiva musklerna i svingens olika faser.25

Svingfas Vänster övre Höger övre Vänster nedre Höger nedre 
Baksving Supscapularis 33% 

Upper serratus 30% 
Upper Trapetzius 52% 
MiddleTrapetzius 37% 

Erector spinae 26% 
Abdominal oblique24% 

Semimembranosus 28% 
Bisceps femoris 27% 

Nersving Rhomboid 68% 
Middle Trapetzius 51% 

Pectoralis major 64% 
Upper Serratus 58% 

Vastus lateralis 88% 
Adductor magnus 24% 

Gluteus maximus 98% 
Biceps femoris 78% 

Accerelation Pectoralis major 93% 
Levator spinae 62% 

Pectoralis major 93% 
Övre Serratus 69% 

Biceps femoris 83% 
Gluteus maximus 58% 

Abdominal oblique59% 
Gluteus medius 51% 

Genomsving Pectoralis major 74% 
Infraspinatus 61% 

Pectoralis major 74% 
Supscapularis 64% 

Biceps femoris 79% 
Vastus lateralis 59% 

Gluteus medius 59% 
Abdominal oblique51% 

Avslut Infraspinatus 40% 
Pectoralis major 39% 

Subscapularis 56% 
Serratus 40% 

Semimembranosus 42%  
Vastus lateralis 42% 

Vastus lateralis 40% 
Gluteus medius 22% 

    
I denna artikel om musklernas aktivitet under golfsvingen har man även listat de vanligaste 
skadorna på golfare som är på ländryggen, handlederna och armbågarna.26

   
5.4 Aerob kapacitet 
Med en bra aerob kapacitet orkar man spela golf under längre tid utan att känna sig för 
ansträngd. Det kan även hjälpa till att snabbare stabilisera pulsen inför varje slag, snabbare 
återhämta sig efter rundan, golfträningen och övigt fysisk träning. Med god aerob kapacitet 
orkar man träna längre och oftare. Ur fysiologisk synvinkel innebär god aerob kapacitet att 
man har bra förmåga att transportera syre samt ta upp den i vävnaden så att kroppen orkar 
arbeta under längre tid.27

 
Hur bra aerob kapacitet man har kan mätas genom ett så kallat Coopertest som beskrivs i del 
1. Riktvärden för män är 40-55 ml/(kg x min) och 35-47 ml/(kg · min) för damer. Man mäter 
då tiden för att springa 3000m och sätter sedan in den i en tabell som nedan för att uppskatta 
sin syreupptagningsförmåga:28

 
Tabell 3. Uppskattad syreupptagningsförmåga 

Tid (min) ML(Kg•min) Tid (min) ML(Kg•min) Tid (min) ML(Kg•min)
10.45 63 12.30 53 14.15 46 
11.00 61 12.45 52 14.30 45 
11.15 60 13.00 51 14.45 43 
11.30 58 13.15 50 15.00 42 
11.45 57 13.30  49  15.15 41 
12.00 56 13.45 48 15.30 40 
12.15 55 14.00  47  15.45 39 osv. 

 
 

                                                 
25 A McHardy, H Pollard, “Muscle activity during the golfsving”, British Journal of Sports Medicine (2005:39), 
pp 801-802 
26 Ibid, s 799. 
27 John Hellström, Björn Engström, Svensk golfträning–Fysisk träning (Farsta: SISU idrottsböcker, 2002) s 45 
28 Ibid, s 17 
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6. Diskussion & slutsats del 2 
Ska man göra en krav och kapacitetsanalys för golf måste man inse att den behöver vara olika 
för alla individer. Nätverk med kommunikation tror jag är nyckeln till att krav och 
kapacitetsprofiler ska fungera optimalt. Jag har tyvärr inte hittat så mycket forskning om 
golfens fysiska delkapaciteter men jag har många tankar som presenteras nedan. 
  
6.1 Helheten 
En elitspelare måste tänka på följande: Först helheten, vilka faktorer kommer att påverka? 
Utvecklingen av fysisk, psykisk, teknisk och social kompetens. En kravanalys för att se vad 
som krävs. En kapacitetsanalys av starka och svaga sidor för att kunna utvecklas optimalt. Det 
gäller att bygga upp en egen modell, som passar en själv, men som också kan förändras och 
utvecklas under tiden som går.  
 
Jag har även studerat Annika Sörenstams fysträning för att försöka se hur hon har blivit om 
inte den bästa, en av de bästa kvinnliga golfarna i världen. Sörenstam slår bland de längsta i 
världen på damsidan och tränar mycket fysiskt. I hennes bok ”Golf på Annikas sätt” beskriver 
hon bl.a. hur rygg- och magmusklerna är golfarens kärna eller stomme, står för kraft och 
håller dig stabil under golfsvingen. Hennes råd är att ta hjälp av en tränare och arbeta fram ett 
varierat pass som passar just dig. Det finns ingen speciell Annika träning utan hon säger: 
”Mina träningspass är som mina golfrundor, alla olika med nya utmaningar och lärdomar”29

 
Varför träna fysiskt? Den första prioriteten i min mening bör vara att undvika skador. Den 
andra för att orka träna mer. Den tredje för att kunna utföra optimal teknik och för att slå 
längre. Det sliter på kroppen att svinga och träna närspel i timmar. De vanligaste skadorna är 
rygg, handled och armbågsskador. Träningen bör vara upplagd för att bygga upp en allmän 
styrka där obalanser minskas och spelaren förbereds på de belastningar som golfträning på 
elitnivå medför. En bra start tycker jag är att börja träna upp bål och ryggparti för att skapa en 
stabil ”stomme” som Annika utryckte det. Genom standardiserade och precisa tester kan man 
bl.a. skapa kapacitets och kravprofiler som gör det möjligt att kartlägga svagheter för 
optimering av individuella träningsprogram samt förebygga skador som skulle göra karriären 
kort på touren. Golf är en individuell komplex idrott och tittar man på hur svingarna ser ut 
eller hur fysiskt tränade de är på världsrankingen så är ingen den andra lik!    
 
Forskningen som presenterats i denna studie är vetenskapliga artiklar med noga utförda tester 
som har hög reliabilitet och validitet, men jag har ändå några funderingar. I studien som visar 
att collegespelare utvecklas positivt av fysiskträning så utvecklas alla olika och det finns 
ingen kontrollgrupp att jämföra med, skulle man istället träna teknik med dessa i 11 veckor 
tror jag att resultaten skulle vara ännu högre när det kommer till att slå bollen långt. När det 
kommer till studien om att golfspelare med ländryggsproblem har sämre rörlighet och 
bålrotation tycker jag däremot att man har hittat en tydlig anledning till att träna fysiskt, det 
vill säga om man har ont i ryggen. Jag är inte alls nöjd med den forskning jag har hittat utan 
trodde att det skulle finnas mer om hur fysisk träning är viktig för elitgolfare inte bara för 
skadade eller äldre.  
 
6.2 Delkapaciteterna 
Rörlighet är en viktig delkapacitet för golfare dels för att kunna utföra optimal teknik men 
även för att undvika överbelastningar och skador som forskningen visar. 
 
                                                 
29 Annika Sörenstam, Golf på Annikas sätt, (Stockholm: Forum, 2005) s 247-253 
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Koordination är en delkapacitet som det inte finns så mycket skrivet om när det kommer till 
vetenskapliga artiklar om golf. Det är en kapacitet som kanske ofta glöms när man lägger upp 
sitt fysiska träningsprogram men är viktig. Med bra koordination kan man lättare anpassa sig 
till nya lägen och omständigheter på golfbanan och även lättare att lära sig ny teknik. Tyvärr 
hittade jag alltså ingen forskning om koordinationen. 
 
Styrka däremot finns det forskning om, som visar att man kan slå längre om man tränar styrka 
och rörlighet parallellt. Här är det dock viktigt att se att styrketräning i sig (utan att även träna 
upp rörligheten) leder inte långt för golfare. När man tittar på vilka muskler som används i 
golfsvingen ser man att det är stor skillnad på belastningen när det gäller höger och vänster 
kroppshalva. Man kan även ifrågasätta om golf är en så lågintensiv idrott när man ser att vissa 
muskler använder nästintill sin maximala aktivering vid olika faser av svingen. I nersvingen 
används t.ex. Vastus lateralis (lårets utsida) 88 % av max på vänster sida och 98 % av gluteus 
maximus (stora sätesmuskeln) max på höger sida. Vid bollträffen är det pectoralis major 
(bröstmuskeln) som arbetar nästan till maximalt på 93 % osv. För att klara dessa ensidiga 
påfrestningar på kroppen krävs viss styrka. Däremot tror jag inte att man ska träna dessa 
muskler mer än de andra utan eftersträva en balans för att skapa stabilitet och undvika skador. 
De vanligaste skadorna är på ländryggen, handlederna och armbågar för golfare. Det finns 
mycket forskning om ryggproblem hos golfare, men jag har inte hittat mycket om 
handlederna eller armbågarna. 
 
Aerob kapacitet är den sista av mina 4 delkapaciteter som är granskade i detta arbete. Visst 
kan man genom forskning visa att styrka och rörlighet är viktiga för golfare, men jag tycker 
inte att den aeroba kapaciteten ens behöver ifrågasättas även fast det inte finns någon 
forskning som klart visar att aerob kapacitet är viktig för golfare. För att tävla, träna och resa 
på golfelitnivå krävs aerob kapacitet!, men självklart går det inte att jämföra med en löpare. 
Efter att ha sett vilka tester som görs i Sverige och runt om i världen ser det ut som att de 
flesta använder sig av Coopers löptest för att testa sin aeroba kapacitet och även få ut sin 
uppskattade syreupptagningsförmåga, kul att man har kommit fram till något. 
 
6.3 Framtiden 
I dag finns även möjligheten att göra en 3D analys av golfsvingen vilket jag tycker kan 
komplettera testerna av sina fysiska delkapaciteter. Detta är väldigt stort i USA och i Sverige 
är det främst John Hellström som gör dessa med Golfpyramid. Analyserna ger underlag som 
baseras på fakta om kroppens position, svingplan, rörelse i baksving såväl som nersving. 
Dessa kopplas även ihop med de fysiska begränsningar en spelare har och är till hjälp när man 
sätter ihop sitt träningsprogram. I Sverige görs 3D analyser på landslag, distriktslag samt 
större klubbar men ännu inte på alla golfgymnasium.30  
 
Under en 3D analys tittar man först på uppställningen genom sikte, framåtlutning och 
sidolutning. I baksvingen tittar man främst på rotation och stabilitet. Handbanan granskas i 
både upp och nersving. I nersvingen ser man även på träffen och ryggradskontroll. Det sista 
momentet är kroppsdelarnas toppfarter, timing sekvens, och rörelsekedja. Ska man bli bra på 
golf ska man träna golf, en 3-D analys tycker jag är ett bra redskap för att se vilka 
delkapaciteter man måste utveckla. Detta tror jag är framtiden och kommer utvecklas mer.  
 
                                                 
30 John Hellström, <golfpyramid@gmail.com>, fysiska tester 2007-10-10, Golfpyramid 
<www.golfpyramid.com> (Acc. 2007-10-10). 
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Bilaga 1 
 
KÄLL- OCH LITTERATURSÖKNING 
 
Frågeställningar: Krav- och kapacitetsanalys för Golfens fysiska delkapaciteter 
 
 
VAD? 
Vilka ämnesord har du sökt på?  
Ämnesord Synonymer 
Golf and physical fitness  Training, demands, flexibility, coordination, 

strength, endurance, measurements, balance, 
coordination 

 
VARFÖR? 
Varför har du valt just dessa ämnesord?  
Jag har valt att söka på alla de delkapaciteter som jag vill undersöka inom golf för att se hur mycket 
forskning som har gjorts inom ämnet.  

 
HUR? 
Hur har du sökt i de olika databaserna? 
Databas Söksträng Antal  

träffar 
Antal relevanta 
träffar 

PubMed 
 
 
 
 
SportDiscus 

Golf and physical Training 
Golf and Physical Fitness 
Golf and Physical Fitness and Flexibility 
Golf and demands 
Golf and testing and training 
Golf and measurements 
Golf and strength training 
Golf and coordination 
Golf and endurance training 
Golf and physical and training 
Golf and physical and demands 
Golf and physical and endurance 
Golf and physical and flexibility 
Golf and Biomechanics and physical 

35 
28 
3 
7 
8 
34 
10 
5 
5 
301 
12 
53 
42 
62 

3 
3 
3 
0 
0 
2 
1 
1 
0 
? 
 
 
 
1 

 
KOMMENTARER:  
Det finns otroligt många artiklar skrivna om fysisk träning för golfare men de flesta handlar om 
idrotts skador eller träningsprogram för äldre. Det var svårt att hitta några som var relevanta för 
denna krav- och kapacitetanalys. När jag sökte på de ovanstående söksträngarna kom samma artiklar 
ofta upp. 
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Bilaga 2 
 
GOLFGYMNASIET UBG STHLM (utskrivet till L. Westman GIH 2007-10-14) 
 
Målgrupp: 
 

• Golfspelare, Elit 
 
 
Avdelning:  
 

• Fysik träning 
 
   
Områdesuppdelning: 
        

• Kondition 
• Styrka 
• Explosivitet 
• Rörlighet (finns inte med då de gör detta med egna rörelsetränare) 
• Balans 
• Kost & Vätska (finns inte med här) 

 
 
Syfte: 
  

• Att testa elitgolfare med ”Övningar med resultatmätning”. Tester sker med deras egna nätverk för de 
som har. De som inte har egna nätverk testas i samband med ”övningar med resultatmätning” på 
golfgymnasiet. 

 
Mål: 
 

• Att nå sina uppsatta mål inom den fysiska planeringen som står i relation med huvudmålet i golf.  
 
 
Framtid: 
 

• Att synkronisera fysövningar och tester med övriga golfgymnasier, landslag samt andra inblandade 
grupper inom svensk golf som utvecklar svensk elitungdom.  

 
 
 
Övningar   Tjej Kille Högst/bäst Lägst/sämst 
 
 
Kondition 
 
3000 meter löparbana outdoors  X  12,51 17,22
    X 11,07 15,57 
 
Styrka 
 
Chins   X  4 1 
    X 15 2 
 
Gripen, Höger hand  X  38,5 33,0 
Gripen, Vänster hand  X  33,8 29,0 
Gripen, Höger hand   X 78,9 39,9 
Gripen, Vänster hand   X 72,2 37,2 
 
Brutalbänk   X  19 4 
    X 24 8 
 
Kast med medicinboll  inga uppgifter tillgängliga 

 22



Explosivitet 
 
Stående längd   X  2,44 1,68 
    X 2,88 1,89 
 
Harres test   X  12,0 15,4 
    X 9,7 13,7 
 
20 meter rusch   X  ? ? 
    X 2,97 3,61 
     
Plinten   X  4 3 
    X 6 3 
 
 
 
 
 
Balans 
 
”Stå på ett ben” (öppna ögon)  X  över 30 sek under 10 sek 
    X över 50 sek under 10 sek 
 
”Stå på ett ben” (stängda ögon)  X  över 30 sek under 10 sek 
    X över 40 sek under 10 sek 
 
”Stå på ett ben” (plankan, stängda ögon) X  över 10 sek under 10 sek 
    X över 20 sek under 10 sek 
 
Pilatus   X  över 20 sek under 10 sek 
    X över 10 sek under 10 sek
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